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Introdução. O agachamento unipodal é um exercício terapêutico utilizado por fisioterapeutas na reabilitação e forta-
lecimento de membros inferiores (MMII). Apesar de estudos sobre o padrão cinemático de MMII no plano frontal durante 
o agachamento unipodal terem sido realizados, não foram encontrados estudos sobre a influência do posicionamento de 
membros superiores (MMSS) na cinemática de MMII durante o agachamento. É possível que o deslocamento do centro 
de massa causado por diferentes posicionamentos dos MMSS possa modificar as demandas sobre as articulações dos 
MMII refletindo em alterações cinemáticas nos MMII. Objetivos. Avaliar o efeito de mudanças no posicionamento 
dos MMSS durante a realização de agachamento unipodal na cinemática do membro inferior de apoio. Método. 
Onze indivíduos jovens e saudáveis (6 homens) com idade média de 22,2±2,2 anos,  54±2,8 kg e 1,67±0,1 m foram 
recrutados. Os participantes foram solicitados a realizar agachamentos unipodais com alternância do membro de apoio 
em duas condições de posicionamento de MMSS (1) segurando bastão na região postero-superior dos ombros e (2) 
mãos na cintura. A ordem de execução das condições foi aleatorizada, os agachamentos (5 agachamentos/membro/
condição) foram limitados a 60 graus de flexão de joelho e foi imposto um tempo 2 segundos para a fase excêntrica e 
concêntrica da tarefa. Os dados cinemáticos foram coletados em 3D por um sistema de 6 câmeras sincronizadas (Oqus 
4, Qualisys, Gothenburg, Suécia) capturando dados em frequência de 200 Hz. Os ângulos no plano frontal de tornozelo, 
joelho e quadril foram comparados nas duas condições durante a fase excêntrica no intervalo de 20 a 60 graus de 
flexão de joelho. A análise de componentes principais foi utilizada para a comparação das duas condições adotando um 
critério de 90% de explicação de variância para determinação do número de componentes principais retidos na análise. 
Os escores das séries temporais originais nas componentes principais retidas para análise foram testados quanto a 
normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e comparado entre as condições através de teste-t de Student pareado. Este 
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM (CAAE: 51620715.9.0000.5108). Resultados. 
Não foram observadas diferenças significativas na cinemática de tornozelo (CP1 (84%): p=0,85; CP2 (9%): p=0,69), 
joelho (CP1 (96,1%): p=0,84) e quadril (CP1 (91,2%): p=0,60) no plano frontal entre as duas condições estudadas. 
Conclusão. Os resultados deste estudo piloto mostram que as duas condições impostas de posicionamento dos 
MMSS não alteraram o padrão cinemático do membro de apoio no plano frontal.

Descritores: Fisioterapia; reabilitação; cinesiologia. 

Agradecimentos 
FAPEMIG e CNPq.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


