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Introdução: Prejuízos no controle postural e na propriocepção são comuns em indivíduos com 
amputação em membros inferiores. Entretanto, os mecanismos de adaptação em jogadores de 
vôlei sentado ainda é desconhecido. Objetivo: Avaliar o equilíbrio estático e dinâmico de jogadores de vôlei 
sentado com amputação transfemoral em comparação com indivíduos não amputados, fisicamente ativos. Méto-
do: Dezesseis sujeitos participaram do estudo, oito amputados transfemorais unilaterais, jogadores de vôlei sentado 
(grupo amputado) e oito sujeitos saudáveis, fisicamente ativos e não amputados (grupo controle). O controle postural 
estático e dinâmico foi avaliado utilizando a plataforma de posturografia dinâmica computadorizada (Neurocom® Ba-
lance Master System). As análises estatísticas foram realizadas primeiramente pelo teste Shapiro-Wilk e em seguida 
pelo teste de Levene (distribuição normal) e teste t de Student pareado (p <0.05). Resultados: O grupo amputado 
demonstrou déficit em todos os testes envolvendo o controle postural estático e dinâmico comparado ao grupo con-
trole, exceto nos testes de mudança rítmica de peso e no teste sentado para de pé. Conclusão: Apesar da prática 
do vôlei sentado, nossos resultados demonstram que os amputados apresentam controle postural prejudicado tanto 
nos testes estáticos quanto dinâmicos quando comparado à sujeitos saudáveis, sem amputação. 
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