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 APRESENTAÇÃO 
 

A CBRu, através do Staff de fisioterapia do Alto Rendimento (AR), apresenta 

esse manual com a descrição de todos os testes que são realizados pelos atletas 

durante a temporada regular de treinos e jogos das academias de alto rendimento. 

Os testes são realizados da forma descrita e sua periodização varia entre testes 

de pré-temporada, testes sazonais e testes critérios para retorno de lesão.  
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TESTES DE CONCUSSÃO 
 

1.1.  SPORT CONCUSSION ASSESSMENT TOOL – 5TH (SCAT 5) 
 

Finalidade 
● Avaliar a integridade e qualificar as respostas do sistema nervoso central  

 
Equipamento 
● Tabela SCAT 5 

● Caneta 

● Fita de 6m 

● Cronômetro 

 
Staff 
● Um avaliador 

 
Execução 

Realiza-se o questionário e testes de acordo com a tabela SCAT 5 (Anexo 1). 

§ Etapa 1 – Anamnese 

§ Etapa 2 – Avaliação de sintomas 

§ Etapa 3 – Triagem Cognitiva 

§ Etapa 4 – Avaliação neurológica 

§ Etapa 5 – Recuperação de Memória  

§ Etapa 6 – Cálculo de pontuação 
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MOBILIDADE 
 

2.1.  FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (ADAPTADO) - FMS 
 
Finalidade 
● Qualificar a mobilidade articular e segmentar dos membros superiores, inferiores 

e tronco. 

 

Equipamentos 
● Superfície plana e estável; 

● Bastão/haste; 

● Caneta e papel. 

 

Staff 
● Um supervisor para avaliar a execução do teste; 

● Um supervisor para anotar os resultados. 

 
Orientação 
● O teste deve ser realizado no início do dia, antes de qualquer atividade física e 

sem realização de aquecimento; 

● O teste deve ser realizado na seguinte ordem: 

 

 

2.1.1. Teste de estabilidade de rotação 

Execução 
a. Atleta inicia em 6 apoios; 

b. Solicita-se que o atleta realize flexão do ombro levantando o membro 

superior direito, ao mesmo tempo em que realiza extensão do quadril 

levantado o membro inferior direito. Em seguida, solicita-se que o atleta 

tente tocar o cotovelo no joelho e voltar à posição inicial (Figura 2.1); 
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c. Não sendo possível/satisfatório o movimento, pede-se para que o atleta 

realize o teste de forma que o movimento seja realizado com os membros 

contralaterais: braço direito e perna esquerda; 

d. Observamos a amplitude e a qualidade desse movimento de cada lado; 

e. Realizar o teste novamente com o outro lado do tronco, utiliza-se o braço 

referência. 

 

Valores de Referência 
Pontua-se 
• 3 para boa execução com os membros homolaterais;  

• 2 para movimento satisfatório ou pouca compensação com os membros 

contralaterais; 

• 1 para realização do movimento dos membros contralaterais com 

compensação; 

• 0 para dor ou não realização do movimento. 

 

 
Figura 2.1. Execução do Teste de Estabilidade de Rotação. 

 
 
 

2.1.2. Teste de elevação da perna reta 

Execução 
a. Atleta inicia em decúbito dorsal, braços e pernas estendidos; 

b. Coloca-se o bastão na altura de marcação do ponto médio entre a crista 

ilíaca e o côndilo lateral do fêmur (Figura 2.2); 
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c. O atleta executa o movimento de elevação da perna reta (flexão de quadril 

com joelho estendido) tentando ultrapassar o maléolo lateral do tornozelo 

do ponto de marcação do bastão; 

d. Observamos a amplitude e a qualidade desse movimento; 

e. Realizar a avaliação dos lados direito e esquerdo do atleta. 

 

Valores de Referência 
Pontua-se 
• 3 boa execução (maléolo lateral tocar ou passar o bastão); 

• 2 para movimento satisfatório com pouca compensação (chegar com o 

maléolo até a marcação do bastão); 

• 1 para movimento não satisfatório ou muita compensação; 

• 0 para não execução ou dor. 

 

 
Figura 2.2. Execução do Teste de Elevação da Perna Reta. 

