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RESUMO 

 

HOTTA, G.H. O treino do controle motor e fortalecimento muscular alteram a cinemática 

da articulação escapulotorácica?. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto 

 

Indivíduos com Síndrome do Impacto apresentam alterações nos movimentos da escápula em 

relação ao tórax como uma diminuição da rotação superior, inclinação posterior e aumento da 

rotação medial, que associada a diminuição do controle e do recrutamento da musculatura 

estabilizadora podem causar pinçamento dos tecidos moles. O objetivo deste estudo foi 

determinar o efeito de um protocolo de fortalecimento com carga e complexidade progressivas e 

aumento da percepção cinestésica na cinemática escapular de indivíduos com síndrome do 

impacto, enfatizando os músculos serrátil anterior, romboides e porções superior, média e 

inferior do trapézio. Vinte e cinco indivíduos com diagnóstico da síndrome foram submetidos 

ao programa de fortalecimento muscular e aumento do controle motor que teve duração de oito 

semanas, realizados três vezes por semana. O sistema eletromagnético de aquisição de dados foi 

utilizado para avaliar a cinemática em três planos antes e após o protocolo. A dor e a função do 

ombro foram avaliadas pelo Shoulder Pain and Disability Index (SPADI-Brasil). O modelo 

linear de efeitos mistos foi utilizado para as comparações. A escápula apresentou alterações pós-

intervenção com redução da rotação interna no repouso, plano sagital e frontal, diminuição da 

inclinação anterior nos três planos e redução da rotação superior no plano frontal e escapular . 

Houve diminuição da dor e melhora da função avaliada pelo SPADI-Br. O protocolo de controle 

motor e fortalecimento muscular altera a cinemática da articulação escapulotorácica e gera 

diminuição da dor e melhora da qualidade de vida. 

 

 

Palavras chave: Reabilitação, ombro, fortalecimento 



 

 

 

ABSTRACT 

 

HOTTA, G.H. Does the training of motor control and muscle strengthening could change 

the scapulotoracic joint kinematic?. 2015. 102 f. Dissertation (Master) – Ribeirão Preto 

Medical School. 

 

Patients with subacromial impingement syndrome have changes in the scapula relative to the 

thorax movements with decreased upward rotation, posterior tilt and increased medial rotation 

that if associated with control and recruitment of stabilizer muscles decrease, could result on 

soft tissues impingement. The aim of this study is to determine the effect of a strengthening and 

kinesthetic awareness protocol with progressive and complexity load in scapular kinematics of 

individuals with impingement syndrome, emphasizing the serratus anterior, rhomboids and 

upper, middle and lower trapezius. Twenty-five diagnosed patients with the syndrome did 

undergo to the muscle strengthening and increased motor control program during eight weeks, 

three times a week. The electromagnetic data acquisition system was used to evaluate the 

kinematic at three planes before and after the protocol. The shoulder pain and function were 

evaluated by Shoulder Pain and Disability Index (SPADI-Brazil). The linear mixed-effects 

model was used for comparisons pre- and post-intervention. The scapula showed post-

intervention changes with reduced internal rotation at rest, sagittal and frontal plane, decreased 

anterior tilt in three planes and reducing the upward rotation on the frontal and the scapular 

planes, decreased pain and improvement in function assessed by SPADI-Br. The motor control 

and strengthening protocol changes the kinematics scapulothoracic joint and results in decreased 

pain and improved quality of life. 

 

Keywords: Rehabilitation, shoulder, strengthening 
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INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma atenção especial é dada à escápula por ela desempenhar um papel 

importante durante a elevação do braço (LUDEWIG; REYNOLDS, 2009). Por se tratar 

de uma estrutura que apresenta pouca estabilidade osteoligamentar, a musculatura 

escapulotorácica garante a cinemática e o posicionamento escapular adequado em 

relação ao tórax, alinhando a fossa glenóide com a cabeça do úmero, estabilizando o 

movimento. Desta forma assegura um espaço subacromial adequado, evitando o 

pinçamento dos tecidos moles presentes neste espaço (KIBLER; SCIASCIA, 2010; 

LEWIS; GREEN; DEKEL, 2001; VOIGHT; THOMSON, 2000). 

Um inadequado espaço subacromial e consequente pinçamento dos tecidos desta 

região caracterizam a síndrome do impacto subacromial (LEWIS; GREEN; DEKEL, 

2001). É um termo coletivo de etiologia multifatorial que engloba condições que atuam 

de forma isolada ou associada. Uma das causas descritas na literatura, favorável à 

síndrome do impacto, está relacionada com falta de estabilidade entre escápula e caixa 

torácica gerada pela diminuição da força e do controle motor que manifesta-se pela 

presença de dor no ombro e diminuição da funcionalidade (LEWIS; GREEN; DEKEL, 

2001; WORSLEY et al., 2013). 

Análises da cinemática escapular de indivíduos saudáveis têm demonstrado que 

o padrão de movimentação da escápula em relação ao tórax ocorre através dos três 

movimentos conjuntos da escápula, sendo o movimento de rotação superior e inclinação 

posterior progressivos ao longo da elevação umeral. O movimento de rotação 

interna/externa são variáveis ao longo da elevação umeral, com presença de maior 

rotação externa ao final da amplitude de elevação (LUDEWIG; BRAMAN, 2011; 

LUDEWIG; REYNOLDS, 2009; MCCLURE et al., 2001). Indivíduos portadores da 
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síndrome do impacto apresentam um padrão de movimentação alterado em relação aos 

indivíduos saudáveis, que pode ser demonstrado por uma diminuição da rotação 

superior e da inclinação posterior e aumento da rotação medial em relação ao tórax. 

Além disso, os portadores da síndrome apresentam uma diminuição do controle e 

modificações no recrutamento muscular dos estabilizadores da escápula, gerada por um 

aumento da ativação do trapézio descendente e diminuição da ativação dos músculos 

serrátil anterior, trapézio transverso e ascendente (LUDEWIG; COOK, 2000), que 

podem reduzir a elevação acromial e causar pinçamento das estruturas do ombro 

(LEWIS; GREEN; DEKEL, 2001; LUDEWIG; REYNOLDS, 2009). 

A literatura aponta que atualmente o tratamento para esta síndrome visa o ganho 

de força, diminuição da dor, aumento da flexibilidade e do controle motor por meio da 

ativação muscular orientada para a correção e a coordenação do ritmo escapular 

(BAŞKURT et al., 2011a; DE MEY et al., 2013), aplicados com a finalidade de 

melhorar a posição da escápula em relação ao tórax (WORSLEY et al., 2013). 

Estudos que avaliaram exercícios de controle motor para a musculatura 

escápulotorácica e glenoumeral em indivíduos com síndrome do impacto apresentaram 

variadas metodologias em relação ao tempo de duração do tratamento e às ferramentas 

de avaliação da força e dos movimentos da escápula. Relataram que existe uma melhora 

do posicionamento escapular, da discinese, da amplitude de movimento de elevação 

umeral e do senso de posicionamento articular após os indivíduos serem submetidos ao 

tratamento (BAŞKURT et al., 2011a; WORSLEY et al., 2013). 

Roy et al. (2009b) demonstraram que indivíduos com síndrome do impacto 

quando submetidos ao tratamento com enfoque no treino do controle do movimento 

escapular e fortalecimento da musculatura escápulotorácica por um período de quatro 

semanas, apresentaram uma tendência à melhora do pico de torque para a rotação lateral 
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e abdução, melhora do arco doloroso para flexão e abdução e melhora do 

posicionamento da escápula, com aumento da inclinação posterior e rotação superior 

principalmente no plano sagital, visto que sua amostra foi pequena para resultados 

estatisticamente significativos. Constatou também que os indivíduos apresentaram 

melhora da dor e da incapacidade ao longo do tratamento. 

Verifica-se a necessidade de mais estudos que foquem o treinamento de controle 

motor e fortalecimento através de um protocolo destinado aos principais estabilizadores 

da escápula (KIBLER et al., 2002) e em um intervalo de tempo adequado para fortalecer 

a musculatura. Por isso, objetivo deste estudo foi determinar o efeito de um protocolo 

combinado de fortalecimento muscular e treino de aumento de percepção e controle, 

enfatizando a ação dos músculos serrátil anterior, trapézio transverso, trapézio 

ascendente e rombóides, na cinemática escapular de indivíduos com síndrome do 

impacto. Os autores acreditam que após o programa de treinamento enfatizando o 

controle motor e o fortalecimento muscular, os voluntários apresentem alteração da 

cinemática escapular, de maneira que será observada maior inclinação posterior da 

escápula ao final da amplitude de elevação do braço, tanto no plano sagital, escapular 

como frontal. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CINEMÁTICA 

 

 A cinemática é uma ciência que estuda o movimento preocupando-se com sua 

descrição e quantificação sem considerar as causas (VINOGRADOV, 2000). 

