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RESUMO 

 

Objetivos: Comparar o desempenho e as relações de equilíbrio muscular, 

convencional e funcional além da simetria, entre atletas de ambos os sexos e 

diferentes modalidades esportivas, com predominância de gestos realizados 

acima da cabeça, a fim de identificar possíveis particularidades determinadas 

pelas modalidades e pelo sexo. Métodos: Trata-se de um estudo 

observacional transversal, onde foram avaliados 237 atletas (109 mulheres e 

128 homens), de ambos os sexos, das seguintes modalidades: voleibol, 

handebol, natação, judô, beisebol (homens), softbol (mulheres), crossfit, tênis e 

futebol (controle). Foi realizada avaliação muscular isocinética em ação 

concêntrica e excêntrica, nas velocidades angulares de 60°/s e 240°/s, dos 

músculos rotadores mediais e laterais dos ombros, no dinamômetro isocinético 

Biodex System 4 (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY, USA). As variáveis 

analisadas foram: pico de torque normalizada pelo peso corporal dos músculos 

rotadores laterais e mediais (60 e 240º/seg); relação de equilíbrio muscular 

convencional a 60º/seg; relação de equilíbrio muscular funcional a 240º/seg. 

Resultados: Os atletas do grupo masculino não apresentaram diferença entre 

as modalidades quanto à relação de equilíbrio muscular convencional do 

membro dominante (p<0,05). Porém, no membro não dominante os judocas 

mostraram uma relação convencional mais baixa (58,8%±6,2) do que o grupo 

controle (78,4%±21,4). As mulheres jogadoras de softbol apresentaram a 

relação convencional mais alta (90,4%±13,6) do que as judocas (67,3%±6,9) 

do lado dominante, e mais alta do que todas as outras modalidades do lado 

não dominante (p<0.05). Os judocas homens apresentaram relação funcional 

menor do que o grupo controle tanto do lado dominante quanto do lado não 

dominante (p<0,05). As mulheres judocas (0,76±0,19/0,78±0,21) e as 

jogadoras de handebol (0,99±0,25/0,94±0,25) apresentaram relações 

funcionais mais baixas do que as mulheres do grupo controle 

(1,31±0,35/1,38±0,28) nos membros dominantes e não dominantes (p<0,05). 

Os músculos rotadores laterais não apresentam assimetria de força em 

nenhuma modalidade, porém os rotadores mediais dos tenistas são mais fortes 

do lado dominante das mulheres (22,6%±11,3) e dos homens (20,1%±10,9).  



 
 

 

Conclusão: O sexo (apenas basebol e softbol) e a modalidade esportiva 

praticada influenciam a relação de equilíbrio muscular convencional e funcional 

do ombro de atletas que praticam atividades com gestos relacionados à 

modalidade realizados acima da cabeça. 

 

Palavras-chave: força muscular; desequilíbrio; medicina esportiva; contração 

muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To compare the performance, conventional and functional balance 

ratio and contralateral symmetry, between athletes from different overhead 

modalities in order to identify the possible particularities determined by the 

modalities and the sex. Methods: It was an observational transversal study. It 

was evaluated 237 (109 women e 128 men), from these modalities: volleyball. 

handball, swimming, judo, baseball (men), softball (women), crossfit, tennis and 

soccer (control group). A concentric and eccentric isokinetic test was done, 

using 60°/s and 240°/s angular velocities, from internal and external shoulder 

rotators, in the isokinetic dynamometer Biodex System 4 (Biodex Medical 

Systems Inc., Shirley, NY, USA). The analyzed variables were: external and 

internal shoulder rotators peak torque in 60 and 240º/sec; conventional balance 

ratio in 60º/sec; functional balance ratio in 240º/sec. Results: The masculine 

athletes did not present difference in conventional ratio in the dominant side 

(p<0.05). In the non-dominant limb the judo (58.8%±6.2) athletes presented a 

lower conventional ratio than control group (78.4%±21.4). The softball players 

presented a higher conventional ratio (90.4%±13.6) than women judo athletes 

(67.3%±6,9) in the dominant side, and higher than all other groups in the non-

dominant side (p<0.05). The men judo athletes showed a functional ratio lower 

than control group in the dominant and non-dominant limbs (p<0.05). The 

women from judo (0.76±0.19/0.78±0.21) and handball (0.99±0.25/0.94±0.25) 

presented lower functional ratio than control group (1.31±0.35/1.38±0.28) in the 

dominant and non-dominant limbs (p<0.05). The external rotator muscles do not 

present strength asymmetry between limbs, but the internal rotator muscles 

from tennis players is the highest in women (22.6%±11.3) and men 

(20.1%±10.9). Conclusion: Sex (baseball and softball only) and sports 

practiced influence the conventional and functional muscle balance of the 

shoulder of athletes who practice activities with gestures related to the modality 

performed above the head.     

 

Key-words: muscle strength; imbalace; sports medicine; muscular contraction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ombro é uma das articulações mais afetadas por lesões em 

atletas, principalmente aqueles que realizam esportes de arremesso ou 

caracterizados por movimentos acima da cabeça [1, 2]. Em um estudo de 

revisão, Makhni et al[3] mostraram que 75% dos artigos publicados sobre 

lesões de atletas envolvidos com beisebol faziam referência à articulação do 

ombro/cotovelo. Essas lesões estão relacionadas com o movimento de 

arremesso realizado com força e, muitas vezes, em altas velocidades 

articulares [2, 4-6]. Para um arremesso adequado, além da técnica correta, é 

necessário haver uma boa estabilidade da articulação glenoumeral.  

A estabilidade do ombro é dada por estruturas estáticas e 

dinâmicas que permitem a estabilização articular durante o gesto esportivo [7]. 

Estas estruturas são: cápsula articular, ligamentos, tendões dos músculos 

periarticulares e os próprios músculos. Dentre estes fatores que contribuem 

para a estabilidade glenoumeral, um componente fundamental são os 

músculos do manguito rotador. O manguito rotador é o nome designado ao 

conjunto de quatro músculos que envolvem a cabeça do úmero e auxiliam, 

intimamente, na manutenção da coaptação articular. Estes músculos são: 

redondo menor, supra espinhoso, subescapular e infra espinhoso. No conjunto 

estes músculos são responsáveis pelos movimentos de rotação lateral e medial 

da articulação. Com relação a essa musculatura estabilizadora, valências como 

força, resistência, flexibilidade, controle neuromuscular e equilíbrio de forças 

entre músculos agonistas e antagonistas são importantes fatores que podem 

contribuir para a redução do risco de possíveis lesões e promoção de um 

melhor desempenho esportivo do atleta [8-10]. Sendo assim, uma adequada 

relação de forças entre eles permite que a estabilidade articular seja favorecida 

principalmente durante atividades esportivas [7, 11-13]. 

Com objetivo de prever, minimizar riscos e até mesmo reabilitar 

lesões de ombro, diversos estudos foram conduzidos com o intuito de avaliar o 

equilíbrio de forças entre os músculos rotadores mediais e laterais do ombro 
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[13-15]. Neste cenário, o equilíbrio muscular tem sido avaliado basicamente por 

meio de duas variáveis: relação funcional e relação convencional. A relação 

funcional está associada com a estabilidade estática da articulação, uma vez 

que esta relação envolve apenas ações musculares concêntricas, e é calculada 

com a razão entre o pico de torque concêntrico de rotadores laterais (RL) do 

ombro e o pico de torque concêntrico de rotadores mediais (RM) do ombro. 

