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1 INTRODUÇÃO 

O momento atual tem sido marcado pela tecnologia, especialização dos 

produtos, e constante busca por maior qualidade. Nesse contexto, um produto em 

especial destaca-se no mercado: o calçado esportivo. O aumento dos praticantes de 

atividades físicas atrelado à preocupação crescente com a saúde e proteção do 

aparelho locomotor, inclusive durante atividades casuais, tem levado o calçado 

esportivo a um papel de destaque na vida do homem moderno.  

Por outro lado, o investimento em novas tecnologias e materiais para construção 

do calçado esportivo provocou um notável aumento no preço final do produto, tornando-

o inacessível a expressiva parcela da população brasileira. Tal condição tem estimulado 

o crescimento de uma prática ilegal que se tornou um fenômeno de grande repercussão 

nacional: a falsificação de calçados esportivos. 

Devido aos seus baixos preços, o calçado falsificado tem alcançado número 

significativo de consumidores. Segundo a International Intellectual Property Alliance, o 

Brasil ocupa a segunda colocação dentre os países que mais sofrem com a pirataria, 

sendo superado apenas pela China (COELHO, 2000). Dados do Ministério Público 

apontam que a cada dois calçados esportivos vendidos em território nacional, um é 

falsificado (RODRIGUES, 2002). A Receita Federal aponta que a Grande São Paulo 

recebe 80% da pirataria nacional, atividade que movimenta cerca de 30 bilhões de reais 

por ano (DUARTE & SALLUM, 2003). 

Apesar de serem basicamente construídos como um calçado esportivo original, 

os calçados esportivos falsificados apresentam características bastante variadas quanto 

aos seus componentes estruturais, dificultando, assim, uma classificação objetiva dos 

mesmos. Entretanto, sabe-se que os materiais e tecnologias de construção utilizados 

são de qualidade inferior, tornando viável a hipótese dos calçados esportivos 

falsificados e verdadeiros diferirem quanto à eficácia de suas funções. 

A necessidade de proteção pelo calçado esportivo se dá pelo fato de que o corpo 

humano é submetido a uma somatória de cargas externas que se propagam pelo 

aparelho locomotor (RADIN, PARKER, PUGH, STEINBERG, PAUL & ROSE, 1973; 

RADIN, ORR, KELMAN, PAUL & ROSE, 1982), e o excesso dessas forças tem sido 

apontado como uma das principais causas de lesões degenerativas (RADIN et. al., 
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1973; RADIN et. al., 1982; STACOFF, DENOTH, KAELIN & STÜSSI, 1988; AMADIO & 

DUARTE, 1996). 

A sobrecarga mecânica pode também interferir em outros aspectos biomecânicos 

e afetar a proteção do aparelho locomotor. A literatura aponta que, em excesso, as 

forças externas podem desencadear modificações em variáveis cinemáticas e de 

ativação muscular devido à necessidade de ajustes a essa demanda externa, alterando 

o movimento humano e, conseqüentemente, sobrecarregando as estruturas biológicas 

do aparelho locomotor, o que pode levar a lesões (NIGG, 2001; WAKELING, PASCUAL 

& NIGG, 2002).  

Caso a nova condição mecânica proporcionada pelo calçado falsificado seja 

caracterizada por um controle ineficaz da sobrecarga, o aparelho locomotor pode ser 

prejudicado, podendo-se ter como conseqüências desde o desconforto até o 

surgimento de lesões ósteo-mio-articulares (NIGG, 2001). 

Apesar dos diversos estudos acerca da influência das características de 

construção de calçado na locomoção humana (CLARKE et. al., 1983; STACOFF et. al., 

1988; GROSS & BUNCH, 1989; MCNAIR & MARSHALL, 1994; HENNIG & MILANI, 

1995), são escassos os estudos sobre a falsificação do material e do calçado, e sua 

influência no movimento humano. E, como a sobrecarga incidente no aparelho 

locomotor não ocorre somente durante a prática de atividades físicas, mas também em 

qualquer movimento de locomoção realizado, tanto os indivíduos que utilizam o calçado 

esportivo para a prática de atividades físicas como aqueles que os utilizam apenas para 

atividades casuais, como passeios, trabalho e curtos deslocamentos, estão sujeitos a 

estas forças. Sendo assim, tanto os atletas como também os indivíduos que utilizam o 

calçado esportivo para atividades casuais podem sofrer possíveis prejuízos ao usarem 

um calçado esportivo falsificado, podendo-se considerar a questão como um problema 

de saúde pública.  

 

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

 Este estudo busca fornecer elementos que enriqueçam o leque de conhecimento 

já existente e permitir melhor compreensão das relações entre o aparelho locomotor, o 
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movimento humano e o calçado esportivo. Para isso, este trabalho pauta-se no seguinte 

objetivo: 

 

• Analisar a influência que o calçado falsificado pode exercer nas características 

dinâmicas e eletromiográficas do aparelho locomotor durante a locomoção. 

 

2.2  Objetivos específicos 

A partir deste objetivo geral, o presente estudo procura mais especificamente: 

 

a) Analisar, a partir de parâmetros selecionados da força de reação do solo (FRS), a 

influência que dois modelos diferentes de calçado esportivo falsificado, um voltado a 

atividades de quadra (“indoor”) e outro específico para a prática da corrida (“jogging”), 

podem exercer sobre a sobrecarga mecânica, durante a marcha e a corrida; 

 

b) Caracterizar, através da analise do envoltório linear, a sincronia do acionamento dos 

músculos do membro inferior durante a marcha e a corrida com o uso de calçado 

esportivo falsificado destinado à pratica do “jogging” e de atividades “indoor”; 

 

c) Determinar, através da determinação do root mean square, a intensidade da ação 

dos músculos do membro inferior durante a marcha e a corrida com o uso de calçado 

esportivo falsificado destinado à pratica do “jogging” e de atividades “indoor. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Aspectos históricos do calçado esportivo 

A disseminação de conhecimentos acerca de sua prática e benefícios fez com 

que a atividade física e outras modalidades esportivas alcançassem um alto nível de 

popularidade. Porém, como conseqüência, observou-se também um grande incremento 

na incidência de lesões. Tais fatos têm despertado crescente e expressiva preocupação 

com a seleção de um de seus principais equipamentos: o calçado esportivo. A partir 

desta preocupação, o calçado tornou-se uma área de grande interesse da Biomecânica, 
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que ao longo das últimas décadas tem estudado diferentes aspectos ligados a sua 

influência no movimento humano. 

Além do grande aumento do número de praticantes de atividade física, e outras 

modalidades, e o conseqüente aumento da incidência de lesões em cada uma delas 

(NIGG, 1986), o reconhecimento da possível relação entre os materiais utilizados para a 

construção do calçado, bem como as formas de construção, com a alta incidência de 

lesões foi também uma importante causa da proliferação de estudos sobre calçado. 

Existem muitos estudos epidemiológicos e prospectivos que mostram relação entre 

freqüência de lesão e construção de calçados esportivos (NIGG & SEGESSER, 1992), 

porém muito do que existe ainda são suposições, sendo necessários mais estudos e 

evidências experimentais para sustentar essa hipótese. 

 É difícil precisar exatamente quando surgiu o primeiro calçado. Estima-se que 

este equipamento tenha sido utilizado por homens do gelo há milhares de anos atrás. 

Inicialmente, os calçados eram construídos a partir de pele de animais, que, aos 

poucos, foram dando lugar a outros materiais rudimentares, principalmente à madeira. 

Porém, no século XX, devidos às descobertas e avanços tecnológicos, a madeira foi 

substituída por diversos tipos de plásticos e borrachas na construção do calçado, 

principalmente esportivo (STACOFF & LUETHI, 1986). 

A preocupação com a proteção dos pés também parece ser bastante antiga. No 

século XIX já existia relato sobre o calçado e sua possível influência no aparelho 

locomotor, apontando que calçados mal construídos, priorizando a modelagem e 

estética em detrimento da mecânica do pé, provocavam sofrimento em seus usuários 

(STACOFF & LUETHI, 1986). 

 

3.2 Funções do calçado esportivo 

Sabe-se que, durante a prática de atividades físicas principalmente, mas também 

em atividades do cotidiano, o corpo humano é submetido a uma somatória de cargas 

externas que se propagam pelo aparelho locomotor. Estudos realizados por RADIN, 

PARKER, PUGH, STEINBERG, PAUL & ROSE (1973) e por RADIN, ORR, KELMAN, 

PAUL & ROSE (1982) procuraram determinar os efeitos da sobrecarga mecânica sobre 

o tecido biológico através da aplicação constante de cargas externas em animais. 
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Observou-se nos grupos experimentais alterações tanto no tecido articular, como no 

tecido ósseo, e que sinalizavam indícios de desenvolvimento de osteoartrose. Por isso, 

as forças externas têm sido consideradas pelos pesquisadores como a principais 

causas de lesões degenerativas no aparelho locomotor (RADIN et. al., 1973; RADIN et. 

al., 1982; STACOFF et. al., 1988).  

Estima-se nos EUA que 25 a 40 milhões de americanos participem de atividades 

de corrida e, entre 50 a 70% deles sofram de algum tipo de lesão relacionada à corrida 

e que requer tratamento médico (COOK, BRINKER & POCHE, 1990). O aumento da 

incidência de lesões é observado também em outras modalidades. E tais fatos 

aumentam ainda mais as expectativas com relação à ação protetora do calçado 

esportivo. 

 O calçado esportivo surge, então, como um importante equipamento para 

proteção do aparelho locomotor durante a prática de atividades físicas e do cotidiano, 

sugerido como elemento capaz de atenuar ou, até mesmo, eliminar essa somatória de 

forças. 

 Uma das principais forças externas é a força de reação do solo (FRS), força que 

ocorre em resposta a toda ação que o ser humano pratica. A FRS é tridimensional, ou 

seja, ocorre em três eixos, possuindo as seguintes componentes: vertical (Fy), ântero-

posterior (Fx) e médio-lateral (Fz). A componente vertical (Fy) é a principal componente 

da FRS na análise da sobrecarga. Possui dois picos: o primeiro representa o impacto 

imposto ao aparelho locomotor durante o movimento e que deve ser controlado, por 

isso, é importante que tenha menor magnitude e que ocorra no maior intervalo de 

tempo possível para que o aparelho locomotor possa se adaptar; o segundo pico 

representa a propulsão, sendo interessante ter alta magnitude num pequeno intervalo 

de tempo para que se otimize o rendimento (AMADIO & DUARTE,1996). 

 Para uma análise mais completa da sobrecarga, outra força externa é 

extremamente importante e deve ser considerada: a pressão plantar. Ela representa a 

quantidade de força incidente em uma determinada área de contato do pé. Assim, de 

acordo com a equação, quanto menor a área na qual a força incide, maior é a 

sobrecarga imposta às estruturas do pé (AMADIO & DUARTE, 1996). 
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 Além disso, a articulação do tornozelo produz movimentos importantes para a 

atenuação do impacto: a pronação e a supinação. Porém, esses movimentos podem 

ser prejudiciais ao aparelho locomotor quando ocorrem de maneira exacerbada, já que 

solicitam mais das estruturas biológicas (principalmente músculos e ligamentos) para 

que esses movimentos sejam controlados, sobrecarregando essas estruturas (COOK, 

BRINKER & POCHE, 1990; STACOFF et. al., 1988). Dessa forma, torna-se importante 

considerar a atividade elétrica do músculo no sentido de verificar se ocorrem alterações 

que indiquem sobrecarga dessa estrutura no controle de movimentos. 

 Portanto, para cumprir satisfatoriamente sua função de proteger o aparelho 

locomotor, um bom calçado esportivo deve fornecer: amortecimento, controlando o 

impacto; suporte e estabilidade, controlando os movimentos articulares; conforto, 

aumentado a área de contato do pé com o solo e distribuindo melhor a pressão plantar; 

e um bom grau de flexibilidade, permitindo mobilidade aos pés (COOK et. al., 1990).  

Calçados mal construídos são citados como possíveis causadores de lesões de 

overuse, e o impacto e os movimentos articulares excessivos, principalmente a 

pronação excessiva, são relatados na maioria das lesões de corrida (STACOFF et al., 

1988). Portanto, a capacidade de absorver choque e de fornecer estabilidade é 

considerada como importante parâmetro na proteção do aparelho locomotor e, 

conseqüentemente, no design dos calçados esportivos. Segundo alguns autores 

(DREZ¹, 1982; TAYLOR & TAYLOR², 1988; WALLER³, 1982; citados por HENNIG & 

MILANI, 1995) 1 é também possível ocorrer alguns tipos de lesões por conseqüência de 

uma distribuição inadequada da pressão plantar. 

 Um importante estudo realizado por STACOFF et. al. (1988) comparou dois 

calçados com propriedades diferentes de solado com relação ao controle de impacto e 

estabilidade. Os autores observaram que calçados com solados duros e rígidos 

proporcionam uma melhor desaceleração do pé, já que se deformam menos, agindo de 

maneira efetiva na redução da FRS. Por outro lado, há um aumento do braço de 

                                                           
1 DREZ, D. Forefoot problems in running. In MACK, R.P. The foot and leg in running sports. Saint Louis, 
Mosby, p.73-75, 1982. 
² TAYLOR, P.M. & TAYLOR, D.K. Conquering athletic injuries. Champaign, Leisure Press, 1988. 
³ WALLER, J.F. Hindfoot and midfoot problems of the runner. In MACK, R.P. The foot and leg in running 
sports. Saint Louis, Mosby, p.64-72, 1982. 
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alavanca, aumentando os movimentos articulares e, conseqüentemente, as forças 

internas. Em contraste, o solado macio é capaz de deformar-se melhor, diminuindo o 

braço de alavanca e evitando movimentos articulares exacerbados, porém, a 

desaceleração do pé não é tão eficiente, aumentando a FRS. 

Num estudo realizado por HENNIG & MILANI (1995), comparou-se calçados 

esportivos de diferentes tipos de construção segundo a distribuição da pressão plantar. 

Para isso, 22 sujeitos utilizaram 19 modelos diferentes de calçados esportivos 

disponíveis no mercado para correrem a 3,3 m/s. Foram escolhidos oito pontos 

anatômicos para análise da pressão plantar. Diferenças significativas foram 

encontradas entre todos os calçados esportivos testados, nas oito áreas anatômicas 

selecionadas, que tiveram a pressão aumentada ou diminuída dependendo do calçado 

utilizado. Isso pode ser exemplificado pela comparação entre dois dos calçados 

utilizados, um denominado A e, outro, B (FIGURA 1). Enquanto o calçado A concentra 

maior pressão plantar na região medial do pé, o calçado B induz a uma sobrecarga 

local maior nas cabeças do 3º e 5º metatarsos. Tais dados tornam evidente a influência 

do calçado esportivo, principalmente da palmilha e entressola, na distribuição da 

pressão plantar, ou seja, no conforto e na sobrecarga local do pé. 

Além disso, a atividade muscular também responde às forças de impacto na 

direção de minimizar possíveis vibrações resultantes desse impacto e proteger o 

aparelho locomotor. Ou seja, o aparelho locomotor altera seus padrões de ativação 

muscular dos membros inferiores em resposta a taxa de sobrecarga da forças de 

impacto durante a locomoção influenciada por diferentes fatores, entre eles o calçado 

esportivo. Isso ocorre porque tais vibrações podem custar mais energia, podem ser 

desconfortáveis e podem aumentar o risco de lesões, e o músculo altera sua atividade 

de maneira a proteger-se disso (NIGG, 2001). 
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FIGURA 1 - Distribuição da pressão plantar, expressa em valores percentuais, em oito 
regiões selecionadas do pé, para dois modelos diferentes (A e B) de 
calçado esportivo (HENNIG & MILANI, 1995). 

 

 Nesta direção, WAKELING et al. (2002) realizaram um estudo que procurou 

analisar a alteração da atividade muscular de membros inferiores na corrida com 

diferentes calçados. Para isso, 6 sujeitos correram numa faixa de velocidade entre 2,5 e 

4,2 m/s durante 30 minutos para cada condição: um calçado esportivo com entressola 

dura e outro com entressola macia. Ocorreu uma coleta para cada condição por 

semana, durante 4 semanas. Durante as corridas eram coletados dados da EMG de 

superfície dos seguintes músculos da perna direita dos sujeitos: reto femoral, bíceps 

femoral cabeça longa, tibial anterior e gastrocnêmio medial. Diferenças significativas 

foram encontradas entre os calçados já que houve variação das intensidades da EMG, 

nas bandas de freqüência mioelétricas e na intensidade da razão da EMG nas bandas 

de alta e baixa freqüência. Esses dados apontam que as alterações musculares devido 

ao uso de diferentes tipos de calçados esportivos são bastante significantes no contexto 

da corrida. NIGG (2001) aponta que tais alterações musculares podem afetar a fadiga o 

conforto, o trabalho e a performance do usuário, sendo resultados do diferente controle 

de impacto realizado pelos diferentes calçados. 
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Outro estudo, realizado por NIGG et. al. (2003), buscou quantificar as diferenças 

na atividade eletromiográfica de músculos selecionados do membro inferior (tibial 

anterior, gastrocnêmio medial, vasto medial e isquiotibiais) durante a corrida, utilizando 

calçados com diferentes tipos de construção. Os calçados utilizados eram idênticos e 

diferiam apenas nos materiais usados na construção da entressola na região do 

calcanhar. Assim, foram utilizados 20 sujeitos que correram sob duas condições: com 

calçado de calcanhar de média rigidez e mais elástico, e com um calçado de calcanhar 

macio e mais viscoso. Os sujeitos correram durante 6 minutos numa esteira rolante, 

dentro dos quais dados da EMG eram coletados da perna direita dos sujeitos a cada 5 

segundos. Dados da força vertical foram usados para determinar o momento exato do 

contato com o solo. Os resultados deste estudo indicaram que mudanças nas 

características materiais do calcanhar do calçado geram mudanças específicas nas 

intensidades da ativação muscular de cada sujeito e músculo analisado momentos 

antes do contato com o solo.  

Sendo assim, com base nos dados da literatura apresentados e considerando o 

estudo de AZEVEDO (2004), no qual o calçado falsificado promoveu alterações no 

controle de impacto quando comparado ao calçado esportivo verdadeiro, torna-se 

possível a hipótese deste calçado também influenciar o padrão de atividade muscular 

durante a locomoção. Isso significa que um controle ineficaz da sobrecarga mecânica 

incidente sobre o aparelho locomotor provocado pelo uso de um calçado esportivo 

ineficiente pode também influenciar negativamente ações protetoras realizadas pelo 

músculo. 

 

3.3 Aspectos econômicos e calçados esportivos 

 A crise econômica vivida pelo país e, conseqüentemente, pela população é 

notória. Com isso, tem-se observado o crescimento de diversas práticas ilegais como 

fonte de renda e que alimentam ainda mais essa crise. A principal delas é a falsificação.  

 A falsificação caracteriza-se pela confecção ilegal de produtos semelhantes aos 

de grandes marcas, porém com materiais e produção de baixo custo, o que pode 

significar qualidade inferior. Além disso, utiliza indevidamente as etiquetas e logomarcas 

originais dos produtos, tornando-o ilegal e dificultando ao consumidor saber se o 
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produto é original ou falsificado. Calcula-se que o comércio mundial de falsificações 

tenha alcançado 450 bilhões de dólares ao ano, o que equivale ao PIB do Brasil 

(COELHO, 2000). 

 Segundo a International Intellectual Property Alliance (COELHO, 2000), o Brasil é 

o segundo colocado no campeonato mundial da pirataria, perdendo apenas para a 

China. E, segundo a Receita Federal (DUARTE & SALLUM, 2003), a Grande São Paulo 

recebe 80% da pirataria nacional, da qual 60% é comercializada por aqui, 

movimentando cerca de 30 bilhões de reais por ano. 

 O leque de produtos falsificados é bastante variado, porém é possível destacar, 

entre os principais, o calçado esportivo. A popularização da atividade física e de 

diversas modalidades esportivas proporcionou um grande crescimento na indústria de 

materiais esportivos, inclusive na de calçados esportivos, o que a tornou bastante 

atrativa aos falsificadores. Milhares de calçados falsificados são apreendidos toda 

semana pela Receita Federal (DUARTE & SALLUM, 2003). Segundo dados do 

Ministério Público, a cada 2 calçados esportivos vendidos, 1 é falsificado (RODRIGUES, 

2002).  

 Os calçados esportivos falsificados têm diversas origens, sendo principalmente 

provenientes da China, da Tailândia, do Taiwan, da Coréia do Sul, do Paraguai e do 

Brasil (DUARTE & SALLUM, 2003).  

 Com preços muito mais acessíveis, podendo custar até 200 reais a menos que o 

original (DUARTE & SALLUM, 2003), sabe-se que os calçados falsificados vêm 

aumentando muito seu mercado consumidor, podendo atingir inclusive os fisicamente 

ativos. Contudo, não existem dados quantitativos e qualitativos desse aumento, nem 

sobre a população que é atraída por esse produto.  

No entanto, sabe-se que a diminuição do custo na construção do calçados 

esportivos falsificados possivelmente é feita através da utilização de materiais e 

tecnologias inferiores aos usados nos calçados esportivos originais, podendo refletir 

futuros prejuízos aos praticantes usuários desse calçado. Este fato poderia contribuir 

para o crescente número de lesões uma vez que o calçado esportivo falsificado pode, 

então, não exercer adequadamente suas funções protetoras devido à grande 

probabilidade de sua qualidade ser inferior. 
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Apesar de serem bastante semelhantes visualmente ao calçado esportivo 

original, os calçados esportivos falsificados possuem alguns detalhes, possíveis de 

serem observados sem testes, o que nos permite diferi-los dos originais. Porém, é muito 

difícil dizer os materiais e tipos de construções empregados em sua construção, pois 

não existem estudos nem dados sobre isso, sabendo-se apenas que são barateados e, 

provavelmente, de qualidade inferior. 

Além disso, parece que os calçados esportivos falsificados não apresentam um 

padrão único de construção, existindo calçados falsificados com características e 

materiais diferentes, o que impede a classificação de suas características e a 

comparação com os dados da literatura. 

Diversos estudos (CLARKE, FREDERICK & COOPER, 1983; STACOFF, 

DENOTH, KAELIN & STÜSSI, 1988; GROSS & BUNCH, 1989; MCNAIR & MARSHALL, 

1994; HENNIG & MILANI, 1995) analisaram a influência do calçado e dos diferentes 

tipos de construção na locomoção humana. Contudo, não existem estudos sobre o 

barateamento do material, a falsificação de calçados esportivos e sua influência no 

aparelho locomotor. Apenas se encontram na literatura poucos estudos comparando o 

desempenho de calçados esportivos de diferentes preços, ou analisando se existe 

relação entre o preço do calçado e o índice de lesões.  

 Em um trabalho antigo, MARTI, VADER, MINDER & ABELIN (1988), realizaram 

um estudo epidemiológico que procurava investigar a incidência, o local e a natureza 

das lesões de corrida entre os participantes de uma popular corrida de 16 km na Suíça. 

