
LESÕES NA CADEIA SUPERIOR EM VOLEIBOL 
As lesões da cadeia superior estão muito mais relacionadas com o que não fazemos do que 
propriamente com os exercícios que fazemos nos programas de treino físico ou no treino com bola. 
 
A enorme debilidade a puxar, tanto na vertical como na horizontal estão na origem do motivo pelo qual 
tantos jogadores de Voleibol têm problemas no ombro (instabilidade da coifa, conflito acromial e etc.). 
Tudo isto é agravado por excesso de força a empurrar, acabando por contribuir no seu conjunto para 
a rotação interna e consequente elevação do ombro, com todas as consequências nefastas que dai 
advêm para o rendimento e longevidade desportiva dos jogadores. Todos nós sabemos que a maioria 
dos jogadores de Voleibol está rodado internamente, o mais grave é que aceitamos isso como uma 
inevitabilidade e, inadvertidamente ou por desconhecimento, acabamos por intensificar todos estes 
problemas nas práticas diárias de treino; um dos exemplos observáveis é exagerando o reforço ou 
fortalecimento dos rotadores internos na procura de maior potência de ataque. E isto, quando todos 
nós sabemos que o próprio trabalho técnico com bola, por si só, já contribui exageradamente para o 
agravar das más posturas e conduz a compensações da estrutura músculo esquelética, lembre-se que 
todos os gestos técnicos em Voleibol de uma maneira ou de outra contribuem para esse mesmo 
efeito. Se o treinador ou preparador físico não estiverem atentos e não realizarem um trabalho 
compensatório, com o passar do tempo, tudo isto tem tendência para agravar-se. 
 
Esta situação pode resumir-se a três aspectos fundamentais: Falta de força na puxada, principalmente 
na puxada horizontal, falta de força na puxada vertical e incorrecta activação dos músculos 
estabilizadores do ombro. Proceda a uma avaliação muito informal e terá provavelmente  uma 
surpresa. A maioria dos nossos jogadores não consegue fazer 2 ou 3 puxadas verticais ou horizontais 
correctamente, refugiando-se nas habituais desculpas de que não têm flexibilidade para isso ou que 
não fazem porque esse contrai muito e ficam contraturados. Isto efectivamente acontece, mas é 
porque não têm força na cadeia posterior e estão compensados e rodados à frente. Resumindo, o que 
estes jogadores apresentam é uma débil 
capacidade para estabilizar ou retrair a escápula e 
consequentemente para estabilizar o ombro. Em 
grande parte, isto pode ser resolvido recuperando 
a capacidade para puxar forte na horizontal com 
os cotovelos elevados à altura dos ombros. 
 
Um bom ration para evitar estes problemas é cada jogador conseguir fazer mais repetições na puxada 
do que nos movimentos correspondentes a empurrar . Se queremos evitar este tipo de problemas, o 
ratio puxar / empurrar, no mínimo, deverá ser de valor igual a 1, mas de preferência favorável a puxar. 
No treino, procure ter o mesmo procedimento para os dois movimentos, puxe tanto quanto empurra, 
alterne sempre que possível os ciclos de trabalho e tenha em conta a carga do treino com bola, 
equilibrando ou compensando com o treino físico. 
 
No caso do Voleibol, faz todo o sentido diminuir o trabalho de empurrar e aumentar o trabalho de 
puxar até conseguir equilibrar os indivíduos, desde já posso garantir que leva tempo, normalmente os 
desequilíbrios são muito grandes e na maioria dos casos, a quantidade e qualidade do trabalho físico 
realizado pelos treinadores é reduzido para não dizer nulo e demasiado empírico. 
 
Enquanto os jogadores não estão equilibrados, aconselhamos a que se realize muito trabalho de pré-
activação dos músculos estabilizadores do ombro, na maioria dos casos este trabalho é muito mais 
importante que o alongamento e reforço da coifa dos rotadores, a receita habitualmente aplicada, que 
frequentemente não resulta e que as pessoas insistem em reutilizar vezes sem conta.  



Quando não resulta, é por uma razão muito simples, os jogadores muito treinados não têm falta de 
força ou de flexibilidade o que têm é falta de mobilidade devido à dor e o problema está no facto de 
não conseguirem activar os estabilizadores do ombro no momento certo. É então, fundamental que 
passem por um processo de reeducação de pré-activação dos músculos estabilizadores em vez de um 
aumento da força da coifa dos rotadores, de nada serve estar muito forte se na prática não cumprem 
a sua função. As estruturas estabilizadoras para protegerem a articulação sobre a qual actuam têm de 
actuar previamente (pré-activada), ou seja, começar a estabilizar ligeiramente antes de ocorrer o 
movimento e continua durante e após o referido movimento,. Por muitas e variadas razões tal não 
acontece, então a articulação fica instável e sujeita às cargas externas sem qualquer suporte, o que 
conduz ao surgimento ou agravamentode de lesões. 
 
Então, a postura e o equilíbrio muscular são fundamentais, mas a pré-activação dos estabilizadores é 
decisiva e precede todas as outras. 
 
PARA A CORRECÇÃO POSTURAL 
Stretching global actif (SGA) em descarga     +     RATION puxar/empurrar = 1 

 
 
 
 
 
 

PARA CONSOLIDARA POSTURA, DAR ESTABILIDADE E FORÇA À COIFA 
SGA em carga / sem parede   +   WALLSLIDE anterior e posterior   +   Reforço da coifa YTWL e 90/90 
 
 

 
 
 
 

 
PRÉ ACTIVAÇÃO DOS ESTABILIZADORES   
Exercícios turn on/off   +   Exercícios em tracção/empurrar ou pendurado/suspenso 

 
 
 
 
 

Bear walk 
 
 
    Waiter / farm walker 
 
Os exercícios turn on/off, são os exercícios iguais aos exercícios habituais, só que na fase inicial e final 
de cada exercício devem retirar o apoio dos membros superiores do solo, para que em cada repetição 
ocorra pelo menos ciclo de pré-activação dos músculos estabilizadores. Por exemplo na flexão 
extensão de braços, sempre que vai a baixo retire as mãos do contacto com o solo e sempre que está 
na fase de extensão completa levanta alternadamente os membros superiores. Desta forma vai 
relembrando o padrão motor de pré activação dos estabilizadores do ombro e na maioria dos casos o 
problema fica resolvido em poucas semanas. 