Ellenbecker e Davies (2000) sugeriram valores de normalidade para esta 

articulação entre 66% e 76% [16]. Wilk et al[12] sugeriram que a força 

excêntrica da musculatura antagonista de um gesto esportivo fosse levada em 

consideração, devido sua fundamental importância para a manutenção da 

estabilidade dinâmica articular. Assim, passou-se a avaliar a relação funcional 

que é calculada com a razão entre o pico de torque excêntrico de RL e pico de 

torque concêntrico de RM. Esta razão tem recebido maior ênfase nos últimos 

anos por se tratar de uma relação que mimetiza a ação muscular desenvolvida 

no gesto esportivo e, por este motivo, reflete a estabilidade dinâmica da 

articulação[17]. Já em 1997, Scoville sugeriu que a ação excêntrica dos 

músculos rotadores laterais deveria ser maior do que a ação concêntrica dos 

músculos rotadores mediais, de forma que existisse a possibilidade daquela 

musculatura de desacelerar o movimento gerado pela ação concêntrica dos 

RM, principalmente no instante após a finalização do arremesso. Desta forma, 

valores de normalidade para esta relação deveriam ser superior a 1 [18, 19]. 

Valores da relação de equilíbrio funcional abaixo de 1 sugerem que o pico de 

torque excêntrico dos músculos RL está abaixo do esperado, o que além de 

prejudicar a estabilidade articular e ser considerado um fator de risco para 

lesões do ombro [7, 13, 20, 21], também pode comprometer a qualidade do 

gesto esportivo [17, 22-24]. Estudos prévios realizados com atletas de 

handebol [13, 15], beisebol [11, 25], softbol [26], voleibol [20, 27-30] e tênis [31, 

32] identificaram que tais atletas apresentam desequilíbrios musculares, 

geralmente caracterizados pela fraqueza dos músculos RL frente ao 

significativo desenvolvimento dos RM em resposta ao gesto repetitivo da 

prática esportiva diária [15].  

Como observado acima, diversos estudos mostraram a presença 

de desequilíbrio muscular em atletas arremessadores, possivelmente este dado 
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tenha encorajado a classificação do desequilíbrio como característico dos 

atletas que realizam esportes com caracterizados pela realização de gestos 

acima da cabeça (do inglês, overhead athletes). Entretanto, não temos 

conhecimento de estudos prévios, que tenham comparado a relação de 

equilíbrio entre estas modalidades esportivas. Tendo em vista que nas diversas 

modalidades classificadas como overhead há características bastante 

específicas relacionadas à velocidade angular atingida, grupo muscular 

envolvido, tipo de contração muscular, meio físico, técnica, tipo e presença de 

bola ou raquete, é possível que existam particularidades nas relações de 

equilíbrio muscular entre as diversas modalidades overhead. Além disto, 

considerando o aspecto assimétrico de muitas modalidades overhead também 

é importante conhecer as características das relações de equilíbrio muscular 

em ambos os membros superiores de cada modalidade.    

Em relação à assimetria de forças, esta variável que também é 

considerada um fator de risco para lesões esportivas, é caracterizada pela 

diferença de força (calculada com base nos valores de pico de torque) 

contralateral (simetria de força). Assimetrias superiores a 15% parecem estar 

relacionadas com um maior risco de lesões [16, 20]. Alguns esportes overhead 

são bastante simétricos, tais como, a natação e o crossfit e para estes são 

esperados maior nível de simetria. Entretanto, há outras modalidades, tais 

como o tênis, o vôlei ou o handebol, que são bastante assimétricas, e, portanto, 

são esperados maior assimetria de força dos membros superiores.  
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2. OBJETIVO 

2.1 Primário 

 

Comparar a relações de equilíbrio muscular (convencional e funcional) e 

déficit contralateral de atletas, de ambos os sexos, das seguintes modalidades: 

voleibol (exceto líberos e levantadores, handebol (exceto goleiros), natação 

(estilo livre), judô, tênis, CrossFit e beisebol/softbol (arremessadores). 

Adicionalmente, comparar o pico de torque isocinético avaliado nas contrações 

concêtricas e excêntricas. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos anteriores trazem valores de referência para as relações 

de equilíbrio muscular e de simetria de desempenho muscular. Em atletas com 

gestual acima da cabeça, há fortes evidências de que a presença de 

desequilíbrio e /ou assimetria muscular aumenta o risco de lesões esportivas. 

Nesses atletas, o conhecimento sobre a presença destes fatores de risco é 

bastante importante, uma vez que pode direcionar programas de fortalecimento 

muscular preventivos e também programas de reabilitação. Entretanto, não 

sabemos como o sexo ou a prática das diferentes modalidades esportivas é 

capaz de influenciar tais fatores de risco nas lesões do ombro.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Participantes 

 

 Foi realizado um estudo observacional transversal. Sendo a 

amostra composta por atletas homens e mulheres, maiores de 18 anos, das 

seguintes modalidades esportivas: voleibol, handebol, natação, judô, beisebol 

(homens), softbol (mulheres), crossfit, tênis e futebol (este último grupo serviu 

como grupo controle).  

 O recrutamento foi realizado por meio de reuniões com comissões 

técnicas de equipes de alto rendimento (equipes de competição a nível 

nacional) das modalidades citadas acima, que encaminharam os atletas para o 

estudo e tiveram acesso aos dados coletados.   

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética de pesquisas em seres 

humanos através do número CAAE 46696515.9.0000.5505 (Anexo 1).  

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no estudo atletas adultos em treinamento de cada 

uma das modalidades por no mínimo duas horas por dia, cinco dias na 

semana, com histórico de no mínimo dois anos de prática esportiva.  

Foram excluídos do estudo atletas que apresentaram dor (Escala 

Visual Analógica - EVA> 3), edema, impossibilidade de realizar exercícios 

físicos, doenças sistêmicas, cirurgia prévia em um dos MMSS (membros 

superiores), lesões ortopédicas, afastamento dos treinos por dor nos últimos 

seis meses e/ou outra disfunção que limite a realização de torque máximo. Ao 

todo foram excluídos 27 atletas: três atletas haviam sido submetidos por 

procedimento cirúrgico nos MMSS, 11 atletas relataram ter sofrido alguma 

lesão ortopédica nos MMSS nos últimos seis meses, sete atletas sentiram dor 

durante a execução do teste (que foi suspenso) e seis atletas se apresentaram 

com dor muscular tardia não estando aptos a realizar força muscular máxima 

na ocasião. 
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Figura 1. Fluxograma 

Fem. – Feminino e Masc. – Masculino 

 

Os valores médios e respectivos desvios-padrão da idade, massa 

corporal, estatura e tempo de prática da modalidade esportiva de cada grupo 

estão apresentadas na tabela 1.  

Na análise comparativa da idade, dos oito grupos masculinos 

participantes do estudo tivemos que as maiores médias foram apresentadas 

pelos grupos de handebol, judô e crossfit e as menores médias pelos grupos 

controle, voleibol e natação. As mulheres do grupo controle apresentaram 

valores significativamente mais baixos do que as mulheres do handebol, 

voleibol, judô e crossfit. O grupo de mulheres do crossfit apresentou a maior 

média de idade sendo significativamente maior que os grupos do voleibol e do 

softbol, além do controle já mencionado.  