Para isso, utilizaram um questionário que, dentre as diversas questões, possuía uma 

pergunta relacionada às características de fabricação, marca e preços dos calçados. 

Observaram que corredores com preferência por um dos três calçados esportivos mais 

populares não mostraram diferenças na incidência e duração das lesões. Calçados 

baratos não pareceram estar mais freqüentemente envolvidos em lesões, embora 

apenas a minoria dos corredores (3%) usasse esses calçados. Já os calçados caros 

estiveram associados a uma alta incidência de lesões, e a possível explicação para tal 

ocorrência seria a tendência dos corredores com predisposição a lesões, ou corredores 

de alta milhagem, em escolher calçados esportivos caros. Além disso, corredores sem 

preferência por marca, ou seja, que presumidamente trocam de marca com mais 
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freqüência, apresentaram incidência de lesões significativamente menor. Isso sugere 

que, ao menos entre os anos de 1983 e 1984, nenhum calçado ou marca parece ter 

vantagem decisiva sobre outra. Entretanto, este é um estudo antigo podendo não refletir 

a verdadeira situação atual, mostrando a necessidade de estudos atuais que abordem 

este tema. 

 Por outro lado, um estudo mais atual realizado por CLINGHAN et al. (2007) 

procurou comparar calçados esportivos de diferentes faixas de preços e marcas a partir 

da análise da distribuição da pressão plantar. Os autores analisaram 9 calçados 

esportivos de 3 marcas diferentes (3 calçados de cada marca) durante a marcha e a 

corrida, sendo os calçados classificados em 3 diferentes faixas de preço: preço baixo, 

médio e alto. O estudo apontou que o custo do calçado parece não interferir na 

execução de suas funções no controle da sobrecarga, já que os calçados de baixo e 

médio preço, para as três marcas analisadas, apresentaram eficiência igual ou, até 

mesmo, melhor que os calçados de alto preço no controle da pressão plantar. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Amostra 

Para a realização do estudo, foram selecionados para a amostra um total de 8 

indivíduos adultos fisicamente ativos (8 homens, 28,4 ± 6,4 anos, 71,40 ± 12,68 kg e 

171,63 ± 3,89 cm), com grande experiência em corrida. No entanto, considerando que o 

protocolo é composto pelo teste da versão original e falsificada de dois modelos de 

calçados esportivos diferentes (indoor e jogging), os sujeitos foram divididos em dois 

grupos. Sendo assim, 5 voluntários (5 homens, 25,2 ± 5,8 anos, 74,90 ± 14,13 kg e 

173,80 ± 2,95 cm) testaram a versão original e falsificada do modelo “indoor” de calçado 

esportivo, enquanto os outros 3 voluntários (3 homens, 33,7 ± 3,1 anos, 65,57 ± 9,01 kg 

e 168,00 ± 2,00 cm) realizaram o protocolo com a versão original e falsificada do 

modelo “jogging” de calçado esportivo. 

Os voluntários foram submetidos a exames clínicos (quando necessário) e 

anamnese ortopédica, assegurando-se, assim, a integridade do aparelho locomotor. 

Além disso, foram devidamente informados sobre os propósitos do estudo e 
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procedimentos adotados para a sua realização, assinando, assim, um termo de 

concordância. 

 Como critérios para inclusão dos indivíduos na amostra, foram considerados os 

seguintes aspectos: a) se eram indivíduos ativos, com alguma experiência na prática de 

corrida; b) não estarem acometidos por nenhuma lesão ortopédica e/ou problema de 

saúde. 

 

4.2 Instrumentos de medição 

4.2.1 Força de reação do solo 

A aquisição das variáveis relacionadas à FRS foi feita através sistema Gaitway 

Instrumented Treadmill – Type 9810S1x, composto por uma esteira rolante (Trotter 

Treadmill Model 685, 01-06560201) com duas plataformas de força piezoelétricas 

montadas em série na sua superfície (FIGURA 2a e b), gerenciadas por um conversor 

Analógico/Digital (A/D) Keithley MetraByte DAS–1402 e um programa de funções 

Gaitway Software (Versão 1.0x). 

A esteira Trotter apresenta as seguintes características e especificações: 

comprimento de lona de 138,9 cm e largura de lona de 49,5 cm, variação de velocidade 

de 0,8 a 20,0 km/h, variação de inclinação de -5 a 20%, motor de 3,0 HP (GAITWAY, 

1996). 

O sistema Gaitway utiliza-se de duas plataformas de força piezoelétricas 

montadas em série na base da referida esteira, cuja disposição permite a discriminação 

dos passos em função dos apoios nas plataformas. Para isto existe um dispositivo 

auxiliar discriminador de passos, que se constitui de um sinal infravermelho retro-

reflexivo que informa ao software de gerenciamento dos dados quando o apoio é 

realizado com o pé direito ou pé esquerdo no ciclo da passada. 

O conversor A/D possui as seguintes características e especificações técnicas: 

16 canais, resolução de 12 Bits, acurácia absoluta de 0,01%, tempo de conversão de 

8,0µs máximo, valor típico de conversão de 7,5µs, impedância de entrada de >25M 

ohms, valor mínimo do modo de rejeição comum de 100db para ganho de 500, DMA, 

ganho de 500 (0 a +20 mV para unipolar) e 500 (±20 mV para bipolar). 
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(a) (b) 

 

FIGURA 2 - Sistema Gaitway da Kistler: esteira rolante com duas plataformas de força 
(“a” e “b”) dispostas em série (adaptado de GAITWAY,1996). 

 

4.2.2 Eletromiografia 

A aquisição do sinal eletromiográfico foi realizada por intermédio do Sistema 

Lynx-EMG 1000 (Lynx Tecnologia Eletrônica LTDA.), composto pelo módulo de 

aquisição de dados EMG1000-VxRy (FIGURA 3a), que possui um conversor 

Analógico/Digital (A/D) acoplado em seu interior, e pelo programa Lynx-AqDados.  

Este equipamento amplifica, filtra e digitaliza até 28 canais de entrada analógica. 

Estas entradas estão divididas em até 24 canais para sinais eletromiográficos (12 

passivos e 12 ativos) e 4 entradas para instrumentação. Cada canal eletromiográfico 

possui um amplificador diferencial (Rejeição de Modo Comum >100dB; Condição: sinal 

senoidal 10Vpp, 60Hz) com ganho fixo de valor nominal 1000, impedância de entrada 

de 10.000 MOhms típico, um filtro passa alta Butterworth de 1ª ordem (atenuação 

abaixo da freqüência de corte de 20dB/década) com freqüência de corte em 1Hz e um 

filtro passa baixa Butterworth de 2ª ordem (atenuação acima da freqüência de corte de 

40dB/década) com freqüência de corte em 1kHz.  

Os sinais devidamente amplificados e filtrados são digitalizados por um 

conversor A/D de 16 bits de resolução com faixa de entrada programável. Uma vez 
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digitalizados, os sinais passam por filtros digitais passa alta Butterworth de 1ª ordem e 

passa baixa Butterworth de 2ª ordem selecionáveis respectivamente entre 0,01 a 50Hz 

e entre 1000/500/300/200Hz. A taxa de amostragem é programável e a mesma para 

todos os canais. A maior taxa de amostragem é 4000Hz. Os sinais da esteira e do 

eletromiógrafo são enviados por cabos e interruptores para o conversor analógico/digital 

(AD DAS – 1600/ 1400 Series Keithley Instruments Inc.) de 16 canais e resolução de 12 

bits localizado no sistema GAITWAY.  

Para aquisição dos dados eletromiográficos neste estudo, foram utilizados 5 

canais ativos do eletromiógrafo, com a faixa de entrada do conversor A/D programada 

em +/-2V. O sistema digitaliza os dados simultaneamente com a coleta e, uma vez 

digitalizados, os sinais passam por filtros digitais passa alta Butterworth de 1a ordem e 

passa baixa Butterworth de 2a ordem com freqüências de corte programadas para 20 e 

500Hz respectivamente. Os filtros notch foram programados para cortar as freqüências 

da rede elétrica local, ou seja, 60Hz, e suas harmônicas (120Hz e 180Hz). A taxa de 

amostragem programada foi de 1000Hz. 

A comunicação com o microcomputador é feita por meio de interface de rede 

ETHERNET 10Mbits/s e suportada pelo programa AqDados 7.02 (Lynx tecnologia 

eletrônica LTDA.). Este programa permite definir nome, unidades, faixa de entrada e 

calibração dos canais de entrada analógica. 

Foram também utilizados pré-amplificadores ativos AX1010 (Lynx tecnologia 

eletrônica LTDA) (FIGURA 3b) com ganho de 20 vezes. Estes pré-amplificadores 

possuem um conector balanceado na extremidade que se conecta ao eletromiógrafo, e 

dois cabos com garras para serem afixadas em eletrodos descartáveis. Assim, em 

conjunto com os pré-amplificadores foram utilizados eletrodos descartáveis bipolares 

ativos de superfície “Double” (Hal Indústria e Comércio LTDA) (FIGURA 3c). Este 

eletrodo é composto por dois eletrodos circulares de cloreto de prata (AgCl) montados 

em uma espuma adesiva com 2mm de espessura. Os eletrodos possuem 10mm de 

diâmetro e distância entre eletrodos de 10mm. O conjunto possui um disco de pouco 

mais de 12mm de gel eletrolítico sólido, montado sob cada eletrodo. Este gel diminui a 

impedância entre o eletrodo e a pele, além auxiliar na fixação do eletrodo por ser 

adesivo. 
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                        (a)          (b)           (c) 

FIGURA 3 - Sistema Lynx – EMG 100: (a) módulo de aquisição de dados; (b) pré-

amplificadores ativos; (c) eletrodos bipolares ativos de superfície. 

 

Os eletrodos foram colocados distantes 1 cm do ponto motor dos músculos, 

região onde as terminações nervosas inserem-se no ventre muscular. A 

correspondência entre o ponto motor e a região do ventre muscular de maior 

sensibilidade à estimulação elétrica permite que sua localização seja determinada 

experimentalmente (ROY, De LUCA & SCHNEIDER, 1986).  

Para tanto, a localização do ponto motor foi realizada experimentalmente por 

meio de um gerador de pulsos elétricos OMNI PULSI-901 (QUARK) com dois eletrodos 

de estimulação (FIGURA 4a e b). O primeiro eletrodo é um eletrodo passivo, em forma 

de placa, que foi colocado em contato com a pele do sujeito, interfaceado por uma 

espuma molhada para diminuir a impedância, na região mais próxima do músculo cujo 

ponto motor era determinado. O segundo eletrodo é ativo e foi colocado sobre a pele 

correspondente aos ventres musculares em questão. O gerador emite, então, uma série 

de trens de pulso de 1ms em freqüência tetanizante (20 a 80 Hz) cuja intensidade é 

aumentada até atingir o limiar motor do músculo, que pode ser visível ou palpável. Após 

a ocorrência dessa mínima contração desloca-se o eletrodo sobre a pele, verificando se 

o nível de contração aumenta. O ponto motor é o ponto mais excitável do músculo, isto 

é, quando com uma menor intensidade de corrente possível, ocorre o maior nível de 

contração.  
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                                              (a)                                  (b) 

FIGURA 4 - Gerador de pulsos elétricos OMNI PULSI-901 (QUARK) e procedimento de 

localização do ponto motor. 

 

4.3 Procedimento de sincronização 

Visando uma análise completa e adequada do movimento, para a realização dos 

procedimentos experimentais os sujeitos foram equipados com todos os sistemas de 

aquisição citados anteriormente durante a realização do movimento, de maneira a 

adquirir simultaneamente os dados oriundos dos diferentes sistemas. Contudo, uma 

atenção maior foi dada à força de reação do solo e atividade eletromiográfica, com a 

preocupação de garantir que os sinais eletromiográficos obtidos correspondam com a 

realidade do movimento executado. 

Para a sincronização dos dados eletromiográficos e dinâmicos foi utilizada uma 

unidade de sincronização (Lynx Tecnologia Eletrônica Ltda) que emite 

simultaneamente, por meio de um disparador, um pulso elétrico para os sistemas 

GAITWAY e LYNX-EMG1000, que inicia a aquisição de dados sincronizadamente. 

Como a freqüência de amostragem de ambos os sistemas foi programada em 1000Hz, 

tem-se a sincronização dos dados em uma mesma escala temporal, sem a necessidade 

de interpolação posterior. 

 

4.4 Variáveis selecionadas 

Os movimentos de locomoção selecionados para análise foram a marcha e a 

corrida. A locomoção foi escolhida como foco da análise por ser uma habilidade natural 

do ser humano, englobando a marcha e a corrida que são realizadas constantemente 
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no dia-a-dia, seja durante atividades físicas, ou apenas para se deslocar de um lugar 

para outro em outras atividades.  

Para a análise, as variáveis selecionadas, por meio das quais foram analisadas 

as possíveis alterações induzidas pelas condições experimentais, são relacionadas com 

a componente vertical (Fy) da força de reação do solo (FRS), com a pressão plantar, e 

área de distribuição dessa pressão, e com a atividade muscular. 

 Com relação à componente vertical (Fy) da FRS, a FIGURA 5 procura ilustrar o 

padrão de curva dessa força para a corrida e para a marcha. As variáveis selecionadas 

são descritas no QUADRO 1. 

 

 

A B 

 

FIGURA 5 – Curva padrão da componente vertical (Fy) da força de reação do solo 
(FRS) para a corrida (A) e para a marcha (B) (adaptado de SERRÃO, 
1999). 

 

O primeiro pico da Fy fornece dados sobre o impacto recebido no contato com o 

solo (fase passiva), enquanto os dados referentes ao segundo pico fornecem 

parâmetros para análise da fase propulsiva da marcha. 

Os parâmetros da componente vertical da FRS foram obtidos considerando 

ambos os lados de apoio dos pés (direito e esquerdo), enquanto as curvas médias da 

FRS foram obtidas tanto considerando os dois lados de apoio, como considerando 
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apenas os apoios da perna direita, lado no qual foram obtidos os dados do sinal 

eletromiográfico. 

 
QUADRO 1 – Variáveis referentes à componente vertical da força de reação do solo 

(FRS). 
 

VARIÁVEIS SÍMBOLOS DESCRIÇÃO 

a) Força vertical máxima 1 Fy1 Valor máximo do primeiro pico da força vertical. 

b) Tempo para Fy1 ∆t Fy1 
Intervalo de tempo decorrido desde o início do apoio até 

o primeiro pico da força vertical. 

c) Força vertical mínima Fy min 
Valor mais baixo da força vertical ocorrido imediatamente 

após o primeiro pico. 

d) Tempo para Fy min ∆t Fy min 
Intervalo de tempo decorrido do início do apoio até a 

ocorrência do pico mínimo. 

e) Força vertical máxima 2 Fy2  Valor máximo do segundo pico da força vertical. 

f) Tempo para Fy2 ∆t Fy2 
Intervalo de tempo decorrido do início do apoio até o 

segundo pico da força vertical. 

g) Deflexão da força vertical Defl. Diferença entre os valores da Fy1 e Fy min. 

h) Incremento da força vertical Incr. Diferença entre os valores da Fy2 e Fy min. 

i) Gradiente de crescimento 1 GC1 Razão entre Fy1 e ∆t Fy1. 

j) Gradiente de crescimento 2 GC2 
Razão entre Fy2 e o intervalo de tempo decorrido de Fy 

min a Fy2. 

k) Impulso aos 50ms Imp50 
Valor do impulso alcançado até os 50 ms, durante a fase 

passiva. 

l) Impulso aos 75ms Imp75 
Valor do impulso alcançado até os 75 ms, durante a fase 

passiva. 

m) Impulso total Imp tot. Valor do impulso total obtido durante a fase de apoio. 

 

Com relação à análise da atividade muscular, os músculos monitorados foram: 

tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), reto femoral (RF), vasto lateral (VL) e 

bíceps femoral cabeça longa (BF). Optou-se pela análise destes músculos, pois estes 

descrevem o comportamento de grandes grupos musculares, responsáveis pelo 

controle das articulações do quadril, joelho e tornozelo durante a fase de apoio e 

balanço da marcha e corrida. 

 Para a análise da atividade eletromiográfica foram selecionados os seguintes 

parâmetros: 
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a) Intensidade de ativação do sinal EMG: A ser calculada através do RMS (Root 

Mean Square), para cada músculo analisado durante as diferentes condições 

utilizadas; 

b) Envoltório Linear: Este irá caracterizar os padrões de ativação temporal de cada 

músculo durante a realização do movimento. 

 

4.5 Procedimentos experimentais 

Após determinação do modelo de calçado esportivo a ser utilizado por cada 

sujeito (indoor ou jogging), os sujeitos foram submetidos a coletas de dados durante a 

marcha e a corrida sob duas condições experimentais: com o calçado esportivo original 

e com o calçado esportivo falsificado. A ordem das condições experimentais testadas 

foi determinada por intermédio de sorteio. Os voluntários foram informados na coleta 

inicial sobre qual modelo de calçado esportivo utilizariam nas coletas (indoor ou 

jogging), no entanto, em nenhuma das coletas tiveram conhecimento sobre a condição 

experimental do calçado testado (original ou falsificado). 

Como procedimento preliminar, foi aplicado aos sujeitos um questionário 

(ANEXO I) buscando obter informações sobre a condição física e de saúde, hábitos de 

vida, histórico de treinamento e lesões, e informações relacionadas ao uso de calçado 

esportivo pelos sujeitos. Por fim, realizou-se ainda uma anamnese ortopédica, com o 

objetivo de determinar a condição ósteo-mio-articular do aparelho locomotor dos 

voluntários. Como já relatado, foram excluídos os voluntários que apresentarem 

qualquer tipo de lesão ortopédica e/ou problemas de saúde. Após aprovados para a 

participação do estudo, os sujeitos assinaram um termo de consentimento da pesquisa 

(ANEXO II) antes da realização do protocolo experimental. Os procedimentos 

experimentais desta pesquisa foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

(Processo 2006/43). 

Selecionados os voluntários para a pesquisa, iniciou-se a fase de coletas de 

dados. Cada sessão de coleta iniciava-se com a identificação dos pontos motores de 

cada um dos músculos, a realização da tricotomia, escarificação da pele com o uso de 

uma lixa suave (lixa d’água) e aplicação de álcool 96oGl. Tais procedimentos são 



21 
 

necessários para remover a camada sebácea e o excesso de células mortas da pele e, 

conseqüentemente, diminuir a impedância da interface eletrodo-pele, objetivando-se 

diminuir o nível de ruído nos sinais EMG. Em seguida, os eletrodos de superfície foram 

colocados sobre a pele dos voluntários e fixados por meio de uma fita adesiva usada 

externamente ao eletrodo para evitar o movimento do mesmo na pele. Ainda, para 

melhor adesão, acima da superfície junto com a pele, foi realizada uma segunda 

fixação, com fita adesiva do tipo esparadrapo. A obtenção dos dados de EMG foi 

realização na perna direita para todos os sujeitos. 

Antes do início de cada coleta de dados, os sujeitos passaram por um período de 

familiarização na esteira durante 10 minutos em velocidade auto-selecionada, de forma 

a adaptarem-se ao calçado e aos equipamentos utilizados, com o intuito de diminuir o 

efeito retroativo dos mesmos. Após a familiarização, os sujeitos foram devidamente 

equipados com os sistemas de aquisição de dados, a partir da colocação dos eletrodos 

de superfície e da fixação dos fios relacionados aos sistemas, de forma a minimizar os 

ruídos externos e o efeito retroativo que os equipamentos podem exercer (FIGURA 6). 

Depois de equipados, os voluntários caminharam ou correram durante 50 

minutos, a fim de proporcionar um tempo prolongado de uso do calçado esportivo e, ao 

mesmo tempo, simular uma sessão moderada de treino. Ao final desse tempo, foram 

realizadas 3 coletas de 12 segundos, da força de reação do solo (1000 Hz) e da 

atividade eletromiográfica (1000 Hz). As velocidades de locomoção utilizadas para as 

coletas foram 5 km/h para a marcha e de 9 km/h para a corrida. A escolha da 

velocidade utilizada para a marcha baseou-se no protocolo de teste de calçados 

estabelecido pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (NBR 14838) o qual 

utiliza a velocidade de 5 km/h para testes de calçados durante a marcha. Já a 

velocidade de 9 km/h utilizada durante a corrida é justificada por ser moderada e 

passível de ser mantida em diversas atividades físicas e esportivas. Para todos os 

sujeitos a obtenção dos dados de FRS foi realizada para ambos os lados do corpo 

(direito e esquerdo), enquanto a obtenção de dados de EMG foi realizada apenas para 

o membro inferior direito. 

A FIGURA 7 ilustra, resumidamente, os procedimentos adotados durante a coleta 

dos dados experimentais. 
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FIGURA 6 – Ilustração do sujeito equipado e preparado para a coleta. 

 

4.6 Sobre os calçados a serem utilizados 

Os dois modelos de calçados esportivos originais utilizados pertencem a uma 

grande marca calçadista e são direcionados, respectivamente, a atividades “indoor” e à 

corrida (“jogging”), enquanto os calçados esportivos falsificados são cópias desses 

mesmos originais. 

Tais modelos de calçados (“indoor e “jogging”) foram selecionados devido à 

grande procura destes para o uso casual (passeio, trabalho) e para prática de 

atividades físicas em geral e, conseqüentemente, por serem facilmente encontrados no 

modelo falsificado. 

Para os testes, foram disponibilizados 6 pares de calçados de cada modelo 

(“indoor e “jogging”), tanto originais como falsificados, totalizando 24 pares de calçados 

esportivos possíveis de serem utilizados na pesquisa. As numerações de calçados 

utilizadas foram 40, 41 e 42 (padrão brasileiro de numeração). A FIGURA 8 ilustra os 

modelos de calçados utilizados no estudo, tanto em sua versão original (A e C) como na 

versão falsificada (B e D). 
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FIGURA 7 – Fluxograma representativo dos procedimentos experimentais 
implementados. 
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FIGURA 8 – Calçados esportivos utilizados no estudo: A – calçado original modelo 
“indoor”; B – calçado falsificado modelo “indoor”; C – calçado original 
modelo “jogging”; D – calçado falsificado modelo “jogging”. 

 

O calçado original possui cabedal composto de uma combinação entre materiais 

sintéticos e nylon do tipo “mesh”, com forro têxtil bem acabado, que visam fornecer 

ventilação, leveza, conforto e durabilidade. A palmilha é feita de EVA moldado, visando 

o conforto do usuário. A entressola é construída a partir de materiais viscoelásticos 

(EVA e fibra de carbono), e por plástico termicamente estável. O solado é composto por 

borracha flexível do tipo “non-marking”, de forma a proporcionar aderência e 

durabilidade. 

