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Resumo
Objetivo – Avaliar e comparar a amplitude de movimento de rotação medial, lateral e total do ombro de atletas das modalidades de vo-
leibol, basquetebol e basebol. Métodos – Estudo observacional transversal que envolveu 51 voluntários do gênero masculino, praticantes
regulares das modalidades de voleibol, basquetebol e basebol há mais de um ano. A avaliação da amplitude de movimento de rotação
medial (RM), lateral (RL) e total (ATR) foi realizada em decúbito lateral e dorsal por meio do inclinômetro de bolha. Foram realizadas
análises estatísticas, com nível de significância de 5% (p < 0,05), para todos os testes. Resultados – O grupo voleibol apresentou idade
maior (p < 0,05) e o basquetebol tempo de prática menor (p < 0,05) que os outros grupos. Nas avaliações em decúbito dorsal e lateral,
o grupo basebol apresentou RM, RL e ATR menor que o basquetebol (p < 0,05). Conclusão – Atletas de basebol apresentaram diminuição
da amplitude de movimento de rotação medial e rotação lateral de ombro em comparação com o voleibol e o basquetebol.

Descritores: Articulação do ombro; Movimento; Atletas; Fatores de risco

Abstract
Objective – To evaluate and to compare the range of motion of medial, lateral and total shoulder rotation among volleyball, basketball
and baseball players. Methods – Cross-sectional observational study involving 51 male volunteers, regular volleyball, basketball or ba-
seball players for over a year. The range of motion evaluation of medial and lateral rotation was performed in sidelying and supine po-
sitions with a bubble inclinometer. Statistical analysis of data was performed using level of significance established at 5% (p < 0.05).
Results – The volleyball group presented higher age range and the basketball group exhibited less time of practice (p < 0.05) than the
other groups. In the supine and sidelying positions, the baseball group showed less total ROM, lateral and medial rotation than the bas-
ketball group (p < 0.05). Conclusion – Baseball athletes exhibited decreased range of motion of medial and lateral shoulder rotation in
comparison with volleyball and basketball.

Descriptors: Shoulder joint, Movement; Athletes; Risk factors

Introdução
O complexo do ombro é utilizado com frequência nos

gestos esportivos acima da cabeça, com movimentos re-
petitivos de altas cargas tensionais que podem predispor
à diversas lesões. Os movimentos extremos dessa articu-
lação geram estresse multidirecional e podem causar al-
terações estruturais, biomecânicas e instabilidades, com
consequências sobre os movimentos de rotação medial
(RM) e lateral (RL) da articulação glenoumeral1-2. Por
essas características, atletas arremessadores apresentam
grande risco de apresentar lesões na região ombro, o que
pode limitar o desempenho, ocasionar dor, alterações
posturais e interromper a prática esportiva por tempo in-
determinado, atingindo diretamente sua carreira3-5.

Diversos estudos6-9 observaram diminuição da am-
plitude de movimento (ADM) da RM de ombro em
atletas arremessadores. Essa redução ocorre possivel-
mente, pelo encurtamento da cápsula posterior em con-
sequência da repetitividade de gestos esportivos reali-
zados acima da cabeça10-12. Essas alterações de
mobilidade são consideradas patológicas devido aos
efeitos sobre a artrocinemática e força muscular da ar-
ticulação do ombro, o que predispõe à diversas lesões
de ombro, como a síndrome do impacto subacromial,

a instabilidade anterior e a lesão SLAP (Superior Labrum
Anterior and Posterior)12. 

Apesar dessas alterações terem sidas observadas em
atletas de diversos esportes, como o basebol, voleibol,
basquetebol, softbol, handebol e tênis6,12-14, ainda há
necessidade de estudos para comparar a ADM de rota-
ção de ombro de modalidades que utilizam diferentes
gestos para realizar o arremesso, a fim de auxiliar nos
programas de prevenção de lesões e identificação de
fatores que predispõem às alterações de mobilidade na
região de ombro. Sendo assim, o objetivo deste estudo
foi avaliar e comparar a amplitude de movimento de
rotação medial, lateral e total de ombro dos atletas de
voleibol, basquetebol e basebol, e comparar as avalia-
ções realizadas em decúbito lateral e dorsal. 

Métodos
Este estudo possui um delineamento observacional

transversal. Participaram 51 voluntários do gênero mas-
culino, com idades a partir de 13 anos, saudáveis, sendo
todos recrutados por meio de convite verbal ou digital.