Os grupos handebol e judô masculinos apresentaram os maiores 

valores de massa corporal, significativamente diferentes dos grupos: controle, 

voleibol, tênis, natação. As mulheres do vôlei apresentaram a média mais alta 

também na variável massa corporal, sendo significativamente diferente dos 

grupos controle, judô, crossfit e softbol, todos femininos.  
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Sobre a estatura, o handebol apresentou o maior valor de média 

entre os homens, sendo significativamente maior que o grupo controle, 

natação, crossfit e beisebol. Entre as mulheres, o voleibol apresentou diferença 

significativa com todos os grupos avaliados e o handebol com os grupos judô, 

tênis, crossfit e softbol (tabela 1).  

 



21 
 

 

Tabela 1. Características da amostra.  

 CONTROLE HANDEBOL VOLEIBOL JUDÔ TÊNIS NATAÇÃO CROSSFIT SOFTBO

L 

BEISEBO

L 

FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC 

                

IDADE (anos) 18,2 

(0,4) 

23,4 

(5,4) 

28,6a 

(5,0) 

29a 

(5,2) 

23,6a 

(5,6) 

18,1a,b 

(0,3) 

27,4a 

(3,3) 

31,8a,c 

(4,5) 

24 

(9,1) 

27,6c 

(6,4) 

22,5 

(2,5) 

21b,d,e 

(5,0) 

29,7a,c 

(3,3) 

28,7a,c,f 

(4,5) 

22,7g 

(2,0) 

28c,f 

(3,7) 

MASSA 

CORPORAL 

(kg) 

61,7 

(5,63) 

73,9 

(8,4) 

71,6 

(6,0) 

92,2a 

(9,2) 

75,6a 

(8,1) 

78,4b 

(9,2) 

61,4c 

(9,1) 

93,5a,c 

(25,8) 

64,45 

(3,6) 

76,8b,d 

(10,2) 

61,2 

(7,5) 

73,1b,d 

(5,5) 

61,5c 

(8,3) 

84,9 

(10,2) 

58,7c 

(8,0) 

83,5 

(11,5) 

ESTATURA (m) 1,68 

(0,05) 

1,78 

(0,06) 

1,76c 

(0,05) 

1,87a 

(0,05) 

1,83a 

(0,05) 

1,86 

(0,08) 

1,64b,c 

(0,07) 

1,80 

(0,1) 

1,64b,

c 

(0,05) 

1,81 

(0,08) 

1,67c 

(0,04) 

1,78 b 

(0,05) 

1,62b,c 

(0,07) 

1,75b,c 

(0,06) 

1,62b,c 

(0,08) 

1,74c 

(0,07) 

Média (desvio padrão) /FEM – Feminino / MASC – Masculino  

 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

b p<0,05 – diferença entre a modalidade e handebol 

c p<0,05 – diferença entre a modalidade e voleibol 

d p<0,05 – diferença entre a modalidade e judô  

e p<0,05 – diferença entre a modalidade e tênis 

f p<0,05 – diferença entre a modalidade e natação 

g p<0,05 – diferença entre a modalidade e crossfit 
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4.3 Avaliação muscular Isocinética 

 

Inicialmente uma anamnese era realizada com cada voluntário 

(anexo 2) e o termo de consentimento era apresentado (anexo 3) e os 

possíveis riscos e benefícios eram explicados. 

Antes do teste isocinético, os atletas realizaram cinco minutos de 

aquecimento com exercícios para os MMSS. O protocolo de exercícios de 

aquecimento adotado foi o mesmo de Liebenson et al [34]. Após o aquecimento 

foi realizada avaliação muscular isocinética em ação concêntrica e excêntrica 

dos músculos RMs e RLs dos ombros, no dinamômetro isocinético Biodex 

System 4 (Biodex Medical Systems Inc., Shirley, NY, USA). Previamente foram 

adotados os procedimentos de calibração e correção da gravidade do 

dinamômetro isocinético segundo as instruções do fabricante. No início da 

avaliação, os atletas realizavam três repetições submáximas para a 

familiarização com o equipamento, com as velocidades angulares pré-

determinadas e com ação concêntrica e excêntrica. Após familiarização, foram 

realizadas cinco repetições máximas em ação concêntrica nas velocidades 

angulares de 60°/s e 240°/s e cinco repetições máximas em ação excêntrica na 

velocidade angular de 240°/s nesta ordem. Foi aplicado um minuto de repouso 

entre as séries.  

Para a avaliação muscular isocinética, os atletas foram 

posicionados sentados na cadeira do dinamômetro e devidamente 

estabilizados com cintos passando pelo tórax e pelo quadril. O lado de início do 

teste foi determinado randomicamente. O membro superior foi posicionado a 

90° de abdução de ombro e 90° de flexão de cotovelo. A amplitude de 

movimento (ADM) foi fixada em 120º (30º de rotação medial e 90° de rotação 

lateral), esse posicionamento visa simular a posição do membro superior 

durante um arremesso, e já foi descrito em estudos prévios [13, 19, 35-37]. 

[37]. Como posição inicial, definiu-se a posição neutra (antebraço paralelo ao 

plano horizontal)[19]. Todos os testes foram realizados por um mesmo 

avaliador treinado em relação à utilização do dinamômetro. O comando verbal 
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foi padronizado e realizado de forma enfática e contínua durante todos os 

testes.  

As variáveis analisadas foram:  

- Pico de torque dos músculos RLs em contração concêntrica (RLconc.) (60 e 

240º/seg);  

- Pico de torque dos músculos RLs em contração excêntrica (RLexc.) 

(240º/seg);  

- Pico de torque dos músculos RMs em contração concêntrica (RMconc.) (60 e 

240º/seg);  

- Relação de equilíbrio muscular convencional (RC) - RLconc./RMconc 

(60º/seg);  

- Relação de equilíbrio muscular funcional (RF) - RLexc./RMconc. (240º/seg).  

Sendo que:  

- Pico de torque (PT) corrigido pelo peso corporal (Newton metro – Nm) refere-

se a maior produção de torque durante uma repetição. O PT é um valor 

absoluto e indica a capacidade de torque máximo que o músculo é capaz de 

produzir, ilustrado na forma gráfica[38]. Pode ser expresso por: Torque=Força x 

Braço da alavanca;  

- Relação de equilíbrio muscular convencional (%) (medido em 60º/s): Relação 

entre o PT do grupo muscular agonista e antagonista de determinado 

movimento. É utilizada para identificar desequilíbrio muscular em uma 

articulação [16]. A RC pode ser calculada por: [(pico de torque concêntrico de 

RL/ pico de torque concêntrico de RM) *100];  

- Relação de equilíbrio muscular funcional (medido em 240º/s): Comparação 

entre o PT concêntrico do músculo agonista e o PT excêntrico do antagonista, 

o que está associado com a estabilidade dinâmica da articulação [39]. A RF 

pode ser calculada por: (pico de torque excêntrico de antagonistas / pico de 

torque concêntrico de agonistas).  

- Déficit contralateral (DC) (%): Diferença percentual entre os picos de torque 

do membro dominante em relação ao lado não dominante.    