 
 

2.1.3. Teste de mobilidade de ombro 

Execução 
a. Com o bastão, realizamos uma marcação do comprimento da ponta do 

dedo médio do atleta até o início da prega do punho, na altura do osso 

semilunar; 

b. Atleta inicia em pé com os braços abduzidos a 90 graus, a altura dos 

ombros, com o cotovelo estendido e o punho fechado com os polegares 

por dentro dos outros dedos; 
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c. O atleta realiza o movimento com o braço direito levando a mão por trás 

da cabeça e tentando descer o máximo possível por trás do dorso e 

retorna à posição inicial; 

d. Ao mesmo tempo, realiza com o braço esquerdo leva a mão por trás do 

quadril e tenta subir por trás do dorso o máximo possível e retorna a 

posição inicial (Figura 2.3); 

e. Solicitamos que o atleta realize os dois movimentos 3 vezes seguidas, e 

na terceira execução, pede-se para que o atleta mantenha os braços na 

posição final do movimento, sendo uma tentativa de unir as mãos ainda 

fechadas por trás do dorso; 

f. Observamos a amplitude e a qualidade desse movimento e medimos a 

distância entre as duas mãos; 

g. Realizar o teste novamente invertendo os sentidos em que os braços 

seguem, sendo desta vez, o braço direito por baixo e o esquerdo por cima. 

 

Valores de Referência 
Pontua-se  
• 3 para boa execução com distância entre as mãos menor que a distância 

da marcação.   

• 2 para movimento satisfatório, onde as mãos atingem a distância da 

marcação do bastão, com pouca compensação 

• 1 para quando a distância das mãos for maior que a marcação do bastão 

(distância entre o dedo médio e o final do punho), ou muita compensação. 

• 0 para não execução ou dor. 

 

 
Figura 2.3. Execução do Teste de Mobilidade de Ombro. 
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2.1.4. Teste de estabilidade e mobilidade em agachamento profundo 

Execução 
a. O atleta inicia o teste em pé, com os pés afastado na distância do quadril, 

segurando o bastão com as duas mãos, bastão apoiado no topo da 

cabeça, cotovelo com flexão de 90 graus; 

b. Solicita-se que o atleta estenda o cotovelo, subindo o bastão; 

c. Em seguida solicita-se que o atleta realize o movimento de agachamento 

profundo (Figura 2.4); 

d. Observamos a amplitude e a qualidade do movimento. 

 

Valores de Referência 
Pontua-se 
• 3 para execução satisfatória do movimento; 

• 2 para execução satisfatória com pouca compensação; 

• 1 para execução não satisfatória; 

• 0 para dor ou não execução do movimento. 

 

 
Figura 2.4. Execução do Teste de Estabilidade e Mobilidade em Agachamento Profundo. 

 
 

2.2. LUNGE TESTE 
 

Finalidade 
• Qualificar a mobilidade articular do tornozelo. 
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Equipamento 

• Superfície plana e estável; 

• Caneta e papel; 

• Fita Métrica. 

 

Staff 
• Um supervisor para avaliar a execução do teste; 

• Um supervisor para anotar os resultados. 

 

 

Execução 
a. O atleta deve estar descalço, em pé em frente à uma parede e com o 

membro inferior a ser testado a frente. É permitido tocar dois dedos de 

cada mão na parede para manter o equilíbrio; 

b. Com o membro testado 9,5cm distante da parede, o avaliado deve 

realizar uma dorsiflexão de tornozelo e flexionar o joelho, com a intenção 

de tocá-lo na parede, sem levantar o calcanhar do tornozelo testado do 

chão (Figura 2.5); 

c. A cada movimento realizado corretamente (o joelho tocar a parede e o 

calcanhar não sair do chão), o atleta afasta o pé a cada 1 cm da fita, até 

a distância impedir o toque do joelho na parede ou o calcanhar levantar-

se do chão; 

d. Deve-se verificar a distância alcançada através do posicionamento do 

hálux do atleta em relação a fita métrica; 

e. Deve-se avaliar os dois lados do atleta. 
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Valores de Referência 
Pontua-se 
• Verde para valores > 12,6 cm 

• Amarelo para valores entre 6,4 e 12,6 cm 

• Vermelho para valores < 6,4 cm 

 

 

2.3. CANADIAN STANDARDIZED TEST OF FITNESS – SENTAR E ALCANÇAR 
 
Finalidade 
• Qualificar a mobilidade do grupo articular referente a cadeia muscular posterior. 

