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O agachamento unilateral é um gesto frequentemente utilizado em análises cinemáticas, pois 

através dele é possível avaliar a ocorrência de padrões de movimento indesejáveis, em especial 

no plano frontal, como o colapso medial do joelho, a queda pélvica contralateral e a inclinação 

ipsilateral do tronco. A análise 3D é considerada o padrão ouro para avaliações cinemáticas de 

gestos funcionais. Contudo, o alto custo e a necessidade de softwares específicos tornam seu uso 

inviável em espaços extra-laboratoriais. Como alternativa, a técnica de análise 2D poderia ser 

utilizada. Entretanto, protocolos de análise cinemática de gestos funcionais utilizando essa 

técnica ainda não são bem descritos na literatura. Informações importantes como o número de 

repetições necessárias para análise e a repetibilidade das medidas entre diferentes avaliadores, 

poderiam otimizar a aplicação prática desse tipo de avaliação. Sendo assim, o objetivo deste 

estudo foi testar a repetibilidade dos ângulos do joelho, do quadril e do tronco no plano frontal 

durante o agachamento unilateral, obtidas através de uma análise cinemática 2D. Participaram do 

estudo 10 sujeitos (5 homens e 5 mulheres, 25,6±4,1 anos de idade, 68,4±13,2 kg de massa 

corporal e 1,72±0,08 m de estatura), ativos fisicamente e sem histórico de dor e/ou lesão dos 

membros inferiores. A coleta de dados foi realizada utilizando uma câmera de vídeo digital com 

frequência de 30 Hz (Canon D10, Japão), posicionada perpendicularmente ao plano frontal e a 

2,5 m de distância dos participantes. Marcadores adesivos foram colados bilateralmente nos 

seguintes pontos anatômicos dos participantes: acrômio, espinha ilíaca ântero-superior, 

tuberosidade da tíbia e maléolo medial. Depois de um período de aquecimento e familiarização, 

os participantes realizaram dez repetições do agachamento unilateral com o membro inferior 

dominante, em uma amplitude de aproximadamente 60° de flexão de joelho e com uma cadência 

de 3 s por repetição. Os ângulos do joelho, do quadril e do tronco no plano frontal de cada 

repetição foram medidos através do software Kinovea versão 0.8.15 (Kinovea Project, França), 

sendo tais medidas realizadas por dois avaliadores independentes. A análise estatística da 

repetibilidade dos ângulos entre diferentes conjuntos de repetições e entre os avaliadores foi 

realizada através do coeficiente de correlação intra-classe (ICC, modelo de valores médios). Os 

valores do ICC entre os diferentes conjuntos de repetições, calculados para apenas um dos 
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avaliadores do estudo, podem ser observados na Tabela 1. Para os três ângulos analisados, o 

conjunto de repetições que apresentou melhores valores de repetibilidade foi o de 1 a 10. Quando 

analisados diferentes subconjuntos de três repetições, a maior repetibilidade foi observada para o 

subconjunto das repetições 3, 4, 5. A repetibilidade da medida dos ângulos entre avaliadores pode 

ser considerada excelente, tanto para o conjunto das repetições de 1 a 10 (ICC igual a 0,935; 

0,972; e 0,990 para os ângulos do joelho, quadril e tronco, respectivamente), quanto para o 

subconjunto das repetições 3, 4, 5 (ICC igual a 0,974;0,983; e 0,987 para os ângulos do joelho, 

quadril e tronco, respectivamente). Embora os valores encontrados tenham apontado boa 

repetibilidade (ICC > 0,8) para todos os ângulos a partir do conjunto de repetições de 1 a 6, os 

melhores resultados se deram no conjunto de 1 a 10. Os resultados sugerem que, após adequada 

familiarização com o gesto, a realização de dez repetições parece ser o mais indicado para 

protocolos de avaliação do agachamento unilateral, e que o subconjunto das repetições 3, 4, 5 

parece ser o mais adequado para a digitalização e obtenção das medidas dos ângulos do joelho, 

quadril e tronco no plano frontal. 

 

Tabela 1. Valores do coeficiente de correlação intraclasse (ICC) para os ângulos do joelho, 

quadril e tronco obtidos na análise de cada conjunto de execuções do agachamento unilateral 

Repetições 

ICC 

Ângulo do  

Joelho 

Ângulo do  

Quadril 

Ângulo do  

Tronco 

1 a 2 0,083 0,836 0,653 

1 a 3 0,193 0,891 0,746 

1 a 4 0,395 0,918 0,846 

1 a 5 0,699 0,948 0,819 

1 a 6 0,806 0,955 0,847 

1 a 7 0,844 0,964 0,867 

1 a 8 0,846 0,968 0,891 

1 a 9 0,835 0,974 0,911 

1 a 10 0,864 0,977 0,918 

1, 2, 3 0,193 0,891 0,746 

2, 3, 4 0,529 0,961 0,752 

3, 4, 5 0,813 0,962 0,824 

4, 5, 6 0,809 0,920 0,662 

5, 6, 7 0,907 0,927 0,599 

6, 7, 8 0,742 0,903 0,748 

7, 8, 9 0,668 0,952 0,879 

8, 9, 10 0,498 0,938 0,869 

 


