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Introdução: A ginástica rítmica é um esporte que exige força, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. 

A lesão no tornozelo tem alta incidência, pois é uma articulação bastante exigida na postura de meia ponta. 

Objetivo: Avaliar clínica e biomecanicamente as atletas de ginástica rítmica com e sem instabilidade 

funcional de tornozelo. Métodos: Foram avaliadas 17 atletas de ginastica rítmica do sexo feminino, da 

grande Florianópolis e idade entre 13 e 25 anos. As participantes foram divididas em grupo com e sem 

instabilidade do tornozelo. Foi aplicado o questionário Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) para a 

separação dos grupos. Foi avaliada a amplitude de movimento (ADM) de dorsiflexão e flexão plantar do 

tornozelo; avaliado o controle postural por meio do Star Excursion Balance Test modificado (YSEBT), teste 

de limite de estabilidade, teste rítmico do peso, e do equilíbrio passé com o pé apoiado e na meia ponta; e 

avaliação do torque isocinético de músculos do tornozelo. As variáveis quantitativas foram descritas por 

média e desvio padrão e teste da normalidade por meio do teste Shapiro Wilk. A análise de variância foi 

utilizada com o post hoc pelo teste Tukey para os fatores grupo, lado, direção e movimento. Foi feita a 

regressão linear múltipla entre variáveis clínicas e biomecânicas dos grupos com e sem instabilidade de 

tornozelo. O nível de significância adotado foi 5%. Resultados: O controle postural durante o equilíbrio 

passé na meia ponta é menor que com o pé apoiado. Não houve diferença entre grupos para amplitude de 

movimento, força, e nos testes de controle motor voluntário. No Y SEBT e no equilíbrio passé o grupo com 

instabilidade apresentou melhor controle postural. O Y SEBT não teve preditores para o grupo com 

instabilidade, enquanto para o grupo sem instabilidade foram a ADM de flexão plantar e a força de 

eversores. Para o CAIT, o grupo com instabilidade teve como preditores o torque de flexores plantares e a 

relação de torque dos flexores plantares e dorsiflexão; enquanto que para o grupo sem instabilidade apenas a 

ADM de dorsiflexores. Conclusão: Durante o equilíbrio passé, as atletas de ginástica rítmica têm melhor 

controle postural com o pé apoiado do que na meia ponta, e durante essas posturas, elas apresentam maior 

controle postural na direção anteroposterior que na médio lateral. Entre grupos, o grupo com instabilidade 

apresentou melhor controle postural, enquanto o torque de inversores e eversores de tornozelo foram maiores 

para o grupo sem instabilidade funcional de tornozelo. A predição do CAIT e do Y SEBT mostra a 

importância da avaliação de ADM e força de tornozelo.  
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