 
Equipamento 
• Banco de Wells – caixa medindo 30,5 x 30,5 x 56,5 cm; 

• Papel e caneta; 

• Fita métrica. 

 

Staff 
• Um supervisor para avaliar a execução do teste 

• Um supervisor para anotar os resultados 
 
 
 

Figura 2.5. Execução do Lunge Teste. 
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Execução 
a. O Atleta deve sentar-se no chão com as pernas estendidas e os pés apoiados 

na caixa, sendo que o marco zero da fita métrica deve estar onde o atleta 

toca com os dedos quando os braços estão estendidos e os ombros 

flexionados (Figura 2.6); 
b. Partindo da posição inicial, com ombros flexionados, cotovelos estendidos e 

mãos sobrepostas, executa-se a flexão do tronco à frente devendo este tocar 

o ponto máximo da escala com as mãos. Realizar três tentativas sendo 

considerada apenas a melhor marca.  

 

 
Figura 2.6. Execução do Canadian Estandardized Test of Fitness 

 
 
Valores de Referência 

Pontua-se  
• Verde para valores > 31 cm (masculino) e > 35 cm (feminino) 

• Amarelo para valores entre 26 a 31 cm (masculino e 29 a 35 cm (feminino) 

• Vermelho para valores entre 14 a 25 cm (masculino) e 17 a 28 cm (feminino) 
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ESTABILIDADE 
 

3.1. CLOSED KINETIC CHAIN UPPER EXTREMITY STABILITY TEST (CKCU) 
 
Finalidade 
• Qualificar a propriocepção dos membros superiores e estabilidade dinâmica do 

complexo superior de membros e tronco. 

 

Materiais 
• 2 tiras no chão com distância de 91cm ou com a distância interacromial do atleta; 

• Papel e caneta. 

 

Staff 

• Um supervisor para anotar os resultados; 

• Um supervisor para verificar se o atleta tem boa execução, verificar o cronômetro 

e informar o início e fim do teste. 

 

Execução 
a. Posição inicial do atleta em “flexão de braços”, as mãos devem estar 

sobre as tiras; 

b. O teste deve ser realizado a partir de uma posição de “flexão de braços” 

(mãos e pés apoiados no chão) pelos homens (Figura 3.1 – A), e o 

“flexão de braços” modificado (mãos e joelhos apoiados no chão) pelas 

mulheres (Figura 3.1 - B). Ambos com as mãos no chão com uma 

distância de 91cm; 

c. O atleta deve tocar na tira contralateral (uma mão de cada vez) o maior 

número de vezes possíveis ao longo de 15 segundos; 

d. Só devem ser contabilizados os toques na marcação, não sendo 

pontuado toques em qualquer outra região; 
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e. Devem ser realizados 3 tentativas de 15 segundos, com tempo de 

repouso de 45 segundos entre repetições, fazer o cálculo da média das 

3 medidas; 

f. São realizadas 3 referências para os resultados: 

§ Média do número de toques nas 3 tentativas; 

§ Pontuação normalizada: média das tentativas / peso do atleta; 

§ Pontuação de força: média das tentativas x 68% peso do atleta /15. 

 

 
Figura 3.1. CKCU test – Posição inicial da execução para homens (A) e para mulheres (B). 

 
 

Valores de Referência 
Pontua-se 

• Verde para: 

§ Número de toque >18,5 (masculino) e >20,5 (feminino) 

§ Pontuação normalizada >0,26 (masculino) e >0,31 (feminino) 

§ Pontuação força >150 (masculino) e >135 (feminino) 

• Amarelo: para um desses valores serem menores do desejado 

• Vermelho: para dois ou três valores menores do que o desejado 
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3.2. MODIFIED STAR EXCURSION BALANCE TEST (Y TEST) 
 
Finalidade 
• Qualificar a propriocepção de membros inferiores e a estabilidade do complexo 

inferior de tronco e membros inferiores. 

 

Material 

• Superfície plana; 

• 3 fitas de 1,5m (anterior, póstero-medial e póstero lateral); 

• Goniômetro 

• Caneta e papel. 

