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  RESUMO

 O voleibol é um esporte que possui um alto impacto nos membros inferiores e sua prá-
tica exige muito do atleta, elevando a chance de ocorrer um desequilíbrio muscular. Realizar 
uma avaliação fisioterapêutica é fundamental para mensurar possíveis alterações que tornam o 
atleta mais suscetível a dor e lesões. Objetivo: Verificar a dor e a capacidade funcional de atletas 
do vôlei masculino. Métodos: A população abordada na pesquisa foi composta por 7 atletas de 
voleibol masculino da categoria infantil, com idade entre 15 e 18 anos. Os dados foram coleta-
dos através da aplicação da Escala Funcional de Kujala (EFK), da Escala Visual Analógica da 
dor (EVA), e do Y Balance Test (YBT). Para análise descritiva da população foi usado frequên-
cia, média e desvio padrão, as análises foram conduzidas no programa Statistical Package for the 
Social Sciences - SPSS versão 20.0. Resultados: A dor relatada na EVA foi 1,14±1,06 classificada 
como dor leve, enquanto a média de escore da EFK foi 89,71±7,71, apresentando um valor 
mais próximo de 100, onde classifica como sem dores e/ou limitações. O equilíbrio dinâmico 
avaliado pelo YBT apresentou valor de 92,52±5,60 cm para o membro inferior esquerdo (MIE) 
e 94,81±7,87 cm para o membro inferior direito (MID), sendo 2,29 cm de diferença entre os 
membros. Conclusão: Conclui-se que a dor foi classificada como leve, o escore de dor patelofe-
moral foi mais próximo do limiar normal e a capacidade funcional apresentou um escore a qual 
reduz a probabilidade de lesão deste grupo.

Palavras-chave: Atletas. Capacidade Funcional. Dor. Voleibol.
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  ABSTRACT

 Volleyball is a sport that has a high impact on the lower limbs and its practice demands a lot 
from the athlete, increasing the potential that a muscle imbalance can occur. Performing a physical therapy 
assessment is essential to measure possible changes that make the athlete more susceptible to pain and 
injuries. Objective: To verify the pain and functional capacity of  male volleyball athletes. Methods: The 
population addressed in the research consisted of  7 male volleyball athletes in the children’s category, aged 
between 14 and 17 years. Data were collected through the application of  the Kujala Functional Scale 
(EFK), the Visual Analog Pain Scale (VAS), and the Y Balance Test (YBT). For descriptive analysis 
of  the population, frequency, mean and standard deviation were used, the analyzes were conducted using 
the Statistical Package for Social Sciences - SPSS version 20.0. Results: The pain reported on the VAS 
was 1.14±1.06 classified as mild pain, while the mean EFK score was 89.71±7.71, presenting a value 
closer to 100. Dynamic balance assessed by the YBT presented a value of  92.52±5.60 cm for the left 
lower limb (LLL) and 94.81±7.87 cm for the right lower limb (RLL), with a difference of  2.29 cm 
between the limbs. Conclusion: It is concluded that the pain was classified as mild, the patellofemoral pain 
score was closer to the normal threshold and the functional capacity presented a score which reduces the 
probability of  injury in this group

Keyword:s Health of  the elderly. Daily activities. Health promotion.

  INTRODUÇÃO
O voleibol é um esporte entre os 10 mais praticados em todo o mundo, 

e o segundo de maior prática no Brasil perdendo somente para o futebol. 
Possui alto impacto em membros inferiores dos atletas, devido ao enorme 
número de saltos e aterrissagens que ocorrem durante uma partida, além 
de que a sua prática exige muito do atleta, elevando a chance de ocorrer 
um desequilíbrio muscular¹.

Há então, a necessidade de uma identificação prévia do risco de lesão, 
e com isso, tem se procurado ferramentas para a avaliação precoce dessas 
lesões, em que o atleta relaciona os sintomas com atividades funcionais 
e esportivas²,3. Estudos apontam que a articulação do joelho é uma das 
principais causas de afastamento no esporte, relacionando a tendinopatia 
patelar (TP) e sua relação com outras fenômenos biomecânicos, como a 
pronação do pé, redução de amplitude de dorsiflexão de tornozelo, redu-
ção da flexibilidade dos isquiotibiais e outros variáveis4. 
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O afastamento pode sofrer influências da capacidade do atleta, a qual 
descreve a aptidão que ele tem para executar uma tarefa ou uma ação, 
tendo como objetivo avaliar o nível máximo de função. O desempenho 
descreve aquilo que o atleta faz no seu ambiente de atividade esportiva. 
Portanto, a capacidade e o desempenho qualificam a atividade e parti-
cipação em um ambiente esportivo padronizado e real, proporcionando 
informações importantes para o profissional do esporte a fim de atuar no 
ambiente esportivo de alto nível e melhorar seu desempenho5.

