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RESUMO 

O vôlei é classificado como um esporte de arremesso e suas exigências 

biomecânicas favorecem a ocorrência de lesões osteomioarticulares incapacitantes, 

sendo a região do ombro a mais acometida. É possível que atletas, mesmo 

assintomáticos, já possuam fatores predisponentes biomecânicos e cinético-

funcionais na cintura escapular, decorrentes da própria prática esportiva, que 

predisponham ao surgimento e agravamento das lesões. A identificação destes 

fatores, seguida da adoção de medidas preventivas, auxiliam na minimização dos 

riscos de lesão, contribuindo para uma prática esportiva segura e produtiva. A 

presente pesquisa tem como objetivo identificar e caracterizar os fatores de risco de 

lesão do ombro em jogadores amadores de vôlei. O estudo foi realizado com 14 

atletas do sexo masculino, na faixa etária entre 15 e 20 anos e praticantes de vôlei 

em nível amador. Para identificação dos fatores de risco para lesão de ombro foram 

avaliados os dados pessoais e antropométricos, histórico esportivo, perfil do 

treinamento, os antecedentes pessoais patológicos, as queixas no ombro 

associadas à prática esportiva, o impacto funcional decorrente das queixas no 

ombro, o ritmo escapuloumeral, a amplitude de movimento do ombro e avaliação do 

desequilíbrio postural estático da escápula.    

INTRODUÇÃO 

 Criado em 1895, o voleibol representa o segundo esporte mais praticado no Brasil 

tanto profissionalmente quanto de forma recreativa e amadora. Alguns de seus 

fundamentos ocorrem sem contato com o solo e, nestes casos, é a cintura escapular 

que atua fornecendo a força necessária para a realização dos gestos esportivos. 

 A ampla mobilidade do ombro, associada a repetitividade e demanda 

excessiva características à prática do voleibol, favorece a ocorrência de lesões 

musculotendíneas e capsuloligamentares na cintura escapular1.  

 Para um desempenho eficiente, é necessário que haja um nível elevado de 

equilíbrio entre os componentes dinâmicos da cintura escapular. Qualquer fator que 

altere esse equilíbrio é capaz de aumentar o risco de lesões no ombro2. 

 Lucena e colaboradores3 e Ejnisman e colaboradores4 relatam que a 

incidência de lesão no ombro de atletas em geral e de praticantes do vôlei alcance 

níveis de 18, 2% e entre 8% a 13%, respectivamente. 



 Fatores como a idade, a posição do jogador, o tempo e nível de treinamento, 

o nível de desequilíbrio postural estático escapular e o desequilíbrio de forças no 

ombro estão relacionados com a ocorrência de dor e disfunção do ombro2, além do 

gesto esportivo biomecanicamente inadequado. 

 Em atletas adolescentes, o ombro representa uma articulação ainda mais 

instável e vulnerável, considerando a imaturidade neuro-musculoesquelética. A 

ocorrência facilitada de desequilíbrios dinâmicos colaboraria com os maiores índices 

de comprometimento musculotendíneo e/ou cápsulo-ligamentar.  

 A implementação de ações destinadas à identificação e caracterização dos 

fatores de risco e a elaboração de programas de prevenção da ocorrência de lesões 

do ombro, antes mesmo do surgimento de sinas e sintomas correlatos, pode 

proporcionar, além da melhoria na segurança e nível de desempenho esportivo, a 

redução na incidência de lesões, no afastamento das atividades esportivas e 

desenvolvimento de déficits funcionais permanentes5. 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e caracterizar os fatores de risco 

biomecânicos e cinético-funcionais relacionados às disfunções de ombro nos atletas 

de uma equipe amadora de vôlei.  

METODOLOGIA 

  Sujeitos  

Participaram da pesquisa 14 atletas do sexo masculino, com idades entre 15 

e 20 anos e integrantes de uma equipe amadora de voleibol. Todos os voluntários se 

declararam saudáveis, concordaram com os critérios contidos no termo de 

consentimento livre e esclarecido e o assinaram previamente à participação na 

pesquisa. 