Os sistemas de referência são utilizados para descrição dos movimentos e são 

padronizados para facilitar sua utilização bem como a comunicação entre os 
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pesquisadores que utilizam esse tipo de sistema. A padronização permite que os 

movimentos analisados sejam normalizados, auxiliando o aprimoramento dos estudos 

biomecânicos. O sistema de coordenada global (SCG) geralmente é estabelecido através 

de um transmissor montado sobre uma base, alinhado com os planos cardinais de modo 

que os eixos do transmissor coincidam com os eixos do corpo) (KARDUNA; 

MCCLURE; MICHENER, 2000; WU et al., 2005). O eixo do corpo é definido como 

sistema de coordenada local (SCL) e localiza os segmentos articulares a serem 

analisados dentro do SCG. O SCL é criado e convertido para eixos anatômicos a partir 

da digitalização de landmarks ósseas, determinadas para cada estrutura analisada 

(KARDUNA; MCCLURE; MICHENER, 2000). 

 Para avaliação do membro superior, a International Society of Biomechanics 

(ISB) padronizou o SCG, de forma que o eixo x tenha direção ântero-posterior, eixo Y 

direção vertical e eixo Z com direção látero-lateral. Para o SCL, também foram 

realizadas padronizações, a fim de facilitar a comunicação (WU et al., 2005). 

 A utilização de uma sequência de rotação dos ângulos Euler ou Cardan permite 

que o movimento seja descrito com significado clínico, de forma que esta sequência é 

atualmente a maneira mais utilizada para descrição de movimentos tridimensionais. 

Uma rotação entre os segmentos analisados pode ser descrita pela sucessão de três 

rotações do SCL em relação à um eixo de outro segmento. A presença de um grande 

número de rotações possíveis em torno de um eixo pode produzir diferenças angulares 

significativas em uma mesma observação (KARDUNA; MCCLURE; MICHENER, 

2000; WU et al., 2005). Para evitar essas diferenças, a ISB padronizou o uso das 

sequências de rotação Euler e Cardan para cada parte do corpo, de forma a se obter 

valores anatomicamente coerentes e evitar valores matematicamente indeterminados 

(WU et al., 2005). 
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2.1.1. Cinemática do complexo do ombro 

 

 Formado pela articulação esternoclavicular, acromioclavicular, escapulotorácica 

e glenoumeral, o complexo do ombro fornece ao membro superior capacidade de 

realizar movimentos em grandes amplitudes. Para isso, todas as articulações devem 

movimenta-se em conjunto, cooperando para um movimento estável (NEWMANN). 

Kapandji (2011) inclui uma articulação não verdadeira como parte do complexo do 

ombro, a articulação subdeltoidea.  Esta articulação é definida pelo plano de 

deslizamento entre a face profunda do músculo deltoide e dos músculos do manguito 

rotador. 

 O estudo da biomecânica da articulação do ombro tem sido ampliado nos 

últimos anos, devido sua capacidade de realizar diferentes graus de movimento e às 

interações de outras estruturas envolvidas neste complexo (LUGO; KUNG; MA, 2008). 

Análises da biomecânica do ombro realizadas pelo sistema eletromagnético são 

comumente realizadas uma vez que este sistema de aquisição de dados apresenta 

validação dos dados tridimensionais captados pelos sensores fixos sobre a pele em 

relação aos movimentos ósseos do membro superior (MCCLURE et al., 2001). 

A articulação do ombro apresenta uma grande instabilidade óssea quando 

comparada com determinadas articulações do corpo humano, uma vez que suas 

estruturas apresentam uma incompatibilidade entre as superfícies articulares, como a 

cabeça do úmero e a fossa glenóide. Para auxiliar no ganho de estabilidade, o ombro 

conta com a presença de estabilizadores estáticos como o labrum glenoidal, formado de 

tecido cartilagonoso, com uma cápsula reforçada e ligamentos glenoumerais. Além 

disso, conta com a musculatura escapulotorácica, responsável pela estabilidade 
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dinâmica desta articulação. Os músculos do manguito rotador, além de fornecerem a 

estabilidade dinâmica também funcionam como estabilizador passivo, uma vez que os 

músculos e os tendões estão localizados em torno da articulação glenoumeral (LUGO; 

KUNG; MA, 2008). 

A articulação escapulotorácica, anatomicamente também é considerada uma 

articulação não verdadeira, pois o ponto de contato se dá entre a face da escápula e a 

parede posterior do tórax, apresentando características diferenciadas quanto à definição 

de articulação. A escápula localiza-se aproximadamente entre a segunda e a sétima 

costelas e sua margem medial afastada em torno de seis centímetros da coluna vertebral 

(NEUMANN, 2012). 

É necessário que a escápula apresente um bom posicionamento e uma 

movimentação adequada sobre o tórax para garantir a mobilidade dos membros 

superiores. Trabalhando como uma base estável para a articulação glenoumeral, sua 

adequada movimentação fornece o posicionamento ideal alinhando a cabeça umeral na 

fossa glenóide, permitindo uma relação de comprimento-tensão ótima para os músculos 

do manguito rotador (COOLS et al., 2007; LEWIS; GREEN; DEKEL, 2001). 

O movimento conjunto entre as articulações glenoumeral e escápulotorácica é 

conhecido como ritmo escapulotorácico. Inman (1996) relatou que existe uma 

proporção entre o movimento de abdução glenoumeral e rotação superior da escápula 

durante a elevação do braço e descreveu que esta relação entre as articulações são na 

proporção de 2:1 durante a maior parte do movimento. Com isso, é aceitável uma 

amplitude de movimento total do membro superior de 180º, com 120º resultantes do 

movimento da articulação gleumeral e 60º resultantes da rotação superior da escápula. 

Apesar da proporção variar entre 1,25:1 a 7,29:1 atualmente, a proporção inicialmente 

proposta é amplamente aceita (NEUMANN, 2012). 
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O movimento da articulação escapulotorácica resulta de movimentos associados 

entre as articulações esternoclavicular e acromioclavicular, que se ajustam de acordo 

com o plano de elevação do braço para permitir uma maior amplitude de movimento. 

Especificamente, durante o movimento de elevação do braço, a escápula realiza um 

movimento de rotação superior e inclinação posterior progressivo em relação ao tórax 

tanto nos planos frontal, sagital e escapular. A rotação interna/externa da escápula é 

considerada a de maior variabilidade durante a elevação umeral, sendo seu padrão 

dependente do plano de elevação e da amplitude de movimento (LUDEWIG et al., 

2009; LUDEWIG; BRAMAN, 2011). 

Para que ocorra o movimento, é necessário também a presença de um balanço na 

atividade muscular entre os pares de forças, determinado pelo comprimento do músculo 

e tecidos associados (MAGAREY; JONES, 2003). Os músculos trapézio ascendente e 

transverso são ótimos estabilizadores e rotadores externos (JOHNSON et al., 1994; 

PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009) enquanto os músculos rombóides e 

elevadores da escápula tem a função de rodar a escápula inferiormente e apresentam 

baixos níveis de ativação para resistir às forças de translação lateral que o músculo 

serrátil anterior apresenta sobre a escápula (INMAN; SAUNDERS; ABBOTT, 1996; 

PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009). O músculo serrátil anterior é dividido em 

três porções: a superior, a média e a inferior. A porção média e inferior do músculo 

auxiliam com grande vantagem mecânica o movimento de rotação superior e inclinação 

posterior da escápula, reduzindo significantemente o risco de alterações associadas à 

movimentação escapular, como a síndrome do impacto subacromial (JOHNSON et al., 

1994; PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009). 

Com origem na terceira, quarta e quinta costelas e inserção localizada na borda 

medial do processo coracóide, o músculo peitoral menor é parte integrante da 
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articulação escapulotorácica. Apesar de apresenta-se anterior ao ombro, atua 

diretamente na movimentação da escápula auxiliando no movimento de rotação inferior, 

rotação interna e inclinação anterior. A diminuição de sua extensibilidade pode limitar 

os movimentos da escápula, contribuir para uma má posição levando a um estreitamento 

do espaço subacomial (BORSTAD; LUDEWIG, 2005). 

 

2.2. SÍNDROME DO IMPACTO 

 

 Síndrome do impacto é um termo utilizado para descrever a forma mais comum 

dentre as patologias do ombro. A síndrome apresenta como condições patológicas 

distintas, o impacto interno e o subacromial (ESCAMILLA; HOOKS; WILK, 2014). 

Devido à grande variedade de condições que predispõem à síndrome, os fatores podem 

atuar de forma independente ou em combinação para o surgimento da dor no ombro 

(LEWIS; GREEN; DEKEL, 2001). Neer (1972) definiu a síndrome do impacto 

subacromial (SIS) como compressão e abrasão das estruturas presentes na região 

anterior ao arco coracoacromial, sendo estas estruturas o tendão do músculo 

supraespinhal que está inserido na tuberosidade maior do úmero, a bursa subacromial e 

o tendão da cabeça longa do bíceps (ESCAMILLA; HOOKS; WILK, 2014; LEWIS; 

GREEN; DEKEL, 2001). 

