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Resumo 
Objetivo – Avaliar a amplitude de rotação medial, lateral e total de ombro e verificar a relação com o tempo de prática esportiva em
atletas de voleibol. Métodos – Este estudo possui o delineamento de observacional transversal. Participaram 17 voluntários de ambos
os gêneros, com idade média de 24±4,7 anos e tempo de prática de 6,8±4,7 anos. A avaliação da amplitude de movimento de rotação
medial e lateral de ombro foi realizada em decúbito dorsal e lateral. A relação entre o tempo de prática e a amplitude de movimento
de rotação de ombro foi calculada por meio do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson e a comparação da rotação entre o lado
dominante e não dominante por meio do teste t student. Resultados – Os atletas de voleibol apresentaram diminuição da rotação medial
(p<0,05) e aumento da rotação lateral (p<0,05) do ombro dominante em comparação com o não dominante. O tempo de prática es-
portiva e a amplitude de rotação medial, lateral e total de ombro apresentou correlação fraca (r<0,17). Conclusão – Os resultados deste
estudo sugerem que atletas de voleibol possuem diminuição de rotação medial e aumento da lateral do ombro dominante, e que há
pouca relação entre o tempo de prática esportiva e alterações na amplitude de movimento de rotação de ombro. 

Descritores: Articulação do ombro; Amplitude de movimento articular; Voleibol

Abstract
Objective: To evaluate glenohumeral internal rotation, external rotation and total arc rotation range of motion and to verify the relation
with volleyball practice time. Methods – This is a cross-sectional observational study. Seventeen male and female patients participated,
with mean age of 24±4,7 years and mean practice time of 6.8±4 years. Internal and external glenohumeral rotations assessment were
performed in sidelying and supine. The relation between practice time and glenohumeral rotation range of motion were performed
through Pearson’s linear coefficient analysis, and dominant and non-dominant shoulder rotation comparison were performed through t
student test. Results – Volleyball athletes showed dominant shoulder internal rotation deficit (p<0,05) and increased of external rotation
(p<0,05) in comparison with non-dominant shoulder. The practice time and shoulder medial, lateral and total arc rotations showed
weak correlation (r< 0,17). Conclusions – The results of this study suggest that volleyball athletes are subject to glenohumeral internal
rotation deficit, and increase of external rotation, and there is little relation between practice time and glenohumeral rotation.

Descriptors: Shoulder joint; Range of motion; Volleyball

Introdução
Atletas que realizam gestos esportivos acima da ca-

beça, como o arremesso, estão suscetíveis à lesões e
alterações na região do ombro. Os movimentos extre-
mos, repetitivos e com altas cargas tensionais dessa ar-
ticulação podem gerar alterações estruturais, biomecâ-
nicas e instabilidades1-2.
O déficit de rotação medial de ombro (DRMO) é

uma alteração comum no membro dominante em ar-
remessadores, e já foi observado nos atletas de voleibol,
handball, tênis e baseball3-5. O DRMO é decorrente de
várias adaptações biomecânicas no ombro, tais como
alterações ósseas, musculotendíneas e contratura da
região posterior da cápsula articular do ombro, que
pode ser acompanhado pelo aumento da rotação lateral
de ombro6-8. Essas alterações são consideradas patoló-
gicas devido os efeitos sobre a força muscular e artro-
cinemática da articulação do ombro, o que predispõe
à diversas lesões de ombro, como a síndrome do im-
pacto subacromial, instabilidade anterior e a lesão do
SLAP (superior labrum anterior and posterior)7.
O voleibol é um dos esportes em equipe mais pra-

ticado do mundo, e exige habilidade na realização

de diversos movimentos, como passe, cortada, saque
e bloqueio. A região do ombro é uma das mais lesio-
nadas na prática desse esporte, decorrente dos movi-
mentos acima da cabeça, que são repetitivos, rápidos
e com grande força9. Diversos estudos observaram o
DRMO em atletas de voleibol5,10, no entanto, ainda
há necessidade de estudos para verificar o início e o
desenvolvimento dessa alteração, principalmente, se
há influência do tempo de prática esportiva na sua
progressão, afim de auxiliar no planejamento dos pro-
cedimentos de prevenção e reabilitação desses 
atletas.
Nesse contexto, objetivo desse estudo foi verificar a

am plitude de rotação de ombro e a sua relação com o
tem po de prática esportiva em atletas de voleibol. A
hipó te se desse estudo é que o tempo de prática do vo-
leibol pos sui relação com o déficit de rotação medial
de ombro.

