
  

 

Função Ligamentar
! Ligamento Cruzado Anterior

(Restrição da translação tibial anterior)

! Ligamento Cruzado Posterior

(Restrição da translação tibial posterior)

! Ligamento Colateral Medial

(Resiste a abdução da tíbia, desvio anterior e posterior e rotação em

extensão dos joelhos)

! Ligamento Colateral Lateral

(Resiste a adução da tíbia, desvio anterior e posterior e rotação em

extensão dos joelhos)



  

 

Funções da Patela

! Auxílio na extensão do joelho produzindo deslocamento

anterior do tendão do quadríceps, aumentando seu

braço de alavanca;

! Maior distribuição dos estresses compressivos no

fêmur, aumentando a área de contato entre o tendão

patelar e o fêmur.

Biomecânica:

Articulação do Tornozelo

Articulação em Gínglimo

Ossos envolvidos:

! TÍBIA

! FIBULA

! TALUS



  

 



  

 

Curiosidades
! A co-contração entre quadríceps e ísquiotibial é importante

para minimizar o estresse do LCA

! O agachamento é mais efetivo que o leg press para a ação do

quadríceps e ísquiotibiais.

! Os dois vastos produzem 50% mais força que o reto femoral

Escamilla et al, 2001; Escamila, Lander & Garhammer, 2000

Curiosidades (Agachamento)
! As forças de compressão e de cisalhamento aumentam

com o grau de flexão dos joelhos e aumento da

   velocidade de execução.

! Os dois vastos produzem 50% mais força que o reto

femoral

Escamila, Lander & Garhammer, 2000

Curiosidades
! Não há grandes alterações no comprimento total dos

isquiotibiais durante o agachamento

! Não foi observada qualquer alteração significativa entre

o posicionamento dos pés paralelos e para fora durante

o agachamento para o agachamento ou leg press.

Escamilla et al, 2001; Escamila, Lander & Garhammer, 2000



  

 

Peso Livre x Máquina
! Pesos livres permitem movimentos em múltiplos planos e

requerem maior equilíbrio.

! O tipo de equipamento altera a produção de força

! O 1RM no agachamento máquina foi maior que livre (requer

maior equilíbrio)

Cotterman et al., 2005. J. Strength Cond. Res.

Performance x Condição física
! Experientes: em agachamentos livres levantam mais peso nesta

condição

! Moderada Experiência: em agachamentos livres apresentam

condições iguais de levantamento (peso livre e máquina)

! Baixa Experiência: apresentam maior rendimento com máquina

Cotterman et al., 2005. J. Strength Cond. Res.

Cinesiologia

Dos 

Membros Inferiores



  

 

QUADRICEPS

EMG (% CVM) 

durante a 

execução de 

exercícios cadeia 

cinética 

fechada e aberta

LEG PRESS

AGACHAMENTO

MESA EXTENSORA

  

Agachamento no Smith



  

 

MOMENTOS ARTICULARES NO AGACHAMENTO

MOMENTOS ARTICULARES NO AGACHAMENTO

  

Agachamento Sissy



  

 

  

Leg Press

  

Leg Press 45º

QUAL É A INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DOS PÉS?