 

Staff 

• Um supervisor para avaliar a execução dos testes; 

• Um supervisor para anotar os resultados; 

• Se possível, um terceiro supervisor para auxiliar na avaliação do teste. 

 

Preparação 
• O avaliador deve fazer a medida real dos membros inferiores, ou seja, a distância 

da EIAS até a extremidade inferior do maléolo medial de cada membro; 

• O avaliador deve montar, com fita adesiva ou com 3 fitas métricas, um "Y" no 

chão Figura 3.2: direção Anterior (ANT), direção Póstero Medial (PM) e direção 

Póstero Lateral (PL) -Para saber a direção, usar como referência as bordas do 

pé; 

• Após colocar a tira da direção ANT, marcar 135º com o goniômetro para marcar 

a direção PM, e repete o procedimento para a marcação PL; 

• Colocar uma fita transversal, na intersecção formada pelas 3 fitas, para criar a 

marca inicial. Essa marca será a mesma para todos os atletas. 
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Execução 
a. Iniciar com o membro dominante. Posicionar a ponta do hálux na marca 

inicial da intersecção das 3 linhas e manter a mão na cintura; 

b. Realizar 6 repetições para familiarização, e as 3 últimas (7ª, 8ª e 9ª) 

tentativas serão consideradas; 

c. Sempre iniciar pela direção anterior, seguido da direção póstero medial, e 

por último a póstero lateral (Figura 3.3); 

d. Deve realizar a tríplice flexão (tornozelo, joelho e quadril), tentando alcançar 

o mais longe que conseguir.  

 

Observações 
• Manter o calcâneo membro testado em contato no solo; 

• Não deve fazer a descarga de peso no membro, apenas tocar levemente na fita 

e retornar a posição inicial. Caso ocorra descarga de peso e/ou não realizar a 

tríplice flexão, deve repetir a tentativa; 

• Manter a pelve sempre alinhada para a frente, na direção PM; 

 

Figura 3.2. Marcações para a execução do Y Test. 
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• Os valores são obtidos em centímetros, mas o resultado final será considerado 

em porcentagem (%) resultante da seguinte equação: 
 

mSEBT = 
!"#	%	&'	%	&(

)*(,-)
 x 100 =  ≥94% 

§ Medida do comprimento real do membro inferior; 
§ Calcular a média de cada direção testada ANT, PM, PL; 
§ Realiza a soma das médias das três (3) direções, dividindo por 3 o 

comprimento real do membro inferior, multiplicando o resultado por 100. 
 

Valores de Referência 
Pontua-se 

• Verde para valores ≥94%; 

• Amarelo para valores ≥ 94% com diferença >3% diferenças membros 

contralaterais; 

• Vermelho para valores < 93%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Ordem de movimentos para execução do Y Test.  
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3.3. HOP TESTE - HOP CROSS OVER 
 
Finalidade 
• Avaliação da integridade de força, explosão, agilidade e segurança dos membros 

inferiores comparados contralateralmente. 

 
Materiais 

• 1 Fita Métrica; 

• 1 banda de marcação com 6m de comprimento por 15 cm de espessura; 

• Papel e caneta. 

 
Staff 
• Um avaliador; 

• Um supervisor para anotações. 

 
Execução:  

a. O atleta é instruído a se posicionar de modo que o primeiro dos três 

saltos fique lateral atrás na linha inicial e lateral em relação a linha média 

do teste; 

b. O atleta salta para o mais longe possível para frente 3 vezes, enquanto 

cruza lateralmente a marcação (Figura 3.4); 

c. A distância total saltada para frente é registrada desde a linha de partida 

até o calcanhar da perna de pouso.  

 

 
Figura 3.4. Execução do Hop Teste. 
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Valores de Referência 
Pontua-se 

• Verde para valores ≤10% diferença contralateral; 

• Amarelo para valores entre 10 e 20% de diferença contralateral; 

• Vermelho para valores ≥ 21% de diferença contralateral. 

 
 

3.4. NAVICULAR DROP TEST 
 
Finalidade 
• Avaliação da integridade e estabilidade do arco plantar (mobilidade do osso 

navicular). 

 
Materiais: 
• Uma fita métrica; 

• Um banco; 

• Papel e caneta. 

 
Staff 

• Um Avaliador; 

• Um supervisor para anotações. 

