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INTRODUÇÃO: 
O valgo dinâmico do joelho é uma alteração biomecânica envolvendo todo segmento 
inferior do corpo, acarretando diferentes alterações a curto e longo prazo. 
Determinada pelo movimento excessivo de rotação interna, adução de quadril, e 
hiperpronação do tornozelo, pode ser observado durante atividades do dia a dia, bem 
como, andar, descer degraus e correr. Dentre as variadas causas, podemos citar: 
fraqueza muscular dos glúteos e músculos do CORE, tendo estes, funções 
estabilizadoras da pelve, tronco e membro inferior, protegendo de movimentos 
errôneos durante tais atividades. O glúteo médio, é o músculo de maior relevância 
para correção de valgo dinâmico. O presente estudo tem por objetivo avaliar atletas de 
voleibol do gênero feminino, desenvolvendo duas formas de intervenção: exercícios de 
fortalecimento do complexo póstero lateral e exercícios para musculatura 
estabilizadora da pelve (CORE), como forma de comparativo para uma melhor 
prevenção.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Trata-se de um estudo transversal experimental, desenvolvido no laboratório de 
Biomecânica e clínica de fisioterapia da Universidade de Passo Fundo – RS. A amostra 
por conveniência será composta por 9 voluntários adultos jovens do gênero feminino, 
com idades entre 18 e 24 anos. 
Após aprovação do CEP_UPF, as participantes que assinaram o TCLE passaram por 
avaliação do grau de valgismo de joelho. Foram colocados treze marcadores antes de 
realizar uma série de movimentos,  que foram filmados através de uma câmera digital, 
e, posteriormente analisadas através do software KINOVEA. Após avaliação, a amostra 



 

foi dividida em dois grupos intervenção: Fortalecimento de CORE e Fortalecimento de 
Complexo Póstero-Lateral. São realizadas duas sessões semanais de treinamento, de 
acordo com as respectivas intervenções, durante oito semanas. Ao término do 
treinamento as atletas passarão por uma reavaliação, igual a avaliação inicial. Os dados 
serão comparados e objetiva-se identificar qual protocolo de intervenção obteve 
maior êxito na correção do valgo dinâmico de joelho. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A partir do presente estudo, ao finalizar as oito semanas de intervenção, objetiva-se 
analisar qual grupo obteve resultado superior para então otimizar o processo de 
correção do valgo dinâmico do joelho atrávés do trabalho fisioterapêutico. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


