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RESUMO: 

Objetivo: Analisar os tipos de lesões que mais acometem atletas femininas 

de vôlei sentado de nível internacional. Metodologia: Foi aplicado um questionário 

com 12 atletas paralímpicas, após os Jogos do Rio 2016. As entrevistas foram reali-

zadas via telefone celular através do aplicativo whatsApp, pois oito atletas não resi-

dem em Goiânia. A partir disso, obteve-se as informações como local da dor ou le-

são, idade da atleta, peso e altura. Resultados: De acordo com a entrevista foram 

encontrados na equipe 77% das lesões em membros superiores, 9% nos membros 

inferiores e 14% na coluna lombar. Com este estudo queremos ajudar a divulgar a 

modalidade e suas principais lesões. Conclusão: Este estudo nos mostrou vários 

tipos de lesões que podem acometer essas atletas. 

 Palavras-chave: Voleibol sentado, esporte paralímpico, deficiência física, lesões, 

atletas  

ABSTRACT 

Objective: To present the types of injuries that most affects female international vol-

leyball players. Methodology: A questionnaire was applied with 12 Paralympic ath-

letes, after the Rio 2016 Games. The interviews were carried out via cell phone 

through the whatsApp application, of the eight athletes who do not reside in Goiânia, 

from the li, obtained the information as pain or injury, age of the athlete, weight, 

height, of the 12 athletes, one was cut before the event. Results: According to the 

interview, 77% of lesions were found in the upper limbs, 9% in the lower limbs, 14% 

in the lumbar spine. With this study we want to help spread the word and its main 

injuries in this sport. Conclusion: This study showed us several types of injuries that 

can affect these athletes. 

 Keywords: sitting volleyball, paralympic sport, physical disability, injury 

 

INTRODUÇÃO  

 

O esporte adaptado está sendo praticado por mais pessoas com deficiência, 

que estão em constante busca por melhor qualidade de vida1, 2,3.   
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  Na história do esporte para pessoa com deficiência (PCD) não há relatos an-

tes do século XX1. Tudo começou em 1944, quando o Dr. Ludwing Guttmann, que 

criou o Centro Nacional de Lesados Medulares em Stoke Mandeville na Inglaterra, 

teve a ideia de reabilitar soldados lesionados pós-guerra, surgiram então os jogos de 

Stoke Mandeville, em 1948 2,3. Em 1960, foram realizadas outras competições em 

Roma na Itália e após os jogos olímpicos surgiram os jogos Paralímpicos4, 5 . 

 Em 1956, surgiu o voleibol sentado na Holanda por T. van der Scheer e A. 

Albers, uma junção do voleibol tradicional e o Sitzball, que é um jogo sentado no 

chão sem rede e de origem alemã; incluída nas paralimpíadas a partir 19801.Este 

esporte é voltado a alguns tipos de deficiência física, entre eles, amputados, seque-

lados de poliomielite, lesados medulares e outros. Caberá ao médico perito fazer a 

avaliação e constatar se o atleta é elegível para o vôlei ou não. Em 1982, o Dr. Horst 

Strohkendl criou a classificação funcional, que veio mudar a classificação por questi-

onário médico1.           

Essa classificação é baseada na observação dos movimentos dos atletas e 

suas habilidades em quadra3. O atleta poderá ser classificado como D de deficiente 

(do inglês, disabled) e como MD mínima deficiência (do inglês, minimally disabled). 

Sendo D as deficiências visíveis, como por exemplo: amputados, lesados medulares, 

entre outros; e MD os que possuem deficiências quase imperceptíveis, exemplo: 

problemas nas articulações, como artrose 2,6. O voleibol sentado é regido no mundo 

pelo Wolrd Paravolley. No Brasil é a Associação Brasileira de Voleibol Paralímpico 

(ABVP), atualmente Confederação Brasileira de Voleibol Para Deficientes (CBVD) 

que em 2008 participou da sua primeira paralimpíada com uma equipe masculina. 