4.4 Análise estatística 
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O cálculo do tamanho da amostra foi baseado nos valores de média 

e desvio padrão (DP) do estudo piloto realizado previamente (Tabela 1) e dos 

valores do estudo de Noffal para os atletas de beisebol[17]. Foi adotado nível 

de significância de 5% (alpha (α) = 0,05) e poder de 80%. O número mínimo 

necessário da amostra total para identificar diferença estatística relevante foi de 

no mínimo 17 para cada grupo. Foi utilizado o software G*Power (versão 3.1, 

2014) para realização do cálculo amostral. 

A análise descritiva das variáveis medidas foi investigada, por meio 

dos valores da mediana, percentil 25 e 75 e valores mínimos e máximos.  

A distribuição de cada variável foi analisada pelo teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov. A homogeneidade da variância foi verificada 

pelo teste de Levene. A amostra apresentou-se com distribuição normal.  

Para fins de comparação entre os grupos as medidas 

antropométricas e de desempenho muscular foram descritas como média e DP, 

por ser uma medida de variabilidade individual. A comparação entre os grupos 

foi realizada por meio do teste ANOVA de duas vias (grupo X sexo). Com base 

nesse modelo foram construídos contrastes (post hoc Tukey) para verificar as 

diferenças entre as modalidades. O nível de significância adotado para 

considerar diferenças significativas foi de 5% (α = 0,05). 

Para realização das análises foi utilizado o software Statistica 

(versão 10 - 2010).  

 

4.4.1 Estudo Piloto 

 

Um estudo piloto foi realizado com objetivo de padronizar o protocolo 

de avaliação muscular isocinética utilizado, além de obter medidas para realizar 

o cálculo do tamanho amostral. Foram avaliadas as relações e equilíbrio 

muscular convencional e funcional de 30 atletas de seis modalidades 

esportivas diferentes, sendo cinco atletas de cada modalidade. Os valores 

médios e respectivos desvios-padrão das relações de equilíbrio muscular 

convencional e funcional do membro dominante estão apresentados abaixo 

(Tabela 1).Os atletas de beisebol não puderam ser avaliados até esse 
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momento e, por esse motivo, os dados de média e DP dessa modalidade foram 

obtidos por um estudo prévio da literatura (Noffal 2003)[17]. 

 

Tabela 1. Resultado das médias e desvio padrão (DP) das relações convencional (RC) 

e funcional (RF) coletadas do estudo piloto. 

RELAÇÃO DE EQUILÍBRIO 

MODALIDADES MÉDIA (DP) (RC em 
%) 

MÉDIA (DP) (RF 
em decimal) 

Futebol (controle) 74,0(2,9) 1,25 (0,17) 

Handebol 60,0(10,4) 0,90(0,20) 

Tênis 66,0 (13,7) 0,60 (0,08) 

Natação 70,7(16,2) 1,04 (0,10) 

Judô 59,0 (4,0) 0,57 (0,09) 

Crossfit 59,2 (8,7) 0,88 (0,13) 

Beisebol* 65,0(8,0)  

 

 

 

* Noffal, 2003 
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5. RESULTADOS 

 

O número de atletas de cada modalidade e sexo que participaram do 

estudo estão apresentados na Figura 1. 

A descrição de todas as variáveis isocinéticas em forma de mediana, 

percentil 25 e 75 estão apresentadas na forma de gráficos do tipo box plot 

(Anexo 4), assim como as tabelas contendo os valores de média e desvio 

padrão de cada variável (Anexo 5). 

 

5.1  Relação convencional (RC) 

 

Membro superior dominante 

Na análise da relação de equilíbrio muscular convencional do lado 

dominante, pudemos observar que os valores apresentados não são diferentes 

entre as modalidades masculinas. Por outro lado, as mulheres do grupo softbol 

apresentam valores significativamente mais altos do que as mulheres do grupo 

judô (p=0,02) (figura 2).  

 

Membro superior não dominante 

A mesma relação quando avaliada do lado não dominante apresenta 

mais valores diferentes entre as modalidades. As mulheres do softbol 

apresentaram RC mais alta do que praticamente de todos os outros grupos 

(p<0,05), com exceção do grupo tênis. Os homens judocas apresentam a RC 

mais baixa do que os homens do grupo controle (p=0,00). Atletas de handebol 

(p=0,00), judô (p=0,00), natação (p=0,03) e crossfit (p=0,00) também 

apresentam valores mais baixos da RC do lado ND do que os jogadores de 

voleibol masculino (figura 2).  
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Figura 2. Valores de média e desvio padrão da Relação de equilíbrio Convencional (RC) 
calculada entre a força concêntrica de rotadores laterais (RL) e a força concêntrica de mediais 
(RM) dos ombros a 60°/s e divididos por modalidade e sexo. (a) dominante (D) e (b) não 
dominante (ND). 

 
*p<0,05 - diferença entre os sexos da mesma modalidade 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

b p<0,05 – diferença entre a modalidade e o softbol   

c p<0,05 – diferença entre a modalidade e o voleibol 

 

5.2 Relação funcional (RF) 

 

(b) 

(a) 
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Membro superior dominante 

As judocas apresentam RF significativamente menor em ambos os 

lados em comparação com as atletas dos grupos controle (p=0,00), voleibol 

(p=0,00), crossfit (p=0,00) e softbol (p=0,00). As jogadoras de handebol 

também apresentam valores mais baixos para RF do que as jogadoras dos 

grupos controle (p=0,03) e softbol (p=0,00).  

Sobre a RF do lado dominante dos homens, os judocas, tenistas e 

os jogadores de handebol são os atletas que apresentam as menores médias. 

Os valores obtidos pelos judocas foram significativamente mais baixos do que 

os apresentados pelos grupos controle (p=0,00), voleibol (p=0,00), crossfit 

(p=0,04) e natação (p=0,00). Além disto, os valores obtidos pelos jogadores de 

handebol e tênis foram inferiores aos obtidos pelos grupos de controle e 

voleibol (p<0,05) (figura 3).   

 

Membro superior não dominante 

O lado ND os atletas do sexo masculino apresentaram um 

comportamento semelhante à RF do lado D. O grupo controle apresentou 

valores maiores para esta relação quando comparado com o handebol (p=0,03) 

e judô (p=0,00), além disso, o grupo voleibol apresentou valores de RF maiores 

que os grupos handebol (p=0,00), judô (p=0,00), tênis (p=0,00) e crossfit 

(p=0,00) (Figura 3).  

 



29 
 

 

 

 

Figura 3. Valores de Relação de equilíbrio Funcional (RF) calculada entre a força excêntrica de 
rotadores laterais (RLexc) e a força concêntrica de rotadores mediais (RMcon) dos ombros a 
240°/s divididos por modalidade e sexo. (a) dominante (D) e (b) não dominante (ND). 

 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

b p<0,05 – diferença entre a modalidade e o judô;    

c p<0,05 – diferença entre a modalidade e o handebol;  

d p<0,05 – diferença entre a modalidade e o voleibol.  

 

5.3 PT/MC 60°/s – Rotadores mediais 

 

Membro superior dominante 

(a) 

(b) 
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Nos dados de PT/MC concêntrico dos RM a 60°/s foram observadas 

diferenças entre os sexos, ainda que corrigidos pela massa corporal, nos 

grupos handebol (p=0,00), tênis (p=0,00), crossfit (p=0,00) e beisebol/softbol 

(p=0,00). 

Entre os grupos masculinos, os atletas do tênis apresentaram 

valores de PT/MC maiores do que o grupo controle (p=0,00), voleibol (p=0,00) 

e natação masculino (p=0,04). Os homens dos grupos handebol (p=0,00), judô 

(p=0,02) e crossfit (p=0,00) ainda apresentaram valores maiores que o grupo 

controle. Os atletas de voleibol menores que os de crossfit (p=0,00). 

