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Introdução: O valgo dinâmico do joelho pode ser favorecido por alterações cinemáticas no tronco, na pelve e no 
quadril, de forças e de recrutamento dos músculos estabilizadores do complexo lombo pélvico, da hiperpronação da ar-
ticulação subtalar. Esse valgismo levaria à alteração do alinhamento da articulação do joelho e possível dor anterior de 
joelho. Objetivo: Analisar a relação entre valgo dinâmico e dor anterior do joelho em jogadores de futebol de campo 
profissional. Métodos: Foram avaliados 24 jogadores de futebol, com idade média de 15 e 17 anos (15,29 ± 1,04 
anos), massa corporal de (60,09 ± 8,04 kg) e altura de (1,76 ± 0,06m), todos foram submetidos a exames físicos da 
amplitude de movimento, perimetria, testes para alterações proximais como Ober, Thomas, Trendelembug, flexibilidade 
dos isquiostibiais, ângulo Q, teste funcional Cross Over Hop Test, navicular drop test, step down test. Foram questiona-
dos com relação à existência de lesão nos últimos seis meses e tiveram sua dor avaliada pela escala visual analógica. 
Adotou-se o nível de significância de p≤0,005. O projeto foi aprovado Comitê de Ética da Universidade Paulista-UNIP- 
CAAE: 44651815.8.0000.5512. Resultados:  4 (16,7%) jogadores apresentaram medidas de circunferência acima 
de 1,5 entre os membros e na amplitude não houve diferença entre os lados. No teste de Thomas e Ober, os 24 (100%) 
jogadores estavam com flexibilidade normal, no teste do Drop navicular, em três (12,5%) houve queda do navicular, 
no teste da flexibilidade dos isquiotibiais 14 (58,33%) tinham flexibilidade reduzida, no Ângulo Q, sete (29,17%) tinham 
aumento, no teste do Trendelemburg em 12 (50%) houve queda da pelve, no crossover hop test, cinco (20,83%) apre-
sentaram instabilidade postural e, por fim, no teste do step down, os 24 (100%) apresentaram valgo dinâmico. Os 24 
dores negaram a existência de dor e apenas três jogadores relataram lesões nos seis meses anteriores à avalição. 
Conclusão: todos os jogadores apresentaram valgo dinâmico; no entanto, tal fator parece não ter influenciado o 
surgimento de dor e lesões.
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