As regras do jogo são basicamente as mesmas do vôlei convencional, incluindo 

apenas duas obrigatoriedades: em contato com a bola o glúteo deve estar no solo e 

o saque do adversário poderá ser bloqueado. Existem também diferenças nas di-

mensões da quadra e altura da rede. No voleibol sentado a quadra tem 10 x 6 me-

tros e a rede possui1,15 metros para os homens e 1,05 metros para mulheres. Já no 

convencional, a dimensão é de 18 x 9 metros e a altura da rede vária conforme a 

equipe7,8.      

O voleibol sentado feminino esta ganhando espaço no Brasil e no mundo, e 

conquistando mais pessoas para a prática, principalmente depois da sua primeira 

medalha histórica por equipes nas paralimpíadas do rio 2016.   
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 Este estudo tem como objetivo apresentar os tipos de lesões que mais aco-

metem atletas femininas de vôlei sentado de nível internacional. 

 

METODOLOGIA 

 

Relato de experiência sobre os tipos de lesões na seleção brasileira de volei-

bol sentado feminino nos jogos Paralímpicos do Rio 2016. 

 Trata-se do relato de experiência como atleta efetiva da equipe Paralímpica 

de voleibol sentado feminino do Brasil, no qual participaram do estudo 12 atletas que 

representaram o Brasil nas Paralimpíadas na modalidade vôlei sentado. 

 Os relatos foram descritos pelas próprias atletas mediante perguntas feitas via 

celular por meio do aplicativo whatsApp onde foram avaliadas as seguintes ques-

tões: local da dor ou lesão, idade, massa corpórea e altura, (tabela 1,2).Os médicos 

e fisioterapeutas que acompanharam  a equipe ,durante o certame, foram questio-

nados qual a maior queixa das atletas durante a competição, e a partir daí tive mais 

segurança para elaborar as perguntas deste trabalho. 

 Foram acompanhadas e vivenciadas todas as experiências, facilitando o de-

senvolvimento e o apuramento das questões. 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO  

Tabela 1: Caracterização das atletas Paralímpicas Rio 2016 

 

Variáveis Média ± Desvio padrão 

Idade (anos) 32,2 ±6,8 

Massa corpora (kg) 73,6 ± 13,8 

Estatura (cm) 172,6±7,0 

Número de lesões  1,7 ±0,6 

Local de lesão (n %)  

 Amputadas 5 (41,7%) 

 Lesão plexo braquial  1 (8,3%) 

Atrofia de membro inferior 1 (8,3%) 

Lesão do Joelho 4 (33,4%) 

 Má formação da mão 1 (8,3%) 
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Tabela 2. Resumo das lesões e dores encontradas nas atletas Paralímpicas.  

Nome Lesão 1 Lesão 2 Lesão 3 

J F 
Estiramento ligamento colateral medial do 

joelho D 
Lesão no polegar 

  

A J Cotovelos Polegar e quinto dedo   

C S Lesão do manguito rotador D Tornozelo   

P H Lesão do manguito rotador D Dor na lombar   

N F Dor no ombro     

E O Lesão do manguito rotador D Polegar e quinto dedo Panturrilha 

C C Dor na coluna lombar     

G M Contusão no braço Lesão no polegar   

L B Dores musculares MMSS     

N A Dores musculares MMSS     

P R Dores musculares MMSS Lesão no polegar   

S C Lesão do manguito rotador D     

J P Lesão do manguito rotador D Polegar e quinto dedo   

 
   

 

Resumo das lesões Por segmento 

 

 

MMSS 17 

 

 

MMII 2 

 

 

COLUNA 3 

  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os dados foram coletados mediante entrevista individual com as atletas, an-

tes dos treinos e pós-treino. As lesões estão descritas na (tabela 2). Foram encon-

tradas na equipe 77% das lesões em membros superiores (MMSS), 9% nos Membro 

inferiores (MMII) e14% na coluna lombar (figura 1). Foi relatado pela maioria das 

atletas dores nos ombros, cotovelos e dedos. Com este estudo constatou-se que o 

voleibol sentado exige muito dos membros superiores, pois elas necessitam dos 

braços tanto para rebater a bola quanto para se locomover em quadra além de de-

fender, bloquear, passar e levantar a bola.    