Neer também definiu três estágios progressivos para a SIS, iniciando com a 

presença de bursite crônica e ruptura parcial ou total do tendão do supraespinhal, 

progredindo para uma ruptura de outros tendões do manguito rotador chegando a 

envolver o tendão da cabeça longa do bíceps (ESCAMILLA; HOOKS; WILK, 2014; 

NEER, 1972). Especificamente, no primeiro estágio há presença de edema e hemorragia 

reversíveis e que ocorre em pacientes jovens na faixa de 25 anos. A dor e o desconforto 
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neste primeiro estágio são causados pela inflamação do tendão do músculo 

supraespinhal e do bíceps braquial. O estágio dois é geralmente observado em 

indivíduos com idade entre 25 a 40 anos e envolve alteração de tecido no tendão do 

supraespinhal e na bursa subacromial. O estágio três ocorre em indivíduos com mais de 

40 anos e com longa história de dor no ombro, formação de osteófito e espessamento 

parcial ou total do tendão do manguito rotador (NEER, 1983). 

O impacto interno foi definido como impacto entre a região posterosuperior do 

labrum e a superfície dos tendões dos músculos supraespinhal e infraespinhal e está 

associado ao mecanismo abdução com rotação externa do braço. A presença da 

frouxidão capsular faz com que a cabeça do úmero deslize mais anteriormente, 

causando impacto do supraespinhal e do infraespinhal na borda posterosuperior do 

labrum glenoidal que leva a ruptura do manguito rotador e desgaste do labrum 

(ANDREWS; CARSON; MCLEOD, 1985; WALCH et al., 1992). 

São inúmeros os fatores que podem causar a síndrome do impacto, sendo eles 

divididos entre fatores estruturais e funcionais classificados em categorias: 

mecânica/anatômica, relacionada ao manguito rotador, instabilidade/hipermobilidade, 

processos restritivos, instabilidade escapular funcional e postura (ESCAMILLA; 

HOOKS; WILK, 2014; LEWIS; GREEN; DEKEL, 2001). Dentro os fatores estruturais 

destacam-se rupturas dos tendões do manguito rotador; anormalidades e fraturas na 

cabeça do úmero; anormalidade, luxação e degeneração da articulação 

acromioclavicular; formato anormal, esporões e fraturas no acrômio. Dentre os fatores 

funcionais, relacionado ao manguito rotador estão a fraqueza, desequilíbrio, inflamação 

e uma pobre estabilização dinâmica; a hipermobilidade e a hipomobilidade relacionadas 

à capsula e fatores como adaptação postural, posicionamento, restrição, controle 
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neuromuscular, paralisias e distrofias relacionados a escápula (ESCAMILLA; HOOKS; 

WILK, 2014). 

O tratamento para SIS deve ser planejado logo após a avaliação clínica do 

paciente e deve estar baseado nas inferências sobre a biomecânica do ombro e nas 

alterações cinemáticas presentes nesta síndrome (LUDEWIG; REYNOLDS, 2009). 

Inicia-se de forma conservadora, com indicação de repouso, medicação e fisioterapia 

(DORRESTIJN et al., 2009). Recomenda-se que o tratamento fisioterapêutico para a 

SIS esteja focada na redução da dor, ganho de amplitude de movimento com 

mobilizações articulares e exercícios de controle motor para melhora da função 

muscular (MICHENER; WALSWORTH; BURNET, 2004). 

 

2.2.1. Cinemática escapular na SIS 

 

Atualmente, a avaliação da cinemática das articulações do complexo do ombro 

em indivíduos com SIS têm sido alvo dos estudos biomecânicos, e em especial a 

articulação escapulotorácica, devido a sua complexidade, instabilidade e relação direta 

com as demais estruturas do complexo. Lukasiewicz e colaboradores (1999) realizaram 

uma avaliação da orientação e posição escapular em indivíduos com SIS e encontraram 

uma diminuição da inclinação posterior da escápula na posição horizontal e na elevação 

máxima do braço em relação ao grupo saudável. Mcclure, Michener e Karduna (2001) 

avaliaram indivíduos com SIS e demonstraram um padrão de movimentação escapular 

nestes indivíduos diferente em relação ao grupo controle, com aumento da rotação 

superior durante a flexão e aumento da inclinação posterior da escápula no plano 

escapular. Demonstraram também que o grupo com SIS apresenta uma diminuição da 

amplitude de movimento e da força comparado com o grupo controle. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lukasiewicz%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10560066
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Borstad e Ludewig (2002) avaliaram cinemática escapular na elevação e no 

abaixamento do braço no plano escapular do grupo com SIS e do grupo saudável. 

Constataram que a rotação superior não apresentou diferenças entre os grupos tanto para 

elevação quanto para o abaixamento. A rotação interna da escápula apresentou aumento 

a 100º durante a fase excêntrica em ambos os grupos e um aumento significativo a 120º 

para o grupo sintomático. Para ambos os grupos, a inclinação anterior da escápula foi 

menor a 80º e 120º durante a fase excêntrica. 

Lawrence et al (2014) avaliaram a cinemática da articulação escapulotorácica de 

indivíduos com dor no ombro, cujos critérios de inclusão foram compatíveis com a SIS 

e verificaram que as diferenças na movimentação da escápula ocorrem em amplitudes 

mais baixas de elevação glenoumeral e que indivíduos com dor no ombro apresentam 

uma diminuição da rotação superior na abdução e no plano escapular comparado ao 

grupo controle. Em relação às demais rotações, não foram encontradas diferenças entre 

os grupos para a inclinação anterior/posterior e rotação interna/externa da escápula. 

A relação entre força muscular e movimento escapular conduziu à análises da 

atividade muscular e dos movimentos da escápula. Ludewig, Cook e Nawokczenski 

(1996) relataram que indivíduos saudáveis apresentam um padrão progressivo de 

rotação superior, redução da rotação interna com movimento de inclinação anterior para 

posterior. A atividade muscular dos músculos trapézios, serrátil anterior e elevador da 

escápula foram maiores de acordo com o aumento da elevação umeral. Em estudo mais 

recente, Ludewig e Cook (2000) avaliaram a cinemática e a atividade da musculatura 

escápulotorácica em indivíduos com e sem sintomas de pinçamento. Os indivíduos com 

sintomas apresentaram uma diminuição da rotação superior em amplitudes mais baixas 

(30º-60º), aumento da inclinação anterior em amplitudes mais elevadas (91º-120º) e um 

aumento da rotação medial da escápula em toda amplitude de elevação glenoumeral. Ao 
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mesmo tempo, apresentaram uma diminuição da atividade eletromiográfica dos 

músculos serrátil anterior em todas as fases de elevação e um aumento da atividade do 

músculo trapézio descendente e inferior entre 61º e 90º de elevação glenoumeral. 

As diferenças encontradas nos estudos em relação aos movimentos escapulares 

de indivíduos com SIS podem representar estratégias compensatórias da articulação 

escapulotorácica frente a uma fraqueza ou diminuição do movimento da articulação 

glenoumeral, reforçando a utilização de estratégias de reabilitação com abordagem na 

restauração da força e da flexibilidade muscular (MCCLURE et al., 2001) 

 

2.3. CONTROLE MOTOR  

2.3.1. Sistema sensório motor 

 

O sistema nervoso central (SNC) é o primeiro mediador da percepção e 

execução do controle musculoesquelético e do movimento. A percepção e sensação do 

movimento articular são monitoradas por três subsistemas: 1) sistema somatosensorial; 

2) sistema vestibular; 3) sistema visual. O sistema somatossensorial refere-se à 

propriocepção e recebe informações de receptores articulares periféricos e 

músculotendinosos acerca das mudanças no comprimento e na tensão muscular, em 

adição à informação vinda da posição articular e do movimento. O sistema vestibular 

recebe informação dos canais vestibulares e semicirculares do ouvido auxiliando na 

manutenção do balanço do corpo, e o sistema visual recebe informações através da 

interpretação visual do corpo. A informação gerada nos sistemas somatossensorial, 

vestibular e visual são processados em três níveis distintos do controle motor: nível 

espinhal, tronco cerebral e altos centros como córtex motor, gânglios basais e cerebelo. 

O nível espinhal fornece a estabilização muscular dinâmica e ativação muscular 
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sincronizada. O tronco cerebral recebe informação dos sistemas somatossensorial, 

visual e vestibular via núcleo cerebelar, mediante atividade do SNC para manutenção da 

postura e do movimento. Os altos centros são responsáveis pelo movimento motor, são 

voluntários e são realizados sem uma consciência contínua (RIEMANN; LEPHART, 

2002a). 

O sistema sensório-motor é descrito pelo sistema sensorial, motor e integração 

central e processamento de componentes envolvidos para manutenção da homeostase 

articular durante os movimentos. O mecanoceptores presentes nas estruturas estáticas do 

ombro como a cápsula, ligamentos, tendões, fáscias e músculos são sensíveis às 

deformações mecânicas sofridas nos tecidos. Transformam as deformações em sinal 

neural aferente, que é processado e integrado com outros níveis no SNC, resultando em 

uma reposta eferente de controle dos estabilizadores dinâmicos do ombro. Ou seja, o 

controle neuromuscular é a ativação consciente das restrições dinâmicas sobre o ombro 

na preparação e na resposta à carga e ao movimento articular para a manutenção da 

estabilidade. Os mecanismos de controle neuromuscular incluem ativação coordenada 

da atividade muscular, co-ativação dos estabilizadores dinâmicos, regulação do tônus e 

da rigidez (MYERS; WASSINGER; LEPHART, 2006). 