Caracterização da amostra  

 Foi preenchida uma ficha de identificação determinando o perfil 

antropométrico, a posição e gestos esportivos predominantes, tempo de atividade 

esportiva, caracterização do treinamento semanal e a existência de programas de 

fortalecimento e/ou flexibilização complementares. Foi conduzida ainda a 

identificação e caracterização de queixas relacionadas à prática esportiva, 



antecedentes traumato-ortopédicos e características da dor no ombro, quando 

presente.  

Avaliação do grau de comprometimento funcional 

Para avaliar o grau de comprometimento funcional da dor no ombro foi 

utilizado o questionário Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand (DASH), com o 

objetivo de avaliar o nível de desempenho funcional em portadores de disfunções 

músculo esqueléticas do membro superior1.  A escala contém 30 itens com o 

objetivo de avaliar as atividades relacionadas às atividades básicas de vida diária 

(ABVDs), a caracterização dos sintomas (dor e fraqueza) e o impacto social dessas 

limitações no trabalho e autoimagem.  Há também 8 questões opcionais que avaliam 

o grau de dificuldade e descrevem a habilidade física relacionada com o esporte 

e/ou com a música e atividade ocupacional.  Devido a especificidade da pesquisa, 

foram utilizadas somente as questões opcionais relacionadas com a prática 

esportiva. Os valores somados são convertidos numa escala de 0-100 onde quanto 

maior a pontuação, maior o comprometimento funcional da dor no ombro.   

Ritmo Escapuloumeral  

Para avaliação do ritmo escapuloumeral foi solicitado ao voluntário a 

realização de um movimento de abdução completa dos ombros, com os cotovelos 

estendidos, até que a palma das mãos se toquem acima da cabeça. O ritmo foi 

analisado e classificado qualitativamente como normal ou alterado. 

Avaliação da amplitude de movimento 

  Foram analisadas as amplitudes passivas de rotação interna e externa da 

articulação do ombro de cada atleta por meio da biofotogrametria. Para tal, fotos 

digitais obtidas nas amplitudes articulares limítrofes foram analisadas pelo Software 

de Avaliação Postural (SAPO).  

Posicionados em decúbito dorsal com o ombro em abdução de 90°, flexão de 

cotovelo também de 90° e antebraço em posição neutra, os movimentos de rotação 

interna e externa foram realizados pelo examinador, que alcançando o limite de 

amplitude (momento de máxima rotação e ausência de compensações), manteve o 

posicionamento para que o segundo examinador fotografasse. 

As imagens obtidas tiveram os ângulos de amplitude passiva máxima foram 

determinados por um único examinador por meio da biofotogrametria. 



Avaliação do SICK escápula 

A avaliação do SICK escápula (escápula mal posicionada, borda ínfero-

medial proeminente, dor e mau posicionamento do coracóide e discinesia escapular) 

tem como objetivo inferir, por meio de evidências clínicas objetivas e subjetivas a 

severidade do desequilíbrio estático e dinâmico da escápula (discinesia escapular).  

           As alterações no posicionamento da escápula foram avaliadas de acordo com 

a mensuração de 3 medidas pré estabelecidas pelo protocolo de Burkhart e 

colaboradores6, sendo elas: a ínfera, o deslocamento lateral e a abdução. A coluna 

vertebral foi usada como referência e por meio de palpação, estruturas ósseas como 

ângulo súpero medial e inferior da escápula foram demarcadas. 

  A pontuação da escala varia de 0 a 20 pontos, sendo que quanto maior a 

pontuação maior a assimetria e sinais e sintomas de SICK escápula presentes.            

            A avaliação do SICK escápula foi realizada por um único examinador e os 

materiais utilizados para a análise foram goniômetro da marca CARCI e fita métrica.  

Análise Estatística 

Foi utilizado como tratamento estatístico uma análise exploratória dos dados, 

sendo as medidas descritivas obtidas a partir do software R. Em seguida, foi 

utilizado o modelo de regressão linear múltiplo, sendo considerado um nível de 

significância de 5 %. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado sob o 

parecer 307.579.  Todos os atletas, num total de 14, foram convidados a participar 

da pesquisa. Destes, três abandonaram a prática esportiva no transcorrer do período 

de coleta dos dados, permanecendo dois atletas parcialmente avaliados por este 

motivo. Todos os voluntários foram informados sobre os objetivos e metodologia e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de participação na pesquisa. 