Para cada estrutura dos membros superiores (MMSS) no qual executam os 

gestos técnicos como no saque, por exemplo, a flexão de ombro, extensão de coto-

velo, punho neutro ou flexão exige, força, resistência, agilidade, coordenação e tem-
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po de treinamento.          

 A partir dos resultados a coluna lombar foi o segundo local com maior preva-

lência de dores e lesões. Este fato pode ser devido ao grande tempo na posição 

sentado durante os jogos ou devido aos gestos técnicos específicos da modalidade 

como movimentos de flexões, extensões, inclinações e rotações do tronco de manei-

ra vigorosa e rápida. 

 

Figura 1. Seleção de voleibol feminina paralímpica Lesões apresentadas durante o 

Rio 2016 

 

*Legenda: MMSS músculos dos membros superiores: MMII músculos do membro inferior.   

 

O voleibol, mesmo não sendo um esporte de contato físico apresenta um ín-

dice de lesões bem significativo comparando com o futebol. As lesões músculo es-

queléticas estão correlacionadas aos esforços repetitivos dos gestos do voleibol, 

geralmente a cintura escapular, punho, dedos, contraturas, espasmos musculares, 

contusões, cãibras, miogeloses, dores musculares, entre outros7,9 .  

 Marques RFR et al, relata que 63% dos 20 atletas de voleibol sentado apre-

sentam lesões em ombro5. Outro estudo mostrou que este esporte é o que mais le-

siona o ombro. Os para-atletas sofrem influência dos fatores extrínsecos como as 

próteses de MMII e MMSS, uso de cadeiras de roda, calçado, local de treino inapro-

priado e fatores intrínsecos, como desequilíbrio muscular e anatômico, sobrecarga 

em um dos membros afetado, sensibilidade e outras disfunções que causam  le-

sões9, 10.           

 Segundo Rocco3, em atletas de basquetebol em cadeira de rodas, foram en-

77% 

9% 
14% 

MMSS MMII Coluna
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trevistados 26 para-atletas em cadeira de rodas com 18 e 47 anos, tendo uma media 

de 27 anos, homens portadores de deficiência permanente. A entrevista feita por 

questionário foram perguntas; a origem da deficiência, quanto tempo está no espor-

te, duração de treinamento por semana, queixa de dor pela escala verbal analógica, 

historia da lesão durante a prática e tempo de desligamento do esporte. Foram ana-

lisados por etiologia das deficiências físicas, lesão medular 42% (11 atletas) sequela 

de poliomielite 31% (8 atletas), amputados membros inferiores 27% (7 atletas), com 

sequela de poliomielite quatro em membros inferiores  quatro  membros superiores 

,somente um  atleta amputado bilateral transfemural e o tempo deste atletas no es-

porte era de dois meses a 13 anos. Foram considerados as queixas de dor em 

54%(14) dos 26 atletas durante a entrevista, localizados nos membros superiores 

(79%) a penas 6 atletas (23%) nunca tiveram lesão no jogo ou treino3.   

 De acordo com Vital, o esporte profissional exige mais treinamento e dedica-

ção do atleta, isso leva ao aumento das lesões, pois as causas podem vir da falta da 

prevenção, fadiga, cansaço mental, a obsessão do atleta, entre outros11, 12. 

 

 

CONCLUSÃO    

 

 No voleibol sentado a quantidade de treinamento não é mensurada, trata de 

um assunto novo para os estudiosos que veem o esporte para pessoa com deficiên-

cia como um meio de inseri-lo na sociedade e reabilita-lo. Concluímos que os atletas 

Paralímpicos necessitam de um acompanhamento com equipe multiprofissional den-

tre eles fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, nutricionista e médico, para  dimi-

nuir o nível de lesões e aumentar a qualidade de vida deste atleta.   

 A   fisioterapia que possui como objetivo prevenir lesões, reabilitar, condicio-

nar e adaptar o atleta a sua modalidade de acordo com seu nível de deficiência, tem 

participação importante para diminuir o nível de lesões, implementando protocolo de  

avaliação fisioterápica e de treinamento destas atletas. 

Conclui-se que o atleta Paralímpico sofre os mesmos tipos de lesões que o  

atleta de alto rendimento de acordo com as modalidades.  
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