 

2.3.2. Efeito das lesões no sistema sensório-motor no ombro 

 

Quando ocorre uma lesão no ombro, há alterações nos tecidos e presença de dor 

(MYERS; OYAMA, 2008). A lesão nas estruturas sejam elas cápsuloligamentar, 

articular ou músculutendinosa, gerada por um mecanismo traumático ou atraumático, 

resultam em instabilidade mecânica. Associado às lesões destas estruturas 

estabilizadoras mecânicas, ocorre à diminuição da estimulação dos mecanoceptores 
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capsuloligamentar-musculotendinoso gerando uma alteração no sistema sensório-motor 

responsável pela restrição dinâmica e estabilidade articular, contribuindo para o déficit 

na estabilidade funcional (MYERS; OYAMA, 2008; MYERS; WASSINGER; 

LEPHART, 2006). 

A presença de uma função deficiente da estabilidade funcional pode contribuir 

para o surgimento dos padrões de lesões repetitivas, muito comum na articulação do 

ombro. Em uma luxação/subluxação, por exemplo, as restrições mecânicas, incluindo a 

cápsula glenoumeral, os ligamentos glenoumerais e o labrum, ficam comprometidos de 

forma que resultam em um déficit nas restrições dinâmicas e consequente perda do 

controle neuromuscular (MYERS; LEPHART, 2002). 

A instabilidade no ombro gera efeitos prejudiciais na propriocepção. Indivíduos 

com instabilidade multidirecional apresentam déficit proprioceptivo, alterações 

neuromusculares e padrões de movimentos alterados (MYERS; LEPHART, 2002). A 

coexistência destas condições em pacientes que apresentam instabilidade sugere que 

existe uma forte associação e uma potencial relação de causa e efeito. Quando avaliados 

indivíduos com alterações no manguito rotador, que variam desde o pinçamento 

subacromial até lesões no próprio manguito, observa-se a presença de alterações 

sensório-motoras (MYERS; OYAMA, 2008). Anormalidades na ativação muscular em 

indivíduos com SIS e lesões no manguito rotador têm sido identificadas, com presença 

de atividade alterada nos motores primários do úmero, diminuição da atividade dos 

músculos supraespinhal, infraespinhal e subescapular, diminuição da co-ativação da 

musculatura do manguito rotador e supressão dos estabilizadores da escápula como 

trapézio e serrátil anterior durante a elevação (MYERS; OYAMA, 2008). 

2.3.3. Reestabelecimento sensório motor e da cinemática escapular 
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 A reabilitação do sistema, como em qualquer lesão, deve ser abordada visando a 

diminuição da inflamação e da dor, retorno da amplitude de movimento, flexibilidade e 

restauração da força através dos exercícios tradicionais e direcionados. A reabilitação 

funcional é realizada de forma a suprir as demandas impostas sobre a articulação e 

consequente diminuição do impacto inicial. São orientados exercícios que envolvam um 

aumento da consciência proprioceptiva, estabilização dinâmica gerada pela ativação 

muscular preparatória e reativa e restauração dos padrões de movimentação funcional 

(MYERS; WASSINGER; LEPHART, 2006). 

Acredita-se que o treino neuromuscular reestabeleça as vias aferentes dos 

mecanoceptores para do SNC e facilite as vias suplementares aferentes como um 

mecanismo compensatório para os déficits proprioceptivos que resultam da lesão 

articular. A estabilização dinâmica é ideal para restaurar os padrões de ativação 

muscular coordenada e coativação muscular resultando em um aumento da força de 

acoplamento e estabilidade (MYERS; WASSINGER; LEPHART, 2006; RIEMANN; 

LEPHART, 2002b). 

 Existem evidências de que exercícios para a restauração dos mecanismos 

sensório-motores no ombro são eficazes para o tratamento. A utilização de um feedback 

visual, cinestésico e auditivo pode ser implementado na reabilitação para o 

aprimoramento das vias aferentes e resultar em respostas eferentes mais efetivas, 

denominadas de feedforward (VAN VLIET; HENEGHAN, 2006). Mottram, Woledge e 

Morrisey (2009) verificaram que indivíduos saudáveis apresentam uma habilidade de 

aprender os exercícios direcionados para a movimentação escapular. Após o terapeuta 

realizar exercícios com feedback visual, auditivo e cinestésico os sujeitos conseguiram 

reproduzir posteriormente o movimento sem auxílio do terapeuta, uma vez que a 

orientação, posição escapular e a atividade muscular foram monitoradas. 
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Shim et al. (2010) compararam exercícios de estabilização e exercícios de 

resistência isométrica para o ombro em indivíduos saudáveis através da contração 

isométrica voluntária máxima. Monitoraram a atividade muscular do trapézio 

ascendente, descendente, serrátil anterior e a força e a destreza da mão dos dois grupos. 

Puderam verificar que a força, a destreza manual e a ativação do músculo trapézio 

descendente, serrátil anterior apresentaram aumento para o grupo que realizou os 

exercícios de estabilização enquanto o grupo que realizou resistência isométrica 

apresentou uma diminuição da força manual, da destreza e da ativação muscular. De 

Mey e colaboradores (2013) avaliaram a resposta da correção consciente da escápula em 

atletas arremessadores que apresentavam discinese escapular. Através da análise da 

ativação muscular das três partes do trapézio, puderam concluir que em determinados 

exercícios os indivíduos conseguiram realizar a correção consciente mantendo a 

contração na musculatura desejada bem como uma relação entre as diferentes partes do 

trapézio. Antunes et al. (2014) avaliaram a efetividade de exercícios focados na 

escápula realizados através do biofeedback tridimensional visual em indivíduos 

saudáveis. Os indivíduos que realizaram o biofeedback conseguiram executar melhor os 

exercícios focados na escápula quando comparados com o grupo controle. 

A evidência de resultados satisfatórios em indivíduos saudáveis favoreceu a 

ampliação o campo de tratamento, proporcionando estudos em que exercícios de 

controle motor puderam ser aplicados em indivíduos com dor no ombro e 

especificamente com SIS. Segundo a teoria do controle motor, mudanças na ativação 

muscular de portadores de SIS estão associadas com uma diminuição das estratégias 

motoras frente à tarefa ou sobrecarga. A ativação antecipada do músculo trapézio 

descendente durante a elevação e a desativação do músculo serrátil anterior durante o 

abaixamento do braço representam estratégias motoras compensatórias frente à dor e a 



34 

 

presença do impacto (PHADKE; LUDEWIG, 2013). Roy e colaboradores (2009b) 

realizaram exercícios de controle motor e de fortalecimento em indivíduos com SIS. O 

protocolo de exercícios foi realizado durante quatro semanas e foram avaliados os 

movimentos da escápula, a força e a função do ombro. Apesar do tamanho amostral 

restrito, os autores relataram que na maior parte da amostra houve mudanças na força e 

na função do ombro. No entanto, a amostra não foi suficiente para descrever as 

alterações cinemáticas da escápula. Roy et al (2009a) avaliaram o impacto do treino do 

movimento para a estratégia motora do membro superior em indivíduos com SIS 

utilizando feedback visual, manual e verbal. Avaliaram os movimentos do ombro, 

clavícula, cotovelo, punho e tronco e a atividade dos músculos trapézios, infraespinhal, 

deltóide anterior e médio. Puderam descrever um aumento da amplitude de movimento 

do ombro, clavícula e do tronco logo após a realização dos exercícios. Após 24 horas, 

os indivíduos apresentaram uma diminuição da ativação da musculatura analisada e 

retorno dos valores de atividade muscular para a linha de base no follow up, indicando 

que para a manutenção das habilidades é necessária mais de uma sessão de treinamento. 

Bae et al. (2011) avaliaram o efeito de exercícios de controle motor e 

fortalecimento muscular aplicados durante quatro semanas em indivíduos com síndrome 

do impacto comparado ao grupo controle. Os indivíduos que realizaram o treino de 

controle motor apresentaram melhora da dor e função, força isocinética e amplitude de 

movimento. Já Basrkut et al (2011a) realizaram treino sensório-motor, fortalecimento e 

alongamento muscular em pacientes com síndrome do impacto e utilizou como 

ferramentas de avaliação o teste de deslizamento lateral da escápula e inclinômetro para 

o senso de posição articular, avaliação da dor, força muscular e qualidade de vida. Os 

indivíduos foram divididos em dois grupos que receberam o mesmo tratamento, com 

adição do treino de controle motor para o segundo grupo. Obtiveram como resultados a 
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aumento de todas as varáveis para ambos os grupos. Para o grupo submetido ao treino 

de controle motor, foi observada uma diminuição da discinese escapular e melhora do 

senso de posicionamento articular e da força. 

Worsley e colaboradores (2013) avaliaram o efeito do treino de controle motor 

escapular em indivíduos com síndrome do impacto que realizaram o tratamento durante 

dez semanas comparado a um grupo controle saudável. Foram realizadas orientações 

durante os movimentos ativos, exercícios para o correto alinhamento e coordenação da 

escápula, exercícios para os trapézios, serrátil anterior e terapia manual. Foi monitorada 

a atividade eletromiográfica dos músculos trapézios e serrátil anterior, a cinemática 

escapular e a qualidade de vida. Após o tratamento, os indivíduos do grupo SIS 

apresentaram uma diminuição da dor e melhora da função, aumento do tempo de 

ativação do músculo serrátil anterior e trapézio ascendente e aumento da rotação 

superior e inclinação posterior da escápula. Struyf et al. (2011) compararam a 

efetividade do tratamento focado na escápula em relação a uma terapia convencional em 

pacientes com síndrome do impacto e relataram que o grupo tratamento apresentou 

somente melhora da dor e da incapacidade. 