Foram considerados como critérios de inclusão ter
faixa etária acima de 13 anos de idade, possuir tempo
mínimo de prática de um ano e frequência de treina-
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mento de dois dias semanais. Foram excluídos os vo-
luntários que relataram histórico de cirurgia prévia ou
trauma no membro superior; doença neurológica, mus-
culoesquelética ou de ordem sistêmica que pudesse
acarretar em alterações de ADM e/ou força muscular
do ombro, ou que incapacitasse o indivíduo a realiza-
ção das práticas esportivas.

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos (CAAE:
49351015.8.0000.5512, parecer 1.280.234), e os vo-
luntários que aceitaram participar da pesquisa assina-
ram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Procedimentos
Os voluntários foram triados de acordo com os crité-

rios de inclusão e exclusão, e em seguida foi realizada
a avaliação geral e da ADM passiva de RM e RL da ar-
ticulação glenoumeral.

A avaliação geral consistiu em coletar os dados sobre
lesões prévias, idade (anos), tempo de prática esportiva
(anos) e a dominância entre os membros superiores. O
membro superior dominante foi considerado aquele
utilizado para realizar os arremessos.

A mensuração da ADM passiva de RL e RM da arti-
culação glenoumeral foi realizada em decúbito dorsal
e lateral. Em decúbito dorsal, o voluntário foi posicio-
nado com 90° de abdução de ombro e de flexão de
cotovelo e com o ombro estabilizado por um avaliador
com contato sobre a região anterior do ombro, e outro
avaliador mensurou a ADM passiva por meio de um
inclinômetro de bolha (Baseline®, Fabrication Enter-
prises Inc., White Plains, NY)12. A avaliação em decú-
bito lateral foi realizada com o paciente com 90° de
flexão de ombro e de cotovelo, e um avaliador quan-
tificou a ADM de RL e RM da articulação glenoumeral
por meio do mesmo inclinômetro15. Cada movimento
do membro dominante foi mensurado (em graus) três
vezes e a média foi considerada para a análise. A Am-
plitude Total de Rotação (ATR) foi calculada pela soma
da RM e RL16.

A confiabilidade intra-avaliador e interavaliador das
avaliações foram verificadas em um estudo prévio. A

mensuração de voluntários saudáveis em decúbito dor-
sal apresentou o coeficiente de correlação intraclasse
(CCI) intra-avaliador de 0,88 e CCI de 0,81 interavalia-
dor, e em decúbito lateral apresentou o CCI intra-ava-
liador de 0,94 e interavaliador de 0,8815.

Análise estatística
A análise estatística foi realizada no programa Statis-

tica12. Os dados contínuos estão expressos em média e
desvio padrão. A normalidade dos dados foi verificada
pelo teste de Shapiro-Wilk. As comparações das ADMs
de RM, RL e ATR entre as modalidades esportivas foram
realizadas por meio da Análise de Variância (ANOVA).
As comparações das ADMs avaliadas em DL e DD fo-
ram realizadas com o teste t para amostras indepen-
dentes. O nível de significância foi estabelecido em
5% (p < 0,05).

Resultados
As características dos 51 voluntários do gênero mas-

culino que participaram do estudo estão descritas na
Tabela 1. O grupo voleibol apresentou idade maior 
(p < 0,05) e o grupo basquetebol demonstrou um
tempo de prática menor (p < 0,05) que os outros 
grupos.

O grupo basebol apresentou RM, RL e ATR menores
que o basquetebol e voleibol (p < 0,05) nas avaliações
em decúbito dorsal e lateral (Tabela 1).

Tabela 2. Resultados da comparação das avaliações em de-
cúbito dorsal e lateral

As avaliações da RM, RL e ATR realizadas em decú-
bito lateral apresentaram menores valores (p < 0,05)
do que em decúbito dorsal. 

Variáveis Decúbito dorsal Decúbito lateral p-value

RM
RL
ATR

57,1* ± 18,7
106,4* ± 16,4
163,5* ± 29,3

44,4 ± 15,2
97,0 ± 18,8

140,28 ± 28,1

0,001
0,008
0,001

Abreviaturas: RM, rotação medial; RL, rotação lateral; ATR, amplitude
total de rotação. Dados expressos por média ± médio padrão.
*p < 0,05
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Característica
Voleibol
(N=17)

Basquetebol
(N=17)