Entre os grupos femininos, o softbol obteve média menor que os 

grupos de voleibol (p=0,00) e judô feminino (p=0,03). 

 

Membro superior não dominante 

Os homens produziram maior PT/MC concêntrico que as mulheres 

dos grupos: handebol (p=0,00), judô (p=0,00), tênis (p=0,00), crossfit (p=0,00) e 

beisebol/softbol (p=0,00).  

Nos grupos masculinos os atletas do judô e do crossfit obtiveram 

uma média maior que os atletas do grupo controle e voleibol (p<0,05), os 

atletas de handebol também apresentaram valores maiores que os jogadores 

de voleibol (p=0,03). 

Nos grupos femininos, as judocas (p=0,00) e atletas de voleibol 

(p=0,05) apresentaram médias mais altas de PT em relação às atletas de 

softbol (figura 4).  
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Figura 4. Valores de Pico de Torque (PT) de Rotadores Mediais (RM) normalizados pela 

massa corporal (MC) a 60°/s divididos por modalidade e sexo. (a) dominante (D) e (b) não 

dominante (ND). 

*p<0,05 - diferença entre os sexos da mesma modalidade 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

b p<0,05 – diferença entre a modalidade e o voleibol   

c p<0,05 – diferença entre a modalidade e o judô 

d p<0,05 – diferença entre a modalidade e o tênis  

 

5.4 PT/MC 60°/s – Rotadores laterais 

 

Membro superior dominante 

(a) 

(b) 
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Os valores de PT/MC concêntrico dos RL à 60°/s apresentaram 

diferenças entre os sexos nos grupos handebol (p=0,00), tênis (p=0,00), 

crossfit (p=0,00) e beisebol/softbol (p=0,00). 

O grupo tênis masculino é significativamente mais forte que o 

controle bilateralmente (p<0,05) (figura 5).  

 

Membro superior não dominante 

Os valores de PT/MC concêntrico dos RL à 60°/s apresentaram 

diferenças entre os sexos nos grupos controle (p=0,02), handebol (p=0,00), 

tênis (p=0,00) e crossfit (p=0,00) do lado não dominante.  
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Figura 5. Valores de Pico de Torque (PT) de Rotadores Laterais (RL) normalizados pela massa 
corporal (MC) a 60°/s divididos por modalidade e sexo. (a) dominante (D) e (b) não dominante 
(ND). 
 
*p<0,05 - diferença entre os sexos da mesma modalidade 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

 

5.5 PT/MC 240°/s – Rotadores mediais 

 

Membro superior dominante 

 

No PT/MC concêntrico avaliado à 240°/s do movimento de RM do 

ombro os grupos handebol (p=0,00), tênis (p=0,00), crossfit (p=0,00) e 

(b) 

(a) 
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beisebol/softbol (p=0,00) apresentaram diferença entre os sexos. Os atletas 

masculinos do handebol (p=0,00), judô (p=0,00), tênis (p=0,00) e crossfit 

(p=0,00) apresentaram resultados maiores que o do grupo controle.   

Os homens tenistas apresentaram resultados maiores que os 

jogadores de vôlei (p=0,01), nadadores (p=0,00) e beisebolistas (p=0,03). As 

mulheres judocas apresentaram um maior valor de PT em relação aos grupos 

controle (p=0,03) e softbol (p=0,00).  

 

Membro superior não dominante 

Na mesma forma que o observado no membro dominante, o PT/MC 

concêntrico, avaliado à 240°/s, do movimento de RM do ombro os grupos 

handebol (p=0,00), tênis (p=0,00), crossfit (p=0,00), beisebol/softbol (p=0,00) 

apresentaram diferença entre os sexos e, os atletas masculinos do handebol 

(p=0,00), judô (p=0,00), tênis (p=0,00) e crossfit (p=0,00) apresentaram 

resultados maiores que o do grupo controle.   

As atletas de softbol apresentaram valores significativamente 

menores que os grupos do handebol (p=0,00) e judô (p=0,00) ambos femininos 

(figura 6). 
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Figura 6. Valores de Pico de Torque (PT) de Rotadores Mediais (RM) normalizados pela 
Massa Corporal (MC) a uma velocidade de 240°/s divididos por modalidade e sexo. (a) 
dominante (D) e (b) não dominante (ND). 

 

*p<0,05 - diferença entre os sexos da mesma modalidade;  

(a) p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle;  

(b) p<0,05 – diferença entre a modalidade e o tênis;  

(c) p<0,05 – diferença entre a modalidade e o softbol;   

 

5.6 PT/MC 240°/s – Rotadores laterais 

 

Membro superior dominante 

(a) 

(b) 
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No movimento de RL realizado de forma excêntrica e na velocidade 

de 240°/s o voleibol masculino apresentou maior PT do que os judocas 

(p=0,04).  

 

Membro superior não dominante 

Da mesma forma que o membro dominante, os jogadores de voleibol 

apresentaram maior PT excêntrico de RL do que os judocas (p=0,00) e o 

controle (p=0,00).   

As seguintes modalidades apresentaram diferenças entre os sexos 

(sendo masculino maior que feminino): handebol (p=0,01), voileibol (p=0,00) e 

crossfit (p=0,02) (figura 7).   

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 7. Valores de Pico de Torque (PT) excêntrico (Exc) de Rotadores Laterais (RL) 
normalizados pela Massa Corporal (MC) a uma velocidade de 240°/s divididos por modalidade 
e sexo. (a) dominante (D) e (b) não dominante (ND). 

 

*p<0,05 - diferença entre os sexos da mesma modalidade;  

(a) p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle;  

(b) p<0,05 – diferença entre a modalidade e o judô.  

5.7 Déficits contralaterais (DC) 

 

Na sequência estão apresentados valores de média e DP dos 

déficits contralaterais (DC) tanto de RM quanto RL, também em cada grupo e 

sexo. Não foram identificadas diferenças significativas entre os grupos em 

relação aos DC do movimento de RL do ombro. Na RM os tenistas 

apresentaram valores maiores de DC que o grupo controle (p=0,02) e os 

judocas (p=0,00) (figura 8).  
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Figura 8. Dados de Déficit Contralateral (DC) de pico de torque dos (a) Rotadores Mediais 
(RM) e (b) Rotadores Laterais (RL) do ombro divididos por modalidade e sexo. 

a p<0,05 – diferença entre a modalidade e o grupo controle 

b p<0,05 – diferença entre a modalidade e judô 

(a) 

(b) 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi comparar o desempenho e as 

relações de equilíbrio muscular, convencional (RM/RL) e funcional 

(RLexc/RMcon), além do déficit contralateral e performance, entre atletas de 

ambos os sexos e diferentes modalidades esportivas com predominância de 

gestual acima da cabeça, como: Voleibol, Handebol, Natação, Judô, Tênis, 

CrossFit e Beisebol/Softbol com um grupo controle de atletas de Futebol, a fim 

de identificar quais as semelhanças e diferenças entre as modalidades. 

Em relação aos valores de pico de torque as diferenças no 

desempenho de RM e RL entre as modalidades ocorreram apenas para os 

tenistas e atletas de CrossFit masculino e nas atletas de softball feminino.  