Apesar de escassos estudos em pós-operatório imediato de indivíduos com SIS, 

Park et al. (2013) em estudo mais recente, realizaram exercícios de estabilização 

escapular no grupo impacto submetidos a cirurgia e avaliaram os efeitos dos exercícios 

na dor, função e amplitude de movimento do ombro comparado com o grupo controle 

após quatro semanas de tratamento. Observaram melhora da amplitude de movimento 

flexão ativa e passiva, abdução ativa, escala visual analógica, melhora da força e das 

atividades de vida diária. 

2.4. FORTALECIMENTO MUSCULAR 
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O treinamento resistido é um componente integrante do programa de exercícios 

e para que a prescrição do treinamento ocorra de forma correta, deve-se levar em conta 

a interação entre as variáveis como carga, volume, intervalo de descanso, frequência das 

sessões, modalidade do exercício, velocidade de repetição e a ordem, assim como o 

público a que se destina a atividade e a especificidade do treinamento (SIMÃO et al., 

2012). 

O American College of Sports Medicine (ACMS) (2009) apresenta diretrizes 

para o treinamento muscular em modelos de progressão do treinamento resistido em 

indivíduos adultos. Segundo o ACMS, para a eficácia dos modelos de progressão de 

exercícios deve ser levada em conta a sobrecarga, especificidade e variação, 

dependentes do estado de treinamento do indivíduo e da genética. A sobrecarga 

progressiva é gerada pelo aumento gradual do estresse durante o treinamento e pode ser 

realizada através da alteração das variáveis, como aumento da intensidade do exercício 

que diz respeito à carga imposta, ao número de repetições, à velocidade da repetição, ao 

tempo de descanso que pode ser mais curto para ganho de resistência e mais prolongado 

para ganho de força e no volume de treinamento que representa a carga total do número 

de repetições e da resistência imposta. 

A especificidade do treinamento refere-se às metas, uma vez que os 

movimentos, os exercícios e a carga devem ser direcionados de acordo com o 

condicionamento, desempenho e função do indivíduo. A variação ou periodização 

implica na mudança de uma das variáveis ao longo do treinamento para a formação do 

estímulo, permitindo a presença de um fator desafiador. A alteração no volume e na 

intensidade têm demonstrado ser mais eficazes para ganhos de força a longo prazo 

(AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009). 
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Os exercícios sejam eles voltados para o ganho de força ou do alongamento 

muscular, quando realizados na musculatura responsável pela movimentação do 

complexo articular do ombro, podem gerar alterações na cinemática escapular. 

Baseados na teoria do desequilíbrio muscular e na biomecânica muscular, clínicos 

apresentam como protocolos de reabilitação o alongamento da musculatura anterior do 

ombro e fortalecimento da musculatura posterior e do manguito rotador (BORSTAD; 

LUDEWIG, 2005). 

Estudos relacionados ao fortalecimento excêntrico da musculatura 

escapulotorácica e glenoumeral têm demonstrado eficácia para o tratamento da 

tendinopatia, em especial do manguito rotador. O treinamento excêntrico consiste na 

contração do músculo para controlar ou desacelerar a carga enquanto o músculo e o 

tendão permanecem alongados seguindo três princípios básicos. Primeiro, o 

comprimento do tendão aumenta quando uma carga é pré-aplicada ocorrendo uma 

diminuição da tensão no tendão durante o movimento. Segundo, a força do tendão deve 

aumentar progressivamente aumentando-se a carga e por fim, o aumento da velocidade 

de contração irá gerar um aumento da força (CAMARGO; ALBURQUERQUE-

SENDÍN; SALVINI, 2014). 

Especificamente em indivíduos com SIS, o treino de fortalecimento excêntrico 

da musculatura abdutora do ombro realizado no isocinético a 60º/s durante seis semanas 

realizadas em três séries de dez repetições gerou um aumento da dor e diminuição da 

dor e melhora dos parâmetros isocinéticos como o pico de torque, trabalho total e tempo 

de aceleração (CAMARGO et al., 2012). Bernhardsson e Wendt (2011) avaliaram o 

efeito da intensidade da dor e da função após a realização de exercícios excêntricos para 

o manguito rotador em indivíduos com SIS. Após doze semanas do programa de 

exercício de fortalecimento excêntrico houve diminuição da dor e aumento da função. 
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Litchfield e colaboradores (2013) realizaram um treino de fortalecimento 

progressivo em indivíduos com SIS e compararam com o grupo controle. O grupo 

controle realizou seis movimentos não específicos e não progressivos e alongamento 

para o pescoço e ombro sem carga externa. O grupo tratamento realizou exercícios 

específicos para manguito rotador, musculatura escapulotorácica e alongamento da 

região posterior do ombro em três séries de quinze repetições durante doze semanas. Os 

exercícios foram progredidos com aumento da carga externa até a 12ª semana e os 

indivíduos foram estimulados a realizar os exercícios em casa e foram seguidos nos três 

meses seguintes. Os indivíduos apresentaram após três meses diminuição da dor, 

aumento da ADM, mobilidade, força muscular e melhora da qualidade de vida. 

Lombardi et al. (2008) também encontraram melhoras no parâmetros, com 

diminuição da dor, melhora da qualidade de vida e função  de indivíduos com SIS que 

receberam exercícios de fortalecimento durante oito semanas com enfoque nos flexores, 

extensores, rotadores mediais e laterais do braço  

O fortalecimento da musculatura, quando realizado de forma orientada e 

específica para a necessidade e para o diagnóstico é eficaz para o ganho de função, 

redução da dor e redução da necessidade dos indivíduos serem submetidos à cirurgia 

(LEWIS, 2012). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

Determinar o efeito de um protocolo de fortalecimento muscular e treino 

neuromuscular, enfatizando a ação dos músculos serrátil anterior, trapézio ascendente, 

trapézio transverso e romboides na cinemática escapular de indivíduos com síndrome do 

impacto. 

 

3.2. ESPECÍFICO 

- Avaliar o efeito do treino de controle motor e fortalecimento da musculatura 

escapulotorácica sobre as variáveis: 

 Grau de inclinação anterior/posterior da escápula 

 Grau de rotação interna/externa da escápula 

 Grau de rotação superior/inferior da escápula 

 

- Avaliar a dor e incapacidade pré e pós-protocolo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. AMOSTRA 

 

Participaram do estudo 25 indivíduos de ambos os sexos, sendo 14 do sexo 

masculino, com média de idade de 47,48 (±9,03) anos e índice de massa corpórea 

(IMC) de 26,34 (±2,81) Kg/m2. A adesão total ao protocolo composto por 24 sessões foi 

de 93,33%. A amostra foi determinada devido à possibilidade de detectar uma diferença 

clinicamente significativa nas rotações escapulares em cinco graus (5º), com nível de 

significância de 0,05 e um poder estatístico de 80% (LUDEWIG; COOK, 2000). 

A seleção de voluntários foi realizada através da Secretaria Municipal da Saúde 

(SMS) da cidade de Ribeirão Preto. Foi protocolado o pedido solicitando ao respectivo 

secretário acesso às guias de regulação do setor de ortopedia sob processo n° 02 2013 

023378 8. Após autorização do secretário (ANEXO 1). As fichas triadas continham no 

diagnóstico os termos: síndrome do impacto subacromial, síndrome de pinçamento 

subacromial, ombro doloroso, tendinite do ombro ou específica de tendões do manguito 

rotador, bursite subacromial ou subdeltoídea. As fichas que continham informações 

positivas sobre condições sistêmicas como artrite reumatóide, fibromialgia e lúpus ou 

ainda informação sobre traumas associados, lesão nervosa periférica, luxação ou ruptura 

completa dos tendões do manguito rotador foram desconsideradas na triagem.  

O convite para participar do estudo foi realizado inicialmente por telefone, 

informando brevemente sobre os objetivos do estudo, sobre a etapa seguinte de 

avaliação para averiguação dos critérios de inclusão e exclusão e agendando as 

avaliações de acordo com a disponibilidade dos que concordaram em comparecer. 

Os voluntários selecionados passaram por um exame físico individual realizado 

no Laboratório de Análise da Postura e do Movimento Humano (LAPOMH) na 
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Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Este exame físico consistiu em avaliar os 

movimentos da escápula, a postura e testes clínicos específicos para o ombro (Apêndice 

A). 

 

4.1.1. Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos com diagnóstico fisioterapêutico de síndrome do 

impacto, com positividade confirmada em pelo menos dois testes ortopédicos 

específicos de impacto subacromial sendo eles: teste de Neer, Hawkins-Kennedy e 

apresentar “arco doloroso”, faixa etária entre 18 e 60 anos, história de dor no ombro 

com duração acima de uma semana localizada na região ântero-lateral proximal do 

ombro e amplitude do movimento durante a flexão do braço mínima de 120º. 