Neste contexto, o desempenho é monitorado pela avaliação física dos 
atletas, que pode identificar alguns desequilíbrios em relação aos aspectos 
muscular e postural, o que os tornam mais suscetíveis ao processo de dor e 
alterações funcionais. Esses fatores tornam a intervenção preventiva mais 
efetiva, em busca da construção de um atleta com melhor equilíbrio cor-
poral e menor risco de lesões a curto e médio prazo6.

A fisioterapia atua na avaliação, prevenção e tratamento de lesões em 
atletas, evitando a progressão das disfunções e dos sintomas. Cabe ao pro-
fissional identificar esses possíveis riscos de lesão por meio do processo 
avaliativo, bem como, acompanhar a evolução do atleta por meio de técni-
cas e recursos individualizados a fim de obter o máximo do seu desempe-
nho para as suas competições esportivas7.

Torna-se importante a realização de um processo avaliativo para futu-
ramente identificar e direcionar um tratamento preventivo de forma mais 
efetiva e individualizada para possível lesão do atleta de vôlei e, possibili-
tando um menor risco de afastamento esportivo, obtendo maior resistên-
cia muscular para as suas competições em alto nível. Com isso, o objetivo 
deste estudo será verificar a dor e a capacidade funcional de atletas do 
vôlei masculino.
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  MATERIAIS E MÉTODOS

APROVAÇÃO DO PROTOCOLO E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob pare-
cer número 4.501.407, CAAE 43505220.1.0000.5592. Todos os pacientes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi 
realizado conforme a resolução CNS 466/2012.

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, transversal e quantitativa.

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO

Foram recrutados 7 atletas de voleibol da Fundação Municipal da cida-
de de Itajaí, do sexo masculino e com faixa etária entre 15 e 18 anos. Os atle-
tas que aceitaram participar da pesquisa foram cientes de forma voluntária. 
Esse acordo foi pautado pelo documento Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), que visa o respeito devido à dignidade humana.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

Atletas do sexo masculino, com idade entre 15 e 18 anos praticantes 
da modalidade a mais de um ano.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:

Foram excluídos atletas com menos de um ano de treinamento, em 
tratamento fisioterapêutico nos últimos 3 meses, uso contínuo de medi-
camentos e diagnóstico clínico de lesões do sistema nervoso central ou 
periférico.
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Procedimentos

Os atletas foram informados e convidados a participar da pesquisa, 
aceitando o proposto e logo assinando o Termo de Assentimento Livre e 
Esclarecido de forma voluntária, resguardando as informações pessoais. 
Foi agendado um dia prévio e repassado aos participantes para a coleta de 
dados. Foram coletados dados pessoais, Medidas Antropométricas para 
caracterização da amostra, e ocorrendo a aplicação do Escala Funcional de 
Kujala (EFK), da Escala Visual Analógica (EVA), e do YBT.

O anonimato dos participantes de pesquisa foi resguardado, a partir 
do posicionamento ético do pesquisador a fim de garantir a manutenção 
dos cuidados da pesquisa. Todos os dados de identificação pessoal dos 
participantes foram preservados conforme resolução do conselho nacio-
nal de saúde (466/2012/CONEP/CNS/MS).

Cabe ressaltar que a aplicação do questionário e dos testes realizados 
foi em um dia útil da semana, no período da tarde, em um ambiente con-
fortável e assegurando tranquilidade e sigilo na aplicação, com tempo de 
aplicação de 20 minutos para cada atleta participante. Utilizamos a seguin-
te sequência de aplicação: EFK, em seguida EVA, e por último o YBT.

AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS DE SÍNDROME DE DOR PATELO-
FEMORAL E FUNCIONALIDADE.