O softbol apresentou a maior relação de equilíbrio muscular 

convencional entre todas as modalidades, bilateralmente. Valores altos desta 

relação indicam fraqueza relativa dos rotadores mediais em ação concêntrica. 

Apesar de haver arremesso nesta modalidade esportiva, o arremesso é 

realizado de forma diferente. No softbol, no momento do lançamento da bola, o 

ombro encontra-se com menos de 90 graus de flexão. Desta forma, a ação dos 

músculos rotadores internos do ombro não é tão evidente como em outras 

modalidades de arremesso, que lançam a bola acima da cabeça, ou seja, com 

mais de 90 graus de flexão do ombro [26]. Valores recomendados pela 

literatura para esta relação são entre 66 e 75% [16]. O grupo de jogadoras de 

softbol apresentou valores médios para esta relação de 90,4±13,6% e 

98,9±13,2% para membros dominante e não dominante, respectivamente.  

Os homens das modalidades crossfit e judô, apesar de não 

apresentaram diferença estatística em relação ao lado dominante, 

apresentaram os menores valores de RC bilateralmente, inclusive abaixo dos 

valores de normalidade [16]. Os atletas de crossfit apresentaram valores 

médios para esta relação de 63,5±8,8% e 64,3±10,9% e os judocas 

66,7±10,8% e 58,8±6,2% para membros dominante e não dominante, 

respectivamente. São modalidades onde os atletas apresentam a maior massa 
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corporal total e tem característica de aplicar muita força e potência no gesto 

esportivo, principalmente relacionado ao movimento de RM. Nestas 

modalidades não há presença de arremesso de bola, o que pode limitar o 

desenvolvimento dos músculos rotadores laterais, o que corrobora com a 

presença das baixas relações de equilíbrio [40]. 

Na avaliação da relação de equilíbrio funcional, que leva em 

consideração a força excêntrica dos rotadores laterais, novamente as 

modalidades judô e handebol, dessa vez tanto no feminino quanto no 

masculino, e o tênis masculino apresentaram os valores mais baixos. Valores 

abaixo de 1,0 nesta relação indicam fraqueza relativa dos rotadores laterais em 

ação excêntrica e, consequentemente, aumento do risco de lesão/dor no ombro 

[17]. Essas modalidades não apresentaram valores de pico de torque 

excêntricos suficiente para se igualar ao pico de torque concêntrico de 

rotadores mediais. Sendo o handebol feminino com 0,99±0,25 e 0,94±0,25 o 

masculino 0,90±0,23 e 0,93±0,17, o judô feminino com 0,76±0,19 e 0,78±0,24 o 

masculino 0,68±0,30 e 0,95±0,36 e o tênis masculino 0,86±0,30 e 0,95±0,36 

para membros dominante e não dominante, respectivamente. Novamente 

esses dados corroboram com os dados encontrados na literatura [31, 41, 42] e 

podem ser decorrentes da característica do gesto esportivo, já que as 

modalidades apresentam grande exigência da força concêntrica dos rotadores 

mediais, que dão potência ao gesto esportivo, sem equivalente ação dos 

rotadores laterais, que deveriam frear o movimento. Por outro lado, a ação 

excêntrica dos RL no ataque do voleibol é de fundamental importância para o 

gesto, pois impede que o atleta toque, qualquer parte do seu corpo, na rede 

que separa as quadras. Possivelmente, em decorrência disto, as maiores 

relações de equilíbrio funcional foram encontradas para estes jogadores. Junto 

com o grupo controle e o softbol, o voleibol (feminino e masculino) apresentou 

os valores mais altos de relação funcional, devido aos altos picos de torque 

excêntricos de rotação lateral citados anteriormente[30].  

Além da comparação das relações de equilíbrio muscular entre as 

diferentes modalidades esportivas, o trabalhou também visou a comparação 

entre homens e mulheres de cada modalidade. Houve diferença significativa 

apenas entre o beisebol e o softbol na relação convencional do lado dominante. 
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Entretanto, como foi dito anteriormente, o softbol, versão feminina do beseibol, 

apresenta características do gesto do arremesso que se diferem do esporte 

praticado pelos homens [26]. Desta forma, é possível que a diferença 

encontrada da RC seja decorrente da mecânica do gesto de arremesso não ser 

a mesma e, não possa ser atribuída ao sexo.  

Comparamos ainda o desempenho muscular das diferentes 

modalidades esportivas e sexos. Para fins de comparação entre sexos, 

optamos por corrigir os valores de pico de torque pela massa corporal do 

indivíduo. Ainda assim, os homens apresentaram valores maiores que as 

mulheres da mesma modalidade, tanto no movimento de rotação lateral quanto 

medial.  

O fato de corrigirmos os valores de PT pela massa corporal tem 

como objetivo minimizar as diferenças de dimensões corpóreas entre sexos, 

porém não leva em consideração a composição corporal, espera-se que 

homens atletas apresentem maiores porcentagem de massa magra para uma 

mesma massa corporal, sendo assim, um maior PT para a mesma massa 

corporal total é esperado. Os atletas de tênis masculino apresentaram os 

maiores valores de pico de torque concêntrico relativo à massa corporal, tanto 

para o movimento de rotação lateral, quanto para o movimento de rotação 

medial, o que fez com que a relação de equilíbrio convencional se mantivesse 

inalterada e dentro da faixa de normalidade. Os atletas do tênis estão entre os 

três grupos de atletas com menor massa corporal total, com isto quando 

divididos o valor do pico de torque pela massa corporal, os tenistas acabam 

surpreendendo com valores significativamente maiores. Os altos valores de 

torque de RL apresentados pelos tenistas, possivelmente, estão relacionados 

ao backhand. Este movimento, muito presente na modalidade, depende 

diretamente da ação muscular dos rotadores laterais de forma concêntrica, o 

que dificilmente ocorre nas outras modalidades esportivas avaliadas. Em 

contrapartida, a ação excêntrica dos RL no tênis não é tão evidente quanto no 

voleibol, que mostrou os maiores valores para esta variável, como já foi 

discutido anteriormente.  
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Outro fator de risco para lesões esportivas avaliados no presente 

estudo foi a simetria de torque. Deficiência contralateral maior do que 15% tem 

sido associada a um maior risco de lesões do aparelho locomotor (ref). No 

presente estudo, apenas os jogadores de tênis apresentam a deficiência média 

de RM maior do que 15%. Sobre a simetria nas modalidades, os tenistas 

também foram os únicos a apresentar valores significativamente maiores do 

que os do grupo controle, apresentando-se como o grupo mais assimétrico 

entre os avaliados nesse estudo. A diferença entre grupos da deficiência 

contralateral de RL não foi significativa, entretanto a média apresentada pelos 

jogadores de beisebol foi maior do que 20%, o que sugere um maior risco de 

lesão para esta população.    
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7. CONCLUSÃO 

 

Com esse estudo concluímos que a modalidade esportiva praticada 

tem influência no equilíbrio muscular, tanto convencional quanto funcional, do 

ombro de atletas que praticam esportes com gestual de membros superiores 

acima da cabeça, assim como a modalidade e o sexo tem relação com o 

desempenho muscular desses atletas. Sendo assim, passa a ser interessante 

iniciar um processo de individualização dos programas de prevenção de lesão 

para esse público, a fim de apresentar uma maior efetividade dos resultados 

obtidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprovação comitê de ética 

 

 

Anexo 2. Ficha de anamnese individual pré-avaliação  

 

        Anamnese – Avaliação muscular isocinética  

ID: _______ 

 

Nome:__________________________________________     

Data:__________________ 

Idade: ______ Data de nascimento: ___/___/_____ 



 
 

 

Telefone: ________________________  e-mail: ______________________________ 

Peso:_______ Estatura:_______ Dominância de 

MMSS:________MMII:____________ 

Horário da última refeição: __________________ 

 

Pratica atividade física Não Sim Qual? 