Por outro lado, o calçado falsificado é construído a partir de materiais de 

qualidade inferior àqueles utilizados no calçado original. Seu cabedal é construído 

apenas de material sintético, com forro em tecido comum, e acabamento final de baixa 

qualidade. Pôde-se, inclusive, observar diversas costuras à mostra e falhas na própria 

costura. A palmilha também apresenta formato e densidade bastante diferentes das 

encontradas no original. Na entressola do calçado falsificado, o EVA, a fibra de carbono 
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e o plástico termicamente estável são substituídos por materiais mais simples e baratos, 

como borracha e plástico comum. A sola é construída a partir de uma combinação de 

borracha e plástico, sendo o último utilizado em maior proporção. 

  Todos os calçados esportivos eram novos, encontravam-se em perfeitas 

condições de uso, sem nenhum dano estrutural que pudesse causar mudança na 

realização do movimento estudado. Aos voluntários foi permitida a familiarização com 

os calçados usados no experimento. 

 

4.7 Tratamento matemático dos dados 

As variáveis relacionadas à FRS e Eletromiografia foram determinadas e tratadas 

por intermédio de rotinas matemáticas processadas no programa Matlab (versão 

R2007a) e Origin (versão 8.0). 

 Para os dados de FRS, foram utilizadas duas rotinas de tratamento de dados no 

software Matlab, desenvolvidas para filtrar os dados, cortar as curvas de FRS e tabular 

os parâmetros de interesse (ANEXOS III e IV), descritos anteriormente. A filtragem das 

curvas foi feita com filtro passa baixa Butterworth de segunda ordem, com freqüência de 

corte de 140 Hz, pois era a freqüência que melhor relação apresentava com a 

diminuição do ruído e preservação dos dados. O “corte das curvas”, ou seja, a 

separação das curvas da força de reação do solo de cada passada, e para cada pé, foi 

feita a partir de 150 N, pois com essa magnitude de corte era possível diminuir 

significativamente o offset presente nos dados da plataforma de força, principalmente 

no início do apoio. Ao final do tratamento, as magnitudes da FRS foram normalizadas 

pelo peso corporal de cada sujeito, enquanto o tempo foi normalizado pelo tempo de 

apoio total (0 a 100% do apoio), permitindo, assim, a comparação dos dados.   

Quanto aos dados de EMG, foi utilizada a rotina “Bionica” (ANEXO V) em 

ambiente Matlab, que permitiu, com base nos dados de FRS, separar os dados 

eletromiográficos referentes a cada apoio e, a partir disso, retificar o sinal EMG original 

mediante Retificação de Onda Completa. Além disso, a rotina realiza um procedimento 

de alisamento da curva, que visa reduzir elementos de altas freqüências do registro 

EMG, considerando que altas freqüências não estão normalmente associadas com os 

fatores contráteis dos músculos. Este processo é realizado utilizando-se um filtro digital 
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passa-baixa (Butterworth, 4o ordem, 5Hz), gerando um sinal processado, denominado 

Envoltório Linear, que mostra a tendência da EMG e permite determinar o padrão 

temporal de ativação dos músculos. O envoltório linear foi obtido considerando tanto a 

fase de apoio quanto a fase de balaço da marcha de corrida.  

A partir do sinal EMG original foi calculado também o valor RMS. Para isso, foi 

utilizada uma rotina no software Matlab (ANEXO VI), que também utiliza como 

referência os dados de FRS, permitindo obter o valor RMS de cada apoio e da fase 

passiva do apoio (estipulada neste estudo como o intervalo de 0 a 100 ms do início do 

apoio). A normalização dos dados de EMG foi feita a partir da média do sinal. 

 

4.8 Tratamento estatístico dos dados 

Para a análise estatística dos dados, foram utilizados os programas SPSS 11.5, 

Minitab 14 e Excel XP. Os dados foram tratados a partir do teste de Anderson-Darling, 

para análise da normalidade dos dados, e do teste de Levene, para verificação da 

homogeneidade das variâncias, de forma a definir se a abordagem de tratamento seria 

paramétrica ou não-paramétrica. Os gráficos de distribuição de normalidade dos dados 

obtidos no estudo encontram-se anexos a este trabalho (ANEXOS VII a X) 

Como as condições necessárias para a utilização de testes e técnicas 

paramétricas (normalidade e homocedasticidade) não foram constatadas, a análise 

estatística dos dados foi feita a partir do teste de Wilcoxon. Trata-se de uma técnica 

não-paramétrica de análise e que atende às características de pareamento dos dados 

do estudo (o mesmo sujeito é pesquisa e controle dele mesmo).  

O Teste de Wilcoxon é um teste não paramétrico utilizado para verificar se um 

tratamento aplicado junto aos indivíduos (neste caso, o uso do calçado falsificado) 

surtiu efeito ou não. Esse teste não-paramétrico é utilizado quando podemos determinar 

tanto a magnitude quanto a direção dos dados e queremos comparar as variáveis duas 

a duas. Sendo assim, o teste é definido em base da seguinte hipótese: 

 





 grupos). os entre diferença (há efeito têm stratamento Os  H

grupos). os entre diferença há (não efeito tem não stratamento Os H

1

0

:

:
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A utilização do teste de Wilcoxon é realizada da seguinte forma: 

 

a) Para cada par, calcula-se iii yxd −= (diferença entre os dois tratamentos); 

b) Atribui-se postos ( ip ) ao valor absoluto destas diferenças. No caso de 

empate, atribui-se a média dos postos empatados. (Não se atribui posto a 

diferenças iguais a zero); 

c) Se 0<id , então o posto (
ip ) assumirá o valor negativo, isto é, 

ip− ; 

d) Obtém-se J = número de observações com postos negativos; 

e) Obtém-se L = número de observações com postos positivos; 

f) Obtém-se T = soma dos postos com sinal menos freqüente; 

g) Obtém-se N = número de diferenças ( ip ) diferentes de zero; 

h) E, por fim, faz-se o cálculo a partir da seguinte fórmula: 

T

T
cal

T
Z

σ
µ−

=   Onde: 
( )
4

1+
=

NN
Tµ  

( )( )
24

121 ++
=

NNN
Tσ  

  

Com isso, deve-se concluir que: 

 

- Se 
22

αα ZZZ cal ≤≤− , não se pode rejeitar 
0

H , isto é, há um determinado risco α , e 

então considera-se que não existe diferença entre os grupos; 

 

- Se 
2

αZZ cal >  ou 
2

αZZ cal −< , rejeita-se 
0

H , concluindo-se, com risco α , que há 

diferença entre os dois grupos. 

 

O fator de significância (p-valor) assumido foi p≤0,05. O p-valor é uma estatística 

que resulta de cada comparação dos dados. Esta estatística permite concluir sobre o 

teste realizado. Caso esse valor seja maior que o nível de significância adotado (erro ou 
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α ), conclui-se que a 
0

H  (a hipótese nula) é verdadeira. Caso contrário, conclui-se que 

1
H (a hipótese alternativa) é verdadeira. 

 O tratamento matemático e estatístico dos dados foi, portanto, realizado em 2 

situações: 

 

- “Indoor”: comparação entre o calçado esportivo original e falsificado para o modelo 

“indoor” de calçado esportivo, composta por uma amostra de 5 sujeitos; 

 

- “Jogging”: comparação entre o calçado esportivo original e falsificado para o modelo 

“jogging” de calçado esportivo, envolvendo uma amostra de 3 sujeitos. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Força de reação do solo 

5.1.1 Descrição dos resultados de FRS para o modelo “indoor” 

A TABELA 1 ilustra os valores médios e desvio padrão referentes às variáveis 

relacionadas à componente vertical da FRS para a marcha e corrida com o uso do 

calçado original e falsificado do modelo “indoor” de calçado esportivo. 

Na marcha com o modelo “indoor”, a maioria das variáveis mostrou-se 

semelhante entre as condições experimentais. No entanto, encontrou-se diferenças 

significativas entre o calçado falsificado e verdadeiro para as seguintes variáveis: Fy1, 

Imp75 e Deflexão. A variável Imp50 apresentou valor que tende a ser significativamente 

diferente entre os calçados. 
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TABELA 1 - Média e desvio padrão para as variáveis da componente vertical (Fy) da 
FRS na marcha (n=283 para o falsificado e n=283 para o original) e na 
corrida (n=410 para o falsificado e n=406 para o original), nas duas 
condições experimentais para o modelo de calçado esportivo “indoor”, 
onde (*) indica diferença estatisticamente significativa entre as condições 
experimentais (original e falsificado) e (#) indica tendência a diferença 
significativa entre as condições. 

 
 Marcha Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Fy1 (PC) 1,21 ± 0,08 (*) 1,16 ± 0,06(*) 1,42 ± 0,25 (*) 1,35 ± 0,19 (*) 

�t Fy1 (ms) 149,38 ± 13,65 156,48 ± 24,55 34,33 ± 11,42 38,97 ± 4,09 

Fymin (PC) 0,71 ± 0,03 0,74 ± 0,05 1,15 ± 0,09 1,11 ± 0,11 

�t Fymin (ms) 312,60 ± 16,35 324,57 ± 28,39 48,21 ± 10,66 50,84 ± 5,21 

Fy2 (PC) 1,12 ± 0,07 1,10 ± 0,04 2,38 ± 0,22 2,34 ± 0,16 

�t Fy2 (ms) 460,18 ± 89,82 480,55 ± 32,44 144,29 ± 15,12 132,40 ± 12,74 

GC1 (N/s) 6,07 ± 0,89 5,62 ± 0,73 34,54 ± 10,67 (#) 25,98 ± 3,20 (#) 

GC2 (N/s) 3,98 ± 0,96 3,10 ± 1,30 20,00 ± 2,80 21,28 ± 2,20 

Impulso 50ms 

(N.s) 
14,30 ± 2,96 (#) 11,70 ± 2,60 (#) 32,36 ± 10,27 27,77 ± 5,17 

Impulso 75ms 

(N.s) 
28,32 ± 5,05 (*) 24,29 ± 4,81 (*) 59,77 ± 16,08 53,44 ± 9,13 

Impulso total 

(N.s) 
395,07 ± 71,48 400,09 ± 75,91 300,53 ± 46,63 292,98 ± 48,58 

Deflexão (PC) 0,50 ± 0,09 (*) 0,42 ± 0,11 (*) 0,27 ± 0,22 0,23 ± 0,17 

Incremento 

(PC) 
0,31 ± 0,18 0,36 ± 0,07 1,23 ± 0,27 1,23 ± 0,22 
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Para Fy1 houve um aumento estatisticamente significativo (p=0,042) de 4,3% em 

sua magnitude com o uso do calçado esportivo falsificado, com valor de 1,21 ± 0,08 PC 

para o calçado esportivo falsificado e de 1,16 ± 0,06 PC para o calçado esportivo 

original. 

A variável Imp75 foi 16,6% maior com o uso do calçado falsificado (28,32 ± 5,05 

N/s para o falsificado e 24,29 ± 4,81 N/s para o original), apresentando diferença 

significativa (p=0,043) entre os calçados. A deflexão se mostrou significativamente 

diferente (p=0,043) entre as condições, com aumento de 19,1% na condição falsificada 

(0,50 ± 0,09 PC para o falsificado e 0,42 ± 0,11 PC para o original).  

Por apresentar p-valor próximo ao limite de aceitação (p=0,068), o Imp50 

apresentou diferença que tende a ser significativa entre o calçado falsificado e original, 

com aumento de 22,2% ao se usar o calçado falsificado (14,30 ± 2,96 N/s para o 

falsificado e 11,70 ± 2,60 N/s para o original). 

Com relação à corrida com o modelo “indoor”, houve diferença estatisticamente 

significativa entre os calçados apenas para a variável Fy1. Já a variável GC1 

apresentou diferença que tende a ser significativa entre o calçado falsificado e original, 

devido ao seu p-valor próximo do limite de aceitação. 

Com um aumento de 5,2% ao usar-se o calçado falsificado, a variável Fy1 

mostrou-se estatisticamente diferente (p=0,042) entre os calçados, com valor de 1,42 ± 

0,25 PC para o calçado falsificado e 1,35 ± 0,19 PC para o calçado original.  

O GC1 apresentou resultados que tendem a ser significativamente diferentes 

(p=0,080) entre as duas condições, sendo, aproximadamente, 33% maior para o 

calçado falsificado (34,54 ± 10,67 N/s) comparado ao original (25,98 ± 3,20 N/s). 

A descrição completa dos resultados de todas as variáveis analisadas para a 

componente vertical da FRS, tanto para a marcha quanto para a corrida com o modelo 

“indoor”, encontra-se no ANEXO XI. Já os ANEXOS XII e XIII apresentam as tabelas 

oriundas da análise estatística realizada para os parâmetros de FRS para marcha e 

corrida, respectivamente. Gráficos do tipo “Box-plot” para as variáveis de FRS durante a 

marcha e corrida são apresentados a seguir, nas FIGURAS 9 e 10, respectivamente. 
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FIGURA 9 - Gráficos box-plot dos parâmetros de força (A) e tempo (B) relacionados à 

FRS para a marcha (n=283 para o falsificado e n=283 para o original), em 
ambas as condições experimentais, com o modelo “indoor”. 
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FIGURA 10 - Gráficos box-plot dos parâmetros de força (A) e tempo (B) relacionados à 
FRS para a corrida (n=410 para o falsificado e n=406 para o original), em 
ambas as condições experimentais, com o modelo “indoor”. 
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A FIGURA 11 ilustra a curva média da componente vertical da FRS para cada 

condição experimental durante a marcha e corrida para o modelo “indoor” de calçado 

esportivo, enquanto a FIGURA 12 ilustra as curvas médias da FRS apenas do membro 

inferior direito. 

 

 
A B 

 
FIGURA 11 – Curvas médias da componente vertical da FRS (em PC), para cada uma 

das condições experimentais, durante a marcha (A), com n=283 para o 
falsificado e n=283 para o original, e a corrida (B), com n=410 para o 
falsificado e n=406 para o original, para o modelo de calçado esportivo 
“indoor.  
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A B 

 

FIGURA 12 – Curvas médias da componente vertical da FRS (em PC) do membro 
inferior direito, para cada uma das condições experimentais, durante a 
marcha (A), com n=142 para o falsificado e n=141 para o original, e a 
corrida (B), com n=205 para o falsificado e n=203 para o original, para o 
modelo de calçado esportivo “indoor. 

 

Os resultados observados, tanto na marcha quanto na corrida com os calçados 

do modelo “indoor”, apontam que o calçado falsificado e original parecem atuar de 

maneiras distintas no controle da sobrecarga mecânica gerada pela locomoção 

humana. 

 

5.1.2 Descrição dos resultados de FRS para o modelo “jogging” 

A TABELA 2 ilustra os valores médios e desvio padrão referentes às variáveis 

relacionadas à componente vertical da FRS para a marcha e corrida com o uso do 

calçado esportivo original e falsificado do modelo “jogging”. 
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TABELA 2 - Média e desvio padrão para as variáveis da componente vertical (Fy) da 
FRS na marcha (n=168 para o falsificado e n=165 para o original) e na 
corrida (n=228 para o falsificado e n=254 para o original), nas duas 
condições experimentais para o modelo de calçado esportivo “jogging”, 
onde (*) indica diferença estatisticamente significativa entre as condições 
experimentais (original e falsificado) e (#) indica tendência a diferença 
significativa entre as condições experimentais. 

 

 Marcha Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Fy1 (PC) 1,28 ± 0,10 1,29 ± 0,09 1,36 ± 0,31 1,58 ± 0,22 

�t Fy1 (ms) 144,76 ± 16,24 143,90 ± 17,43 35,45 ± 7,44 37,57 ± 6,27 

Fymin (PC) 0,69 ± 0,03 0,70 ± 0,03 1,20 ± 0,25 1,25 ± 0,10 

�t Fymin (ms) 306,86 ± 30,12 307,82 ± 30,03 46,38 ± 5,50 50,75 ± 5,10 

Fy2 (PC) 1,11 ± 0,04 1,10 ± 0,03 2,29 ± 0,26 2,30 ± 0,11 

�t Fy2 (ms) 501,28 ± 36,44 494,26 ± 35,88 122,17 ± 14,34 133,23 ± 19,83 

GC1 (N/ms) 5,83 ± 0,99 5,92 ± 0,97 24,93 ± 13,37 29,50 ± 12,47 

GC2 (N/ms) 3,32 ± 0,38 2,51 ± 1,48 20,79 ± 5,56 19,46 ± 4,05 

Impulso 50ms 

(N.s) 
11,40 ± 2,94 10,79 ± 2,44 24,80 ± 11,85 27,06 ± 9,84 

Impulso 75ms 

(N.s) 
23,45 ± 5,89 23,55 ± 5,88 47,77 ± 18,85 52,12 ± 14,40 

Impulso total 

(N.s) 
357,08 ± 48,35 367,07 ± 58,62 253,08 ± 30,88 254,70 ± 40,93 

Deflexão (PC) 0,59 ± 0,11 0,59 ± 0,12 0,16 ± 0,10 0,33 ± 0,13 

Incremento 

(PC) 
0,42 ± 0,02 0,40 ± 0,01 1,09 ± 0,04 1,05 ± 0,09 

 

Para este modelo de calçado esportivo, tanto na marcha quanto na corrida, não 

se observou diferença significativa entre o calçado falsificado e original para nenhuma 

das variáveis da componente vertical de FRS. O ANEXO XIV apresenta a descrição de 
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todos os resultados encontrados para estas variáveis, enquanto os ANEXOS XV e XVI 

apresentam os dados oriundos da análise estatística realizada para os parâmetros de 

FRS. Ainda, os ANEXOS XVII a XX ilustram os resultados dos parâmetros de FRS para 

este modelo de calçado a partir de gráficos “box-plot”. 

A FIGURA 13 ilustra a curva média da componente vertical da FRS para cada 

condição experimental durante a marcha e corrida para o modelo “jogging” de calçado 

esportivo. Já a FIGURA 14 ilustra as curvas de FRS apenas para o membro inferior 

direito. 

 

 
A B 

 

FIGURA 13 – Curvas médias da componente vertical da FRS (em PC), para cada uma 
das condições experimentais, durante a marcha (A), com n=168 para o 
falsificado e n=165 o original, e a corrida (B), com n=228 para o 
falsificado e n=254 para o original, para o modelo de calçado esportivo 
“jogging”. 
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FIGURA 14 – Curvas médias da componente vertical da FRS (em PC) do membro 
inferior direito, para cada uma das condições experimentais, durante a 
marcha (A), com n=84 para o falsificado e n=82 para o original, e a 
corrida (B), com n=114 para o falsificado e n=127 para o original, para o 
modelo de calçado esportivo “jogging”. 

 
 

 Tais resultados evidenciam não haver diferenças significativas entre o calçado 

falsificado e original do modelo “jogging” durante a locomoção.  

 

5.2 Análise da atividade muscular do membro inferior  

5.2.1 Análise dos resultados de Envoltório Linear para o modelo “indoor” 

Com o intuito de caracterizar os padrões de ativação temporal dos músculos 

durante a realização do movimento, a FIGURA 15 ilustra o envoltório linear de cada 

músculo analisado, juntamente com a curva da FRS, para ambas as condições 

experimentais, durante a marcha. 

A partir deste gráfico é possível observar o comportamento temporal de ativação 

de cada um dos músculos, simultaneamente, durante cada instante do ciclo completo 

da marcha, permitindo analisar quando os músculos estão ativos e como a ação desses 

músculos é coordenada a fim de realizar o movimento. 
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FIGURA 15 – Média do envoltório linear (n=142 para o falsificado e n=141 para o 
original) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), 
vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF), e da FRS para 
a marcha em ambas condições experimentais para o modelo “indoor”. 

 
 

Com base na FIGURA 15, é possível observar que a ativação muscular e a 

coordenação destes músculos alteram-se em alguns momentos dependendo do 

calçado esportivo utilizado. 

O músculo tibial anterior (TA) parece antecipar a sua ação no fim da fase de 

balanço e no momento inicial de contato com o solo ao usar-se o calçado esportivo 

falsificado.Já o músculo gastrocnêmio lateral (GL) apresenta um padrão de ativação 

idêntico para ambos os calçados. 
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Na maior parte do movimento, a ativação do músculo vasto lateral (VL) também 

se apresentou bastante semelhante entre o calçado original e falsificado. No entanto, é 

possível observar uma diferença entre as curvas em dois momentos bastante 

importantes da marcha, que são o fim da fase de balanço e início da fase de apoio. No 

fim da fase de balanço, o VL antecipa sua ativação, apresentando um período maior de 

pré-atividade, e mantém-se ativo por mais tempo durante o início da fase de contato 

com o solo com o uso do calçado falsificado.  

O músculo bíceps femoral (BF) apresentou comportamento de ativação distinto 

entre os calçados no fim da fase de balanço, apresentando uma maior fase de pré-

atividade ao usar-se o calçado falsificado. 

Assim como VL, o músculo reto femoral (RF) apresentou uma peculiaridade ao 

comparar-se o calçado falsificado e original. Apesar da semelhança durante a maior 

parte do movimento, o uso do calçado falsificado induz a um aumento da fase de pré-

atividade no fim da fase de balanço para o RF, mantendo um comportamento de 

ativação diferente na fase inicial de contato com o solo. 

A FIGURA 16 ilustra, separadamente, os músculos TA, VL, BF e RF, cujos 

envoltórios apresentaram distinções ao comparar-se o calçado falsificado e original. Já 

o envoltório linear do músculo GL, por não apresentar discrepâncias entre os calçados, 

tem seu gráfico ilustrado no ANEXO XXI. 

Sendo assim, a partir de tais observações, é possível perceber que o calçado 

esportivo falsificado parece influenciar aspectos da coordenação dos músculos e do 

padrão temporal de ativação muscular em momentos importantes do ciclo da marcha, 

relacionados à desaceleração dos segmentos e absorção de choque mecânico. 
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FIGURA 16 – Envoltório linear dos músculos tibial anterior (A), vasto lateral (B), bíceps 

femoral (C) e reto femoral (D) para a marcha em ambas condições 
experimentais (n=142 para o falsificado e n=141 para o original) para o 
modelo “indoor”. 

 

Com relação à corrida com o modelo “indoor”, a FIGURA 17 ilustra o envoltório 

linear de cada músculo analisado, juntamente com a curva da FRS, para ambas as 

condições experimentais, durante a corrida, permitindo novamente analisar a 

coordenação e o padrão temporal de ativação destes músculos na realização do 

movimento. 
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FIGURA 17 – Média do envoltório linear (n=205 para o falsificado e n=203 para o 

original) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), 
vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF), e da FRS para 
a corrida em ambas condições experimentais para o modelo “indoor”. 

 

Ao contrário do que foi observado na marcha, durante a corrida o padrão de 

ativação de todos os músculos analisados foi bastante semelhante para ambos os 

calçados, não sendo possível observar distinções entre eles. Dessa forma, com relação 

à amostra observada, o calçado falsificado parece não influenciar o padrão de ativação 

muscular durante a corrida. 

