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 Introdução. O agachamento unipodal é uma tarefa muito utilizada em testes funcionais e em programas 
de prevenção e reabilitação de lesões de membros inferiores (MMII). Interessantemente, a descrição desta 
tarefa apresenta variações nas posições dos membros superiores (MMSS). É descrito comumente na literatura 
o posicionamento das mãos na cintura ou a utilização de um bastão na região póstero-superior dos ombros. 
Supondo-se que a posição dos MMSS altera a demanda imposta pela tarefa e, portanto, o padrão de movimento 
dos membros inferiores (MMII), torna-se necessário investigar se diferentes posições de MMSS modificam o de-
sempenho durante o agachamento unipodal. Objetivos. Investigar se duas posições distintas de MMSS modi-
ficam o deslocamento angular de quadril, joelho e tornozelo no plano sagital durante o agachamento unipodal. 
Método. Participaram do estudo 11 voluntários (6 homens) com medias de: 22,1 ± 2,1 anos; 54 ± 2,8 kg e 1,67 
± 0,1 m. Nenhum participante havia sofrido lesão nos últimos 6 meses nos MMII e todos praticavam exercício 
físico regularmente. As duas condições experimentais eram (1) mãos na cintura e (2) bastão na região póstero-
superior dos ombros. A ordem de coleta dos dados nas duas condições foram aleatorizadas. Todos os partici-
pantes concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (CAAE: 51620715.9.000.5108). 
Os dados de análise de movimento 3D foram coletados pelo sistema Qualisys composto por 6 câmeras Oqus 
4. Antes da coleta foi determinado o angulo de 60° de flexão de joelho do voluntário em um assento metálico. 
O voluntário foi orientado a realizar os agachamentos unipodais alternando os MMII com um tempo de 2s para 
a fase concêntrica e 2s para a fase excêntrica e a não realizar compensações, como inclinações excessivas 
de tronco e apoio com o membro em oscilação. Foram considerados para analise estatística os deslocamentos 
angulares de quadril, joelho e tornozelo no plano sagital, entre 20 a 60° de flexão do joelho na fase excêntrica. 
Para a análise estatística foram usados a análise de componentes principais (CP) para reduzir os dados e em 
seguida o Test t pareado para comparar os escores gerados a partir da análise de CP entre as duas condições 
experimentais. Resultados. Não foram encontradas diferenças entre as duas condições nas articulações do 
quadril (p= 0,78), joelho (p= 0,58) e tornozelo (p= 0,67) no plano sagital. Conclusão. Os resultados deste 
estudo não apresentaram alterações na demanda dos MMII no plano sagital influenciados pelas duas condições 
impostas para os MMSS.
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