            Posição?                                      Categoria?    

  Quanto tempo?                            Quantas vezes por semana?    

Sente dor? Não Sim  

            Local?    

            Há quanto tempo?    

            Intensidade? 0- ausência 10- dor insuportável   

Cirurgia prévia? Não Sim Qual? 

Quando? 

Tratamento fisioterapêutico? Não Sim Qual? 

Quando? 

Medicamento de uso contínuo? Não Sim Qual? 

Limitação da ADM? Não Sim Qual? 

Edema articular? Não Sim Local? 

Lesão muscular aguda? Não Sim Local? 

Luxação aguda? Não Sim Local? 

Fratura não consolidada? Não Sim Local? 

Problema discal agudo? (ex: lombalgia) Não Sim Local? 

Doença pulmonar ativa? Não Sim Qual? 

Hipertensão arterial não controlada? Não Sim  

Arritmia? Não Sim  

Angina? Não Sim  

Epilepsia? Não Sim  

Gravidez? Não Sim  

Aneurisma? Não Sim  

Possui alguma doença crônica? Não Sim Qual? 

Tabagista? Não Sim  

 

 

 



 
 

 

Avaliador:___________________________________ 

 

Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada 
“Equilíbrio muscular convencional e funcional do ombro em diferentes esportes de 

arremesso”, que tem como objetivo verificar o desempenho e as relações de 
equilíbrio muscular, convencional e funcional, entre atletas de diferentes 
modalidades esportivas com predominância de gestual acima da cabeça, como: 
Judô, Tênis, CrossFit, Voleibol, Handebol, Natação e Basebol/Softbol, a fim de 
identificar quais as semelhanças e diferenças entre as modalidades e sexos. Serão 

previamente marcados a data e horário para as avaliações musculares realizadas 
no dinamômetro isocinético.  
Estas avaliações serão realizadas no Laboratório de Fisiologia do Exercício do 
Departamento de Fisiologia da UNIFESP, localizado no Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa (Av. Ibirapuera, 1315 - Indianópolis, São Paulo – SP). 
Para a realização dos testes será necessário que o(a) senhor(a) compareça ao 
local dos testes na data e horário determinados previamente. Não é obrigatório 
participar de todos os testes e, em qualquer momento do estudo, é possível que o 
senhor desista de participar.  
Os riscos destes procedimentos serão mínimos por se tratar de uma técnica validada e 
envolver apenas medições e intervenções compatíveis com a sua condição física.  
A sua identidade será preservada, pois cada indivíduo será identificado por um 
número.  
Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão auxiliar na identificação 
do perfil do equilíbrio muscular do ombro em diferentes modalidades, o que pode 
auxiliar na prevenção e reabilitação de lesões desse grupo de atletas.  
Cabe aqui esclarecer que este é um procedimento extremamente seguro pois será 
realizado por uma equipe treinada. Durante o procedimento o(a) senhor(a) estará 
acompanhado da fisioterapeuta Valentine Zimermann Vargas e/ou da professora Dra. 
Marilia dos Santos Andrade.  
O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 
constrangimento.  
Solicitamos a vossa autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos 
técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não-identificação do 
seu nome.  
O termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar com o participante e outra 
para ficar o pesquisador, favor assinar no quadrado e rubricar todas as páginas.  

 
Agradecemos a vossa participação e colaboração. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 



 
 

 

Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma 
clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu 
respeito serão sigilosos. Eu compreendo que neste estudo, as medições dos procedimentos 
serão feitas em mim, e que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer 
momento.  
 
Nome por extenso 
_________________________________________________________________________  
Assinatura _____________________ Local: __________________ Data: ____/____/____  
 

PESSOAS PARA CONTATO:  
Valentine Zimermann Vargas – valentinezvargas@gmail.com  
Telefone: (11)98267-4343  
Marilia dos Santos Andrade - marilia1707@gmail.com  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp.  
 
CEP UNIFESP:  
Rua Botucatu, 572 1º andar cj 14, FONE: 5571-1062, FAX: 5539-7162 E-mail: 

cepunifesp@unifesp.br 

 

 

Anexo 4. Gráficos referentes às variáveis analisadas.   

 

Relação Convencional:  

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo 
controle (a) feminino (b) masculino. 

 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo 
handebol (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo 
voleibol (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo judô 
(a) feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo tênis 
(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo 

natação (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupo 
crossfit (a) feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Convencional (RC) grupos (a) 
softbol (b) beisebol. 

 

 

Relação Funcional:  

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo controle 
(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo handebol 
(a) feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo voleibol 
(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo judô (a) 
feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo tênis (a) 
feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo natação 
(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupo crossfit 

(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva da Relação Funcional (RF) grupos (a) 
softbol (b) beisebol. 

 

 

PT/MC 60°/s: 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo controle (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo handebol (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo voleibol (a) feminino (b) masculino. 

 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo judô (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo tênis (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo natação (a) feminino (b) masculino. 

 

 



 
 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo crossfit (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupos (a) softbol (b) beisebol. 

 

 

PT/MC 240°/s: 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo controle (a) feminino (b) masculino. 



 
 

 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 

corporal (PT/MC) grupo handebol (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo voleibol (a) feminino (b) masculino. 

 

 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo judô (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo tênis (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo natação (a) feminino (b) masculino. 

 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 
corporal (PT/MC) grupo crossfit (a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do pico de torque normalizado pela massa 

corporal (PT/MC) grupos (a) softbol (b) beisebol. 

 

 

Déficit Contralateral: 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo controle 
(a) feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo 
handebol (a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo voleibol 
(a) feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo judô (a) 

feminino (b) masculino. 

 



 
 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo tênis (a) 
feminino (b) masculino. 

 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo natação 
(a) feminino (b) masculino. 

 

 



 
 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupo crossfit 
(a) feminino (b) masculino. 

 

Valores da mediana e quartis (25%-75%) da análise descritiva do déficit contralateral (DC) grupos (a) 
softbol (b) beisebol. 

 

 

Anexo 5. Tabelas 

 

Tabela de valores (média e desvio padrão) das relações de equilíbrio convencional (RC) e 

funcional (RF) de cada grupo.  