Devido à ausência de diferenças entre o calçado falsificado e original para o 

comportamento de ativação dos músculos analisados, o gráfico do envoltório linear de 
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cada músculo durante a corrida, para ambos os calçados, é apresentado no ANEXO 

XXII. 

 

5.2.2 Análise dos resultados de RMS para o modelo “indoor” 

O valor RMS (Root Mean Square) é uma medida estatística da magnitude de um 

sinal variável. Corresponde à quantidade de sinal contínuo capaz de conter a mesma 

quantidade de energia. Portanto, trata-se de um parâmetro que se relaciona 

diretamente com a magnitude do sinal eletromiográfico, sendo uma útil e importante 

ferramenta para se medir e analisar a intensidade da ação muscular. 

A TABELA 3 e 4 apresenta as médias dos valores RMS normalizados pela média 

do sinal eletromiográfico, tanto para a marcha como para a corrida em ambas as 

condições experimentais, para o apoio total (TABELA 3) e para o trecho de 100ms 

iniciais do apoio, denominado no estudo como “fase passiva” (TABELA 4). 

A fase passiva corresponde ao período durante a marcha e a corrida em que há 

o contato inicial com o solo e recebimento do impacto pelas estruturas do aparelho 

locomotor, apesar dos músculos não estarem em seu período ótimo de trabalho, devido 

ao tempo necessário pelo sistema nervoso para receber a informação e enviar a 

resposta de contração. No entanto, não se trata de um período totalmente vulnerável 

para o aparelho locomotor já que nessa fase os músculos apresentam-se ativos, a partir 

de uma ativação pré-programada e ajustada à expectativa de carga a ser recebida e 

que, por isso, não é possível ser modulada. O trecho de 100ms iniciais foi selecionado, 

pois o tempo de resposta muscular e, conseqüentemente, a fase passiva, podem durar 

de 40 até 100ms (WINTER & BISHOP, 1992).  
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TABELA 3 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em 
unidade arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), 
gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto 
femoral (RF) para o apoio total, na marcha (n=142 para o falsificado e 
n=141 para o original) e na corrida (n=205 para o falsificado e n=203 para 
o original), em ambas as condições experimentais, para o modelo de 
calçado esportivo “indoor”. (*) indica diferença significativa entre as 
condições experimentais (original e falsificado) e (#) indica tendência a 
diferença significativa entre as condições experimentais. 

 

 Marcha                    Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

TA Apoio 

Total 
1,49 ± 0,51 (*) 1,85 ± 0,53 (*) 1,45 ± 0,39 1,30 ± 0,63 

GL Apoio 

Total 
1,92 ± 0,92 (#) 1,20 ± 0,63 (#) 1,44 ± 0,76 1,66 ± 0,92 

VL Apoio 

Total 
2,13 ± 0,61 (*) 1,77 ± 0,68 (*) 1,51 ± 1,13 1,70 ± 1,09 

BF Apoio 

Total 
1,44 ± 1,17 (#) 2,00 ± 0,74 (#) 1,72 ± 0,60 1,52 ± 0,76 

RF Apoio 

Total 
1,90 ± 0,64 1,74 ± 1,00 1,19 ± 0,32 1,45 ± 0,77 
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TABELA 4 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em 
unidade arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), 
gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto 
femoral (RF) para a fase passiva, na marcha (n=142 para o falsificado e 
n=141 para o original) e na corrida (n=205 para o falsificado e n=203 para 
o original), em ambas as condições experimentais, para o modelo de 
calçado esportivo “indoor”. (*) indica diferença significativa entre as 
condições experimentais e (#) indica tendência a diferença significativa 
entre as condições experimentais. 

 

 Marcha                    Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

  Calçado 

  ORIGINAL 

TA Fase 

Passiva 
2,21 ± 1,22 1,36 ± 1,17 1,47 ± 0,73 1,67 ± 1,10 

GL Fase 

Passiva 
0,80 ± 0,68 1,10 ± 0,44 1,31 ± 0,52 (*) 1,21 ± 0,84 (*) 

VL Fase 

Passiva 
3,44 ± 2,12 (*) 1,20 ± 0,96 (*) 1,52 ± 1,28 (#) 2,11 ± 1,39 (#) 

BF Fase 

Passiva 
0,75 ± 0,50 1,42 ± 1,43 0,93 ± 0,88 0,94 ± 0,84 

RF Fase 

Passiva 
2,46 ± 1,96 (#) 1,34 ± 0,81 (#) 1,09 ± 0,58 1,96 ± 2,77 

 

 De acordo com as TABELAS 3 e 4, a marcha com o modelo “indoor” de calçado 

esportivo apresenta diferenças entre o calçado falsificado e original quanto à 

intensidade da ativação muscular, tanto no apoio total quanto na fase passiva. 

 Considerando, primeiramente, o apoio total, é possível observar diferenças 

significativas entre os calçados para os músculos TA e VL, enquanto os músculos GL e 

BF, por possuírem p-valor próximo do limite de aceitação, apresentam uma tendência a 

diferenças significativa entre os calçados. 

 O músculo TA apresentou uma intensidade de ativação 19,5% menor com o uso 

do calçado falsificado para o apoio total durante a marcha, representando uma 

diferença significativa (p=0,043) entre o calçado falsificado (1,49 ± 0,51 U.A.) e original 

(1,85 ± 0,53 U.A.). Já o VL mostrou um aumento de 20,3% em sua intensidade de 
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ativação com o uso do calçado falsificado, havendo diferença significativa (p=0,043) 

entre os calçados (2,13 ± 0,61 U.A. para o falsificado e 1,77 ± 0,68 U.A. para original). 

 Com um p-valor próximo do limite de aceitação (p=0,080), o músculo GL 

apresentou um aumento de 60% em sua intensidade com o uso calçado falsificado no 

apoio total durante a marcha, caracterizando tendência de diferença significativa entre 

os calçados (1,92 ± 0,92 U.A. para o falsificado e 1,20 ± 0,63 U.A. para o original). Da 

mesma forma, o BF apresentou tendência a diferença significativa (p=0,068) entre o 

calçado falsificado e original, com diminuição de 28% em sua intensidade com o uso do 

calçado falsificado (1,44 ± 1,17 U.A. para o falsificado e 2,00 ± 0,74 U.A. para o 

original). 

 Ainda com relação à marcha com o modelo “indoor”, porém considerando agora 

a fase passiva do movimento, observa-se algumas distinções entre o calçado falsificado 

e original, havendo diferença significativa entre eles para o músculo VL e tendência a 

diferença significativa para o músculo RF. 

 O VL apresenta um aumento expressivo de 186,7% em sua intensidade na fase 

passiva ao usar-se o calçado falsificado, representando uma diferença estatística 

significativa (p=0,043) entre as condições experimentais (3,44 ± 2,12 U.A. para 

falsificado e 1,20 ± 0,96 U.A. para o original). No mesmo sentido, ao usar-se o calçado 

falsificado “indoor” há um aumento de 83,6% na intensidade do músculo RF, havendo 

uma tendência a diferença significativa (p=0,080) entre o calçado falsificado (2,46 ± 

1,96 U.A.) e original (1,34 ± 0,81 U.A.). 

 Sendo assim, é possível perceber atuações distintas entre o calçado falsificado e 

original do modelo “indoor” durante a marcha, considerando tanto o apoio total como a 

fase passiva, quanto à intensidade de ativação da maioria dos músculos analisados. 

 Analisando-se, agora, a corrida, não houve diferença significativa entre o calçado 

falsificado e original do modelo “indoor” para nenhum dos músculos analisados durante 

a corrida no apoio total. Por outro lado, considerando a fase passiva do movimento, foi 

possível observar diferença significativa entre os calçados para o músculo GL e 

tendência a diferença significativa para o músculo VL. 

 O músculo GL apresenta um aumento de 8,3% em sua intensidade durante a 

fase passiva do movimento com o uso do calçado falsificado, caracterizando diferença 
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significativa (p=0,043) entre as condições experimentais (1,31 ± 0,52 U.A. para 

falsificado e 1,21 ± 0,84 para o original). Já para o músculo VL observa-se uma 

tendência a diferença significativa (p=0,080) entre os calçados, havendo uma 

diminuição de 28% na intensidade deste músculo quando do uso do calçado falsificado 

(1,52 ± 1,28 U.A. para o falsificado e 2,11 ± 1,39 U.A. para o original). 

 Os dados oriundos da análise estatística do RMS encontram-se no ANEXO XXIII 

e XXIV. As FIGURAS 18 e 19 ilustram os resultados do valor RMS para a marcha e a 

corrida com o modelo “indoor” a partir de gráficos Box-plot. 

 

FIGURA 18 – Gráfico box-plot dos valores RMS normalizados pela média (em unidade 
arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) 
para apoio total e fase passiva, na marcha (n=142 para o falsificado e 
n=141 para o original) em ambas as condições experimentais, para o 
modelo de calçado esportivo “indoor”. 
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FIGURA 19 – Gráfico Box-plot dos valores RMS normalizados pela média (em unidade 
arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 
lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) 
para o apoio total e fase passiva, na corrida (n=205 para o falsificado e 
n=203 para o original), em ambas as condições experimentais, para o 
modelo de calçado esportivo “indoor”. 
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 A partir de tais resultados, observa-se que o calçado falsificado “indoor” parece é 

capaz de exercer influência sobre a intensidade da ação muscular também durante a 

corrida. 

 

5.2.3 Análise dos resultados de Envoltório Linear para o modelo “jogging” 

Objetivando, agora, analisar os padrões de ativação temporal e coordenação dos 

músculos com o uso do modelo “jogging” de calçado esportivo, a FIGURA 20 ilustra o 

envoltório linear dos músculos analisados, juntamente com a curva da FRS, para o 

calçado falsificado e original durante a marcha. 
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FIGURA 20 – Média do envoltório linear (n=84 para o falsificado e n=82 para o original) 
dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral 
(VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF), e da FRS para a marcha 
em ambas condições experimentais para o modelo “jogging”. 

 

 Na marcha com o modelo “jogging”, as curvas de envoltório linear foram bastante 

semelhantes entre o calçado original e falsificado para todos os músculos, não sendo 

possível identificar diferenças entre os calçados. Dessa forma, para este modelo de 

calçado, não se observou interferência do calçado falsificado durante a marcha. 

O envoltório linear de cada um dos músculos durante a marcha com o modelo 

“jogging” é apresentado no ANEXO XXV. 
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Para a análise do padrão de ativação muscular durante a corrida com o modelo 

“jogging”, a FIGURA 21 apresenta o envoltório linear dos músculos estudados, bem 

como a curva de FRS obtida durante o movimento.  

 

 

FIGURA 21 – Média do envoltório linear (n=114 para o falsificado e n=127 para o 
original) dos músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio lateral (GL), 
vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF), e da FRS para 
a corrida em ambas condições experimentais para o modelo “jogging”. 

 

 

Na corrida com o modelo “jogging” de calçado esportivo, novamente não se 

observou diferenças entre o calçado falsificado e original para o envoltório linear de 

nenhum dos músculos analisados. Com isso, percebe-se mais uma vez que o calçado 

falsificado parece não interferir no padrão de ativação muscular destes indivíduos 
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durante a realização da corrida. O envoltório linear de cada um dos músculos durante a 

corrida com o modelo “jogging” é apresentado no ANEXO XXVI. 

 

5.2.4 Análise dos resultados de RMS para o modelo “jogging” 

Para a análise da intensidade de ativação dos músculos durante a marcha e a 

corrida com o calçado falsificado e original do modelo “jogging”, as TABELAS 5 e 6 

apresentam, respectivamente, as médias dos valores RMS normalizados pela média 

para o apoio total e para a fase passiva dos movimentos estudados. Dados oriundos da 

análise estatística do RMS encontram-se nos ANEXOS XVII e XXVIII, enquanto os 

ANEXOS XXIX e XXX apresentam os resultados de RMS em gráficos Box-plot.  

 

TABELA 5 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em 
unidade arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), 
gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto 
femoral (RF) para o apoio total, na marcha (n=84 para o falsificado e n=82 
para o original) e na corrida (n=114 para o falsificado e n=127 para o 
original), em ambas as condições experimentais, para o modelo de 
calçado esportivo “jogging”. (*) indica diferença significativa entre as 
condições experimentais e (#) indica tendência a diferença significativa 
entre as condições experimentais. 

 
 

 Marcha                    Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

  Calçado 

  ORIGINAL 

TA Apoio 

Total 
1,46 ± 0,65 1,54 ± 0,28 1,39 ± 0,30 1,49 ± 0,76 

GL Apoio 

Total 
1,89 ± 0,67 1,40 ± 0,66 1,64 ± 0,53 1,59 ± 0,61 

VL Apoio 

Total 
1,86 ± 1,09 2,16 ± 0,42 1,85 ± 0,72 1,71 ± 0,89 

BF Apoio 

Total 
1,38 ± 0,59 1,49 ± 0,40 1,39 ± 0,56 1,73 ± 0,77 

RF Apoio 

Total 
1,76 ± 0,31 1,70 ± 0,46 2,07 ± 0,64 1,58 ± 0,57 
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TABELA 6 - Média e desvio padrão dos valores RMS normalizados pela média (em 
unidade arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), 
gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto 
femoral (RF) para a fase passiva, na marcha (n=84 para o falsificado e 
n=82 para o original) e na corrida (n=114 para o falsificado e n=127 para o 
original), em ambas as condições experimentais, para o modelo de 
calçado esportivo “jogging”. (*) indica diferença significativa entre as 
condições experimentais e (#) indica tendência a diferença significativa 
entre as condições experimentais. 

 

 Marcha                    Corrida 

VARIÁVEIS 
Calçado 

FALSIFICADO 

Calçado 

ORIGINAL 

Calçado 

FALSIFICADO 

  Calçado 

  ORIGINAL 

TA Fase 

Passiva 
2,88 ± 1,72 1,84 ± 1,17 1,35 ± 0,51 1,22 ± 0,43 

GL Fase 

Passiva 
0,86 ± 0,15 0,96 ± 0,27 0,83 ± 0,39 0,73 ± 0,23 

VL Fase 

Passiva 
2,89 ± 2,07 2,62 ± 2,15 2,42 ± 1,08 1,37 ± 1,02 

BF Fase 

Passiva 
2,22 ± 1,22 1,40 ± 0,27 1,12 ± 0,58 1,16 ± 0,63 

RF Fase 

Passiva 
3,17 ± 0,98 1,63 ± 1,00 2,72 ± 0,92 2,10 ± 0,94 

 

 Com relação à intensidade de ativação dos músculos estudados, não se 

observou diferenças significativas entre o calçado falsificado e original do modelo 

“jogging” para nenhum dos músculos e em nenhum dos movimentos analisados. 

 Novamente percebe-se a ausência de influência do calçado falsificado “jogging” 

sobre a atividade muscular e sobre a locomoção humana. 

 

6 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos neste estudo permitem analisar a influência dos modelos 

de calçado esportivo falsificado na locomoção humana sob dois aspectos importantes 

relacionados ao movimento e à proteção do aparelho locomotor: a sobrecarga e a 

ativação muscular. 
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Considerando primeiramente o aspecto da sobrecarga, com base na literatura 

(CAVANAGH & LAFORTUNE, 1980; CLARKE, FREDERICK & COOPER, 1983; 

STACOFF et. al., 1988; SERRÃO, 1999; AZEVEDO, 2004), tem-se como hipótese que, 

devido às diferenças de construção e qualidade dos materiais utilizados, o calçado 

esportivo original e falsificado atuem de formas bastante distintas no controle da 

sobrecarga mecânica incidente no aparelho locomotor. No entanto, a hipótese 

formulada com relação à influência do calçado falsificado sobre a FRS foi parcialmente 

verdadeira. 

Observando-se, inicialmente, os resultados de FRS para o modelo “indoor” de 

calçado esportivo, é possível perceber diferenças significativas em variáveis 

importantes relacionadas ao controle de choque mecânico, tanto na marcha quanto na 

corrida. 

As variáveis Fy1 e GC1 indicam, respectivamente, a magnitude e a taxa de 

crescimento da sobrecarga externa recebida, enquanto Imp50 e Imp75 indicam a 

energia absorvida durante a fase passiva do movimento, representando importantes 

indicadores de sobrecarga externa. 

As diferenças significativas observadas entre o calçado falsificado e original do 

modelo “indoor” para estas variáveis durante a marcha e a corrida, com maiores 

magnitudes quando do uso do calçado falsificado, indicam que, para este modelo de 

calçado, o calçado falsificado impõe maiores cargas às estruturas biológicas, 

exercendo, assim, uma influência negativa sobre o controle de choque mecânico e, 

conseqüentemente, sobre a proteção do aparelho locomotor. Tal resultado 

provavelmente se deve às diferenças de construção entre eles, estando de acordo com 

os dados encontrados na literatura (CAVANAGH & LAFORTUNE, 1980; CLARKE, 

FREDERICK & COOPER, 1983; STACOFF et. al., 1988; SERRÃO, 1999; AZEVEDO, 

2004). 

Como conseqüência desta nova condição mecânica criada pelo calçado 

falsificado “indoor”, caracterizada pelo aumento expressivo da sobrecarga mecânica, ao 

parelho locomotor pode sofrer prejuízos que vão desde o desconforto até lesões ósteo-

mio-articulares mais sérias no aparelho locomotor. 
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Segundo a literatura (RADIN et. al., 1973; RADIN et. al., 1982; STACOFF et. al., 

1988), a somatória de cargas externas em excesso que se propagam pelas estruturas 

biológicas durante o movimento é apontada como uma das principais causas de lesões 

degenerativas no aparelho locomotor. Além disso, o aumento da sobrecarga externa 

pode induzir a alterações no movimento, solicitando mais das estruturas biológicas, 

sobrecarregando-as de forma a ocasionar lesões (COOK et. al., 1990; STACOFF et. al., 

1988). 

Nesse momento, surge a atividade muscular como o segundo aspecto a ser 

considerado nesta análise da influência do calçado falsificado sobre o controle de 

sobrecarga e proteção do aparelho locomotor. 

Considerando as curvas de envoltório linear dos músculos analisados para o 

modelo “indoor” de calçado esportivo durante a marcha, é possível verificar que o uso 

do calçado falsificado provocou alterações no padrão de ativação de todos os músculos 

analisados. A única exceção foi observada para o músculo gastrocnêmio lateral. 

É importante destacar que tais alterações ocorreram, em geral, no fim da fase de 

balanço e início da fase de apoio, momentos críticos do ciclo da marcha segundo a 

literatura, por serem caracterizados pelo recebimento da sobrecarga externa. De acordo 

com estudos sobre a locomoção humana (McCLAY, LAKE & CAVANAGH, 1990; 

ROBBINS & GOUW 1991; MONTGOMERY, PINK & PERRY, 1994; GAZENDAM & 

HOF, 2007), nesses momentos o aparelho locomotor apresenta diversas estratégias 

próprias de adaptação, que visam o controle de choque e a proteção do aparelho 

locomotor além de primar pela economia de energia pelo sistema biológico.  

Tais estratégias são caracterizadas pela desaceleração dos segmentos, de 

forma a atenuar e absorver o choque, a partir da flexão das articulações e de ações 

musculares excêntricas que controlam o movimento e, ao mesmo tempo, acumulam 

energia para ser utilizada na fase propulsiva do movimento (McCLAY, et. al., 1990; 

ROBBINS & GOUW 1991; MONTGOMERY et. al., 1994; GAZENDAM & HOF, 2007). 

Outra estratégia de proteção é a pré-ativação muscular que ocorre antes mesmo do 

contato com o solo, no fim da fase de balanço, e caracterizada pela ativação pré-

programada do músculo de acordo com a expectativa de carga a ser recebida 

(McCLAY, et. al., 1990). 
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Como as alterações no envoltório linear dos músculos coincidem com a fase de 

pré-atividade e fase passiva do movimento, no qual observamos anteriormente, a partir 

de variáveis da FRS, um aumento na sobrecarga mecânica com o uso do calçado 

falsificado, é possível que esses ajustes no padrão de ativação muscular sejam uma 

estratégia do próprio aparelho locomotor para atenuar as cargas externas e se proteger 

da sobrecarga excedente proporcionada pelo uso do calçado falsificado “indoor”. 

Possivelmente a sobrecarga seria ainda maior com este calçado caso o aparelho 

locomotor não fosse capaz de realizar tais ajustes.  

Considerando a intensidade de ativação muscular, os resultados encontrados 

para os valores RMS durante a marcha com o calçado falsificado “indoor” fortalecem 

ainda mais a hipótese de influência negativa deste calçado sobre o movimento e a 

proteção aparelho locomotor. Afinal, músculos importantes para o controle de choque, 

como o vasto lateral e reto femoral, aumentaram sua intensidade de ativação na fase 

passiva do movimento.  

Possivelmente estas alterações de intensidade ocorrem como resposta ao 

aumento de sobrecarga externa identificado nos parâmetros de FRS com o uso deste 

calçado durante a marcha. Ao mesmo tempo em que representam a capacidade de 

adaptação do aparelho locomotor, tais alterações podem também aumentar o custo 

energético e ocasionar lesões ao sobrecarregar as estruturas biológicas.  

Ainda que não tenha sido possível encontrar nenhuma alteração no padrão de 

ativação dos músculos analisados com o uso do calçado falsificado “indoor” durante a 

corrida, mesmo com o aumento das cargas externas observado nos dados de FRS, 

houve um aumento significativo da intensidade de ativação do músculo GL com o uso 

do calçado falsificado durante a fase passiva do movimento.  

A literatura (McCLAY, et. al., 1990, GAZENDAM & HOF, 2007) aponta que este 

parece ter um importante papel no controle dos movimentos de pronação e supinação 

no início do apoio. O aumento de intensidade do GL pode ser uma resposta do 

aparelho locomotor ao aumento de sobrecarga externa observado pelo aumento de Fy1 

e GC1 durante a corrida e, conseqüentemente, à maior dificuldade de controlar esses 

movimentos, necessitando de um maior trabalho deste músculo 
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Portanto, os resultados encontrados para a marcha e corrida com o calçado 

falsificado “indoor” corroboram com a literatura especializada (NIGG, 2001; WAKELING 

et. al., 2002; NIGG, 2003), que aponta o excesso das forças externas como uma das 

causas para ajustes na ativação muscular durante a realização do movimento humano. 

A literatura mostra ainda que tais ajustes, apesar de ocorrerem com o intuito de 

proteger o aparelho locomotor, podem ser causadores de lesões ao sobrecarregarem 

as estruturas biológicas (NIGG, 2001; WAKELING et. al., 2002; NIGG, 2003). 

Ainda que não tenha sido medido neste estudo, além da possibilidade de 

ocasionarem lesões, as alterações no padrão de ativação muscular proporcionadas 

pelo uso deste calçado falsificado podem, ainda, induzir a um aumento no custo 

energético para a realização do movimento, diminuindo a eficiência das estratégias de 

economia do aparelho locomotor e prejudicando o rendimento. (NIGG, 2003). 