 
Execução 

a. O atleta permanece sentado com os pés apoiados no chão, o avaliador 

realiza uma marcação da altura da tuberosidade do osso navicular e faz a 

medição da altura desse ponto em relação ao solo (Figura 3.5 - A). 

b. Solicita-se que o atleta fique em pé com os dois pés apoiados no chão, e 

novamente faz-se a medição da altura do ponto marcado em relação ao chão 
(Figura 3.5 - B). 

c. A diferença entre as alturas sentado e em pé, é o resultado do teste. 
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Figura 3.5. Pontos para medição do Navicular Drop Test. Sentado (A) e em pé (B). 

 

Valores de Referência 
Pontua-se  
• Verde para valores ≤ 1,3 cm de diferença entre os momentos A e B; 

• Amarelo para valores entre 1,3 e 1,5 cm de diferença entre os momentos A 

e B; 

• Vermelho para valores ≥1,5 cm de diferença entre os momentos A e B. 
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FORÇA 
 

4.1. BIERING-SORENSEN TESTE 
 
Finalidade do Teste 

• Qualificar a resistência dos músculos extensores do tronco. 
 
Materiais 

• Mesa examinadora; 

• Cintos; 

• Banco; 

• Cronômetro; 

• Papel e caneta. 

 
Staff 
• Um avaliador com cronômetro; 

• Um avaliador auxiliando a detectar quando o atleta perde a posição adequada. 

 
Execução 

a. Deitar-se em decúbito ventral com a espinha ilíaca anterossuperior alinhada 

com a borda da mesa examinadora; 

b. Com os tornozelos, joelhos e pélvis fixados com cintos à mesa examinadora. 

Enquanto estas fixações são feitas, os atletas devem manter antebraços 

descansando em um banco à sua frente; 

c. Manter os membros superiores cruzados e em contato com o peito, com cada 

mão tocando o ombro contralateral; 

d. Ao acionar o cronômetro, o atleta deve-se manter na posição neutra do tronco 

(posição horizontal - Figura 4.1), pelo maior tempo possível. 
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Figura 4.1. Posição para execução do Biering-Sorensen Teste. 

 
Valores de Referência 

Pontua-se 

• Verde para valores ≥ 189 segundos (feminino) e ≥ 146 segundos (masculino); 

• Vermelho para valores ≤ 188 segundos (feminino) e ≥ 145 segundos 

(masculino). 

 
4.2. FLEXOR ENDURANCE TEST 

 
Finalidade do Teste 
• Qualificar a resistência dos músculos flexores do tronco. 

 
Materiais 
• Solo estável; 

• Cunha orientadora; 

• Papel e caneta; 

• Cronômetro. 

 
Staff 
• Um avaliador com cronômetro; 

• Um avaliador auxiliando a detectar quando o atleta perde a posição adequada. 

 
Execução  

a. Atleta sentado sobre base do quadril, com o sacro, a coluna vertebral e 

a cabeça apoiada na cunha guia; 
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b. Com flexão de quadril e joelhos a altura das solas dos pés, que devem 

estar fixos e apoiados ao solo estável; 

c. Manter os braços cruzados e em contato com o peito, com cada mão 

tocando o ombro contralateral; 

d. Ao acionar o cronômetro, é retirada cunha guia, e o atleta deve manter 

a posição do corpo (Figura 4.2), pelo maior tempo possível.  

 

 
Figura 4.2. Posição para execução do Flexor Endurance Teste. 

 
 

Valores de Referência 
Pontua-se  
• Verde para valores ≥ 149 segundos (feminino) e ≥ 144 segundos (masculino); 

• Vermelho para valores ≤ 148 segundos (feminino) e 143 segundos 

(masculino). 
 

 
4.3. LATERAL TEST: LEFT SIDE BRIDGE AND RIGHT SIDE BRIDGE (LSB AND 

RSB) 
 

Finalidade do Teste 
• Quantificar a resistência dos músculos laterais do tronco. 

 
Materiais 

• Solo estável; 

• Cronômetro; 
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• Papel e caneta. 

 

 
Staff 
• Um Avaliador com cronômetro; 

• Um Avaliador auxiliando a detectar quando a avaliada perde a posição adequada. 