RC / RF Feminino Masculino 

 D ND D ND 

Controle     

RC (%) 80,4±12,0 77,7±9,3 78,4±22,3 78,4±21,4 

RF 1,31±0,35 1,38±0,28 1,20±0,21 1,24±0,35 

Handebol     

RC (%) 76,6±12,2 78,6±12,4 67,4±28,5 66,0±10,7 



 
 

 

RF 0,99±0,25 0,94±0,25 0,90±0,23 0,93±0,17 

Voleibol     

RC (%) 74,9±15,9 77,2±13,3 80,9±14,2 86,9±23,9 

RF 1,24±0,27 1,17±0,28 1,25±0,28 1,40±0,32 

Judô     

RC (%) 67,3±6,9 70,9±9,9 66,7±10,8 58,8±6,2 

RF 0,76±0,19 0,78±0,21 0,68±0,22 0,74±0,21 

Tênis     

RC (%) 72,2±13,3 83,0±11,2 66,6±10,9 77,2±16,8 

RF 1,11±0,33 1,11±0,35 0,86±0,30 0,95±0,36 

Natação     

RC (%) 70,3±8,7 69,4±12,7 70,5±10,9 68,9±11,1 

RF 1,13±0,27 1,11±0,41 1,15±0,23 1,14±0,21 

Crossfit     

RC (%) 76,38±12,0 75,06±12,3 63,54±8,8 64,3±10,9 

RF 1,1±0,1 1,16±0,28 1,00±0,22 0,99±0,20 

Beisebol/Softbol     

RC (%) 90,4±13,6 98,9±13,2 79,0±16,2 73,9±21,6 

RF 1,4±0,39 1,51±0,37 1,05±0,24 1,08±0,28 

Média ±desvio padrão / FEM – Feminino / MASC – Masculino 

 

Tabela de valores de pico de torque normalizado pela massa corporal (PT/MC) de rotadores mediais 

(RM) e laterais (RL) do ombro a 60°/s de cada grupo.  

60 °/s Feminino Masculino 

 D ND D ND 

Controle     

PT RM/MC (N-m) 46,8 (7,6) 44,4 (7,5) 64,2 (16,9) 61,2 (16,4) 

PT RL/MC (N-m) 37,3 (6,0) 34,4 (6,2) 48,3(10,8) 42,2 (7,8) 

Handebol     

PT RM/MC (N-m) 52,9 (10,7) 47,8 (10,1) 85,1 (16,9) 78,1 (17,8) 

PT RL/MC (N-m) 39,7 (5,8) 36,6 (4,4) 55,1 (13,9) 50,4 (8,4) 



 
 

 

Voleibol     

PT RM/MC (N-m) 56,5 (10,3) 52,0 (9,0) 66,9 (16,4) 59,7 (18,3) 

PT RL/MC (N-m) 41,7 (8,5) 39,6 (6,5) 53,0 (11,9) 49,6 (12,8) 

Judô     

PT RM/MC (N-m) 65,1 (13,3) 57,4 (12,4) 85,8 (16,2) 85,7 (12,4) 

PT RL/MC (N-m) 43,6 (8,7) 40,3 (8,4) 56,7 (11,7) 50,3 (8,8) 

Tênis     

PT RM/MC (N-m) 54,0 (18,4) 40,8 (11,7) 98,2 (34,4) 79,4 (33,5) 

PT RL/MC (N-m) 37,9 (11,7) 33,8 (11,5) 64,04 (21,6) 58,6 (20,2) 

Natação     

PT RM/MC (N-m) 55,9 (11,8) 52,4 (9,1) 76,3 (13,1) 68,8 (14,2) 

PT RL/MC (N-m) 39,3 (9,1) 35,9 (6,4) 53,1 (7,8) 46,2 (6,3) 

Crossfit     

PT RM/MC (N-m) 52,3 (14,0) 49,5 (14,7) 92,8 (21,2) 86,4 (18,5) 

PT RL/MC (N-m) 39,4 (10,3) 36,3 (9,1) 58,1 (11,4) 54,4 (10,1) 

Beisebol/Softbol     

PT RM/MC (N-m) 33,4 (4,5) 30,4 (7,6) 74,3 (28,1) 64,2 (26,7) 

PT RL/MC (N-m) 30,4 (7,3) 29,8 (7,3) 55,9 (15,9) 43,04 (6,7) 

Média ±desvio padrão / FEM – Feminino / MASC – Masculino 

 

Tabela de valores de pico de torque normalizado pela massa corporal (PT/MC) de rotadores mediais 

(RM) e laterais (RL) do ombro a 240°/s de cada grupo. 

240°/s Feminino Masculino 

 D ND D ND 

Controle     

PT RM/MC (N-m) 42,1±10,6 39,4±7,6 54,0±10,3 49,5±13,4 

PT RL Exc/MC (N-m) 53,1±11,0 53,7±10,2 63,9±12,5 58,9±13,2 

Handebol     



 
 

 

PT RM/MC (N-m) 55,2±9,2 52,5±9,4 76,8±12,1 72,1±13,0 

PT RL Exc/MC (N-m) 55,0±15,1 49,9±15,3 70,5±23,6 68,5±20,3 

Voleibol     

PT RM/MC (N-m) 50,0±8,4 48,6±10,0 62,3±17,7 57,5±14,4 

PT RL Exc/MC (N-m) 61,6±16,0 55,5±11,3 76,6±21,9 78,9±20,8 

Judô     

PT RM/MC (N-m) 62,5±10,0 56,5±11,1 81,1±13,6 75,2±14,7 

PT RL Exc/MC (N-m) 47,6±12,7 44,2±16,7 55,6±21,0 55,0±14,4 

Tênis     

PT RM/MC (N-m) 41,8±10,9 36,7±7,9 91,1±43,9 73,5±33,7 

PT RL Exc/MC (N-m) 44,4±10,7 39,8±11,6 72,4±32,1 63,6±27,1 

Natação     

PT RM/MC (N-m) 49,2±13,4 45,2±6,9 62,4±12,2 58,4±11,1 

PT RL Exc/MC (N-m) 54,4±13,3 48,6±11,0 69,9±8,6 64,9±7,1 

Crossfit     

PT RM/MC (N-m) 47,8±11,4 45,6±13,4 74,1±16,3 71,3±13,5 

PT RL Exc/MC (N-m) 53,4±9,1 50,4±9,6 72,3±10,6 69,6±14,8 

Beisebol/Softbol     

PT RM/MC (N-m) 34,1±4,9 29,8±6,1 66,1±26,3 58,7±22,0 

PT RL Exc/MC (N-m) 47,5±12,6 44,7±12,9 65,1±18,0 59,3±15,8 

Média ±desvio padrão / FEM – Feminino / MASC – Masculino 

 

  



 
 

 

Tabela de déficit contralateral (DC) dos picos de torque (PT) de rotadores laterais (RL) e mediais (RM).  

 CONTROLE HANDEBOL VOLEIBOL JUDÔ TÊNIS NATAÇÃO CROSSFIT  

FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC SOFTBOL BEISEBOL 

                

DC RL 

(%) 

7,8 

(7,4) 

3,9 

(11,3) 

7,1 

(9,2) 

5,7 

(13,70) 

2,1 

(22,5) 

6,1 

(13,4) 

7,2 

(9,5) 

8,6 

(19,8) 

10,4 

(12,9) 

8,1 

(14,0) 

6,1 

(16,6) 

12,2 

(9,2) 

7,3 

(8,9) 

5,9 

(5,8) 

1,3 (10,9) 20,3 (13,8) 

DC RM 

(%) 

4,2 

(13,1) 

3,1 

(17,2) 

9,1 

(11,8) 

7,7 

(12,9) 

6,8 

(12,2) 

10,9 

(15,6) 

11,7 

(7,9) 

1,5 

(15,9) 

22,6 

(11,3) 

20,1 

(10,9) 

4,5 

(14,9) 

9,5 

(14,4) 

5,0 

(14,0) 

6,3 

(5,8) 

9,8 (11,1) 13,5(11,3) 

Média ±desvio padrão / FEM – Feminino / MASC – Masculino



 
 

 

 