Em contradição aos resultados obtidos para o modelo “indoor”, não foi possível 

observar nenhuma influência do calçado esportivo falsificado na realização da 

locomoção com o modelo “jogging”. Tanto na marcha como na corrida, não foram 

encontradas diferenças entre o calçado falsificado e original em nenhuma das variáveis 

de FRS. Da mesma forma, a marcha e a corrida com o modelo “jogging” não 

apresentaram diferenças entre o calçado falsificado e original para o padrão e 

intensidade de ativação muscular em nenhum dos músculos analisados. Tais resultados 

indicam que a hipótese formulada pelo estudo parece não ser verdadeira para este 

modelo de calçado. 

Um resultado bastante interessante foi a atuação distinta entre os modelos 

(“indoor” e “jogging”) de calçado esportivo falsificado. Enquanto o modelo ”indoor” 

influenciou negativamente o controle de sobrecarga e proporcionou alterações no 

comportamento muscular durante a locomoção, o modelo “jogging” de calçado 

falsificado não exerceu qualquer influência sobre o movimento humano com relação aos 

aspectos analisado neste estudo.  

Uma possível explicação para este resultado pode estar na forma de construção 

destes calçados. Imaginava-se que os calçados falsificados fossem construídos de 

maneira arbitrária, sem destinação definida para seu uso. 
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No entanto, o fato de haver influência do calçado falsificado “indoor” durante a 

marcha e corrida, e não ocorrer esta mesma interferência pelo uso do calçado 

falsificado “jogging” para nenhum dos movimentos analisados pode indicar que, dentro 

das possibilidades de construção e materiais existentes para os falsificadores, os 

calçados falsificados, em especial os do modelo “jogging”, são construídos com fins 

determinados, ou seja, voltados a esportes e gestos esportivos específicos. 

Sendo assim, ainda que seja falsificado, o modelo “jogging” pode atender melhor 

as demandas específicas dos movimentos de marcha e corrida, diferentemente do 

modelo “indoor”, que provavelmente é construído para passeios e uso no cotidiano. 

Além disso, no geral, o produto falsificado parece passar por um processo de 

aperfeiçoamento e aprimoramento em suas técnicas de construção atualmente. Apesar 

da inferioridade dos materiais e técnicas de construção ainda serem aspectos 

observáveis e dignos de nota, pode ter ocorrido nos últimos anos uma melhora nesses 

aspectos do calçado, melhorando sua eficiência e tornando-o cada vez mais 

semelhante ao calçado original. 

 

7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 Em função do delineamento metodológico utilizado no estudo, os resultados 

obtidos, podem sofrer significativa influência de determinados aspectos inerentes ao 

procedimento experimental utilizado. Como limitações são comuns a todos os 

procedimentos experimentais, torna-se necessário descrevê-las e considerá-las 

cuidadosamente na discussão e interpretação dos resultados, de forma a entender a 

extensão de sua influência, bem como evitar interpretações imprecisas, garantindo, 

assim, o correto entendimento dos resultados. Sendo assim, encontram-se descritas a 

seguir as limitações metodológicas mais relevantes para a compreensão dos dados. 

 

7.1 Característica do tipo de procedimento experimental 

 O procedimento experimental utilizado neste estudo possui caráter transversal. 

Sendo assim, é importante destacar que a análise da influência do uso do calçado 

falsificado foi feita de forma aguda, e não a partir do seu uso crônico do calçado.  
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Com isso, a partir dos dados deste estudo não é possível afirmar qual seria o 

comportamento do aparelho locomotor em resposta ao uso crônico do calçado 

falsificado, bem com não permite saber as reais conseqüências do uso deste calçado. 

 Portanto, é necessário cautela na interpretação e na extrapolação dos resultados 

deste estudo para outras situações 

  

7.2 Análise mecânica dos calçados 

 A inferioridade na qualidade dos materiais e técnicas de construção empregados 

no calçado falsificado é claramente perceptível. Contudo, não foram realizados ensaios 

e testes mecânicos que permitissem quantificá-lo. A realização desses testes permitiria 

avaliar a composição e as propriedades do calçado esportivo falsificado, permitindo 

compreender melhor as diferenças com relação ao calçado original e como essas 

diferenças estruturais poderiam interferir na locomoção humana. 

 

7.3 Análises biomecânicas complementares 

 Neste estudo, a influência do calçado falsificado foi avaliada a partir de 

parâmetros dinâmicos da FRS e de parâmetros relacionados ao comportamento da 

ação muscular durante o movimento, buscando entender melhor o controle de 

sobrecarga e a ativação muscular com o uso deste calçado. No entanto, existem outros 

parâmetros biomecânicos importantes a serem considerados na análise da locomoção, 

como é o caso da pressão plantar, que também se relaciona com o controle do 

movimento, conforto e proteção do aparelho locomotor, e que podem sofrer a influência 

do calçado falsificado. 

Sendo assim, para uma melhor compreensão da interferência do uso do calçado 

falsificado, sobre a locomoção humana torna-se necessário uma análise mais completa, 

considerando variáveis cinemáticas e de pressão plantar durante a realização do 

movimento. 

 

7.4 Calçados utilizados no estudo 

 Apesar dos calçados falsificados utilizados no estudo serem, de acordo com 

cada modelo, muito parecidos entre si e terem sido todos adquiridos no mesmo local, 
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não é possível garantir que todos eles possuam a mesma origem e, portanto, as 

mesmas características de construção. Fator este que pode ser bastante significativo e 

deve ser considerado na interpretação dos resultados. 

 

7.5 Característica da amostra 

 Os voluntários participantes do estudo eram atletas de modalidades esportivas 

que envolvem marcha e corrida e corredores amadores, representando uma amostra 

bastante experiente nos movimentos analisados nesta pesquisa. Com isso, deve-se ter 

cautela ao extrapolar os resultados obtidos neste estudo para outras populações com 

perfis diferentes de estado de treinamento. 

 

7.6 Efeito retroativo 

 Todas as coletas de dados realizadas neste estudo foram realizadas em 

ambiente laboratorial. As restrições impostas pelo ambiente, pelos equipamentos 

utilizados e, principalmente, pelas condições de coleta podem causar alterações no 

padrão de movimento, criando-se uma situação diferente da encontrada na realidade. A 

estas alterações dá-se o nome de efeito retroativo.  

 O efeito retroativo é uma limitação metodológica quase inevitável para a maioria 

dos procedimentos experimentais, principalmente quando a obtenção dos dados ocorre 

em laboratório, devendo ser minimizada o quanto for possível. 

 A esteira rolante foi o equipamento que menor efeito retroativo impôs aos 

voluntários já que, apesar de proporcionar uma situação de locomoção diferente da 

encontrada no piso fixo, todos já havia um período de familiarização com o 

equipamento e todos já haviam tido experiências de locomoção em esteiras rolantes. 

 As principais dificuldades encontraram-se nas restrições de mobilidade 

proporcionadas pelos cabos do eletromiógrafo aos voluntários e a interferência da 

movimentação dos cabos sobre o sinal eletromiográfico obtido. Embora não represente 

uma solução definitiva para os problemas, os voluntários tiveram a oportunidade de 

vivenciar as condições de coleta antes que elas fossem efetivamente realizadas como 

forma de reduzir a influência dessa importante fonte de erro. Além disso, os voluntários 
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foram equipados com a máxima cautela e de forma a reduzir-se o máximo possível a 

restrição dos movimentos e a movimentação dos cabos durante as coletas. 

 

8 CONCLUSÕES 

 A partir dos dados obtidos neste estudo foi possível atender aos objetivos do 

estudo, que foram analisar a influência de modelos diferentes de calçado falsificado 

sobre parâmetros dinâmicos e eletromiográficos da locomoção humana, considerando-

se os aspectos da sobrecarga e da ativação muscular. Com base em tais dados, foi 

possível concluir que o calçado esportivo falsificado, dependendo do modelo utilizado, 

pode influenciar de maneira importante estes dois aspectos do movimento humano. 

Os resultados evidenciam que a FRS sofreu alterações significativas em função 

do uso do calçado falsificado “indoor”, aumentando a sobrecarga imposta ao aparelho 

locomotor. Nota-se, ainda, alterações no padrão temporal e intensidade de ativação em 

músculos envolvidos na realização da locomoção, provavelmente como resposta ao 

aumento da sobrecarga gerada por este calçado. 

Assim, é possível concluir que o calçado falsificado “indoor” influenciou 

negativamente a realização do movimento e o controle das cargas externas, 

aumentando a sobrecarga imposta ao aparelho locomotor e exigindo maior trabalho dos 

músculos envolvidos na marcha e corrida. Esta nova condição mecânica proporcionada 

pelo uso do calçado falsificado “indoor” pode representar ao aparelho locomotor uma 

situação com sérios riscos de lesão.  

Em contrapartida, conclui-se que o calçado falsificado “jogging” não foi capaz de 

interferir na sobrecarga mecânica e no comportamento muscular durante a locomoção, 

já que não provocou nenhuma alteração nas variáveis de FRS, envoltório linear e RMS 

durante a marcha e a corrida. 

Outra conclusão deste estudo é que diferentes modelos de calçado falsificado 

atuam de formas distintas sobre o aparelho locomotor e o movimento humano. Isso 

provavelmente se deve ao aperfeiçoamento das técnicas e materiais utilizados em sua 

construção, permitindo um calçado mais próximo do original, aliados a uma construção 

mais direcionada e específica para atender às atividades e ao público a que são 

destinados. 
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Por fim, diante dos resultados obtidos e, sobretudo, considerando as limitações 

metodológicas impostas pelos procedimentos experimentais, sugere-se cautela na 

interpretação e extrapolação dos resultados para outras populações e/ou outros 

modelos de calçados que não foram analisados.  
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ANEXO I – Questionário informativo. 

 

QUESTIONÁRIO INFORMATIVO 
 
 

Nome: _______________________________________________ Data: _______________ 
Sexo:_________________  Profissão: _____________________ Horas/dia: ___________ 
Endereço: ______________________________________  Telefone: __________________ 
 

Histórico e Fatores de Risco: 
 
1. Idade: _________ anos. 
 
2. Possui algum problema cardiopulmonar?   (  ) sim     (  ) não                 
    Quais? _____________________________________________________________________ 
 
3. Tem outros problemas de saúde (dislipidemia, asma, hipertensão, bronquite, colesterol 
alto, diabetes, artrite/artrose, osteoporose, outros)?  (  ) sim     (  ) não 
    Se sim, quais? ______________________________________________________________ 
 
4. Toma algum remédio?  (  ) sim    (  ) não            Quais? ____________________________ 
 
5. Já foi submetido(a) a alguma cirurgia?    (  ) sim    (  ) não 
    Se sim, qual(ais)? _______________________    Há quanto tempo? __________________ 
 
6. Sente algum desconforto (falta de ar, tontura, desmaios, etc.) ao fazer atividade diárias 
ou de lazer?  (  ) sim   (  ) não               Quais? ______________________________________ 
 
7. Possui atualmente alguma lesão ou problema ortopédico?  (  ) sim   (  ) não 
    Quais? _____________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    Há quanto tempo está acometido pela lesão? ____________________________________ 
    Tem sentido dores ultimamente:  (  ) sim    (  ) não 
    Em quais regiões? _________________________________________________________ 
    Estão associadas a movimentos, posições ou situações específicas?  (  ) sim    (  ) não 
    Quais? ___________________________________________________________________ 
 
8. Foi acometido(a) por lesões nos últimos 12 meses?    (  ) sim     (  ) não 
    Se sim, quais? _______________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________ 
 
9. É fumante? (  ) sim    (  ) não         Quantos cigarros por dia?_________________ 
    Já foi fumante? (   ) sim      (  ) não          Parou há quanto tempo? _______________ 
 
13. Já fez teste ergométrico?  (  ) sim      (  ) não 
    Há quanto tempo? __________ 
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Aptidão Física 
 
1. Pratica exercícios que envolvam caminhada e corrida?:  (  ) sim    (  ) não 
    Se sim, quais? ____________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
    Há quanto tempo? ________________________________________________________ 
    Qual a duração e a freqüência? _____________________________________________ 
    Qual a intensidade? _______________________________________________________ 
    Qual o tipo de piso em que pratica os exercícios? ______________________________ 
    Possui experiência em caminhada e corrida em esteira rolante?  (  ) sim    (  ) não 
 
2. Utiliza calçado esportivo para a prática de exercícios? (  ) sim    (  ) não 
    Se sim, qual tipo de calçado esportivo? _______________________________________ 
    Quanto costuma gastar na compra de um calçado esportivo? _____________________ 
    Já teve a experiência de utilizar um calçado esportivo falsificado?  (  ) sim    (  ) não 
 
3. Sente-se apto e preparado fisicamente para caminhar e correr durante 60 minutos em 
uma esteira?  (  ) sim    (  ) não 
 
Hábitos Diários e Alimentares 
 
1. Sua atividade de trabalho é fisicamente:  (  ) leve    (  ) moderada    (  ) intensa 
    E mentalmente?  (  ) leve    (  ) moderada    (  ) intensa 
     
2. É submetido a estresses freqüentes no trabalho e na rotina diária?  (  ) sim    (  ) não 
 
3. Considera-se uma pessoa:  (  ) calma    (  ) agitada    (  ) competitiva     
(  ) “estressada”    (  ) outros.  ____________________ 
 
4. Número de refeições por dia: ____ refeições. 
 
5. Tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas?  (  ) sim    (  ) não 
    Em que quantidade? (  ) muito pouco    (  ) socialmente    (  ) acima da média 
    Com que freqüência? _________________________ 
 
6. Tem o hábito de dormir quantas horas por noite? ______________________________ 
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ANEXO II – Termo de consentimento para participação na pesquisa. 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO INDIVÍDUO: ......................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ...................................................... SEXO:        M p   F p 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......... 
ENDEREÇO: ........................................................................................................ Nº ........... APTO .............. 
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE: ................................................................ 
CEP: ............................................ TELEFONE: DDD (..........).......................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL: ........................................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) ................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................. SEXO:       M p    F p 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......... 
ENDEREÇO:.................................................................................................................. Nº ............ APTO ................. 
BAIRRO: ............................................................................. CIDADE: ........................................................................ 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. “ANÁLISE DINÂMICA E ELETROMIOGRÁFICA DA LOCOMOÇÃO COM O USO DE CALÇADOS ESPORTIVOS 
FALSIFICADOS” 

2. Prof. Dr. Júlio Cerca Serrão 

3. Professor Universitário 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO p 

 RISCO BAIXO p  RISCO MAIOR p 

    (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA: Aproximadamente 2 anos. 

________________________________________________________________________________________________ 
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III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE 
LEGAL SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO:  

Este projeto busca avaliar como o calçado esportivo falsificado pode influenciar a 

sobrecarga incidente no aparelho locomotor e a ativação muscular durante a locomoção, no 

caso, marcha e corrida. Para tanto, avaliações serão feitas no nosso laboratório em 4 fases: 

marcha com o calçado verdadeiro, marcha com o calçado falsificado, corrida com o calçado 

verdadeiro e corrida com o calçado falsificado. Esse experimento consistirá de: 

 

1- Caminhada ou corrida na esteira durante 10 minutos em velocidade auto-selecionada 

para familiarização. 

2- Caminhada a 5 km/h e corrida a 9 km/h (velocidades de coleta) na esteira durante 50 

minutos  

3- Realizar as coletas da força de reação do solo. 

4- Realizar as coletas da distribuição da pressão plantar. 

5- Realizar as coletas de eletromiografia. 

Ambos os experimentos (marcha e corrida com calçado esportivo falsificado e verdadeiro) 

serão conduzidos da mesma forma descrita anteriormente. 

Destacamos que os experimentos serão realizados de forma não invasiva, não existindo, 

portanto, risco à sua integridade física. Antes da realização dos experimentos os voluntários 

serão submetidos a anamnese ortopédica. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA:  

Os voluntários poderão ter acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. Além disso, 

têm a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

Garantimos a confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados obtidos de todos os 

voluntários e disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 

decorrentes da pesquisa. 

______________________________________________________________________________________ 
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V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM 

CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS :  

Ana Paula da Silva Azevedo Tel: 4426-9918 / 4425-6001 / 8114-7548 
 

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

São Paulo,          de                            de 20      . 

 

____________________________________________                        _____________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador 
                                                                                                                               (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO III – Rotina “cortacurva4ana”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados 

de FRS. 

 

function cortacurva4ana(freq,lag) 
% this mfile cuts Ana's data. 
% luis mochizuki Sep,2003 
  
k=0; 
if nargin ~=2 
    fi=0; 
    lag=10;    
end 
[filename, pathname] = uigetfiles('*.dat', 'Select the files'); 
disp(' '),disp(' Openning files...') 
nfile=length(filename); 
%Definindo o offset 
noffset=input(' Offset [1]automatico [2]manual :'); 
h = waitbar(0,'Calculando as coisinhas...'); 
for i=1:nfile 
    file=char(filename(i)); 
    [T F1 F2 x1 x2]=textread(file,'%f %f %f %f %f'); 
    data = [T F1 F2]; 
    nfreq=1/(T(3)-T(2)); 
    if findstr(file,'.') 
        file=lower(file(1: findstr(file,'.')-1)); 
        files=lower(file); 
    end 
    %filtrando o sinal pela primeira vez 
    [b,a]=butter(2,140/1000); 
    data1(:,2:3)=filtfilt(b,a,data(:,2:3)); 
    data1(:,1)=T; 
    F1=data1(:,2); 
    F2=data1(:,3); 
  
    %determinacao do offset 
    switch noffset 
        case 1 
            offsety1=min(F1); 
            offsety2=min(F2); 
        case 2 
            plot(F1); 
            titulo=[char(file),' clique sobre a linha de base para remover o 
OFFSET de F1']; 
            [offsetx1,offsety1]=ginput; 
            plot(F2); 
            titulo=[char(file),' clique sobre a linha de base para remover o 
OFFSET de F2']; 
            [offsetx2,offsety2]=ginput; 
            clf 
    end 
    for j=1:length(F1) 
        if F1(j)<offsety1 
            F1(j)=offsety1; 
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ANEXO III – Rotina “cortacurva4ana”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados 

de FRS (cont.) 

 
 
        end 
        if F2(j)<offsety2 
            F2(j)=offsety2; 
        end 
    end 
    F1=F1-offsety1; 
    F2=F2-offsety2; 
     
    for j=1:length(F1) 
        if F1(j) < 50 
            F1c(j)=0; 
        else 
            F1c(j)=1; 
        end 
        if F2(j) < 50 
            F2c(j)=0; 
        else 
            F2c(j)=1; 
        end 
    end 
    F1diff=diff(F1c); 
    F2diff=diff(F2c); 
     
    %determinacao dos extremos 1 
    ini=find(F1diff>0)'; 
    fim=find(F1diff<0)'; 
    start=ini(1)-fim(1); 
     
    if start < 0 
        a=1; 
    else 
        a=2; 
    end 
    datacut1=zeros(101,length(ini)); 
    for k=a:length(ini)-1 
        datacut=F1(ini(k):ini(k+1)); 
        if mean(datacut)>50 
            apoio1(k)=length(datacut); 
            file_b=[pathname,'cortados\',char(files),num2str(k),'.cut1']; 
            save(file_b ,'datacut','-ascii'); 
            for m=1:length(datacut) 
                if datacut(m) < 50 
                    F1d(m)=0; 
                else 
                    F1d(m)=1; 
                end 
            end 
            sum(F1d); 
            ze=length(datacut) - sum(F1d); 
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ANEXO III – Rotina “cortacurva4ana”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados 

de FRS (cont.). 

 
 
            if ze > 0 & sum(F1d) > 50 
                datacut1(:,k) = 
resample(datacut(1:sum(F1d)),101,round(sum(F1d))); 
                plot(datacut1(:,k)); 
                clear F1d 
            else 
                k=k+1; 
            end 
        end 
        clear datacut 
    end 
end 
  
%determinacao dos extremos 2 
ini2=find(F2diff>0); 
fim2=find(F2diff<0); 
start2=ini2(1)-fim2(1); 
  
if start2 < 0 
    a=1; 
else 
    a=2; 
end 
for k=a:length(ini2)-1 
    datacut2=F2(ini2(k):ini2(k+1)); 
    if mean(datacut2)>50 
        apoio2(k)=length(datacut2); 
        file_b=[pathname,'cortados\',char(files),num2str(k),'.cut2']; 
        save(file_b ,'datacut2','-ascii'); 
        for m=1:length(datacut2) 
            if datacut2(m) < 50 
                F2d(m)=0; 
            else 
                F2d(m)=1; 
            end 
        end 
        ze2=length(datacut2) - sum(F2d); 
        if ze2 > 0 & sum(F2d) > 50 
            datacut3(:,k) = 
resample(datacut2(1:sum(F2d)),101,round(sum(F2d))); 
            plot(datacut3(:,k)); 
            clear F2d 
        else 
            k=k+1; 
        end 
    end 
    clear datacut2 
end 
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ANEXO III – Rotina “cortacurva4ana”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados 

de FRS (cont.). 

 
 
[X,Y]=size(datacut1); 
[X2,Y2]=size(datacut3); 
if sum(datacut1(:,1))>0 
    b=0; 
else 
    b=1; 
end 
if sum(datacut3(:,1))>0 
    b2=0; 
else 
    b2=1; 
end 
  
dataF1(:,2:Y-b+1)=datacut1(:,b+1:Y); 
  
dataF1(:,end+1)=mean(dataF1(:,2:end),2); 
dataF1(:,end+1)=std(dataF1(:,2:end-1),0,2); 
dataF1(1,end+1)=round(sqrt(mean(dataF1(:,end).^2))/mean(abs(dataF1(:,end-
1)))*1000)/10; 
  
dataF2(:,2:Y2-b2+1)=datacut3(:,b2+1:Y2); 
dataF2(:,end+1)=mean(dataF2(:,2:end),2); 
dataF2(:,end+1)=std(dataF2(:,2:end-1),0,2); 
dataF2(1,end+1)=round(sqrt(mean(dataF2(:,end).^2))/mean(abs(dataF2(:,end-
1)))*1000)/10; 
  
dataF1(:,1)=(0:1:100)'; 
dataF2(:,1)=(0:1:100)'; 
  
file_b=[pathname,'cortados\',char(files),'.tim1']; 
save(file_b ,'apoio1','-ascii'); 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
file_b=[pathname,'cortados\',char(files),'.tim2']; 
save(file_b ,'apoio2','-ascii'); 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
file_b=[pathname,'cortados\',char(files),'F1_int.norm']; 
save(file_b ,'dataF1','-ascii'); 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
file_b=[pathname,'cortados\',char(files),'F2_int.norm']; 
save(file_b ,'dataF2','-ascii'); 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
  
waitbar(i/nfile,h) 
close(h) 
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ANEXO IV – Rotina “biomec9”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados de 

FRS. 

