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Introdução: Os padrões cinemáticos presentes durante o agachamento unipodal podem ser fortes preditores de 
risco em diversas lesões de membros inferiores .Alterações no plano transverso podem aumentar a demanda músculo-
esquelética nos membros inferiores, comoem situações de excessiva rotação medial do membro inferior levando a um 
maior ângulo de valgismo dinâmico do joelho e consequente aumento do risco de lesão do ligamento cruzado anterior. 
Nesse contexto, identificar fatores que podem modificar o padrão de execução dessa tarefa, como o posicionamento 
dos membros superiores, possibilita o desenvolvimento de métodos de avaliação e intervenção padronizados. Ob-
jetivos: Investigar a influência do posicionamento dos membros superiores no deslocamento angular de tornozelo, 
joelho e quadril no plano transverso durante o agachamento unipodal. Método: onze voluntários (6 homens e 5 
mulheres, 22,1 ± 2,1 anos, 54 ± 2,8 kg e 1,67 ± 0,1 m), realizaram uma série de cinco agachamentos unipodal em 
superfície plana, alternando os membros inferiores, em duas condições experimentais distintas: a) condição mãos 
na cintura, na qualos membros superiores permaneceram apoiados na cintura; b) condição bastão, na qual as mãos 
permaneceramsegurando um bastão posicionado atrás da região torácica alta (ombros em rotação externa e flexão de 
cotovelos 90°). A ordem das condições foi aleatorizada.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFVJM (CAAE:51620715.9.0000.5108). Para análise do movimento foi utilizado o sistema de captura em 3 dimensões 
com 6 câmeras (Qualisys modelo Oqus 3+) utilizando-se 18 marcadores reflexivos em pontos anatômicos estratégi-
cos e 4 clusters em coxas e pernas. Os dados foram exportados para o software Visual3D para processamento do 
deslocamento angular dos marcadores coletados pelo QTM. Análise de componentes principais de séries temporais 
foi implementada para reduzir os dados de deslocamento angular utilizando o critério de explicar em 90% da variância 
original dos dadospara definição do número de componentes principais (CP) a serem retidos para análise4. Os escores 
das séries temporais originais nas CP’s analisadas foram testados usando distribuição normal (Shapiro-Wilk’s) e as con-
dições comparadas através do teste t de Student’s pareado. Resultados:Não houve diferença entre as condições no 
deslocamento angular de tornozelo (CP1: 77,05; CP2: 15.71/ CP1 p=0.87 CP2 p=0.51), joelho (CP1: 97.72% p=0.97) e 
quadril(CP1: 94.15% p=0,99) no plano transverso durante o agachamento unipodal. Conclusão: O posicionamento 
dos membros superiores nas condições mão na cintura e bastão não influenciaram os dados cinemáticos dos membros 
inferiores no plano transverso durante o agachamento unipodal.
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