Métodos 
Este estudo possui o delineamento de observacional

transversal. Participaram desse estudo voluntários de
ambos os gêneros, com idade a partir de 16 anos,



saudáveis, os quais foram recrutados por meio de
convite verbal. 
Foram considerados como critérios de inclusão ter

faixa etária acima de 16 anos de idade, prática de vo-
leibol por pelo menos três dias semanais. Foram ex-
cluídos os voluntários que relataram histórico de cirur-
gia prévia ou trauma no membro superior; doença
neurológica, musculoesquelética ou de ordem sistêmica
que possa acarretar alterações de amplitude de movi-
mento (ADM) do ombro.
Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista – UNIP
(CAAE: 49351015.8.0000.5512), e só participaram os
voluntários que aceitaram e assinaram o Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, e em caso de menor de
idade, também o termo de assentimento.

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 de
ombro. 
Avaliação geral foi constituída por coleta de dados

sobre tempo de prática esportiva (anos), lesões pré-
vias, idade (anos), peso (Kg), estatura (m) e dominân-
cia entre os membros superiores. O índice de massa
corporal (IMC) foi calculado pela fórmula: peso divi-
dido pela estatura ao quadrado (kg/m2), e o membro
superior dominante foi considerado o mais utilizado
para realizar os gestos do voleibol, como o saque e
cortada.
A mensuração da ADM passiva de RM e RL de ombro

foi realizada nos decúbitos dorsal e lateral. A avaliação
da ADM de RL e RM em decúbito lateral foi realizada
com o paciente com 90° de flexão de cotovelo e ombro,
e um avaliador mensurou por meio do inclinômetro
(Baseline). Em decúbito dorsal, o voluntário foi posi-
cionado com 90° de abdução de ombro e 90° de flexão
de cotovelo. Com o ombro estabilizado por um avalia-
dor com contato sobre a região anterior do ombro, e
outro avaliador mensurou a ADM por meio de um in-
clinômetro de bolha (Baseline). Cada movimento foi
mensurado três vezes e a média foi considerada para a
análise. A ADM total de rotação (ATM) foi calculada
pela soma da RM e RL11-12.
A confiabilidade intra-avaliador e interavaliador das

avaliações foi verificada em um estudo prévio, e a men-
suração de voluntários saudáveis em decúbito dorsal
apresentou o coeficiente de correlação intraclasse (CCI)
intra-avaliador de 0,88 e CCI de 0,81 interavaliador, e
em decúbito lateral apresentou o CCI intra-avaliador
de 0,94 e interavaliador de 0,889.

Análise estatística
A análise estática foi realizada no programa SPSS18.

Os dados contínuos foram expressos por média e desvio
padrão, e os categóricos por frequência e porcentagem.
A normalidade dos dados foi verificada pelo teste 
Shapiro-Wilk.

As comparações da ADM de movimento de RM, RL
e ATR entre os membros superiores dominante e não
dominante foram realizadas por meio do teste t Student.
O nível de significância considerado foi de p<0,05. A
relação entre o tempo de prática e RM, RL e ATR do
membro superior dominante foi calculada por meio do
Coeficiente de Correlação de Pearson.

Resultados
Participaram deste estudo 17 voluntários, sendo 12

do gênero feminino (71%), com idade média de 24±4,7
anos e tempo de prática de 6,8±4 anos.
O ombro dominante apresentou menor rotação me-

dial que o não dominante nas avaliações em decúbito
dorsal (p=0,004) e lateral (p=0,001) (Tabela 1).
A rotação lateral do ombro dominante foi maior do

que no não dominante nas avaliações em decúbito
dorsal (p=0,007) e lateral (p=0,003). A avaliação da
ATR não apresentou diferença significante entre os
membros dominante e não dominante nas avaliações
em decúbito dorsal (p=0,898) e lateral (p=0,264) 
(Tabela 1).

Tabela 1. Avaliação da amplitude de movimento de rotação
de ombro

O tempo de prática esportiva não apresentou 
correlação significativa (p<0,05) com ADM de RM,
RL e ATM avaliada em decúbito lateral e dorsal 
(Tabela 2).