 

function biomec9(freq,lag) 
% this mfile calculates GRF parameters. 
% luis mochizuki Sep2003 
  
ncondicao=input(' Entre com a condicao: [0]new [1]100 [2]200 [3]300 [4]400 :' 
); 
napoio=input(' Entre com o apoio: [0]direito [1]esquerdo :' ); 
npico1=input('Detecçao manual ou automatica do primeiro pico? [1]manual 
[2]automatica :'); 
  
switch napoio 
    case 0 
        [filename, pathname] = uigetfiles('*.cut1', 'Select the files'); 
        disp(' '),disp(' Openning files...') 
        nfile=length(filename); 
        npe=['dir']; 
         
    case 1 
        [filename, pathname] = uigetfiles('*.cut2', 'Select the files'); 
        disp(' '),disp(' Openning files...') 
        nfile=length(filename); 
        npe=['esq']; 
end 
  
  
  
for i=1:nfile 
    file=char(filename(i)); 
    [F1]=textread(file,'%f'); 
    if length(F1)>300 & mean(F1)>100 
        conti=1; 
    else 
        conti=0; 
    end 
     
    if findstr(file,'.') 
        file=lower(file(1: findstr(file,'.')-1)); 
        files=lower(file); 
    end 
    switch ncondicao 
        case 0 
            cond=['new']; 
        case 1 
            cond=['100']; 
        case 2 
            cond=['200']; 
        case 3 
            cond=['300']; 
        case 4 
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ANEXO IV – Rotina “biomec9”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados de 

FRS (cont.).  

 
           cond=['400']; 
    end 
     
         
    F1a(find(F1>50))=1; 
    %tempo de apoio 
    tempo1(i,4)=sum(F1a)*0.001; 
    %tempo de balanço 
    tempo1(i,5)=0; 
    %tempo de passada 
    tempo1(i,6)=length(F1)*0.001; 
     
    %picos 
    [dina1(i,3),tempo1(i,3)] = max(F1(round(sum(F1a)/3):round(sum(F1a)))); 
    tempo1(i,3)=tempo1(i,3)+round(sum(F1a)/3); 
    switch npico1 
        case 1 
            plot(F1) 
            titulo=[char(file),' clique sobre primeiro pico de F1 e o pico 
minimo']; 
            [x1,y1]=ginput; 
            dina1(i,2)=y1(end); 
            tempo1(i,2)=x1(end); 
            dina1(i,1)=y1(end-1); 
            tempo1(i,1)=x1(end-1); 
            clf 
        case 2 
            plot(F1) 
            titulo=[char(file),' clique sobre o pico minimo']; 
            [x1,y1]=ginput; 
            dina1(i,2)=y1(end); 
            tempo1(i,2)=x1(end); 
             
            [dina1(i,1),tempo1(i,1)] = max(F1(1:round(tempo1(i,2)))); 
            %  [dina1(i,2),tempo1(i,2)] = 
min(F1(round(sum(F1a)/5):round(sum(F1a)/2))); 
            tempo1(i,2)=tempo1(i,2)+round(sum(F1a)/5); 
    end 
    %declividade 
    dina1(i,4)=dina1(i,1)/(tempo1(i,1)*0.001); 
    dina1(i,5)=dina1(i,3)/(tempo1(i,3)*0.001-tempo1(i,2)*0.001); 
    %impulso 50 ms 
    dina1(i,6)=0.001*trapz(F1(1:50)); 
    %impulso 75 ms 
    dina1(i,7)=0.001*trapz(F1(1:75)); 
    %impulso total 
    dina1(i,8)=1000*trapz(F1); 
    %reducao da forca 
    dina1(i,9)=dina1(i,1)-dina1(i,2); 
    dina1(i,10)=dina1(i,3)-dina1(i,2); 
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ANEXO IV – Rotina “biomec9”, em ambiente Matlab, para tratamento dos dados de 

FRS (cont.). 

 
    T=round(sum(F1a)); 
    data(:,i)=resample(F1(1:T),101,T); 
     
    clear F1 
    clear F1a 
    disp([char(files)]) 
end 
file_b=[pathname,'tempo\',char(files),char(cond),char(npe),'tempos.dat']; 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
save(file_b ,'tempo1','-ascii'); 
file_b=[pathname,'forca\',char(files),char(cond),char(npe),'forca.dat']; 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
save(file_b ,'dina1','-ascii'); 
[L,C]=size(data); 
dataF1(:,2:C+1)=data; 
  
dataF1(:,1)=(1:1:101)'; 
dataF1(:,end+1)=mean(dataF1(:,2:end),2); 
dataF1(:,end+1)=std(dataF1(:,2:end-1),0,2); 
dataF1(1,end+1)=round(sqrt(mean(dataF1(:,end).^2))/mean(abs(dataF1(:,end-
1)))*1000)/10; 
  
file_b=[pathname,'medios\',char(files),char(cond),char(npe),'.norm']; 
save(file_b ,'dataF1','-ascii'); 
disp(['Salvando ' char(file_b) '  !!']) 
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de dados 

eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear. 

 

function bionica(varargin) 
%BIONICA calculates the linear envelope, normalizes the time base and the 
%  amplitude of the data, and calculates the ensemble average and the 
%  coefficient of variation (CV) of the data (typically, the data are stored 
%  in many files). The data must be column oriented, i.e., each column 
%  containning a time series.  
% 
% To start BIONICA, type BIONICA in the Matlab prompt. The analyses to be 
%  performed are selected in the graphical user interface (GUI) of the 
program. 
% All entered values should be numeric, if more than one value is entered, 
%  separate the values with a space. 
% After the selections and the entering of the respective values, press RUN to 
%  start the analyses. 
% 
% At the end, it is generated a graphic with the ensemble average of the 
%  columns selected for analyses and the CV values for each ensemble. 
%  A file with these results can be saved (mean, standard deviation, and CV). 
% 
% DISCLAIMER: The author of this program accepts no responsibility for damages 
%  resulting from the use of this software and makes no warranty, either 
%  express or implied, including, but not limited to, any implied warranty of 
%  fitness for a particular purpose. This software is provided as it is, and 
%  you its user, assume all risks when using it. 
% 
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000 
  
if nargin == 2 
   if lower(varargin{1}) == 'prefs' 
      prefs = varargin{2}; 
   end 
elseif nargin == 1 
   if exist(varargin{1},'file') 
      prefsfile = varargin{1}; 
      tmp = 
textread(prefsfile,'%s','delimiter','\t','whitespace','\n','commentstyle','mat
lab'); 
      prefs = cell2struct(tmp(2:2:end)',tmp(1:2:end)',2); 
   else 
      disp(['   ' varargin{1} ' does not exist. Calling BIONICA GUI.']) 
      biogui; 
      return 
   end    
else 
   clc 
   fprintf('\n        BIONICA     %s\n',datestr(now)) 
   biogui; 
   return 
end 



78 
 

ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de dados 

eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.). 

 
fprintf('\n        BIONICA     %s\n',datestr(now)) 
if exist('uigetfiles.dll','file') & strcmp(computer,'PCWIN') 
   [files,pathname] = uigetfiles('*.txt', 'Select the data files'); 
   if isempty(files), return, end 
   %correcting the wrong selection order: 
   tmp = files{1}; 
   files{1} = files{end}; 
   files{end} = tmp; 
else 
   fprintf('   Program uigetfiles.dll not available.\n   Files will be opened 
one by one.\n'); 
   prompt={'Enter the number of files to be opened:'}; 
   def={'10'}; 
   dlgTitle='Bionica: Program uigetfiles.dll not available'; 
   lineNo=1; 
   nfiles=str2num(char(inputdlg(prompt,dlgTitle,lineNo,def))); 
   if isempty(nfiles), error('   Operation cancelled'), end 
   for i = 1:nfiles 
      tmp = sprintf('   Select file %s:',num2str(i)); 
      [file,pathname] = uigetfile('*.dat', tmp); 
      if ~pathname, return, end 
      files(i) = {file}; 
      cd(pathname) 
   end 
end 
  
if pathname 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   %ANALYSES 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   nfiles = length(files); 
   datas = []; 
   if ~str2num(prefs.offset) & ~str2num(prefs.extreme) 
      hbar2 = waitbar(0,['Processing file ' char(files(1))]); 
      set(hbar2,'name','Bionica') 
   end 
   for file = 1:nfiles 
      if ~str2num(prefs.offset) & ~str2num(prefs.extreme) 
         set(get(get(hbar2,'children'),'title'),'string',char(files(file))) 
         waitbar(file/nfiles,hbar2) 
      end 
      data = load([pathname,char(files(file))]); 
      [nrow,ncol] = size(data); 
      fprintf('  Analysing %s: [%d %d].\n', char(files(file)), nrow, ncol); 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %TIME COLUMN AND SAMPLING FREQUENCY 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.tcol)  
         prefs.freq = num2str(1/(data(2,1) - data(1,1))); 
      else 
         if isempty(str2num(prefs.freq)) 
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de dados 

eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.). 

 

 
            error('  No frequency value is given.') 
         end 
         t = ( 1:size(data,1) )'/str2num(prefs.freq); 
         data = [t data]; 
         ncol = size(data,2); 
         if file == 1 
            if 
findstr(prefs.extreme,'1'),prefs.extremecolref=num2str(str2num(prefs.extremeco
lref)+1);else prefs.extremecolref='';end 
            if 
findstr(prefs.filthp,'1'),prefs.filthpcol=num2str(str2num(prefs.filthpcol)+1);
else prefs.filthpcol='';end 
            if 
findstr(prefs.offset,'1'),prefs.offsetcolu=num2str(str2num(prefs.offsetcolu 
)+1);else prefs.offsetcolu='';end 
            if 
findstr(prefs.rectify,'1'),prefs.rectifycol=num2str(str2num(prefs.rectifycol 
)+1);else prefs.rectifycol='';end 
            if findstr(prefs.filtlp,'1'),prefs.filtlpcol = 
num2str(str2num(prefs.filtlpcol )+1);else prefs.filtlpcol='';end 
            if 
findstr(prefs.filtlp2,'1'),prefs.filtlp2col=num2str(str2num(prefs.filtlp2col 
)+1);else prefs.filtlp2col='';end 
            if 
findstr(prefs.normalize,'1'),prefs.normalizecol=num2str(str2num(prefs.normaliz
ecol )+1);else prefs.normalizecol='';end 
            if 
findstr(prefs.normalize2,'1'),prefs.normalize2col=num2str(str2num(prefs.normal
ize2col )+1);else prefs.normalize2col='';end 
         end 
      end 
      if file == 1 
         if findstr(prefs.filthp,'1') 
            if str2num(prefs.filthpcolall), prefs.filthpcol = num2str(2:ncol);          
end 
         else prefs.filthpcol = '';      end 
         if findstr(prefs.offset,'1') 
            if str2num(prefs.offsetcolall), prefs.offsetcolu = 
num2str(2:ncol);         end 
         else, prefs.offsetcolu = '';    end 
         if findstr(prefs.rectify,'1') 
            if str2num(prefs.rectifycolall ), prefs.rectifycol = 
num2str(2:ncol);       end 
         else, prefs.rectifycol = '';    end 
         if findstr(prefs.filtlp,'1') 
            if str2num(prefs.filtlpcolall ), prefs.filtlpcol = 
num2str(2:ncol);         end 
         else, prefs.filtlpcol = '';     end 
         if findstr(prefs.filtlp2,'1') 
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de dados 

eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.). 

 

 
            if str2num(prefs.filtlp2colall ), prefs.filtlp2col = 
num2str(2:ncol);       end 
         else, prefs.filtlp2col = '';    end 
         if findstr(prefs.normalize,'1') 
            if str2num(prefs.normalizecolall ), prefs.normalizecol = 
num2str(2:ncol);   end 
         else, prefs.normalizecol = '';  end 
         if findstr(prefs.normalize2,'1') 
            if str2num(prefs.normalize2colall ), prefs.normalize2col = 
num2str(2:ncol); end 
         else, prefs.normalize2col = ''; end 
      end 
      cols = unique([1 str2num([prefs.filthpcol ' ' prefs.offsetcolu ' ' 
prefs.rectifycol ' ',... 
               prefs.filtlpcol ' ' prefs.filtlp2col ' ' prefs.extremecolref ' 
' prefs.normalizecol ' ',... 
               prefs.normalize2col])]); 
      if length(cols) == 1 
         cols = (1:size(data,2)); 
      end 
      data = data(:,cols); 
      [nrow,ncol] = size(data); 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %HIGH-PASS FILTERING 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.filthp) & ~isempty(str2num(prefs.filthpcol)) & 
~isempty(str2num(prefs.filthpfreq)) 
         if exist('butter','file') & exist('filtfilt','file') 
            data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filthpcol)) )) = sptfilt( 
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filthpcol)) 
)),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filthpfreq),'high',round(str2num(prefs.fr
eq)/10+10) ); 
         end 
         if file == nfiles, disp('  High-pass filtering ok.'), end 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %OFFSET 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.offset) & ~isempty(str2num(prefs.offsetcolu)) 
         data = sptoffset(data,find( ismember(cols,str2num(prefs.offsetcolu)) 
),char(files(file))); 
         if file == nfiles, disp('  Offset remotion ok.'), end 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %RECTIFYING 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.rectify) & ~isempty(str2num(prefs.rectifycol)) 
         data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.rectifycol)) )) = abs( 
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.rectifycol)) )) ); 
         if file == nfiles, disp('  Rectification ok.'), end 
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ANEXO V – Rotina “Bionica”, utilizada em ambiente Matlab, para tratamento de dados 

eletromiográficos e obtenção do Envoltório Linear (cont.). 

 

 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %LOW-PASS FILTERING 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.filtlp) & ~isempty(str2num(prefs.filtlpcol)) & 
~isempty(str2num(prefs.filtlpfreq))  
         data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlpcol)) )) = sptfilt( 
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlpcol)) 
)),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filtlpfreq),'low',round(str2num(prefs.fre
q)/10+10) ); 
         if file == nfiles, disp('  Low-pass filtering ok.'), end 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %LOW-PASS FILTERING 2 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.filtlp2) & ~isempty(str2num(prefs.filtlp2col)) & 
~isempty(str2num(prefs.filtlp2freq)) 
         data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlp2col)) )) = sptfilt( 
data(:,find( ismember(cols,str2num(prefs.filtlp2col)) 
)),str2num(prefs.freq),str2num(prefs.filtlp2freq),'low',round(str2num(prefs.fr
eq)/10+10) ); 
         if file == nfiles, disp('  Low-pass filtering 2 ok.'), end 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %SELECTION OF THE EXTREMITIES 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.extreme) & ~isempty(str2num(prefs.extremecolref)) 
         [data,nsel(file)] = sptextreme(data,find( 
ismember(cols,str2num(prefs.extremecolref)) ),char(files(file))); 
         if file == nfiles, disp('  Extremities selection ok.'), end 
      else 
         nsel(file) = 1; 
         data = {data}; 
      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %TIME BASE INTERPOLATION  
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if ~str2num(prefs.timebase) | isempty(str2num(prefs.timebasestep)) 
         M = 1; 
         for i = 1:nsel(file) 
            M1 = length(data{i}); if M1 > M, M = M1; end 
         end 
         prefs.timebasestep = num2str(1/M); 
      end 
      for i = 1:nsel(file) 
         data{i} = 
sptinterp(data{i}(:,2:end),str2num(prefs.timebasestep),data{i}(:,1),'spline');  
         if file == nfiles & str2num(prefs.timebase) & 
~isempty(str2num(prefs.timebasestep)), disp('  Time-base interpolation ok.'), 
end 
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      end 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %NORMALIZATION 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.normalize) & ~isempty(str2num(prefs.normalizecol)) 
         for i=1:nsel(file) 
            col = find( ismember(cols,str2num(prefs.normalizecol)) ); 
            if str2num(prefs.normalizemean) 
                data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
mean(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );               
            elseif str2num(prefs.normalizepeak) 
               data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
max(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 ); 
            elseif str2num(prefs.normalizeext) & 
~isempty(str2num(prefs.normalizeextcol)) 
               value = str2num(prefs.normalizeextcol); 
               if length(value) == 1 
                  if file == 1 
                     fprintf('  All selected columns of all files were 
normalized by [%s].\n',prefs.normalize2extcol); 
                  end 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)/value; 
               elseif length(value) == length(col) 
                  if i == 1 
                     fprintf('  Columns [%s] of the file %s were normalized by 
[%s].\n',prefs.normalizecol,char(files(file)),prefs.normalizeextcol); 
                  end 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
value,size(data{i}(:,col),1),1 ); 
               elseif length(value) == length(col)*nfiles 
                  val = repmat( value((file-
1)*length(col)+1:file*length(col)),length(data{i}(:,1)),1 ); 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./val;                   
                  if i == 1 
                     fprintf('  Columns [%s] of the file %s were normalized by 
[%s].\n', prefs.normalizecol,char(files(file)),num2str(value((file-
1)*length(col)+1:file*length(col)))); 
                  end 
               else                 
                  if sum(nsel) == 1 
                     msg = sprintf(' Error: Number of normalization values 
must be 1 or %d.', length(col)); error(msg)  
                  else 
                     msg = sprintf(' Error: Number of normalization values 
must be 1, or %d, or %d.', length(col),length(col)*nfiles); error(msg)  
                  end 
               end 
            end 
         end 
         if file == nfiles, disp('  Normalization ok.'), end 
      end 
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      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      %NORMALIZATION 2 
      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
      if str2num(prefs.normalize2) & ~isempty(str2num(prefs.normalize2col)) 
         for i=1:nsel(file) 
            col = find( ismember(cols,str2num(prefs.normalize2col)) ); 
            if str2num(prefs.normalize2mean) 
               data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
mean(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 );               
            elseif str2num(prefs.normalize2peak) 
               data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
max(data{i}(:,col)),size(data{i}(:,col),1),1 ); 
            elseif str2num(prefs.normalize2ext) & 
~isempty(str2num(prefs.normalize2extcol)) 
               value = str2num(prefs.normalize2extcol); 
               if length(value) == 1 
                  if file == 1 
                     fprintf('  All selected columns of all files were 
normalized by [%s].\n',prefs.normalize2extcol); 
                  end 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./value; 
               elseif length(value) == length(col) 
                  if i == 1 
                     fprintf('  Columns [%s] of the file %s were normalized by 
[%s].\n',prefs.normalize2col,char(files(file)),prefs.normalize2extcol); 
                  end 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./repmat( 
value,size(data{i}(:,col),1),1 ); 
               elseif length(value) == length(col)*nfiles 
                  val = repmat( value((nsel(i)-
1)*length(col)+1:file*length(col)),length(data{i}(:,1)),1 ); 
                  data{i}(:,col) = data{i}(:,col)./val;                   
                  if i == 1 
                     fprintf('  Columns [%s] of the file %s were normalized by 
[%s].\n', prefs.normalize2col,char(files(file)),num2str(value((file-
1)*length(col)+1:file*length(col)))); 
                  end 
               else 
                  if sum(nsel) == 1 
                     msg = sprintf(' Error: Number of normalization values 
must be 1 or %d.', length(col)); error(msg)  
                  else 
                     msg = sprintf(' Error: Number of normalization values 
must be 1, or %d, or %d.', length(col),length(col)*nfiles); error(msg)  
                  end 
               end 
            end 
         end 
         if file == nfiles, disp('  Normalization 2 ok.'), end 
      end 
      datas = [datas data]; 
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   end 
   data = datas; 
   if exist('hbar2','var'), close(hbar2), end 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   %GRAPHICS 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   screen = get(0,'screensize'); 
   position = [6 .05*screen(4) screen(3)-10 .85*screen(4)]; 
   hf = figure('color',[0 0 
0],'position',position,'visible','on','numbertitle','off'); 
   if nfiles == 1 & sum(nsel) == 1 
      set(hf,'name',[char(files(1))  '  (1 trial) - ' datestr(now)]) 
      for i = 1:ncol-1 
         if ncol-1>2 
            subplot(round((ncol-1)/2),2,i); 
         elseif ncol-1 == 2 
            subplot(2,1,i); 
         end 
         plot(data{1}(:,1),data{1}(:,i+1),'color','r'); 
         set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on') 
         title(['Column ' num2str(i+1)],'color','w');        
         if i > ncol-3 & ~(ncol == 3 & i == 1) 
            if findstr(prefs.timebase,'1') 
               xlabel('Duration (%)','color','w'); 
            else 
               xlabel('Duration (s)','color','w'); 
            end 
         else 
            set(gca,'xticklabel','') 
         end 
         ylabel('Intensity (a.u.)','color','w'); 
      end 
      data = data{1}; 
   else 
      if nfiles == 1 
         set(hf,'name',[char(files(1)) '  ('  num2str(sum(nsel)) ' trials) - ' 
datestr(now)]) 
      else    
         set(hf,'name',[char(files(1)) ' ... ' char(files(nfiles)) '  (' 
num2str(nfiles) ' files, ' num2str(sum(nsel)) ' trials) - ' datestr(now)]) 
      end 
      dados(:,1) = data{1}(:,1); 
      for i = 1:ncol-1 
         tmp = []; 
         for j = 1:sum(nsel) 
            tmp(:,j) = data{j}(:,i+1); 
         end 
         dados(:,2*i)   = mean( tmp,2 ); 
         dados(:,2*i+1) = std( tmp,0,2 ); 
         CV(i) = sqrt(mean(dados(:,2*i+1).^2))/mean(abs(dados(:,2*i))); 
         CVpct = round(CV*1000)/10; %   in % 
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         figure(hf) 
         if ncol-1>2, subplot(round((ncol-1)/2),2,i); 
         elseif ncol-1 == 2, subplot(2,1,i); 
         end 
         h = errorbar(dados(:,1),dados(:,2*i),dados(:,2*i+1),'r'); 
         set(h(2),'linewidth',1.5) 
         set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on') 
         if findstr(prefs.timebase,'1') 
            axis([0 100 min(dados(:,2*i))-max(dados(:,2*i+1)) 
max(dados(:,2*i))+max(dados(:,2*i+1))])    
         else 
            axis([min(dados(:,1)) max(dados(:,1)) min(dados(:,2*i))-
max(dados(:,2*i+1)) max(dados(:,2*i))+max(dados(:,2*i+1))])  
         end 
         ylabel('Intensity (a.u.)','color','w'); 
         if i > ncol-3 & ~(ncol == 3 & i == 1) 
            if findstr(prefs.timebase,'1') 
               xlabel('Duration (%)','color','w'); 
            else 
               xlabel('Duration (s)','color','w'); 
            end 
         else 
            set(gca,'xticklabel','') 
         end 
         title(['CV(' num2str(i) ')= ' num2str(CVpct(i)) ' %'],'color','w'); 
      end 
      hold off 
      data=dados; 
      data(1:length(CVpct),size(data,2)+1) = CVpct'; 
      fprintf('  Coefficients of variation, CV (%%):\n'); 
      fprintf('   %3.1f \n', CVpct); 
   end 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   %FILE SAVING 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   [file,pathname] = uiputfile('data.dat','Save data as:'); 
   if file 
      save([pathname,file],'data','-ascii','-tabs') 
   end 
   fprintf('  Operations succesfully performed, end of program. \n'); 
else 
   fprintf('  Files do not exist or not selected, end of program. \n'); 
end 
  