 Para avaliação dos sintomas de dor Patelofemoral e Funcionalidade, foi 
utilizada a Escala Scoring Of  Patellofemoral Disorders ou Escala Funcional de Kujala 
(EFK). Esta escala é constituída de 13 perguntas de múltipla escolha relaciona-
das às atividades de vida diária (AVD’s) e a dificuldade em realizá-las. A EFK foi 
escolhida por ter suas propriedades psicométricas documentadas. Além de ter 
sido validada para pacientes com SPF, possui alta responsividade e confiabilida-
de. Além disso, é usada para avaliar os sintomas subjetivos como dor anterior no 
joelho e limitações funcionais na Síndrome de desordens Patelofemoral. Tem 
pontuação de 0 a 100 pontos, onde 100 significa sem dores e/ou limitações fun-
cionais e 0 significa dor constante e várias limitações funcionais8.
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AVALIAÇÃO DA DOR

Para avaliação da dor foi utilizada a Escala Visual Analógica da Dor 
(EVA), consiste em um escore de aferição da intensidade subjetiva de dor 
por parte do paciente. Trata-se de uma linha reta, indicando em uma extre-
midade a marcação “sem dor” e, na outra “pior dor possível”. Para utilizar 
a escala, o fisioterapeuta deve questionar o paciente quanto ao seu grau de 
dor, sendo que zero (0) significa ausência total e dez (10) o nível de dor 
máxima suportável pelo paciente9.

AVALIAÇÃO DO TESTE DE EQUILÍBRIO DINÂMICO

Para a avaliação do Teste de Equilíbrio Dinâmico foi utilizado o Y 
Balance Test (YBT), o YBT reduz a probabilidade de lesão, auxiliando na 
capacidade de manter uma posição estável e com movimento mínimo, e 
associar ao potencial risco de lesões de membros inferiores em atletas sem 
mecanismo de trauma direto10.

O movimento são três direções (anterior, póstero medial e póstero 
lateral) realizadas em uma superfície plana com linhas colocadas nas três 
direções no chão. O alcance será realizado com o hálux o tempo todo 
apoiado ao chão. A distância é determinada quando o hálux alcança a par-
te mais distal da linha, com indicadores de plástico deslizantes em que o 
participante a empurra para determinar a distância de alcance, sendo que 
o membro que realiza o alcance se desloca sem descarga de peso no ar10.

Antes da coleta oficial do teste todos os participantes realizaram uma 
rodada de familiarização com o equipamento com o intuito de aumentar a 
confiabilidade do teste, cada um dos participantes realizou seis repetições 
para cada direção11.

Foram feitas três medidas para cada membro em cada direção, para 
obter o escore composto foi utilizada a maior medida obtida, esse escore é 
feito para cada membro avaliado. O resultado é obtido após a realização da 
normalização do valor, onde o escore composto é dividido por três vezes 
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o comprimento do membro inferior direito e multiplicado por 100 (Figu-
ra 1). Para mensurar o comprimento do membro foram utilizados como 
pontos de referência a Espinha Ilíaca Anterossuperior e o Maléolo Medial.

 Composite Score = (Anterior+Posteriomedial+Posterolateral)
   (3 x Limb Lenght)

Composite
Left
Right

Figura 1: Cálculo para obtenção do Escore Composto do YBT.

  ANÁLISE DOS DADOS

Para análise descritiva da população foi usado frequência, média e des-
vio padrão, as análises foram conduzidas no programa Statistical Package for 
the Social Sciences - SPSS versão 20.0. 

  RESULTADOS

Os dados antropométricos coletados dos 7 atletas participantes apon-
taram uma média de idade dos de 16,43±0,97 anos, uma média de altura 
de 1,86±0,07 metros, e uma média de peso corporal de 75,08±8,01 Kg, 
conforme expressos na Tabela 1.

x100
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Tabela 1: Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão dos dados 
antropométricos coletados.

Dados Mínima Máxima Média Desvio Padrão

Idade (anos) 15 18 16,43 0,97

Altura (metros) 1,74 1,95 1,86 0,07

Peso 
(Kilograma)

62,3 85 75,08 8,01

Fonte: Dados primários, 2021.

A EVA e a EFK apresentaram resultados semelhantes, onde a média 
do nível de dor relatada na EVA foi 1,14±1,06 classificada como dor leve, 
enquanto a média de escore da EFK foi 89,71±7,71, apresentando um 
valor mais próximo de 100 que significa sem dores e/ou limitações fun-
cionais (Tabela 2).

