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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O Voleibol surgiu em 1895 na Associação Cristã de Moços de Massachusetts 

(ACM), a intenção era oportunizar aos homens de mais idade uma prática mais suave que o 

Basquetebol. Com o passar do tempo a prática dessa atividade de lazer foi se tronando esporte 

de alto rendimento o que exige muita dedicação aos treinos, consequência disso é o 

envolvimento precoce desse individuo com treinamentos que o levam a um grande desgaste 

físico. O valgo dinâmico do membro inferior é uma disfunção de movimento muito comum, 

entre os atletas de vôlei e pode ser fator de riscos para lesões.OBJETIVO: Nesse sentido o 

objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho no salto vertical e horizontal de atletas de 

voleibol com valgo dinâmico.METODOLOGIA: Para isso foram selecionados 22 atletas 

divididos em grupo unilateral (VU – n=10) e grupo bilateral (VB – n=12). Os atletas realizaram 

três saltos verticais e três saltos horizontais, e os valores obtidos em cm foram submetidos à 

análise estatística através de teste t para amostra independente com o intuito de verificar 

diferenças entre os saltos dos grupos VU e VB. RESULTADOS: Nossos resultados não 

reportaram diferença entre os grupos VU e VB nos testes de salto vertical (p=0,990) e salto 

horizontais (p=0,703). CONCLUSÃO: Chegamos à conclusão que não houve diferença 

significativa de desempenho nos saltos vertical e horizontal de atletas de voleibol com valgismo 

unilateral e bilateral.  

 

Palavras-chaves: valgo dinâmico, voleibol, disfunção de movimento 
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1 INTRODUÇÃO 

O Voleibol surgiu no ano de 1895, quando o pastor Lawrence Rinder propôs ao então diretor 

de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Massachusetts (ACM), senhor William 

George Morgan, um jogo que pudesse oportunizar a homens de mais idade uma prática mais 

suave que o Basquetebol, esporte criado três anos antes, mas que foi rapidamente difundido 

(FIVB, 2011). 

Inicialmente, a ideia foi criar um jogo sem contato físico, para que os associados mais antigos 

da ACM tivessem uma opção de atividade física. Assim nasce a primeira versão do Voleibol, 

um esporte em que não haveriam choques entre os praticantes e as possiveis lesões causadas 

por esses choques seriam praticamente nulas (FIVB, 2011). 

O jogo acontecia sem limites de participantes, em uma quadra coberta e dividida por uma rede 

de tenis que ficava a uma altura de 1,98 metros do solo. A bola utilizada era a câmara de ar de 

uma bola de basquete. Com um tempo de prática essa bola foi considerada leve e Morgan 

solicitou à empresa AG Spalding & Bros a fabricação de uma bola mais adequada ao jogo 

(FIVB, 2011). 

Esssa ideia de jogo recreativo e de lazer foi bem sucedida até a década de 1930, pois nessa 

época aconteceu a primeira competição nacional de volei na extinta União Soviética. Nesse 

momento havia uma estimativa de que 400 mil praticantes do esporte. Mais tarde, no ano de 

1947, foi criada a Federação Internacinal de Voleibol, unificando as regras norte-americanas e 

europeia. Por sua vez, no ano de 1964 o Voleibol teve sua primeira disputa em Jogos Olimpicos 

no Japão (FIVB, 2011, CBV, 2017). 

Conquanto tenha sido criado para evitar choques e lesões, enquanto esporte de alto rendimento, 

exige muita dedicação aos treinos, consequência disso é o envolvimento precoce dos praticantes 

com treinamentos que levam a um grande desgaste físico (FIVB, 2011, CBV, 2017).  

Diante disso, para o funcionamento adequado das articulações é preciso um 

recrutamento/ativação correto dos músculos envolvidos no movimento desejado. Isso porque o 

mau funcionamento desses músculos leva os indivíduos ao desenvolvimento de lesões e 

disfunção do movimento (COMERFORD; MOTTRAM, 2001). As lesões de membros 

inferiores, principalmente nos joelhos, entre atletas de vôlei decorrem do número excessivo de 
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salto vertical executado durante treinos e jogos, já que este movimento está diretamente ligado 

aos fundamentos técnicos dessa modalidade esportiva (MYER et al., 2015).   