function data=sptoffset(data,col,name) 
% SPTOFFSET removes offset of the data in a manual way: plot the data and then 
%  the user removes the offset by clicking the desired point with the mouse. 
%  DATA is the entire data (the first column is a time column) 
%  COL is the columns to be removed the offset 
%  NAME is an optional value to put the name of the file in the plot 
% 
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% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT. 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000 
  
if nargin == 2 
   name = ''; 
end 
screen = get(0,'screensize'); 
position = [1 .05*screen(4) screen(3) .85*screen(4)]; 
hf = figure('color',[0 0 0],'position',position); 
for i = col 
   figure(hf) 
   hold off 
   if min(data(:,i)) > 0 
      axis([min(data(:,1)) max(data(:,1)) 0 max(data(:,i))]); 
   end 
   if max(data(:,i)) < 0 
      axis([min(data(:,1)) max(data(:,1)) min(data(:,i)) 0]); 
   end 
   plot(data(:,1),data(:,i),'color','y'); 
   title([name ' - col ' num2str(i) ': Click the offset value and press any 
key'],'color','r'); 
   set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on') 
   hold on 
   offset = 0; 
   button = 0; 
   h = []; h1 =[]; 
   while ~button 
      [x,y,button] = ginput(1); 
      button = button-1; 
      if ~button 
         offset = y; 
         delete(h) 
         h = plot(x,y,'r+'); 
         delete(h1) 
         h1 = text(0.05,0.95,['(' num2str(x) ',' num2str(y) 
')'],'units','normalized','color','r'); 
      end 
   end 
   data(:,i) = data(:,i)-offset; 
end 
close(hf) 
  
function [data,nsel]=sptextreme(data,colref,name) 
%  DATA is the entire data (the first column is a time column) 
%  COLREF is the reference column to be used to select the data 
%  NAME is an optional value to put the name of the file in the plot 
% 
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT. 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000 
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if nargin == 2, name = ''; end 
if size(data,1) == 1, data=data'; end 
tmp = data; 
t = data(:,1); 
data = data(:,colref); 
  
screen = get(0,'screensize'); 
position = [1 .05*screen(4) screen(3) .85*screen(4)]; 
hf = figure('color',[0 0 0],'position',position); 
k = 0; 
plot(t,data,'y'); 
set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on') 
title([name ': Click the initial point # 1 and press any key'],'color','w') 
hold on 
j = 1; state = 0; 
h = []; h2 =[]; h3 = []; h4 = []; 
x = zeros(100,1)*NaN; y = zeros(100,1)*NaN; button = 1; 
while button   % add '| button == 3' to use the right mouse button as the 
ENTER key 
   [xi,yi,button] = ginput(1); 
   if ~isempty(button) & button == 27 %escape key (reset option) 
      hold off 
      plot(t,data,'y'); 
      set(gca,'color',[0 0 0],'xcolor',[1 1 1],'ycolor',[1 1 1],'box','on') 
      title([name ': Click the initial point # 1 and press any 
key'],'color','w') 
      hold on 
      j = 1; state = 0; h = []; h2 =[]; h3 = []; h4 = []; 
      x = zeros(100,1)*NaN; y = zeros(100,1)*NaN; button = 1; 
   elseif ~isempty(button) & button <= 3   % change to 1 or 2 to use the right 
mouse button to confirm the selection     
      x(j) = xi; 
      y(j) = yi; 
      delete(h) 
      delete(h4) 
      if rem(j,2) == 0 
         h = plot(x(j),y(j),'w<'); 
         %h4 = text(1.015*x(j),1.015*y(j),num2str(j),'color','w'); 
         delete(h2) 
         h2 = text(0.05,0.90,[num2str(j) ': (' num2str(x(j)) ',' num2str(y(j)) 
')'],'units','normalized','color','w'); 
      else 
         h = plot(x(j),y(j),'w>'); 
         %h4 = text(1.015*x(j),1.015*y(j),num2str(j),'color','w'); 
         delete(h3); delete(h2); h2 = []; 
         h3 = text(0.05,0.95,[num2str(j) ': (' num2str(x(j)) ',' num2str(y(j)) 
')'],'units','normalized','color','w'); 
      end                
      state = 1; 
   elseif state 
      h = []; h4 =[]; 
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      j = j+1; state = 0; 
      if rem(j,2) == 0 
         title([name ': Click the end point # ' num2str(j/2) ' and press any 
key (or ENTER at the end):'],'color','w') 
      else 
         title([name ': Click the initial point # ' num2str((j+1)/2) ' and 
press any key:'],'color','w') 
      end  
   end 
end 
hold off 
close(hf) 
if isnan(x) 
   x = [t(1); t(end)]; 
   j = 2; 
end 
if rem(length(x),2) 
   x = [x; t(end)]; 
end 
for i = 2:2:j 
   xi = find(t < x(i-1)); xi = xi(end); 
   xf = find(t > x(i)); xf = xf(1); 
   data2{i/2} = tmp(xi:xf,:); 
end 
data = data2; 
nsel = i/2; 
  
function x=sptfilt(x,freq,cutfreq,filtertype,pad) 
% SPTFILT is the filter function of SPT 
%  Inputs: 
%   X:       data to be filtered. 
%   FREQ:    sampling frequency of the data. 
%   CUTFREQ: cutoff frequency of the Butterworth filter or the number of 
points 
%             in the moving average filter. 
%   FILTERTYPE: 'high', 'low', or 'stop' 
%   PAD:     number of points to pad the data to avoid problems in the 
extremities  
%             in the Butterworth filtering process (default is zero). 
%  Outputs: 
%   X:       filtered data. 
% 
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT. 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000 
if nargin == 3 
   filtertype='low'; 
   pad = 0; 
elseif nargin == 4 
   pad = 0; 
end 
if cutfreq > freq 
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   msg = sprintf('Ilegal cutoff frequency; it will be used F = %g 
Hz.\n',freq/2); 
   warning(msg); 
   cutfreq = freq/2; 
end 
if exist('butter','file') & exist('filtfilt','file') 
   % Butterworth filter 4th order and zero phase lag: 
   [b,a] = butter(2,cutfreq/(freq/2),filtertype); 
   if pad, x = paddon(x,pad); end 
   x = filtfilt( b,a,x ); 
   if pad, x = x(pad+1:end-pad,:); end 
elseif strcmp('low',filtertype) 
   % moving average filter: 
   x = movavg( x,cutfreq ); 
elseif strcmp('high',filtertype) 
   % moving average filter: 
   x = detrend( x ); 
end    
  
function x=paddon(x,pad) 
% PADDON pads data to the original data to avoid problems with filtering at 
the extremities 
%  X must be column oriented; PAD is the number of data to add in each 
extremity 
%  The padded data is proportional to the difference of the last data. 
% 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 10mar2000 
if nargin ~= 2, disp(' Number of input variables must be 2.'), return, end 
if size(x,1) == 1, x = x'; end 
x=[zeros(pad,size(x,2)); x; zeros(pad,size(x,2))]; 
for i=pad:-1:1 
   x(i,:) = x(i+1,:) - ( x(i+2,:)-x(i+1,:) )/1.1; 
   x(end-i+1,:)= x(end-i,:) + ( x(end-i,:)-x(end-i-1,:) )/1.1; 
end 
  
function y=movavg(x,win) 
%MOVMEAN   Moving average value. 
% For vectors, MOVAVG(X,WIN) is the moving average values of the elements in 
X.  
% WIN specifies how many points are considered in the average (odd number) 
% MOVAVG performs the moving average across the rows of a matrix 
% 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 10mar2000 
if nargin ~= 2, disp(' Number of input variables must be 2.'), return, end 
if size(x,1) == 1, x=x'; end 
if ~rem(win,2) 
   if win<2, win=2; end 
   win = win+1;   % win must be an odd number, mainly because I'm lazy 
end 
if win >= size(x,1), disp(' WIN is too big.'), return, end 
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win = floor(win/2); 
y = x*0; 
for i = 1:win 
   y(i,:) = sum(x(1:i+win,:),1)/(win+i); 
end 
for i = 1+win:size(x,1)-win 
   y(i,:) = sum(x(i-win:i+win,:),1)/(win*2+1); 
end 
for i = size(x,1)-win+1:size(x,1) 
   y(i,:) = sum(x(i-win:end,:),1)/(win+size(x,1)-i+1); 
end 
  
function data=sptinterp(data,step,time,method) 
% Version 3 - Matlab5.3&SPtoolbox@MSWIN9X&NT. 
% Marcos Duarte mduarte@usp.br 1996-2000 
if nargin ~= 4, disp(' Number of input variables must be 4.'), return, end 
t = linspace(time(1),time(end),100/step+1)'; 
data = interp1(time,data,t,method);  
t = linspace(0,100,100/step+1)'; 
data = [t data]; 
  
function h = errorbar(x, y, l,u,symbol) 
%   L. Shure 5-17-88, 10-1-91 B.A. Jones 4-5-93 
%   Copyright (c) 1984-98 by The MathWorks, Inc. 
%   $Revision: 5.14 $  $Date: 1997/12/02 19:47:51 $ 
% Modified by Marcos 
npt = length(x); 
x = x(:); 
y = y(:); 
l = l(:); 
symbol = u; 
u = l; 
u = abs(u); 
l = abs(l); 
tee = (max(x(:))-min(x(:)))/100;  % make tee .02 x-distance for error bars 
tee = 0; 
xl = x - tee; 
xr = x + tee; 
ytop = y + u; 
ybot = y - l; 
n = size(y,2); 
% Plot graph and bars 
hold_state = ishold; 
cax = newplot; 
next = lower(get(cax,'NextPlot')); 
% build up nan-separated vector for bars 
xb = zeros(npt*9,n); 
xb(1:9:end,:) = x; 
xb(2:9:end,:) = x; 
xb(3:9:end,:) = NaN; 
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xb(4:9:end,:) = xl; 
xb(5:9:end,:) = xr; 
xb(6:9:end,:) = NaN; 
xb(7:9:end,:) = xl; 
xb(8:9:end,:) = xr; 
xb(9:9:end,:) = NaN; 
yb = zeros(npt*9,n); 
yb(1:9:end,:) = ytop; 
yb(2:9:end,:) = ybot; 
yb(3:9:end,:) = NaN; 
yb(4:9:end,:) = ytop; 
yb(5:9:end,:) = ytop; 
yb(6:9:end,:) = NaN; 
yb(7:9:end,:) = ybot; 
yb(8:9:end,:) = ybot; 
yb(9:9:end,:) = NaN; 
[ls,col,mark,msg] = colstyle(symbol); if ~isempty(msg), error(msg); end 
symbol = [ls mark col]; % Use marker only on data part 
esymbol = ['-' col]; % Make sure bars are solid 
h = plot(xb,yb,esymbol); hold on 
h = [h;plot(x,y,symbol)]; 
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% Rotina para definição de parâmetros de  
% passos e passadas 
% e cálculos de RMS_EMG da fase de apoio e de 100ms após o início do 
% contato 
%  
% Allan Brennecke Dez/2008 
  
[file1 path1]=uigetfile('*.dat', 'Selecione arquivo EMG RAW.'); 
arq1 = [path1,file1]; 
[tempo emg1raw emg2raw emg3raw emg4raw emg5raw] = textread(arq1,'%f %f %f %f 
%f %f'); 
  
[file path]=uigetfile('*.dat', 'Selecione o arquivo de FRS'); 
FRS=load([path,file]); 
  
xdB=linspace(0,(0.001 * length(FRS)),length(FRS)); 
timeFRS=xdB'; 
disp('vetor de tempo para FRS gerado com sucesso') 
  
FRS = spline(timeFRS,FRS,tempo); 
  
data = [tempo FRS emg1raw emg2raw emg3raw emg4raw emg5raw]; 
    %data(:,4:8)=sqrt(mean(data(:,4:8)).^2); %RMS geral 
%     data(:,3)=abs(data(:,3)); 
%     data(:,4)=abs(data(:,4)); 
%     data(:,5)=abs(data(:,5)); 
%     data(:,6)=abs(data(:,6)); 
%     data(:,7)=abs(data(:,7)); 
    data(:,3)=sqrt(mean(data(:,3),2).^2); 
    data(:,4)=sqrt(mean(data(:,4),2).^2); 
    data(:,5)=sqrt(mean(data(:,5),2).^2); 
    data(:,6)=sqrt(mean(data(:,6),2).^2); 
    data(:,7)=sqrt(mean(data(:,7),2).^2); 
    %data(:,8)=sqrt(mean(data(:,8)).^2); 
     
    [b,a]=butter(2,150/1000); 
    data1(:,2)=filtfilt(b,a,data(:,2)); %filtra FRS 
     
     
     emgmed=mean(data(:,3:7),1);%calcula média EMG 
  
    FRS=data1(:,2); 
    %FE=data1(:,2); 
    %FD=data1(:,3); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Definir Ciclo da passada. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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ANEXO VI – Rotina “RMSgait_v2_0” utilizada para cálculo do valor RMS dos dados 

eletromiográficos em ambiente Matlab (cont.). 

 
 
FRSc=FRS; 
FRSc(find(FRS<35))=0; 
FRSc(find(FRS>35))=1; 
FRSdiff=diff(FRSc); 
apoio=find(FRSdiff==1); 
balanco=find(FRSdiff==-1); 
  
figure(1) 
plot (tempo,FRS,tempo(apoio),FRS(apoio),'g o',tempo(balanco),FRS(balanco),'r 
o') 
  
disp('Confira se os índices de definição da PASSADA estão corretos!') 
disp('Em caso afirmativo pressione ´QUALQUER´ tecla para continuar!') 
pause 
  
% figure(2);plot(FRS);title('Selecione pico mínimo de cada Apoio. Pressione 
<ENTER> quando terminar!') 
% [deflex,Y]= ginput;deflex=round(deflex); 
% figure (2) 
% plot (tempo,FRS,tempo(deflex),FRS(deflex),'g o');title('Confira se os 
índices de definição da DEFLEXÃO DA CURVA estão corretos!') 
%  
% disp('Confira se os índices de definição da DEFLEXÃO DA CURVA estão 
corretos!') 
% disp('Em caso afirmativo pressione ´QUALQUER´ tecla para continuar!') 
% pause 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Calculo RMS para cada fase da locomoção 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
length(apoio) 
for i= 1:length(apoio); 
    rms(i,1)=sqrt(mean(emg1raw(apoio(i):balanco(i)).^2)); %coluna referente ao 
RMS emg1 fase apoio  
    rms(i,2)=sqrt(mean(emg1raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2)); %coluna referente 
ao RMS emg1 do apoio à 100ms após  
    rms(i,3)=sqrt(mean(emg2raw(apoio(i):balanco(i)).^2));  
    rms(i,4)=sqrt(mean(emg2raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2)); 
    rms(i,5)=sqrt(mean(emg3raw(apoio(i):balanco(i)).^2));  
    rms(i,6)=sqrt(mean(emg3raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2)); 
    rms(i,7)=sqrt(mean(emg4raw(apoio(i):balanco(i)).^2));  
    rms(i,8)=sqrt(mean(emg4raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2));  
    rms(i,9)=sqrt(mean(emg5raw(apoio(i):balanco(i)).^2));  
    rms(i,10)=sqrt(mean(emg5raw(apoio(i):apoio(i)+100).^2)); 
    figure(i);plot (tempo,FRS,tempo(apoio(i)+100),FRS(apoio(i)+100),'g o') 
 end 
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ANEXO VI – Rotina “RMSgait_v2_0” utilizada para cálculo do valor RMS dos dados 

eletromiográficos em ambiente Matlab (cont.). 

 
 
%normaliza RMS_EMG pela média     
rms_norm(:,1)=1*(rms(:,1)/emgmed(:,1)); 
rms_norm(:,2)=1*(rms(:,2)/emgmed(:,1)); 
rms_norm(:,3)=1*(rms(:,3)/emgmed(:,2)); 
rms_norm(:,4)=1*(rms(:,4)/emgmed(:,2)); 
rms_norm(:,5)=1*(rms(:,5)/emgmed(:,3)); 
rms_norm(:,6)=1*(rms(:,6)/emgmed(:,3)); 
rms_norm(:,7)=1*(rms(:,7)/emgmed(:,4)); 
rms_norm(:,8)=1*(rms(:,8)/emgmed(:,4)); 
rms_norm(:,9)=1*(rms(:,9)/emgmed(:,5)); 
rms_norm(:,10)=1*(rms(:,10)/emgmed(:,5)); 
  
disp('Confira nas figuras se as marcações de 100ms após o início do contato 
procedem!') 
pause 
x=input('As marcações de 100ms após o início do contato procedem? [1]sim [0] 
não:'); 
if x==1 
    disp('Aleluia...seus dados foram calculados com sucesso!') 
    load handel 
    sound(y,Fs) 
elseif x==0 
   disp('Por favor reveja seus arquivos .txt se não estão corrompidos ou tente 
passar a rotina novamente')  
   disp('Caso nada disso dê certo ligue para mim!') 
end 
  
    
     
  
  
  
%     FEc=FE; 
%     FDc=FD; 
%     FEc(find(FE<35))=0; 
%     FDc(find(FD<35))=0; 
%     FEc(find(FE>35))=1; 
%     FDc(find(FD>35))=1; 
%     FEdiff=diff(FEc); 
%     FDdiff=diff(FDc); 
%  
% apoioE=find(FEdiff==1); 
% apoioD=find(FDdiff==1); 
% balancoE=find(FEdiff==-1); 
% balancoD=find(FDdiff==-1); 
% figure(1) 
% subplot(2,1,1) 
% plot (tempo,FE,tempo(apoioE),FE(apoioE),'g 
o',tempo(balancoE),FE(balancoE),'r o') 
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ANEXO VI – Rotina “RMSgait_v2_0” utilizada para cálculo do valor RMS dos dados 

eletromiográficos em ambiente Matlab (cont.). 

 
 
% subplot(2,1,2) 
% plot (tempo,FD,tempo(apoioD),FD(apoioD),'g 
o',tempo(balancoD),FD(balancoD),'r o') 
%  
% disp('Confira se os índices de definição da passada estão corretos!') 
% disp('Em caso aformativo pressione ´QUALQUER´ tecla para continuar!') 
% pause 
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % Cálculo das variáveis sem normalização 
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%  
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % Calculo RMS para cada fase da locomoção 
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%  
% length(balancoD) 
% for i= 1:length(apoioD)-1; 
%     rms(i,1)=sqrt(mean(emg1raw(apoioD(i):balancoD(i)).^2)); %coluna 
referente ao RMS fase apoio emg1 
%     rms(i,2)=sqrt(mean(emg1raw(balancoD(i):apoioD(i+1)).^2)); %coluna 
referente ao RMS fase balanço emg1 
%     rms(i,3)=sqrt(mean(emg2raw(apoioD(i):balancoD(i)).^2));  
%     rms(i,4)=sqrt(mean(emg2raw(balancoD(i):apoioD(i+1)).^2));  
%     rms(i,5)=sqrt(mean(emg3raw(apoioD(i):balancoD(i)).^2));  
%     rms(i,6)=sqrt(mean(emg3raw(balancoD(i):apoioD(i+1)).^2));  
%     rms(i,7)=sqrt(mean(emg4raw(apoioD(i):balancoD(i)).^2));  
%     rms(i,8)=sqrt(mean(emg4raw(balancoD(i):apoioD(i+1)).^2));  
%     rms(i,9)=sqrt(mean(emg5raw(apoioD(i):balancoD(i)).^2));  
%     rms(i,10)=sqrt(mean(emg5raw(balancoD(i):apoioD(i+1)).^2));  
% end 
%  
%  
% %normaliza RMS_EMG pela média     
% rms_norm(:,1)=1*(rms(:,1)/emgmed(:,1)); 
% rms_norm(:,2)=1*(rms(:,2)/emgmed(:,1)); 
% rms_norm(:,3)=1*(rms(:,3)/emgmed(:,2)); 
% rms_norm(:,4)=1*(rms(:,4)/emgmed(:,2)); 
% rms_norm(:,5)=1*(rms(:,5)/emgmed(:,3)); 
% rms_norm(:,6)=1*(rms(:,6)/emgmed(:,3)); 
% rms_norm(:,7)=1*(rms(:,7)/emgmed(:,4)); 
% rms_norm(:,8)=1*(rms(:,8)/emgmed(:,4)); 
% rms_norm(:,9)=1*(rms(:,9)/emgmed(:,5)); 
% rms_norm(:,10)=1*(rms(:,10)/emgmed(:,5)); 
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ANEXO VII – Gráfico de distribuição de normalidade para os parâmetros de força 

relacionados à FRS. 
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ANEXO VIII – Gráfico de distribuição de normalidade para os parâmetros de tempo 

relacionados à FRS. 
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ANEXO IX – Gráfico de distribuição de normalidade para as curvas de FRS e Envoltório 

Linear. 
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ANEXO X – Gráfico de distribuição de normalidade para os valores RMS. 
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ANEXO XI – Descrição de resultados obtidos para os parâmetros de FRS na marcha e 

corrida para o modelo “indoor” de calçado esportivo. 

 

Considerando a marcha com o modelo “indoor” de calçado esportivo, não se 

observou diferença significativa entre as condições experimentais para o �t Fy1, 

havendo variação de 4,8% entre a condição O (156,48 ± 24,55 ms) e a condição F 

(149,38 ± 13,65 ms). 

Quanto ao Fymin, novamente não se observou diferença significativa entre as 

condições (0,71 ± 0,03 PC para F e 0,74 ± 0,05 PC para O), com variação de 4,2% 

entre as condições experimentais para essa variável. A variável �t Fymin apresentou-

se mais uma vez igual para ambas os calçados, com variação de apenas 3,8% (312,60 

± 16,35 para F e 324,57 ± 28,39 para O). 

 A variável Fy2 mostrou-se igual entre o calçado original e falsificado, 

apresentando variação de apenas 1,8% entre as condições experimentais (1,12 ± 0,07 

PC para F e 1,10 ± 0,04 PC para O). Da mesma forma, a variável �t Fy2 também não 

foi diferente entre as condições experimentais, apresentando variação de 4,4% os 

calçados (460,18 ± 89,82 ms para F e 480,55 ± 32,44 ms para O). 

O GC1 variou 8% entre o calçado falsificado e original (6,07 ± 0,89 N/s para F e 

5,62 ± 0,73 N/s para O), não apresentando diferença entre os calçados. Da mesma 

forma, o GC2 apresentou-se igual para o calçado falsificado e original, com variação de 

28,4% entre os calçados (3,98 ± 0,96 N/s para F e 3,10 ± 1,30 N/s para O). 

O ImpTot foi igual entre as condições experimentais (395,07 ± 71,48 N/s para F e 

400,09 ± 75,91 para O), com variação de 1,3% entre os calçados. O incremento não foi 

diferente entre os calçados, apresentando variação de 16,1% (0,31 ± 0,18 PC para F e 

0,36 ± 0,07 PC para O). 