Tabela 2: Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão dos dados 
coletados na EVA e na EFK.

Dados Mínima Máxima Média Desvio Padrão

EVA 0 3 1,14 1,06

EFK 73 95 89,71 7,71

Fonte: Dados primários, 2021. Descrição: EVA – Escala Visual Analógica; EFK – Escala Fun-
cional de Kujala.
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Os resultados coletados no YBT apresentaram valor de 92,52±5,60 
cm para o MIE e 94,81±7,87 cm para o MID, sendo 2,29 cm de diferença 
entre os membros (Tabela 3).

Tabela 3: Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão dos dados 
coletados no YBT.

Dados Mínima Máxima Média Desvio Padrão

YBT Esquerdo 
(cm)

83,54 98,44 92,52 5,60

YBT Direito 
(cm)

81,57 102,76 94,81 7,87

Fonte: Dados primários, 2021. YBT - Y Balance Test.

  DISCUSSÃO

As lesões no esporte estão diretamente relacionadas ao baixo desem-
penho na prática esportiva, ao nível de capacidade funcional e a produtivi-
dade dos atletas12. Os estudos de Marwan et al.13 (2012) demonstraram que 
o voleibol é a modalidade esportiva em que mais ocorre lesões de mem-
bros inferiores (73,1%) e articulares (43,6%) em comparação realizada a 
outros esportes com bola. 

No presente estudo, a população avaliada apresentou classificação 
leve na avaliação subjetiva da dor. Silva et al.9 (2019), realizaram um com-
parativo entre um grupo de atletas com lesão e sem lesão, e encontraram 
classificação de dor leve, sendo a dor subjetiva igual à do presente estudo.

Um estudo realizado por Fehr et al.14 (2006) verificou que houve me-
lhora significativa em um dos grupos do estudo em comparativo ao escore 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 21 | Número 4 
OUT/NOV/DEZ | 2021

- 10 -

da escala pré e pós-tratamento. O grupo apresentou escore médio final 80 
na escala de 0-100. Em nossos resultados, a EFK apresentou escore médio 
de maior, indicando um nível menor de dor da articulação patelofemoral e 
de perda de funcionalidade em comparação a caracterização deste estudo. 
Aquino et al.15 (2011) reforça a aplicação da escala como uma ferramenta 
de avaliação da dor e funcionalidade do joelho de maneira interligada, sen-
do um recurso para complementar a avaliação fisioterapêutica.

A população avaliada apresentou média maior de 90 cm no YBT tanto 
para o MID quando para o MIE. Segundo Boyle et al.16 (2016) encontra-
ram que os atletas com escores compostos abaixo de 89,6% tem o risco 
de lesão aumentado em três vezes e meia em relação a atletas com escores 
acima desse valor. 

A diferença entre os membros foi menor que quatro centímetros. Para 
Chimera e Waren.17 (2015) e Gonell, Romero e Soler.18 (2015) atletas com 
diferença acima de quatro centímetros entre valores de MIE e MID no 
escore composto do YBT, tem três vezes mais chances de lesão quando 
comparados a atletas com menor discrepância entres os valores.

Por fim, a utilização de testes e escalas, podem auxiliar na avaliação 
das capacidades físicas, podendo ser uma ferramenta de aplicação que po-
dem amparar diretamente na prescrição de exercícios específicos e para 
determinar se o treinamento está causando adaptação em nossos atletas. 
Contudo, na maioria das equipes desportivas de nosso país não se tem 
possibilidade de obter resultados precisos pela falta de estrutura e con-
sequente inviabilidade de obtenção de tecnologias que possam fornecer 
essas informações e com isso, escalas e ferramentas acessíveis como EFK, 
EVA, YBT podem ser aplicadas de forma acessível e baixo custo.

  CONCLUSÃO

Caracterizar parcialmente o grupo em questão nos permitiu concluir 
que a dor foi leve, o escore de dor patelofemoral é mais próximo do li-
miar normal, corroborando com os achados da avaliação subjetiva da dor. 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 21 | Número 4 
OUT/NOV/DEZ | 2021

- 11 -

Por fim, a capacidade funcional avaliada por meio do equilíbrio dinâmico 
apresentou um escore considerado normal, a qual reduz a probabilidade 
de lesão deste grupo.
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