Basebol
(N=17)

p-value

Idade, anos
Tempo de Prática, anos

Decúbito dorsal
RM
RL
ATR

Decúbito lateral
RM
RL
ATR

21 ± 6.8*
8,4 ± 7

67 ± 15
116,3 ± 11,6
183,4 ± 16,6

48,1 ± 16,8
109,4 ± 12,6
157,5 ± 19,5

15,1 ± 1,5
4,1 ± 1,7*

66,2 ± 13,5
108,7 ± 19
175 ± 25,1

51,2 ± 13,5
100,3 ± 18,1
151,5 ± 22,4

15,4 ± 1,3
8,9 ± 2,5

38 ± 10,2*
94,2 ± 8,7*

132,3 ± 13,3*

33,1 ± 7,4*
81,2 ± 13,2*
112,4 ± 17,8*

0,001
0,004

0,001
0,001
0,001

0,001
0,001
0,001

Abreviaturas: RM, rotação medial; RL, rotação lateral; ATR, amplitude total de rotação. Dados expressos por média ± desvio padrão

Tabela 1. Resultados da avaliação da amplitude de rotação do ombro dos atletas de voleibol, basquetebol e basebol



Discussão
Os resultados deste estudo indicam que os atletas de

basebol apresentaram menor amplitude de RM, RL e
ATR em comparação com as modalidades voleibol e
basquetebol. 

As alterações observadas no grupo basebol podem
ser causadas pelas adaptações ósseas, capsulares e mus-
culotendíneas decorrentes das características dos gestos
esportivos desse esporte e pelo arremesso repetitivo.
Durante o arremesso no basebol, o braço mantém-se
fixo em aproximadamente 90° de abdução e o ombro
atinge a RL máxima, em seguida, inicia-se a rotação
interna do ombro, com força e potências variáveis para
cada lançamento e, dessa forma, repete-se o movimento
por diversas vezes durante um jogo3,17. Wilk et al.3 evi-
denciaram que o torque repetitivo ao atingir a RL má-
xima contribuiu para o alto índice de lesão no ombro
em atletas arremessadores de basebol profissional. Os
resultados desse estudo sugerem que os atletas de ba-
sebol apresentam maiores alterações de mobilidade na
região do ombro e, assim, podem estar mais predis-
postos às lesões em comparação com as modalidades
de voleibol e basquetebol.

Os resultados da comparação da ADM entre o bas-
quetebol e voleibol não apresentaram diferença signi-
ficativa. A prática dos esportes analisados nesse estudo
possuem gestos e movimentos acima da cabeça, no
entanto, o voleibol e basebol envolvem componentes
de velocidade e potência enquanto o basquetebol exige
precisão com menor velocidade e força5,10. Estudos pré-
vios5,18-19 observaram redução da ADM de RM em atletas
de voleibol, no entanto, Nune et al.10, não observaram
alterações significativas na ADM de ombro em atletas
de basquetebol. Sendo assim, estudos futuros são ne-
cessários para verificar as adaptações biomecânicas
dos diferentes gestos esportivos desses esportes. Essas
informações são importantes para identificar fatores de
risco nos esportes e auxiliar nos programas de preven-
ção de lesões.

A avaliação da RM e RL da articulação glenoumeral
foi realizada em decúbito lateral e dorsal. Os resultados
da comparação da RM, RL e ATR entre essas posições
de avaliação indicam que em decúbito lateral os valores
são menores do em decúbito dorsal, sugerindo que
nessa posição pode haver maior tensão nos tecidos
moles durante os movimentos de rotação da articulação
glenoumeral. Essa avaliação é comumente realizada
em decúbito dorsal, no entanto, de acordo com Lunden
et al.15, a avaliação em decúbito lateral pode apresentar
maior confiabilidade por estabilizar melhor a escápula
e, também pode ser mais sensível para detectar altera-
ções em tecidos moles da região posterior do ombro
por haver maior estresse nessa posição. Entretanto,
ainda há necessidade de outros estudos para verificar
os valores normativos em sedentários e atletas de di-
versas modalidades e a sua relação com o déficit de
rotação medial na avaliação em decúbito lateral16.

Algumas limitações deste estudo devem ser conside-
radas. A quantidade de atletas avaliados foi limitada,

influenciando o poder dos resultados. Os voluntários
recrutados foram apenas do gênero masculino e houve
diferença significativa no tempo de prática e idade
entre os grupos. No entanto, o basebol que apresentou
mais alterações na ADM foi o grupo que não obteve
idade ou tempo de prática diferente dos outros grupos. 

Sendo assim, estudos futuros são necessários com
uma maior amostra, de ambos os sexos, idade e tempo
de prática homogêneos, para verificar a influência dos
diferentes gestos esportivos sobre a ADM de ombro.

Conclusão 
Atletas de basebol apresentam diminuição da ampli-

tude de movimento de rotação medial e rotação lateral
de ombro em comparação com as outras modalidades,
e não houve diferença significativa entre o basquetebol
e voleibol.
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