Nesse sentido, uma disfunção de movimento muito comum entre os jogadores de vôlei é o 

Valgo Dinâmico de membros inferiores, onde uma sequência inadequada de movimentos nos 

tornozelos, joelhos e quadril resultam nessa disfunção. Este padrão inadequado está associado 

a uma inclinação da pélvis, rotação interna do fêmur e rotação medial da tíbia durante o 

movimento (POWERS, 2010). Souza e Powers(2009) associam essa mecanica inadequada a 

uma possivel menor força de abdutores e rotadores externos de quadril do atleta que apresenta 

vaalgismo. 

A medida aumentada do ângulo Q (medida do alinhamento angular entre espinha ilíaca 

anterossuperior ao centro da patela e centro da patela à tuberosidade da tíbia), não é uma 

obrigatoriedade para o atleta que apresenta valgismo, o ângulo Q é apenas um dos fatores que 

podem contribuir para o desenvolvimento da disfunção. Sendo assim nem todos os atletas com 

valgo dinâmico apresentam ângulo Q aumentado (JENSEN; CABRAL, 2006). Além disso, o 

valgo dinâmico de joelhos pode ocasionar encurtamentos em estruturas músculo ligamentares 

como a iliotibial, podendo também acarretar fraqueza do músculo vasto medial(GAMA, 

ALANA; LUCENA, LARISSA; ANDRADE, MICHELLE; ALVES, 2010).  

O estudo de Bittencourt (2010) mostra que a região mais acometida por leões em atletas de 

volei é o joelho. Alem disso, o estudo ainda apresenta a informação que,a presença de valgismo 

aumentaria significativamente os riscos de lesão no ligamento cruzado anterior do atleta. Isso 

aconteceria devido a uma maior força de cisalhamento provocado pelo valgo sob os joelhos, o 

que promove sobrecarga nos ligamentos. 

Estudos evidenciam que as lesões de joelhos são as que demandam mais tempo de tratamento, 

o que leva ao jogador de vôlei à interrupção de sua prática por um longo período(SANTOS, 

DOS; PIUCCO; REIS, DOS, 2007). Ademais, os custos com esses tratamentos, por atleta 

lesionado giram em torno de U$ 17.000 (BITTENCOURT, 2010). 

Pesquisas apontam que programas de treinamento adequado, com objetivo de aperfeiçoar os 

padrões de movimento, podem levar a um aumento em torno de 10% na altura no salto dos 

atletas (DISTEFANO et al., 2009). 
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Considerando os altos níveis de lesões, os custos gerados por elas e os possíveis benefícios na 

correção de disfunções de movimento para a prevenção de lesão e a melhora do desempenho 

esportivo, julga-se necessário investigar a influência do valgo dinâmico de joelho no salto dos 

atletas de vôlei (JUNIOR; KAUTZNER, 2016), uma vez que aproximadamente 60% das ações 

de defesa e ataque realizadas em partidas e treinos dessa modalidade esportiva são compostas 

por saltos (SANTOS, DOS; PIUCCO; REIS, DOS, 2007).  

Considerando as consequências e riscos que a literatura apresenta sobre o valgo dinâmico, os 

atletas com valgismo unilateral apresentam desempenho de saltos horizontal e vertical diferente 

do atleta que não apresenta o valgismo? 

 

2 JUSTIFICATIVA 

Este estudo se faz importante a partir da lacuna de literaturas que analisam a prevalência e 

impactos do valgo dinâmico no esporte.As alterações no movimento articular dos joelhos pode 

atenuar o recrutamento muscular de forma inadequada em atleta de voleibol, o que pode ser 

fator de risco para lesões e disfunções nesta articulação (BITTENCOURT, 2010).  

Partindo do pressuposto que o atleta com valgo dinâmico executa um recrutamento muscular e 

articular inadequado, acreditamos que esta disfunção pode vir a causar um prejuízo no 

desempenho físico dos atletas de vôlei.  

 

3 OBJETIVO 

Avaliar se existe influência do valgo dinâmico de membros inferiores no desempenho de saltos 

vertical e horizontal de atletas de voleibol que apresentam valgismo unilateral e bilateral.  