 

4.1.2. Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos desta pesquisa indivíduos com história de trauma ou cirurgia no 

ombro, presença de deformidade grave na coluna torácica como escoliose ou hipercifose 

devido à possível alteração dos movimentos da escápula, positividade nos testes de 

instabilidade e ruptura total do tendão do manguito rotador e do bíceps, praticantes de 

atividade física que envolvam os membros superiores e indivíduos que possuíam 

doenças pulmonares e cardíacas, pois o uso de sobrecarga durante a aplicação dos 

exercícios de fortalecimento muscular causa alteração nos sistemas (WILLIAMS et al., 

2007) indivíduos que possuíam doenças neurológicas para não comprometer os 

objetivos do estudo, reprodução de dor no ombro com dor irradiada, dormência ou 

formigamento no membro superior por ser indicativo de acometimento primário na 
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região da cervical ou torácica, doença sistêmica que envolva as articulações como por 

exemplo a artrite reumatoide e terem realizado tratamento fisioterapêutico nos últimos 

seis meses. 

 

4.1.3 Aspectos éticos 

 

Os indivíduos selecionados foram informados sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa. Foram orientados quanto aos seus possíveis benefícios 

diretos, segundo a hipótese deste estudo, foram aqueles resultantes do fortalecimento 

com ênfase nos músculos serrátil anterior, trapézio transverso, trapézio ascendente e 

romboides. Também foram orientados quanto aos seus direitos durante a aplicação da 

pesquisa, com a garantia do total anonimato, de sua liberdade de participação e possível 

desistência em qualquer período da pesquisa. Dessa forma assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2). O trabalho foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FMRP-USP) e aprovado sob processo HCRP nº 5607/2013 de acordo com 

resolução 466/12 CNS/MS (Anexo 2). Considerando os critérios de inclusão e exclusão 

definidos, esta pesquisa ofereceu risco mínimo à saúde do voluntário. O protocolo que 

os sujeitos foram submetidos se caracterizou pela progressão gradual do volume de 

treino e adequação ao desempenho de cada indivíduo. Por se tratar de indivíduos não 

treinados, alguns indivíduos apresentaram queixas de dor muscular tardia nos primeiros 

dias de treino. Antes da coleta inicial, os sujeitos foram informados sobre os possíveis 

sintomas comumente referidos que surgem nas primeiras vinte e quatro horas e cessam 

gradativamente em até setenta e duas horas. 
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4.1.4. Fluxograma 

 

 

 

4.2. MATERIAIS 

 

 Sistema eletromagnético de aquisição de doados tridimensionais 3SPACE® 

Liberty® (Polhemus Inc.) 

 Computador desktop marca Dell® 

 Notebook Samsung®  

 Seis sensores eletromagnéticos da marca Polhemus® (Polhemus Inc. VT-EUA) 

 Fita adesiva Transpore 3M® para fixação dos sensores sobre a pele 
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 Software The Motion Monitor® 

 Transmissor de curta distância da marca Polhemus® (Polhemus Inc. VT-EUA) 

 Dois canos de polivinilcabonato (PVC) para demarcação do plano escapular para 

elevação do braço durante a coleta 

 Eletromiográfico Myosystem Br® (Datahominis Uberlândia) de 12 canais (8 

entradas EMG e 4 auxiliares) 

 Programa Myosystem Br1 versão 3.5.4® Datahominis (Uberlândia BR) 

 Célula de carga marca Kratos Equipamentos® 100 Kg 

 Velcros para as contrações isométricas 

 Goniômetro 

 Maca e colchonetes para as contrações isométricas e para os exercícios 

 Halteres e bandas elásticas da marca Theraband® 

 Bola suíça e pequenas bolas plásticas 

 Toalha 

 Pincel atômico marca Pilot® para marcação dos pontos anatômicos 

 

4.3. INSTRUMENTAÇÃO 

 

O sistema eletromagnético de aquisição de dados tridimensionais 3SPACE® 

Liberty® (Polhemus Inc.) foi utilizado para o registro dos dados do posicionamento 

escapular. Consiste em um sistema de captura tridimensional de movimentos, composto 

por um transmissor, uma caneta digitalizadora (stylus), pequenos sensores 

eletromagnéticos e um programa para processamento dos dados no computador (The 

Motion Monitor). 
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Esse sistema é composto por um transmissor, 16 sensores e a unidade eletrônica. 

Os sensores contêm bobinas eletromagnéticas tridimensionais de 22,9 x 27,9 x 15,2 mm 

e fornecem informações nos seis graus de liberdade, sobre o posicionamento e 

orientação angular dos movimentos. Para o presente estudo foram utilizados cinco 

sensores, fixados aos segmentos corporais a serem analisados, além de um sensor 

acoplado a uma caneta feita de madeira, de oito centímetros, que foi utilizada para 

digitalização dos pontos anatômicos (Figuras 1 e 2) 

 

 

 

 

Figura 1: Computador com o software The 

Motition Monitor® (A) e unidade eletrônica 

receptora dos dados captados pela antena (B) 

 Figura 2: Sensores: Face inferior (C) e 

face superior (D) e sensor com caneta 

digitalizadora (Stylus) (E) 

 

O transmissor é mantido em uma base fixa (Figura 3) e emite um campo 

eletromagnético, o qual é interceptado pelos sensores que estão fixados junto ao corpo 

do voluntário. As coordenadas tridimensionais do transmissor foram alinhadas com as 

coordenadas locais dos segmentos corpóreos (BORSTAD; LUDEWIG, 2002) 

permitindo que o programa de computador seja capaz de converter as informações 
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provenientes dos sensores e monitorar a posição e a orientação angular dos segmentos 

corpóreos com uma frequência de amostra de 120 Hertz (LUDEWIG et al., 2004). 

 

 

Figura 3: Transmissor (F) e base de 

suporte (G) 

 

Um SCG é estabelecido pelo transmissor, o qual é alinhado com os planos 

cardinais do corpo (Figura 4). Os eixos do transmissor foram alinhados com os planos 

ânterio-posterior, súpero-inferior e médio-lateral do corpo, de forma que o eixo X é 

horizontal e positivo anteriormente, o eixo Z horizontal e positivo para a direita e o eixo 

Y vertical, positivo superiormente (KARDUNA; MCCLURE; MICHENER, 2000). 

Com o sensor digitalizador acoplado na caneta de madeira, pontos anatômicos 

dos segmentos corporais são digitalizados. A digitalização, além de definir o tamanho 

dos segmentos define o sistema de coordenadas locais. No tórax esses eixos são 

alinhados com os planos frontal, sagital e transverso. Para a escápula o eixo lateral é 

direcionado a partir da raiz da espinha da escápula para o ângulo acromial, com o eixo 

anterior perpendicular ao plano da escápula (Figura 5). Para o úmero, o eixo lateral é 
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direcionado paralelo a linha que conecta o epicôndilo lateral e medial e o eixo superior 

acompanha a diáfise do úmero (LUDEWIG; REYNOLDS, 2009; WU et al., 2005). O 

centro da articulação glenoumeral foi determinado através do método de rotação. Os 

dados são então convertidos em rotações anatomicamente definidas através do programa 

The Motion Monitor® (KARDUNA; MCCLURE; MICHENER, 2000). 

 

Figura 5: Pontos (referências anatômicas) 

digitalizados na escápula. AA: Ângulo acromial; 

TS: Trígono superior da escápula; AI: Ângulo 

inferior. Eixos XYZ: sistema de coordenada local 

da escápula 

 

O questionário de qualidade de vida Shoulder Pain and Disability Index versão 

Brasil (SPADI-Brasil) (Anexo 3) foi aplicado antes e após o período de intervenção. 

Para avaliação da dor, foi utilizada a primeira pergunta do domínio da dor, cuja dor 

referida é da semana anterior e relaciona-se com a pior dor sentida. O questionário é 

composto por escalas visuais numéricas. 

Uma célula de carga da marca Kratos Equipamentos® 100 Kg foi utilizada para 

estimar se o protocolo de treinamento proporcionou aumento da capacidade de gerar torque 
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isométrico dos músculos trapézio descendente, trapézio transverso, trapézio ascendente, 

romboides e serrátil anterior. 

4.4. PROCEDIMENTOS 

 

Após os indivíduos concordarem em participar da pesquisa por contato 

telefônico, foi marcada uma avaliação no Laboratório de Análise da Postura e do 

Movimento Humano (LAPOMH) na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Um 

fisioterapeuta apto para a avaliação realizou a anamnese do paciente bem como os testes 

ortopédicos específicos necessários para inclusão e exclusão do paciente na pesquisa. 

Após a realização da avaliação clínica, apresentando os critérios de inclusão, foi 

realizada a avaliação cinemática, a mensuração do torque e a avaliação da qualidade de 

vida. Foi orientado ao indivíduo que essa avaliação seria realizada novamente ao final 

do protocolo de oito semanas. 

