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Introdução: Os movimentos anormais do tronco no plano sagital durante as atividades com descarga de peso podem ter 

um efeito direto sobre a cinemática dos membros inferiores. Sabe-se que uma maior amplitude de flexão do tronco leva 

a um menor estresse patelofemoral. Avaliações cinemáticas de mulheres com dor patelofemoral durante várias 

atividades podem ser encontradas na literatura. No entanto, nenhum desses estudos abordou as influências da flexão 

do tronco durante atividades de alto impacto. 

Objetivos: Verificar se a dor e o desempenho no Single Leg Hop Test (SLHT) estão correlacionados com a flexão do 

tronco e avaliar a influência da flexão do tronco na análise cinemática em mulheres com dor patelofemoral.

Método: Trinta e quatro mulheres sedentárias, com idade média de 25,6 (18 a 35 anos), foram avaliadas 

retrospectivamente em termos de dor, desempenho funcional e cinemática tridimensional durante a fase de propulsão 

de teste de salto de perna única. As mulheres foram divididas em dois grupos com base na mediana do valor angular 

máximo da flexão do tronco: 1) grupo com menor flexão do tronco (LTF: n = 17) e 2) grupo com maior flexão do tronco 

(GTF: n = 17).

Resultados: A dor não foi significativamente relacionada ao desempenho de SLHT (r = 0,05, p = 0,763), pico de flexão 

do tronco (r = 0,12, p = 0,492) e média de movimento do tronco (ROM = 0,12, p = 0,5). O desempenho do SLHT 

correlacionou-se significativamente com a flexão do tronco (r = 0,51, p = 0,002) e a média de movimento do tronco (r = 

0,55, p = 0,001). As mulheres do grupo GTF apresentaram maior desempenho do que o grupo LTF (P <0,01). A média 

de movimento do tronco foi maior para flexão do tronco, inclinação pélvica anterior e flexão do quadril. Além disso, 

houve maior inclinação ipsilateral no grupo GTF do que no grupo LTF. Não foram encontradas diferenças entre os 

grupos no plano transversal.

Conclusões: O desempenho de distância durante o SLHT está associado à flexão do tronco. A maior flexão do tronco 



influencia a cinemática dos segmentos proximais e parece alterar os movimentos dos membros inferiores. Um melhor 

desempenho funcional não parece estar associado ao nível da dor.

Descritores: dor anterior do joelho; posição do tronco; biomecânica.