A etapa inicial da pesquisa foi destinada a coletados dos dados referentes a 

caracterização da amostra e do grau de comprometimento funcional de membro 

superior através do questionário DASH.  

Após essa avaliação inicial, os atletas compareceram para as análises dos 

parâmetros cinético-funcionais por meio das avaliações do SICK escápula, 

biofotogrametria e ritmo escapuloumeral.  



RESULTADOS 

Na caracterização do perfil dos atletas não foi observada diferença 

significativa em relação à idade (Média = 16,8), porém houve uma grande 

variabilidade em relação ao tempo de prática esportiva, variando de 7 à 66 meses.  

Quando avaliados os antecedentes traumato-ortopédicos, os dados coletados 

demonstraram que pouco mais de 45% dos atletas se queixaram de dor na 

articulação do ombro. Em relação ao grau de comprometimento funcional referente à 

dor (tabela 1), fica evidente que, no geral, tanto as pontuações no escore 

relacionado às AVDs quanto o escore relacionado ao esporte foram baixos, 

indicando que houve pouca influência da dor no ombro na vida dos indivíduos. 

Tabela 1. Descrição da pontuação do questionário DASH 

Variável N Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Score AVD's 11 0 20 5,38 5,48 

Score esporte 11 0 25 6,82 8,13 

 

Os dados referentes à análise do SICK escápula são exibidos na tabela 2. A 

máxima pontuação foi de 2, 4 e 4 pontos nos índices subjetivos, objetivos e mau 

posicionamento, respectivamente. Observou-se ainda que o mau posicionamento foi 

o único índice em que todos os atletas tiveram pontuação, ou seja, apesar de nem 

todos apresentarem queixas nas avaliações subjetivas e objetivas, todos 

apresentaram algum grau de mau posicionamento escapular. 

Tabela 2. Pontuação da avaliação do SICK escápula. 

Variável N 
Mínima 

pontuação 

Máxima 

pontuação 
Média Desvio-padrão 

SICK_Subjetivo 9 0 2 0,44 0,73 

SICK_Objetivo 9 0 4 1,33 1,22 

SICK_Mau Posicionamento 9 1 4 2,22 1,09 

SICK_Pontuação Total 9 1 7 3,89 1,90 

  

Para relacionar a queixa de dor no ombro com a posição ocupada no time, 

primeiramente os atletas foram divididos em dois grupos, o primeiro composto pelo 

líbero e pelos levantadores (36,4%) e o segundo composto pelos ocupantes das 

demais posições como saídas, meio, ponteiro e central (63,6%). Pode-se observar 

que não houve diferença significativa entre a queixa de dor no ombro na 



comparação entre os dois grupos, sendo a frequência de dor no primeiro grupo de 

50% e no segundo grupo de 42,9%. 

Na análise goniométrica, foi realizada uma subtração dos graus de amplitude 

de movimento (ADM) de rotação medial e lateral do ombro do lado dominante em 

relação ao lado contralateral de cada atleta. Sendo assim, resultados negativos 

decorrentes dessa subtração correspondem a uma redução de ADM no lado 

dominante, enquanto resultados positivos correspondem a ganho de ADM do lado 

dominante. Na tabela 3, verifica-se que na média geral, houve uma redução na ADM 

de rotação medial e um aumento de ADM de rotação lateral do lado dominante, o 

que é descrito na literatura como uma característica comum em atletas de 

arremesso. O ritmo escapuloumeral alterado foi identificado em 63,64% dos atletas. 

Tabela 3. Diferença de amplitude de movimento entre o lado dominante e o contralateral. 