 

4.4.1. Construção do modelo biomecânico 

 

Para a coleta tridimensional deve-se construir o modelo biomecânico do 

voluntário a ser analisado (Figura 6). Foi então realizada a colocação dos sensores sobre 

a pele dos segmentos a serem analisados e fixados com fita adesiva Transpore 3M® 

(Figura 7). O indivíduo permaneceu sentado em uma caixa de madeira situado a frente 

do transmissor, em posição militar (tronco ereto, braços ao longo do corpo com a palma 

da mão voltada para medial e olhando a frente no eixo X). O posicionamento dos 

sensores, a construção do modelo biomecânico e a digitalização das estruturas 

anatômicas (landmarks) seguiram as recomendações da International Society of 

Biomechanics (ISB) (WU et al., 2005). 
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Figura 6: Sistema de coordenadas 

global (H), sistema de coordenadas 

local (I) e modelo biomecânico (J)  

 

 

Figura 7: Posicionamento dos sensores. Vista frontal (K) e vista lateral (L) 

4.4.2. Posicionamento dos sensores 

 

Cinco sensores foram posicionados nos seguintes locais 

 Acrômio da escápula bilateral 

 Terço proximal do úmero, próximo à inserção do músculo deltoide 

bilateralmente 

K L 
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 Manúbrio do esterno no tórax 

4.4.3. Digitalização de pontos anatômicos 

 

 Processos espinhosos de C7, T8 e T12 

 Incisura jugular 

 Processo xifóide 

 Escápula: ângulo acromial, ângulo inferior e raiz da espinha da escápula 

 Epicôndilos lateral e medial do úmero 

 

4.4.4 Determinação do centro articular da glenoumeral 

 

Para determinação do centro articular foi aplicado o método de rotação 

(VEEGER, 2000) sugerido pela ISB. Os movimentos foram realizados em arcos 

inferiores a 45º, sendo o centro definido pelo ponto do úmero que menos se moveu 

durante o procedimento. (KARDUNA; MCCLURE; MICHENER, 2000). 

 

4.5. COLETA DE DADOS 

 

 Após a construção do modelo biomecânico as coletas dos dados foram iniciadas. 

Uma coleta em repouso foi realizada durante cinco segundos. Para esta coleta o 

indivíduo foi orientado a permanecer em posição ortostática, olhando à frente do eixo 

X, com os braços ao lado do corpo, palmas da mão voltada para medial, ombros 

relaxados na postura habitual e sem realizar nenhum movimento com os braços, cabeça 

e tronco (Figura 8). Os dados da movimentação da escápula foram coletados no plano 
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sagital, frontal e escapular durante a elevação e abaixamento do braço. A escolha do 

plano foi aleatorizada antes da coleta inicial. Foi solicitado ao indivíduo que realizasse o 

movimento de elevação e abaixamento em um ciclo de aproximadamente quatro 

segundos. Por se tratar de indivíduos com presença de dor no ombro, foi realizado um 

movimento teste para avaliar a viabilidade da elevação e do abaixamento do braço em 

cada um dos planos. Para cada plano foram realizadas cinco ciclos completos do 

movimento.  

 

 

Figura 8: Posição ortostática 

relaxada para coleta dos dados em 

repouso.  

 

 Para guiar o movimento de elevação e abaixamento no plano escapular, um 

suporte de polivinilcarboneto (PVC) foi colocado próximo ao voluntário (Figura 8) e 

definido em 40º (LAWRENCE et al., 2014). Caso necessário, foi permitida a 

familiarização do movimento antes do registro. 



54 

 

 

Figura 9: Exemplo da utilização do PVC 

para guiar o movimento durante o ciclo de 

movimento 

 

 Após a realização da coleta cinemática, foi realizada a avaliação da força 

muscular através da contração isométrica mensurada pela célula de carga. Esta foi 

fixada ao chão com parafusos. Um velcro foi utilizado para auxiliar nos movimentos 

isométricos (Figura 10). Foi solicitado ao indivíduo que realizasse três medidas com 

descanso de 1 minuto entre cada medida para cada posição específica. Os indivíduos 

foram posicionados para avaliação dos músculos trapézio descendente, trapézio 

transverso, trapézio ascendente e romboides segundo Kendall et al. (2007) e para o 

serrátil anterior segundo Cools et al. (2007). Ao final da coleta, foi aplicado o 

questionário SPADI-Brasil em forma de entrevista (MARTINS et al., 2010). 
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Figura 10: Célula de carga 

Kratos® 100 Kg com velcro 

acoplado 

 

4.6. TREINO DO CONTROLE MOTOR E FORTALECIMENTO MUSCULAR 

 

 O programa de exercícios realizado neste estudo teve duração de oito semanas. 

As sessões foram realizadas três vezes por semana em dias alternados e cada sessão 

durou em torno de uma hora. Em cada sessão foram realizados inicialmente dois 

exercícios de controle motor e três exercícios de fortalecimento muscular. A escolha dos 

exercícios foi aleatorizada. Os indivíduos iniciavam os exercícios de controle motor em 

base estável e rígida. Estes eram progredidos com acréscimo de uma base instável 

conforme o indivíduo fosse adquirindo o aprendizado motor. Para os exercícios de 

fortalecimento muscular, foram utilizados halteres ou bandas elásticas. A carga inicial 

foi estipulada em 60% de 1 repetição máxima (RM) devido à inatividade dos 

indivíduos. A partir da segunda semana foram progredidas para a faixa entre 60% a 

80% de 1 RM de acordo com cada indivíduo e em cada exercício. Foram realizadas 3 

séries de 10 repetições nas quatro primeiras semanas progredindo para 3 séries de 12 

repetições nas quatro semanas seguintes, avaliando em todos os casos se o indivíduo 
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conseguia realizar os exercícios. O tempo de descanso entre cada série foi de 2 a 3 

minutos (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009). 

Os exercícios para o aumento de percepção e controle de movimentos escapulares 

foram: 

 Primeira à oitava semana: Towel Slide, PNF scapular; Scapular Clock 

(Elevação, protração, depressão e retração) (VOIGHT; THOMSON, 2000); 

Inferior Glide (com a mão apoiada em uma pequena bola)  (KIBLER et al., 008) 

e exercícios posturais com estímulo tátil e dica verbal (Figura 11) 

 

 

Figura 11: Exercícios de controle motor: Towel slide: Posição inicial (M) e posição 

final (N); PNF scapular (O); Inferior glide (P); Scapular Clock (Q). 
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 O protocolo de fortalecimento foi específico para os músculos serrátil anterior, 

trapézio transverso, trapézio ascendente e rombóide. 

 Os exercícios direcionados à musculatura envolvida foram: Diagonal D1; Push 

up plus; Full can; Diagonal D2 excêntrico; Prono abdução horizontal com 

rotação externa de 90º a 135º; Remada horizontal (ESCAMILLA et al., 2009); 

Decúbito lateral com rotação externa abdução a 0º (DE MEY et al., 2013); 

Scapular punch (REINOLD; ESCAMILLA; WILK, 2009) (Figura 12). 

 

Figura 12: Exercícios de fortalecimento da musculatura escapulotorácica: Diagonal 

D1(R); Push up plus (S); Full can (T); Prono abdução horizontal com rotação 

externa de 90º a 135º (U); Decúbito lateral com rotação externa abdução a 0º (V); 

Diagonal D2 excêntrico (X); Scapular punch (Y); Remada horizontal (Z). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O processamento dos dados biomecânicos foi feito com o software The Motion 

Monitor®. Os movimentos analisados foram as rotações da escápula em relação ao tórax 

durante a elevação e abaixamento do braço. A análise das rotações escapulares foi feita 

no momento em que o braço se encontrava em 30°, 60°, 90°, 120° da fase concêntrica e 

90º 60º 30º da fase excêntrica, nos planos frontal, escapular e sagital (BORSTAD; 

LUDEWIG, 2005). Para a análise foram utilizadas as três repetições intermediárias de 

cada movimento das cinco realizadas pelo voluntário. 

As variáveis analisadas foram os graus de rotação interna/externa, rotação 

superior/inferior e de inclinação anterior/posterior da escápula. Os valores das rotações 

escapulares obtidos durante as angulações de elevação umeral desejada foram 

comparados antes e depois do programa de exercícios de controle motor e 

fortalecimento da musculatura escapulotorácica. 

A movimentação da escápula em relação ao tórax foi definida usando a 

sequência de rotação de ângulos Euler YX’Z’’, recomendada pela sociedade 

internacional de biomecânica (WU et al., 2005). Os movimentos de rotação 

interna/externa são analisados em torno do eixo Y, a rotação superior/inferior ocorre em 

torno do eixo X e os movimentos de inclinação anterior/posterior, em torno do eixo Z 

(WU et al., 2005). A elevação do braço em relação ao tórax foi analisada através da 

sequência de ângulos Euler XZ’Y’’, em torno do eixo X. Essa sequência descreve, 

respectivamente, o ângulo de elevação, o plano de elevação e o eixo de rotação axial 

(PHADKE et al., 2011). 

Os valores da célula de carga foram captados através do Eletromiográfico 

Myosystem Br® (Datahominis Uberlândia) de 12 canais (8 entradas EMG e 4 auxiliares) 
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e processado pelo programa Myosystem Br1 versão 3.5.4® Datahominis (Uberlândia 

BR). Os valores fornecidos em microvolts foram convertidos em kilograma-força (Kgf) 

através da calibração da célula de carga pelo modelo de regressão linear e normalizados 

pelo peso de cada indivíduo (% Kgf). 