Com relação à corrida, não houve diferença significativa para a variável �tFy1, 

com variação de 13,4 entre o calçado original (38,97 ± 4,09 ms) e o calçado falsificado 

(34,33 ± 11,42 ms). A variável Fymin apresentou-se semelhante para ambos os 

calçados, com valor de 1,15 ± 0,09 PC para o calçado falsificado e de 1,11 ± 0,11 PC 

para o calçado original, com variação de apenas 3,6% entre as condições. Da mesma 

forma, não houve diferença significativa para a variável �t Fymin, apresentando 
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variação de 5,2% entre os calçados (48,21 ± 10,66 ms para a condição F e 50,84 ± 5,21 

ms para a condição O). 

Quanto à variável Fy2, também não houve diferença significativa entre as duas 

condições (2,38 ± 0,22 PC para F e 2,34 ± 0,16 PC para O), com variação de apenas 

1,7% entre os calçados. Para �t Fy2, novamente os resultados foram iguais entre as 

condições, apresentando variação de 9% entre os calçados (144,29 ± 15,12 ms para F 

e 132,40 ± 12,74 ms para O). O GC2 apresentou variação de 6% entre os calçados, 

não havendo diferenças significativas entre as condições (20,00 ± 2,80 N/s para F e 

21,28 ± 2,20 N/s para O). 

O Imp50 variou 16,5% entre a condição F (32,36 ± 10,27 N/s) e a condição O 

(27,77 ± 5,17 N/s), não representando diferença significativa entre os calçados. Não 

houve diferença significativa para o Imp75 entre as condições (59,77 ± 16,08 N/s para F 

e 53,44 ± 9,13 N/s para O), havendo variação de 11,9% entre os calçados. O ImpTot 

variou apenas 2,6% entre os calçados (300,53 ± 46,63 N/s para F e 292,98 ± 48,58 N/s 

para O), apresentando resultados semelhantes para as condições experimentais. 

A deflexão não mostrou diferenças significativas entre as condições, com 

variação de 17,4% entre os calçados (0,27 ± 0,22 PC para F e 0,23 ± 0,17 PC para O). 

O incremento mostrou-se idêntico para ambos os calçados (1,23 ± 0,27 PC para F e 

1,23 ± 0,22 PC para O). 
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ANEXO XII – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os dados de 

FRS para a marcha (n=283 para o falsificado e n=283 para o original) 

com o modelo “indoor”, onde (*) indica diferença significativa e (#) indica 

tendência a diferença significativa. 

 

Marcha Indoor 
(Média) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Fy1 
Falsificado 1,213 1,197 0,079 1,147 1,273 5 0,069 

0,042* 
Original 1,161 1,166 0,064 1,132 1,205 5 0,056 

tFy1 
Falsificado 149,38 146,89 13,64 139,68 153,65 5 11,96 

0,345 
Original 156,48 153,26 24,55 147,78 159,55 5 21,52 

Fymin 
Falsificado 0,711 0,705 0,026 0,694 0,718 5 0,023 

0,223 
Original 0,737 0,715 0,047 0,711 0,736 5 0,041 

tFymin 
Falsificado 312,60 315,15 16,35 297,82 327,45 5 14,33 

0,080# 
Original 324,57 327,21 28,39 307,34 347,71 5 24,88 

Fy2 
Falsificado 1,120 1,109 0,070 1,059 1,189 5 0,062 

0,104 
Original 1,095 1,101 0,044 1,064 1,108 5 0,039 

tFy2 
Falsificado 460,18 497,54 89,82 471,54 512,55 5 78,73 

0,893 
Original 480,55 489,31 32,44 448,96 500,21 5 28,43 

GC1 
Falsificado 6,08 5,96 0,89 5,66 6,21 5 0,78 

0,138 
Original 5,62 5,42 0,73 5,21 5,93 5 0,64 

GC2 
Falsificado 2,73 3,71 3,38 3,58 3,88 5 2,96 

0,500 
Original 3,10 2,86 1,30 2,04 3,55 5 1,14 

Imp50 
Falsificado 14,30 14,90 2,96 13,30 15,41 5 2,59 

0,068# 
Original 11,70 11,94 2,60 9,93 13,53 5 2,28 

Imp75 
Falsificado 28,32 28,04 5,05 27,39 29,82 5 4,43 

0,043* 
Original 24,29 24,09 4,81 20,52 28,04 5 4,22 

ImpTot 
Falsificado 395,07 364,49 71,48 333,96 471,34 5 62,66 

0,345 
Original 400,09 370,70 75,91 345,21 471,24 5 66,54 

Defl 
Falsificado 0,503 0,480 0,092 0,462 0,578 5 0,081 

0,043* 
Original 0,424 0,455 0,109 0,396 0,490 5 0,095 

Incr 
Falsificado 0,314 0,341 0,175 0,294 0,415 5 0,153 

0,500 
Original 0,358 0,386 0,071 0,331 0,405 5 0,062 
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ANEXO XIII – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os dados de 

FRS para a corrida (n=410 para F e n=406 para O) com o modelo 

“indoor”, onde (*) indica diferença significativa e (#) indica tendência a 

diferença significativa. 

 

Corrida Indoor 
(Média) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC p-valor 

Fy1 
Falsificado 1,420 1,336 0,245 1,301 1,453 5 0,215 

0,042* 
Original 1,348 1,291 0,191 1,212 1,433 5 0,167 

tFy1 
Falsificado 34,33 28,65 11,42 27,75 36,19 5 10,01 

0,500 
Original 38,97 38,12 4,09 37,91 42,41 5 3,58 

Fymin 
Falsificado 1,154 1,191 0,088 1,076 1,213 5 0,077 

0,104 
Original 1,114 1,102 0,112 1,016 1,187 5 0,099 

tFymin 
Falsificado 48,21 44,36 10,66 41,15 53,62 5 9,34 

0,500 
Original 50,84 51,79 5,21 50,45 53,55 5 4,57 

Fy2 
Falsificado 2,383 2,369 0,215 2,309 2,541 5 0,188 

0,345 
Original 2,340 2,338 0,158 2,222 2,406 5 0,139 

tFy2 
Falsificado 144,29 141,00 15,11 139,12 156,55 5 13,25 

0,138 
Original 132,40 128,36 12,74 125,29 132,77 5 11,17 

GC1 
Falsificado 34,54 37,35 10,67 31,66 41,54 5 9,35 

0,080# 
Original 25,98 26,35 3,21 25,31 26,39 5 2,81 

GC2 
Falsificado 20,00 20,31 2,80 19,39 20,85 5 2,45 

0,225 
Verdadeiro 21,72 20,87 2,45 20,18 23,64 5 2,14 

Imp50 
Falsificado 32,36 31,90 10,27 31,45 38,80 5 9,01 

0,138 
Original 27,47 25,68 5,50 24,40 28,78 5 4,82 

Imp75 
Falsificado 59,77 60,55 16,08 57,16 72,19 5 14,09 

0,225 
Original 53,44 52,82 9,13 46,51 55,75 5 8,01 

ImpTot 
Falsificado 300,53 278,86 46,63 268,34 341,29 5 40,87 

0,080# 
Original 292,98 264,68 48,58 262,21 327,85 5 42,58 

Defl 
Falsificado 0,266 0,210 0,215 0,142 0,259 5 0,189 

0,225 
Original 0,234 0,170 0,171 0,167 0,196 5 0,150 

Incr 
Falsificado 1,229 1,292 0,271 1,096 1,432 5 0,238 

0,686 
Original 1,227 1,206 0,224 1,151 1,406 5 0,196 
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ANEXO XiV – Descrição de resultados obtidos para os parâmetros de FRS na marcha e 

corrida para o modelo “jogging” de calçado esportivo. 

 

Para a marcha com o calçado esportivo “jogging”, a variável Fy1 foi semelhante 

para ambas as condições experimentais, com valor de 1,28 ± 0,10 PC para o calçado 

esportivo falsificado (F) e de 1,29 ± 0,09 PC para o calçado esportivo original (O), não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre eles. Também não se observou 

diferença entre as condições experimentais para o �t Fy1 (144,76 ± 16,24 ms para F e 

143,90 ± 17,43 ms para O). 

Quanto ao Fymin, não houve diferença significativa entre as condições (0,69 ± 

0,03 PC para F e 0,70 ± 0,03 PC para O), com variação de apenas 1,5% entre os 

calçados. A variável �t Fymin também se apresentou semelhante entre o calçado 

falsificado e original, com valores de 306,86 ± 30,12 para F e 307,82 ± 30,03 para O. 

 A variável Fy2 mostrou-se bastante semelhante entre o calçado original e 

falsificado (1,11 ± 0,04 PC para F e 1,10 ± 0,03 PC para O), não havendo diferença 

estatística entre eles. Assim como Fy2, a variável �tFy2 também não foi 

significativamente diferente entre as condições experimentais, variando apenas 1,4% 

entre os calçados (501,28 ± 36,44 ms para F e 494,26 ± 35,88 ms para O). 

O GC1 variou apenas 1,5% entre as condições (5,83 ± 0,99 N/s para F e 5,92 ± 

0,97 N/s para O), não apresentando diferença significativa entre os calçados. Da 

mesma forma, o GC2 apresentou variação de 32,3%, não caracterizando diferença 

estatisticamente significativa entre os calçados (3,32 ± 0,38 N/s para F e 2,51 ± 1,48 

N/s para O). 

O Imp50 não foi diferente estatisticamente entre as condições, com variação de 

5,7% entre os calçados (11,40 ± 2,94 N/s para F e 10,79 ± 2,44 N/s para O). A variável 

Imp75 foi bastante semelhante entre os calçados (23,45 ± 5,89 N/s para F e 23,55 ± 

5,88 N/s para O), não apresentando também diferença significativa entre eles. 

Novamente, o ImpTot foi semelhante entre as condições experimentais (357,08 ± 48,35 

N/s para F e 367,07 ± 58,62 para O), variando apenas 2,8% entre os calçados. 

A deflexão mostrou-se idêntica para ambos os calçados (0,59 ± 0,11 PC para F e 

0,59 ± 0,12 PC para O), enquanto a variável incremento variou 5% entre os calçados 
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(0,42 ± 0,02 PC para F e 0,40 ± 0,01 PC para O), não apresentando diferença 

estatisticamente significativa. 

Quanto à corrida com o modelo “jogging”, a variável Fy1 mostrou-se 

estatisticamente semelhante para ambas as condições, com valor de 1,36 ± 0,31 PC 

para o calçado falsificado (F) e 1,58 ± 0,22 PC para o calçado original (O), variando 

16,2% entre um calçado e outro. O �tFy1 também foi semelhante para ambas as 

condições, com valor de 37,57 ± 6,27 ms para a condição O e de 35,45 ± 7,44 ms para 

a condição F, representando variação 6% entre eles. 

A variável Fymin não apresentou diferença entre os calçados, com valor de 1,20 

± 0,25 PC para o calçado falsificado e de 1,25 ± 0,10 PC para o calçado original, sendo 

de apenas 4,2% a variação entre seus resultados. Novamente, não houve diferença 

significativa estatisticamente para a variável �t Fymin (46,38 ± 5,50 ms para a 

condição F e 50,75 ± 5,10 ms para a condição O), havendo variação de 8,6% entre os 

calçados. 

Para a variável Fy2, seus valores foram iguais para as duas condições (2,29 ± 

0,26 PC para F e 2,30 ± 0,11 PC para O). A variável �t Fy2, também não apresentou 

diferença significativa entre as condições, havendo variação de 9,1% entre os calçados 

(133,23 ± 19,83 ms para O e 122,17 ± 14,34 ms para F). 

O GC1 não se mostrou significativamente diferente entre as condições, 

apresentando variação de 18,3% entre os resultados dos calçados (29,50 ± 12,47 N/s 

para O e 24,93 ± 13,37 N/s para F). Para o GC2 também não houve diferenças 

significativas entre as condições (20,79 ± 5,56 N/s para F e 19,46 ± 4,05 N/s para O), 

com variação de 6,8 entre os calçados. 

O resultado do Imp50 variou 8,3% entre os calçados, não caracterizando 

diferença significativa entre eles (24,80 ± 11,85 N/s para F e 27,06 ± 9,84 N/s para O). 

Com variação de 9,1% entre os resultados dos calçados, novamente não houve 

diferença significativa para o Imp75 entre as condições (47,77 ± 18,85 N/s para F e 

52,12 ± 14,40 N/s para O). O ImpTot também foi semelhantes para o calçado falsificado 

e original (253,08 ± 30,88 N/s para F e 254,70 ± 40,93 N/s para O). 

A deflexão mostrou variação de 106,3% entre os resultados (0,33 ± 0,13 PC para 

O e 0,16 ± 0,10 PC para F), ainda assim, não caracterizando diferença significativa 
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entre os calçados nesta variável. O incremento não apresentou diferenças significativas 

entre os calçados, variando apenas 3,8% entre os calçados (1,09 ± 0,04 PC para F e 

1,05 ± 0,09 PC para O). 
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ANEXO Xv – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os dados de 

FRS para a marcha (n=168 para o falsificado e n=165 para o original) 

com o modelo “jogging”, onde (*) indica diferença significativa e (#) indica 

tendência a diferença significativa. 

 

Marcha Jogging 
(Média) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC 
p-

valor 

Fy1 
Falsificado 1,275 1,278 0,103 1,225 1,327 3 0,116 

0,317 
Original 1,285 1,281 0,093 1,237 1,330 3 0,105 

tFy1 
Falsificado 144,76 145,50 16,24 136,83 153,06 3 18,38 

0,593 
Original 143,90 146,36 17,43 135,86 153,17 3 19,73 

Fymin 
Falsificado 0,689 0,702 0,028 0,679 0,705 3 0,032 

0,655 
Original 0,695 0,712 0,031 0,686 0,713 3 0,035 

tFymin 
Falsificado 306,86 309,19 30,12 292,41 322,47 3 34,08 

0,109 
Original 307,82 310,33 30,02 293,48 323,42 3 33,98 

Fy2 
Falsificado 1,110 1,097 0,037 1,089 1,125 3 0,042 

0,414 
Original 1,098 1,104 0,034 1,082 1,116 3 0,039 

tFy2 
Falsificado 501,28 501,38 36,44 483,08 519,52 3 41,24 

0,593 
Original 494,26 483,23 35,88 474,21 508,79 3 40,60 

GC1 
Falsificado 5,83 6,16 1,00 5,43 6,39 3 1,13 

0,180 
Original 5,92 6,32 0,97 5,57 6,47 3 1,09 

GC2 
Falsificado 3,32 3,34 0,38 3,14 3,52 3 0,43 

0,285 
Original 2,51 2,95 1,48 1,90 3,33 3 1,68 

Imp50 
Falsificado 11,40 11,11 2,94 9,86 12,79 3 3,33 

0,109 
Original 10,79 10,82 2,44 9,57 12,01 3 2,76 

Imp75 
Falsificado 23,45 24,67 5,89 20,86 26,65 3 6,66 

1,000 
Original 23,55 25,44 5,88 21,20 26,85 3 6,66 

ImpTot 
Falsificado 357,08 361,65 48,35 334,12 382,32 3 54,72 

0,109 
Original 367,07 365,14 58,62 337,29 395,89 3 66,33 

Defl 
Falsificado 0,587 0,622 0,111 0,542 0,649 3 0,125 

1,000 
Original 0,589 0,570 0,121 0,525 0,644 3 0,137 

Incr 
Falsificado 0,421 0,424 0,024 0,410 0,434 3 0,027 

0,157 
Original 0,403 0,401 0,011 0,397 0,408 3 0,013 
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ANEXO XVI – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os dados de 

FRS para a corrida (n=228 para o falsificado e n=254 para o original) 

com o modelo “jogging”, onde (*) indica diferença significativa e (#) 

indica tendência a diferença significativa. 

 

Corrida Jogging 
(Média) 

Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Q1 Q3 N IC 
p-

valor 

Fy1 
Falsificado 1,358 1,426 0,309 1,223 1,527 3 0,350 

0,109 
Original 1,580 1,684 0,220 1,506 1,707 3 0,249 

tFy1 
Falsificado 35,45 39,14 7,44 33,01 39,72 3 8,41 

0,285 
Original 37,57 38,44 6,27 34,68 40,90 3 7,09 

Fymin 
Falsificado 1,202 1,164 0,248 1,069 1,315 3 0,281 

0,593 
Original 1,254 1,304 0,095 1,224 1,309 3 0,108 

tFymin 
Falsificado 46,38 49,09 5,50 44,57 49,54 3 6,22 

0,109 
Original 50,75 51,35 5,10 48,36 53,43 3 5,77 

Fy2 
Falsificado 2,287 2,203 0,258 2,142 2,390 3 0,292 

1,000 
Original 2,302 2,258 0,114 2,237 2,345 3 0,129 

tFy2 
Falsificado 122,17 127,53 14,34 116,73 130,29 3 16,23 

0,109 
Original 133,23 139,74 19,83 125,35 144,36 3 22,44 

GC1 
Falsificado 24,93 17,99 13,36 17,22 29,16 3 15,12 

0,109 
Original 29,50 25,19 12,47 22,47 34,37 3 14,11 

GC2 
Falsificado 20,79 19,10 5,56 17,68 23,05 3 6,29 

0,285 
Original 19,46 17,21 4,05 17,12 20,67 3 4,58 

Imp50 
Falsificado 24,80 18,30 11,85 17,96 28,39 3 13,41 

0,285 
Original 27,06 23,75 9,84 21,52 30,94 3 11,13 

Imp75 
Falsificado 47,77 37,72 18,85 36,90 53,62 3 21,33 

0,285 
Original 52,12 47,25 14,40 44,02 57,79 3 16,29 

ImpTot 
Falsificado 253,08 254,64 30,88 238,05 268,90 3 34,95 

0,593 
Original 254,70 270,88 40,92 239,52 277,97 3 46,31 

Defl 
Falsificado 0,157 0,162 0,108 0,104 0,212 3 0,122 

0,109 
Original 0,326 0,372 0,127 0,277 0,398 3 0,144 

Incr 
Falsificado 1,085 1,107 0,040 1,073 1,108 3 0,045 

0,285 
Original 1,048 1,072 0,085 1,013 1,095 3 0,096 
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ANEXO XVII – Gráficos box-plot dos parâmetros de força relacionados à FRS para a 

marcha (n=168 para o falsificado e n=165 para o original), em ambas 

as condições experimentais, com o modelo “jogging”. 
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ANEXO XVIII – Gráficos box-plot dos parâmetros de tempo relacionados à FRS para a 

marcha (n=168 para o falsificado e n=165 para o original), em ambas 

as condições experimentais, com o modelo “jogging”. 
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ANEXO XIX – Gráficos box-plot dos parâmetros de força relacionados à FRS para a 

corrida (n=228 para o falsificado e n=254 para o original), em ambas 

as condições experimentais, com o modelo “jogging”. 
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ANEXO XX – Gráficos box-plot dos parâmetros de tempo relacionados à FRS para a 

corrida (n=228 para o falsificado e n=254 para o original), em ambas as 

condições experimentais, com o modelo “jogging”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 

4 0 

3 5 

3 0 

2 5 

VerdadeiroFals o

5 6

5 2

4 8

4 4

4 0

Verdadei roFalso

15 0 

14 0 

13 0 

12 0 

11 0 

Verdadeir oFals o

0 ,3 2 

0 ,3 0 

0 ,2 8 

0 ,7 8

0 ,7 6

0 ,7 4

0 ,7 2

0 ,7 0

tFy1 t Fym i n tFy2 

t ApoioTot TempoPasso

Box -Plot d e   Te m po
 Corrida Jogging 



113 
 

ANEXO XXI – Envoltório linear do músculo gastrocnêmio lateral para a marcha (n=142 

para o falsificado e n=141 para o original) em ambas condições 

experimentais para o modelo “indoor”. 
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ANEXO XXII – Envoltório linear dos músculos tibial anterior (A), gastrocnêmio lateral 

(B), vasto lateral (C), bíceps femoral (D) e reto femoral (E) para a 

corrida (n=205 para o falsificado e n=203 para o original), em ambas 

condições experimentais, para o modelo “indoor”. 
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ANEXO XXIII – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os valores 

RMS de cada um dos músculos para o apoio total e fase passiva da 

marcha (n=142 para o falsificado e n=141 para o original) com o 

modelo “indoor” em ambas condições experimentais, onde (*) indica 

diferença significativa e (#) indica tendência a diferença significativa. 
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ANEXO XXIV – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os valores 

RMS de cada um dos músculos para o apoio total e fase passiva da 

corrida (n=205 para o falsificado e n=203 para o original) com o 

modelo “indoor” em ambas condições experimentais, onde (*) indica 

diferença significativa e (#) indica tendência a diferença significativa. 
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ANEXO XXV – Envoltório linear dos músculos tibial anterior (A), gastrocnêmio lateral 

(B), vasto lateral (C), bíceps femoral (D) e reto femoral (E) para a 

marcha (n=84 para o falsificado e n=82 para o original) em ambas as 

condições experimentais para o modelo “jogging”. 
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ANEXO XXVI – Envoltório linear dos músculos tibial anterior (A), gastrocnêmio lateral 

(B), vasto lateral (C), bíceps femoral (D) e reto femoral (E) para a 

corrida (n=114 para o falsificado e n=127 para o original) em ambas 

condições experimentais com o modelo “jogging”. 
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ANEXO XXvII – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os valores 

RMS de cada um dos músculos para o apoio total e fase passiva da 

marcha (n=84 para o falsificado e n=82 para o original) com o modelo 

“jogging” em ambas condições experimentais, onde (*) indica 

diferença significativa e (#) indica tendência a diferença significativa. 
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ANEXO XXVIII – Tabela de resultados da análise estatística realizada para os valores 

RMS de cada um dos músculos para o apoio total e fase passiva da 

corrida (n=114 para o falsificado e n=127 para o original) com o 

modelo “jogging” em ambas condições experimentais, onde (*) 

indica diferença significativa e (#) indica tendência a diferença 

significativa. 
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ANEXO XXiX – Gráfico box-plot dos valores RMS normalizados pela média (em 

unidade arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), 

gastrocnêmio lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e 

reto femoral (RF) para apoio total e fase passiva, na marcha (n=84 

para o falsificado e n=82 para o original) em ambas as condições 

experimentais, para o modelo de calçado esportivo “jogging”. 
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ANEXO XXX – Gráfico box-plot dos valores RMS normalizados pela média (em unidade 

arbitrária – U.A.) para os músculos tibial anterior (TA), gastrocnêmio 

lateral (GL), vasto lateral (VL), bíceps femoral (BF) e reto femoral (RF) 

para apoio total e fase passiva, na corrida (n=114 para o falsificado e 

n=127 para o original) em ambas as condições experimentais, para o 

modelo de calçado esportivo “jogging”. 
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