Variável n Mínimo Máximo Média Desvio-padrão 

Diferença de rotação medial 11 -26,6 12,1 -6,39 11,49 

Diferença de rotação lateral 11 -8,7 17 3,21 7,69 

 

Na análise de regressão linear, foi avaliada a relação da pontuação geral do 

DASH e da pontuação correspondente ao mau posicionamento escapular do SICK 

escápula com as seguintes variáveis: posição no time, queixa de dor no ombro, 

tempo de treino e diferença de ADM de rotações medial e lateral de ombro (Tabela 4 

e 5, respectivamente). Após as análises foi possível observar que não houve relação 

entre as variáveis descritas e a pontuação geral do DASH e/ou pontuação de mau 

posicionamento escapular do SICK escápula. Portanto, indivíduos assintomáticos 

podem apresentar mau posicionamento escapular. O ritmo escapuloumeral foi 

avaliado em relação ao mau posicionamento escapular e não foi identificada 

correlação entre a variável e o mau posicionamento do SICK (Tabela 5). 

Tabela 4.  Estimativa do modelo de regressão linear múltipla para a pontuação geral do DASH. 

Comparação 
Diferença 

estimada 
P-valor Intervalo de confiança (95%) 

Líbero/levantador - outras posições -0,02 0,99 -9,80 9,76 

Queixa no ombro (Sim – Não) 1,72 0,49 -5,22 8,67 

Tempo Treino (meses) -0,05 0,37 -0,18 0,09 

Diferença rotação medial -0,05 0,73 -0,44 0,35 

Diferença rotação lateral 0,08 0,69 -0,49 0,65 



Tabela 5. Estimativas do modelo de regressão linear múltipla para a pontuação de mau posicionamento do 

SICK. 

Comparação 
Diferença 

estimada 
P-valor Intervalo de confiança (95%) 

Ritmo (Alterado - normal) -1,37 0,41 -7,12 4,38 

Líbero/levantador - outras posições -1,61 0,54 -10,97 7,75 

Queixa no ombro (Sim – Não) 0,73 0,69 -6,11 7,56 

Tempo Treino (m) 0,01 0,83 -0,12 0,14 

Diferença derotação medial 0,01 0,90 -0,42 0,45 

Diferença de rotação lateral 0,08 0,59 -0,48 0,64 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando o perfil dos atletas avaliados, em relação à idade, tempo de 

prática esportiva e perfil de treinamento, é possível classificar a equipe com uma 

equipe amadora. Dentre os atletas, apenas 4 relataram realizar programas de 

específicos de flexibilização e fortalecimento muscular complementares. Dentre eles, 

apenas um é acompanhado por um profissional habilitado e segue um plano de 

treinamento específico para sua prática esportiva, sendo os demais responsáveis 

pelo próprio treinamento. Algumas pesquisas relatam a importância de programas 

complementares para a prevenção de lesão. Assim sendo, a falta de medidas que 

busquem a melhora do condicionamento físico, e de estratégias preventivas 

específicas, pode contribuir para que estes atletas estejam mais propensos ao 

desenvolvimento de lesões. 

Em estudo conduzido por Reeser e colaboradores2, 60% dos atletas relataram 

histórico de problemas no ombro. Lo e colaboradores7 fizeram um estudo para 

avaliar a frequência e prevalência de queixas no ombro em atletas que utilizam o 

membro superior no esporte e relataram que 29% do total apresentavam dor e 

quase 44% já haviam tido diagnósticos de lesão no ombro. Na amostra estudada, a 

frequência de queixa de dor no ombro foi de 45,45%, o que não difere muito dos 

estudos sobre o tema. Apesar de serem atletas amadores, os mesmos 

apresentaram queixas de dor no ombro similares às apresentadas em atletas 

profissionais. 

Comparando a frequência de dor no ombro segundo a posição no time não 

houve diferença significativa entre os grupos líbero/levantador e demais posições. 

Segundo Briner & Kacmar8, geralmente as patologias de ombro em atacantes são 

insidiosas no início, decorrentes de anos de atividade esportiva. Já Reeser2 afirma 



que atacantes são mais propensos a ter problemas no ombro. A similaridade entre a 

frequência dessa queixa entre os grupos, neste estudo, pode ser devido ao número 

pequeno da amostra ou pelo fato destes atletas praticarem a modalidade esportiva a 

nível amador e por um período curto de tempo.  