 

4 MÉTODOS 

4.1 Casuística 

Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa, que teve origem a partir de uma 

dissertação de mestrado do fisioterapeuta Francisco Rodrigues Brioschi. A amostra foi 
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selecionada por conveniência e envolveu voluntários de dois Clubes de voleibol das cidades de 

Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha, cidades do estado do Espírito Santo com um total de 22 

atletas, sendo 10 (45,5%) com valgo unilateral (VU) (13,70±1,41 anos, 56,96±12,91kg, 

163,50±9,19cm de altura, 166,40±10,97cm de envergadura e IMC 21,34±4,77kg/m²) e 12 

(54,5%) com valgo bilateral (VB) (13,66±2,30 anos, 52,81±13,81kg, 165,91±8,65cm de altura, 

168,66±10,70cm de envergadura e IMC 19,16±4,62kg/m²). A tabela 1 traz as características 

dos grupos avaliados.  

Tabela 1: Caracterização da amostra. 

 Média ± DP 

VU (n=10) VB (n=22) 

Idade (anos) 13,70 ± 1,41 13,66 ± 2,30 

Massa corporal (kg) 56,96 ± 12,91 52,81 ± 13,81 

Estatura (cm) 163,50 ± 9,19 165,91 ± 8,65 

IMC (kg/m²) 21,34 ± 4,77 19,16 ± 4,62 

Envergadura (cm) 166,40 ± 10,97 168,66 ± 10,70 

VU = valgo unilateral; VB valgo bilateral. 

Por serem menores, os atletas assinaram o termo de assentimento informado, o que não dispensa 

o termo de consentimento livre e esclarecido, o qual foi assinado pelos responsáveis legais de 

cada atleta.  

4.2 Critérios de inclusão 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os voluntários deveriam atender aos seguintes critérios de 

inclusão para participar no estudo: (i) apresentar o valgo dinâmico de membros inferiores; e (ii) 

ser atleta de voleibol vinculado a um clube.  

Desse modo, os voluntários que atenderam aos critérios descritos acima passaram por uma 

triagem onde testes foram realizados para identificar a presença de valgo dinâmico do 

joelho.Adverte-se, em tempo, que foram excluídos do trabalho aqueles que relatavam histórico 

de cirurgia nos membros inferiores.  
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4.3 Desenho experimental do estudo 

Os testes foram aplicados entre os meses de janeiro a maio de 2017, no complexo de 

treinamento do Projeto Vôlei Vida, em Guaranhus, bairro de Vila Velha, em horários e dias 

alternados, respeitando sempre a disponibilidade dos atletas das equipes envolvidas. As duas 

equipes avaliadas foram submetidas aos testes no mesmo local, nas quadras do Projeto Vôlei 

Vida em Vila Velha.  

4.4 Entrevista 

A fim de descrever histórico esportivo e clínico dos voluntários uma entrevista foi aplicada. 

Esta foi composta por questões sobre a categoria, o tempo de prática, a frequência semanal de 

treino, a duração da sessão de treinamento, a participação em competição escolar ou federada, 

a dor em alguma parte do corpo, a lesão, a cirurgia e a dor especifica referida na coluna 

vertebral.  

4.5 Teste de agachamento unipodal 

Este foi o teste aplicado por um fisioterapeuta habilitado e treinado para avaliar e diagnosticar 

a presença do valgo unilateral. O atleta, sem fase para aquecer, foi orientado a realizar três 

agachamentos sempre alternando os membros, isso para evitar uma possível situação de fadiga 

muscular nos grupamentos envolvidos na atividade a ser executada (BITTENCOURT, 2010). 

4.6 Teste de salto seguido de leve agachamento bipodal 

Com o objetivo de analisar a o valgo bilateral os atletas foram solicitados a realizar três saltos 

verticais bipodal sem a ajuda do movimento dos membros superiores, estes deveriam estar 

unidos a cintura, cada salto era seguido de um leve agachamento também bipodal.Para esta 

atividade o ponto analisado foi o momento de aterrissagem onde os dois pés tocam o solo 

(BITTENCOURT, 2010).  