Tabela 2. Correlação entre o tempo de prática esportiva e 
a amplitude de movimento de rotação do ombro
dominante

Membro
dominante

Membro
não dominante p-value

Decúbito dorsal, 
graus

Rotação medial
Rotação lateral
ATR
Decúbito lateral, 
graus

Rotação medial
Rotação lateral
ATR

46,8 ± 16
96,8 ± 15
143,7 ± 17

33,5 ± 9
96,9 ± 14

130,4 ± 15,3

60,36 ± 6,7
83,1 ± 12,4

144,6 ± 13,09

52,1 ± 8,9
82,5 ± 11,8
136,1 ± 11,3

0,004
0,007
0,898

0,001
0,003
0,264

Valores expressos por média ± desvio padrão. Abreviaturas: ATR,
Amplitude total de rotação

Variáveis
Tempo de prática esportiva

r p-value

Decúbito dorsal, graus
RM
RL
ATR
Decúbito lateral, graus

RM
RL
ATR

– 0,171
– 0,014
– 0,171

– 0,151
– 0,051
– 0,148

0,510
0,957
0,513

0,562
0,562
0,571

Abreviaturas: RM, rotação medial; RL, rotação lateral; ATR, amplitude
amplitude total de rotação
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Discussão
Os resultados deste estudo sugerem que os atletas de

voleibol apresentam redução de rotação medial e au-
mento da rotação lateral de ombro. No entanto, a ADM
de rotação de ombro apresenta fraca relação com o
tempo de prática esportiva.
O DRMO pode ser considerado uma adaptação fi-

siológica dos gestos esportivos acima da cabeça, no
entanto, é considerado patológico e pode gerar maior
risco de lesões quando ocorre redução maior que 18°
de RM do ombro dominante em comparação com o
não dominante3,10,13-14.
Os atletas de voleibol desse estudo apresentaram re-

dução significativa de RM do ombro dominante em
comparação com o não dominante. A diferença na mé-
dia da RM entre os ombros foi de 13,5 em decúbito
dorsal e de 18,6 em decúbito lateral, e cinco atletas
(19%) apresentaram diferença igual ou maior que 18°
de RM entre os ombros não dominante e o dominante
avaliados em decúbito dorsal, e sete (41%) em decúbito
lateral. Esses resultados sugerem que atletas de voleibol
estão suscetíveis ao DRMO patológico e procedimentos
de prevenção e tratamento devem ser realizados nesses
atletas15-16.
A avaliação da RL demonstrou aumento significativo

da rotação lateral de ombro do membro dominante. O
aumento da RL ocorre em atletas arremessadores pela
adaptação ao mecanismo da fase final de armação do
arremesso3. No entanto, quando ocorre a redução maior
que 5° da RL do ombro dominante ao invés do au-
mento, pode haver estresse sobre estruturas estabiliza-
doras estáticas da articulação glenoumeral, o que au-
menta o risco de lesões3. A avaliação da RL deve
compor a bateria de testes em atletas arremessadores
para identificar alterações e auxiliar nas intervenções
preventivas e de reabilitação do ombro.
A ATR não apresentou diferença significativa entre

os ombros dominante e não dominante, no entanto,
na avaliação em decúbito lateral houve diferença na
média de 5,4 entre os ombros. De acordo com Wilk
et al. (2011)17, ATR com diferença maior que 5° entre
os ombros pode ser considerada um fator de risco
para o desenvolvimento de lesões, sendo assim, os
resultados devem ser observados com atenção e es-
tudos futuros são necessários para confirmar estes
achados3.
Os voluntários deste estudo apresentaram alterações

na ADM, porém sem relação com o tempo de prática
esportiva. As alterações na ADM de rotação de ombro
pode ter início juntamente com a prática esportiva,
no entanto, não se sabe se essa alteração pode esta-
bilizar com o passar do tempo, e assim, apresentar
fraca relação do tempo de prática com a diminuição
da ADM.
Este estudo apresentou algumas limitações. A falta

de relação pode ter sido pela pequena amostra, e
além disso, outros estudos observaram alteração da
força muscular associada ao DRMO13,18-19. Sendo as-
sim, estudos futuros com maior quantidade de vo-

luntários são necessários para verificar a relação entre
o tempo de prática e a ADM e força muscular de
ombro.

Conclusão 
Os resultados desse estudo sugerem que os atletas

de voleibol possuem redução da amplitude de movi-
mento de rotação medial e aumento da lateral do ombro
do dominante em comparação com o não dominante,
e essas alterações nesses movimentos não possuem re-
lação com o tempo de prática do voleibol.
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