A exigência biomecânica imposta pelo esporte leva, com o passar do tempo, 

a alterações anatômicas que explicam a frequente perda de amplitude de movimento 

de rotação interna e aumento de rotação externa nestes atletas. Segundo Seroyer e 

colaboradores9, a repetição de amplitudes extremas de rotação externa leva à 

contratura da cápsula posterior e a frouxidão da cápsula anterior.  Foi possível 

observar, no grupo estudado, uma redução média de 6,39° de rotação interna e um 

aumento de 3,21° de rotação externa comparando-se o lado dominante com o não 

dominante. Reeser2 descreve uma redução de 9° graus de rotação interna e um 

aumento de 2° de rotação externa no estudo feito com 276 atletas de vôlei 

profissional. Na amostra pode-se perceber que, apesar do pouco tempo de prática 

esportiva, (média= 45,73 meses) os atletas já apresentam alterações biomecânicas 

observadas em atletas profissionais. 

Bittencourt10, em estudo com atletas de categoria de base feminina, encontrou 

ritmo escapulo umeral alterado em 47,37% da amostra, além de alterações 

relacionadas com o déficit de rotação interna de ombro e ganho de amplitude de 

rotação externa. Nesta pesquisa, 63,64% dos avaliados apresentaram ritmo 

escapulo umeral alterado, porém não houve correlação desse achado com as 

pontuações do SICK escápula, DASH e outras variáveis abordadas na pesquisa 

como idade e tempo de treino. 

Jester e colaboradores11, em seu estudo, observaram que quando os 

indivíduos foram estratificados por idade, houve um aumento da limitação funcional, 

avaliada pelo questionário DASH, relacionado com o aumento de idade. Atletas de 

arremesso também obtiveram pior pontuação tanto no escore relacionado às AVDs 

quanto no escore relacionado à prática esportiva. Segundo o autor isso se deve ao 

fato de que esses atletas sobrecarregam cronicamente a articulação do ombro e 

estão mais propensos a apresentar dor e disfunções do ombro. Hsu12 encontrou 

resultados semelhantes que correlacionam a idade e a prática de esporte de 

arremesso com pontuações mais altas do DASH. Na amostra em questão não foi 

identificada relação entre as variáveis idade, tempo de treino e queixa de dor com as 

pontuações do DASH. É possível que fatores como o número pequeno da amostra, 



pouco tempo de treinamento e nível baixo de volume e intensidade de treinamento 

tenham contribuído para esse resultado. 

O mau posicionamento escapular foi observado em 100% da amostra, 

entretanto não houve correlação entre o SICK escápula e a presença de dor ou 

tempo de treino. Na pesquisa de Santana13, mais de 66% dos atletas de natação 

avaliados apresentaram algum tipo de discinesia. Todos foram questionados quanto 

à presença de dor no ombro e após as análises estatísticas concluiu-se que não 

houve correlação significante entre a presença de discinesia e queixa de dor. Para 

Ribeiro14, a sobrecarga repetitiva imposta aos membros superiores dos atletas de 

arremesso leva a uma adaptação das estruturas às exigências do esporte, portanto, 

alguns graus de assimetria escapular podem ser considerados normais nestes 

atletas. Assim sendo, é possível que esse mau posicionamento encontrado seja em 

decorrência dessa adaptação ao esporte. 

Embora a amostra estudada tenha apresentado alterações compatíveis com 

outros estudos, como porcentagem de frequência de dor no ombro, alterações na 

mobilidade de rotação interna e externa e mau posicionamento escapular, não 

houve uma correlação entre essas alterações e variáveis como idade e tempo de 

treino. Essas correlações provavelmente não puderam ser encontradas e nem 

definidas devido ao número pequeno da amostra. Sendo assim, conclui-se que 

atletas de vôlei, mesmo em nível amador, apresentam alterações compatíveis com 

as exigências biomecânicas do esporte e isso os torna mais propensos à ocorrência 

de lesões. Porém, são necessárias novas pesquisas com uma amostra maior, para 

que a correlação entre esses fatores de risco e alterações encontradas sejam 

melhor analisadas e definidas, contribuindo desta forma para um desempenho 

esportivo mais seguro e eficiente. 
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