Neste teste a avaliação tem característica qualitativa, analisada por meio de observação de um 

fisioterapeuta treinado e habilitado a realizar este tipo de avaliação. 

4.7 Teste de salto vertical 

O voluntario, sem momento para aquecimento, foi solicitado a realizar três saltos verticais com 

o auxílio da movimentação dos membros superiores (contramovimento), com intervalo de dez 
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segundos entre os saltos. O teste de impulsão vertical consiste em atingir a máxima altura num 

salto vertical com os pés juntos. Para registrar a altura alcançada, o voluntário fazia uma marca 

na parede com as mãos sujas de giz. Após cada um dos três saltos, uma trena foi utilizada para 

verificar a altura em centímetros que o atleta conseguiu atingir (MATSUDO, 1998). 

4.8 Teste de salto horizontal 

O voluntario foi solicitado a realizar três saltos horizontais, no qual, também foi permitido o 

movimento de braços e tronco. Uma linha foi traçada para padronizar o ponto inicial do teste e 

o atleta deveria posicionar a ponta de seus pés atrás dessa marcação, além dessa recomendação 

o voluntário era orientado a manter-se em postura ereta e com pés levemente afastados e 

paralelos. O objetivo era alcançar a máxima projeção horizontal. Depois de cada salto usamos 

uma trena para mensurar a distância em centímetros saltada pelo voluntário, tendo como 

referência o retropé do pé proximal do ponto inicial do teste (MATSUDO, 1998).  

4.9 Analise estatística 

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados através da média ± desvio padrão 

(DP), frequência absoluta e relativa. Para verificação da distribuição de normalidade dos dados 

foi requerido teste Shapiro-Wilk. Para verificar possíveis diferenças entre os saltos dos atletas 

com valgo unilateral e bilateral foi aplicado o teste t para amostras independentes. O nível de 

significância adotado foi de 5% e o intervalo de confiança de 95%. O software utilizado foi 

IBM SPSS Statistics version 21.  

 

5 RESULTADOS 

Dos 22 participantes 36,4% (n=8) eram do sexo masculino e 63,6% (n=14) eram do sexo 

feminino. Referente à prevalência de valgo dinâmico verificou-se que 45,5% (n=10) eram 

unilaterais e 54,5% (n=12) eram bilaterais. 

Com relação às características competitivas dos atletas, 9,1% (n=2) competiam na categoria 

infantil, 27,3% (n=6) na categoria pré-mirim, 31,8% (n=7) na categoria mirim, 4,5 (n=1) na 

categoria infanto e 27,3% (n=6) na categoria juvenil. Quando perguntados sobre o nível 

competitivo constatou-se que 27,3% (n=6) já tinham participado de competições municipais, 
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31,8% (n=7) de competições estaduais, 27,3% (n=6)  nacionais e 13,6% (n=3) ainda não tinham 

competido.  

Os dados relativos à frequência absoluta e relativa referente ao perfil da amostra estão expressos 

na tabela 2 abaixo.  

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa referente ao perfil da amostra. 

Sexo N % 

Masculino 8 36,4 

Feminino 14 63,6 

Presença de valgo  

VU 10 45,5 

VB  12 54,5 

Categoria   

Infantil  2 9,1 

Pré-mirim 6 27,3 

Mirim 7 31,8 

Infanto 1 4,5 

Juvenil 6 27,3 

Nível competitivo   

Municipal 6 27,3 

Estadual 7 31,8 

Nacional 6 27,3 

Sem participação 3 13,6 

     VU = valgo unilateral e VB valgo bilateral. 

No que se refere à comparação entre os grupos VU e VB não houve diferença significativa entre 

as distâncias do salto horizontal e altura do salto vertical (tabela 3).  

 

 

Tabela 3: Desempenho dos saltos verticais e horizontais dos grupos valgo unilateral (VU) e 

valgo bilateral (VB). 

