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Introdução: O futebol é cada vez mais popular entre os jovens, entretanto próximo a níveis profissionais, é 

acompanhada por altos índices de lesões. Logo, é necessário ter boa estabilidade dinâmica dos membros inferiores. 

Objetivo: Avaliar o equilíbrio dinâmico em jogadores de futebol sub-19, bem como associá-lo ao histórico de lesão. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com as equipes de futebol de campo sub-19 em pré-temporada, totalizando 

60 jogadores. Inicialmente foram coletados os dados referentes ao histórico de lesão e logo em seguida, foi avaliada 

estabilidade dinâmica membros inferiores, utilizando uma plataforma portátil, com uma fita métrica acoplada, 

desenvolvido e validado em Albacete (Espanha), chamada Octobalance®, nas direções anterior, póstero-lateral e 

póstero-medial. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFS (CAAE 78870717.5.0000.5546). O 

BioEstat 5.3 foi utilizado para análise estatística, com intervalo de confiança de 95% (p&#706;0,05), variáveis contínuas 

expressas como média, desvio-padrão e percentual. O teste de normalidade foi realizado pelo de Kolmogorov-Smirnov, 

as comparações pelo Teste T ou Wilcoxon, correlações por Pearson (r) ou Spearman (rs) e associações pelo teste de 

qui-quadrado. Resultados: Jogadores apresentaram (idade 17.44 ± 1.06, peso 69.05 ± 7.32, altura 1.77 ± 0.07 e IMC 

22.10 ± 1.71). Equilíbrio Postural Dinâmico para direção anterior foi 56.13±5.15 no lado direito (LD) e 56.07±4.90 no 

lado esquerdo (LE). Na direção Póstero-Lateral o LD foi de 82.66±12.77 e o LE de 83.20±12.32 e para a Póstero-

Medial, o LD foi de 82.68±11.96 e o LE de 81.72±9.93. Não houve diferença significativa entre os lados (p=0.90). 40% 

dos jogadores já haviam tido alguma lesão, com maior prevalência no tornozelo (66.7%). Houve associação para 

direção anterior (A) e histórico de lesão (LD, p= 0.0477 e LE, p= 0.0090). Entretanto não foi encontrado associação para 

direção póstero-lateral (PL) (LD, p= 0.5432 e LE p= 0.3811) e para direção póstero-medial (PM) (LD, p= 0.1548 e LE p = 

0.3221). Além disso, não houve associação entre assimetria e histórico de lesão, para A (p=0,2036), PM (p= 0,3591) e 

PL (p=0,0563). Foi encontrada correlações fracas entre IMC, Idade e os resultados das três direções Conclusão: O 

equilíbrio dinâmico é uma variável importante a ser avaliada quanto a prevenção de lesão, entretanto para essa 

amostra, apenas a direção anterior foi associada ao risco de lesão. Ressalta que o Octobalance® é um instrumento 



válido e prático para realizar o Star Excursion Balance Test (SEBT).
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