 
Execução 

a. Deitado em decúbito lateral, sustentando o peso do corpo sobre um dos 

antebraços e sobre o membro inferior homolateral estendido; 

b. O membro inferior que está por cima deve ficar a frente em relação ao 

membro inferior que está por baixo; 

c. O participante deve ser instruído a colocar a mão não apoiada no ombro 

contralateral, e elevar o quadril do solo estável com a coluna alinhada e a 

manter-se na posição de ponte lateral (Figura 4.3), pelo máximo tempo 

suportado.  

 
Figura 4.3. Posição para execução do Lateral Teste. 

 

Valores de Referência 
Pontua-se  
• Verde para valores ≥ 93 segundos (feminino) e ≥ 65 segundos (masculino); 

• Vermelho para valores ≤ 92 segundos (feminino) e ≤ 64 segundos 

(masculino). 
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4.4. TESTE SINGLE LEG HAMSTRING BRIDGE (SLHB) 

 
Finalidade do Teste 

• Qualificar a força de resistência e equilíbrio contra lateral dos Isquiotibiais. 

 

Materiais 

• Caixa de 60 cm; 

• Papel e caneta; 

• Solo estável. 

 

Staff 
• Um supervisor para anotar os resultados; 

• Um avaliador para verificar se o atleta tem boa execução e informar o início do 

teste. 

 

Execução 
a. Deitado em decúbito dorsal; 

b. O membro inferior a ser testado, posicionada em aproximadamente 20° de 

flexão do joelho e o membro oposto em flexão de quadril a 90° e flexão total 

de joelho (Figura 4.4); 

c. Cruzar os braços no peito; 

d. Empurre o calcanhar para baixo para levantar o quadril do chão; 

e. Fazer tantas repetições quanto possível até a falha; 

f. Participante tocando seu quadril no chão, sem descanso, e depois 

estendendo o quadril; 

g. A perna que não trabalha deve ser mantida em posição de extensão; 

h. Quando a postura correta foi perdida, o teste deve ser interrompido; 

i. Repetir o teste com a perna oposta. 
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Valores de Referência 

Pontua-se  
• Verde para valores ≥ 25 repetições 

• Vermelho para valores < 25 repetições 

 
4.5. STEP DOWN TEST  

 
Finalidade do Teste  

• Avaliar a presença de valgo dinâmico em joelho e estabilidade de quadril. 

 
Materiais 

• Banco 25 a 30 cm; 

• Solo estável; 

• Papel e caneta. 

 

Staff 
• Um Avaliador. 

 

Execução 
a. Faz-se uma marcação no banco de 10% da altura do atleta; 

b. O atleta sobe no banco com a ponta do hálux do membro inferior a ser 

avaliado junto a borda do banco e o outro membro mantendo em extensão 

Figura 4.4. Posição para execução do teste Single Leg Hamstring Bridge. 
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de joelho com o calcanhar a frente do banco e mantendo as duas mãos no 

quadril; 

c. O atleta realiza 3 agachamentos frontais fazendo com que seu calcanhar se 

aproxime da marcação no banco (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5. Execução do Step Down Teste. 

 
Valores de Referência 

Pontua-se  
• Verde para não existência de valgismo dinâmico observado; 

• Vermelho para existência de valgismo dinâmico observado. 

  



Confederação Brasileira de Rugby  
Brazilian Rugby Union 

brasilrugby.com.br 

 27 

 

PERIODIZAÇÃO DOS TESTES 
 

5.1. TESTES DE ENTRADA NAS ACADEMIAS  
• SCAT 5 

• Todos os testes de mobilidade 

• CKCU 

• Y Test 

• Navicular Drop Test 

• Step Down Test 

 

5.2. TESTES PRÉ-TEMPORADA / INTERTEMPORADA 
• Todos os testes de mobilidade 

• CKCU 

• Y Test 

• BST, FET e LST 

 

5.3. TESTES PARA RETORNO DE LESÃO 
• Cabeça 

§ SCAT 5 

• Membros Superiores 

§ CKCU 

§ FMS (Ombro) 

• Membros Inferiores 

§ LUNGE (Tornozelo) 

§ SLHB 

§ Step Down Test 

§ Hop Cross Over 

• Tronco e Quadril 

§ FMS (Mobilidade Rotacional) 

§ BST, FET e LST 
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ANEXO 1 – SCAT5 
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