 Média ± DP   

 VU VB Δ (%) Valor de p 

Salto vertical (cm) 255,0±16,7 254,9±15,0 +0,04 0,990 



15 
 

Salto horizontal (cm) 166,2±22,0 162,6±21,3 +2,4 0,703 

 

6 DISCUSSÃO 

O principal objetivo desse estudo foi avaliar a influência do valgo dinâmico de joelho (uni- e 

bilateral) no desempenho de salto horizontal e vertical de jovens atletas de vôlei. Observamos 

que não houve diferença estatisticamente significativa entre grupos no desempenho dos saltos 

horizontal e vertical. 

Nesse sentindo, Fonseca e Santos (2016), ao estudarem 20 indivíduos (10 homens e 10 mulheres 

separados em Grupo feminino - GF e grupo masculino - GM), com o objetivo de avaliar o nível 

de instabilidade femoropatelar praticantes de treinamento de força, constataram que o grupo 

GF apresentou maior valgo dinâmico e, ao realizar teste de salto vertical, manifestou 

desempenho inferior à GM, que, por sua vez, evidenciou menor média de valgismo. 

Além disso, na pesquisa conduzida por Suda et al. (2009) em que analisaram os padrões de 

ativação muscular do tibial anterior, gastrocnêmico e fibular longo de jogadores de vôlei com e sem 

sensibilidade de tornozelo, com auxílio de eletromiografia, constataram que atletas com e sem 

sensibilidade de tornozelo não apresentam diferença no desempenho de salto de bloqueio.Na 

presente pesquisa, atletas com e sem valgo dinâmico unilateral e bilateral também não 

apresentaram diferença no desempenho de salto vertical, o que denota certa semelhança entre 

os resultados. 

Por sua vez, Souza e Powers (2009) estudaram 41 mulheres (21 com dor patelofemoral e 20 

sem a referida dor – grupo controle), com o objetivo de avaliar a associação de dor 

patelofemoral e diferenças nos padrões de ativação muscular do quadril, e observaram que o 

grupo de mulheres com dor patelofemoral apresentaram rotação interna de quadril maior que o 

grupo desprovido da referida dor. Na mesma oportunidade, também foi verificado menor 

produção de torque do quadril no grupo com dor patelofemoral.Além desses achados,o grupo 

experimental apresentou recrutamento de glúteo máximo aumentado, em teste de salto - o 

mesmo teste utilizado no presente estudo, o que sugere um esforço maior para estabilizar a 

articulação do quadril. Nesse sentido, há indícios de que a ativação muscular irregular e articular 

do quadril potencializa o surgimento do valgismo. 
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No intuito de associar lesão do ligamento cruzado anterior com o valgo dinâmico de joelhos 

Tamura et al. (2017) selecionaram34 estudantes do sexo feminino divididos em grupos valgo e 

varo dinâmico de joelhos, utilizando o salto vertical avaliando somente a fase de aterrissagem 

unilateral do membro dominante. Todavia, não houve diferença entre os grupos na fase de 

impulso, o que corrobora com os achados do presente estudo. No entanto, na fase de 

aterrissagem, o impacto do grupo valgo foi maior que o impacto do grupo varo, o que indica 

que o risco de lesão para aquele grupo é maior.  

Por fim, Jeremy et al. (2009), que em seus estudos identificaram diferenças nas demandas 

físicas e habilidade de saltos para cada atleta, ou seja, há uma especificidade de acordo com a 

posição desempenhada dentro da equipe de vôlei durante os treinos e/ou partidas, por exemplo, 

que jogadores que desenvolvem jogadas de ataque saltam significativamente mais que os 

jogadores responsáveis pelas jogadas de defesa. Na presente pesquisa não se constatou 

diferença estatística entre os valores dos saltos entre os grupos VU e VB. 

 

7 CONCLUSÃO 

Não houve diferença significativa de desempenho nos saltos vertical e horizontal de atletas de 

voleibol com valgismo unilateral e bilateral.  

7.1 Limitações do estudo 

As limitações do referido estudo foram o tamanho da amostra, o fato de não ter comparado o 

desempenho do grupo experimental com um grupo controle que não apresentasse o valgo 

dinâmico de joelhos, bem como uma análise do desempenho dos saltos comparando os atletas 

de acordo com sua posição em quadra poderia oferecer resultados diferentes. Outro ponto 

limitante foi o atual estado de maturação sexual dos voluntários que não foi controlado. 
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