A pontuação do SPADI por domínio é calculado através da soma dos pontos 

obtida para cada item, o número encontrado é dividido pela pontuação máxima para o 

domínio, em seguida esse número é multiplicado por 100. Para os itens respondidos 

com “Não se Aplica” (NA) o mesmo deve ser desconsiderado para o cálculo da 

pontuação máxima e excluído da soma dos pontos dos itens. Para a pontuação total do 

SPADI são somadas todas os pontos obtidas nos dois domínios, então é dividido pela 

pontuação máxima do questionário, já desconsiderando as respostas NA caso exista 

alguma, para assim multiplicar por 100. A pontuação total do SPADI pode variar de 0 a 

100, onde pontuações mais elevadas indicam maiores comprometimentos no ombro 

(MARTINS et al., 2010). 

 

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada uma análise exploratória dos dados através das medidas de posição 

central e dispersão (média, mediana, valor mínimo e valor máximo). 

Para as comparações pré e pós-protocolo foi utilizado o modelo de regressão 

linear com efeitos mistos (efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos 

mistos são utilizados na análise de dados em que as respostas estão agrupadas e a 

suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada 

(SCHALL, 1991). Esses modelos têm como pressuposto que seus resíduos tem 

distribuição normal com média zero e variância (σ²) constante. Para as variáveis que 
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não atingiram este pressuposto, foi utilizada uma transformação logarítmica na variável 

resposta. Este procedimento foi realizado através do software SAS® 9.0, utilizando a 

PROC MIXED. Para as comparações foi utilizado o pós-teste por contrastes ortogonais. 

O cálculo do tamanho de efeito (TE) (do inglês Effect Size - ES) foi realizado 

para cada variável deste estudo segundo Armijo-Olivo et al. (2011). Para o cálculo do 

tamanho de efeito foi utilizada a fórmula TE=M2-M1/DPpooled onde “M2” é a média 

final, “M1” a média inicial e “DPpooled” o desvio padrão agrupado. Para o cálculo do 

DPpooled foi utilizada a fórmula DPpooled=√DP1
2(n1-1)+DP2

2(n2-1)/n1+n2-2 onde 

“DP” é  desvio padrão de cada grupo e “n” o tamanho da amostra de cada grupo. O TE 

foi interpretado como pequeno (≤ 0,5), moderado (>0,5 a ≤0,8) e grande (>0,8) 

(COHEN, 1992). 

A confiabilidade intra-sessão para os valores da célula de carga foi determinada 

pelo coeficiente de correlação intraclasse (CCI3,k) (do inglês Intraclass Correlation 

Coeficients -ICC) com intervalo de confiança (IC)  de 95% (TERWEE et al., 2007) e os 

valores foram interpretados como pobre confiabilidade (<0,40), moderada 

confiabilidade (>0,40 e <0,75) e excelente confiabilidade (>0,75) (FLEISS, 1999). A 

medida do erro foi determinada pelo erro padrão da medida (EPM) (do inglês Standard 

errors of measurement – SEMs) e mínima mudança detectável (MMD) (do inglês 

Minimum Detectable Change - MDC) com um intervalo de confiança de 95%. O EPM 

foi calculado pela fórmula EPM = DP*√(1 - CCIteste-reteste)*1,96, onde o DP é o desvio 

padrão da linha de base e os valores do CCI foram derivados das três medidas intra-

sessão e a MMD foi calculada pela fórmula MMD95%= EPM*√2 (STRATFORD; 

BINKLEY; RIDDLE, 1996). Este cálculo foi realizado através do software SPSS® 16. 
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7. RESULTADOS 

 

Foi realizada inicialmente uma análise exploratória dos dados de força muscular, 

a fim de garantir que o protocolo proposto foi eficaz para gerar o fortalecimento 

muscular. Após o protocolo, todos os músculos apresentaram evidência de ganho de 

força com tamanho de efeito moderado. Os valores das análises para cada músculo estão 

apresentados na tabela 1. 

7.1. Cinemática escapular 

7.1.1. Repouso 

Os valores das análises das rotações escapulares durante o repouso antes e após a 

aplicação dos exercícios de controle motor e fortalecimento muscular estão 

apresentados na tabela 2. 

Foi observada evidência de mudança (p=0,05) na variável rotação interna entre 

as avaliações pré e pós-intervenção, com redução da rotação medial de 33,49 (±6,32) para 

22,69 (±28,22) e tamanho de efeito moderado. 
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Tabela 1: Valores médios, desvio-padrão, tamanho de efeito, coeficiente de correlação intraclasse, erro padrão da medida e mínima mudança 

detectável da comparação das médias pré e pós-intervenção da força muscular. 

Variável 
Média Pré (DP) 

(% Kgf) 

Média Pós (DP) 

(% Kgf) 

Diferença 

média (% Kgf) 

p 

Valor 
IC 95% 

Tamanho 

de efeito 
CCI(3,k) EPM MMD95% 

Trapézio descendente 13,81 (8,38) 26,47 (27,45) 12,65 (25,53) 0,02 (-23,29; -2,11) 0,62 0.96 2,11 2,98 

Trapézio transverso 10,86 (8,61) 23,76 (29,11) 12,89 (24,40) 0,01 (-22,97; -2,82) 0,60 0,96 1,82 2,57 

Trapézio ascendente 11,41 (9,73) 24,02 (28,79) 12,61 (26,40) 0,02 (-23,51; -1,71) 0,59 0,95 3,08 4,35 

Serrátil anterior 16,37 (8,09) 30,02 (26,85) 13,65 (24,69) 0,01 (-23,84; -3,45) 0,69 0,97 1,89 2,67 

Rombóides 10,37 (8,27) 22,35 (28,68) 11,98 (25,29) 0,02 (-22,42; -1,54) 0,57 0,98 1,19 1,69 

% Kgf: Porcentagem de Kilograma-força; DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de confiança; CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; EPM: Erro Padrão da 

Medida; MMD:Mínima Mudança Detectável 
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Tabela 2: Valores médios, desvio-padrão e tamanho de efeito da comparação das médias pré e pós-intervenção de cada variável escapular 

durante o repouso. Valores negativos indicam rotação externa, rotação superior e inclinação anterior da escápula. 

Variável Média Pré (DP) (°) Média Pós (DP) (°) Diferença média (°) p Valor IC 95% 
Tamanho de 

efeito 

Rotação 

Interna/Externa 
33,49 (6,32) 22,69 (28,22) -10,8 0,05 (-0,12; 21,72) 0,53 

Rotação 

Superior/Inferior 
-0,58 (5,52) -3,24 (5,28) -2,65 0,10 (-0,62; 5,94) 0,49 

Inclinação 

Anterior/Posterior 
-12,95 (3,86) -13,28 (4,94) -0,33 0,63 (-1,07; 1,74) 0,07 

DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança. 
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7.1.1. Plano Sagital 

Os valores das análises das rotações escapulares para cada angulação no plano 

sagital, para a elevação e abaixamento do braço antes e após a aplicação dos exercícios 

de controle motor e fortalecimento muscular estão apresentados na tabela 3.  

 Foram observadas diferenças entre os valores pré e pós para a variável rotação 

interna/externa nos ângulos 30°, 60°, 90° e 120° durante a elevação. Os valores médios 

iniciais da elevação foram de 44,45°, 49,47°, 45,27° e 44,28°. Após a aplicação do 

protocolo, os valores reduziram para 31,56°, 31,61°, 31,71 e 27,79° respectivamente. 

Também foi observada uma diferença a 90° e 30° durante o abaixamento do braço com 

valor médio inicial de 40,33° e 41,82°, com redução após protocolo para 30,47° e 31,04° 

respectivamente.  

 Foi observada diferença para a variável inclinação anterior/posterior a 90° e 120° 

de elevação do braço que apresentou valor médio inicial de -9,26 e -8,16 e valor médio 

final de -5,68° e 8,29° respectivamente. 

O tamanho de efeito da variável rotação interna/externa da escápula foi 

moderado para as angulações 30°, 60°, 120° na elevação e pequeno a 90° na elevação  e 

a 90° e 30° no abaixamento do úmero. Para a variável inclinação anterior/posterior o 

tamanho de efeito foi pequeno a 90° e a 120° de elevação 

A figura 13 ilustra os dados das variáveis das avaliações pré e pós-intervenção 

do estudo.
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Tabela 3: Valores médios, desvio-padrão e tamanho de efeito da comparação das médias pré e pós-intervenção em cada ângulo de elevação e 

abaixamento do úmero no plano sagital. Valores negativos indicam rotação externa, rotação superior e inclinação anterior da escápula. 

Variável Ângulo de 

elevação (º) 

Média Pré (DP) (°) Média Pós (DP) (°) Diferença 

média (°) 

p Valor IC 95% Tamanho de 

efeito 

 

 

 

Rotação 

Interna/Externa 

30 44,45 (11,35) 31,56 (33,52) 12,89 0,01 (2,99; 22,79) 0,52 

60 49,77 (13,77) 31,61 (35,85) 18,16 <0,01 (8,26; 28,06) 0,67 

90 45,27 (14,06) 31,71 (37,73) 13,56 <0,01 (3,66; 23,46) 0,48 

120 44,28 (13,23) 27,79(38,07) 16,49 <0,01 (6,59; 26,39) 0,58 

90 40,33 (20,25) 30,47 (35,96) 9,85 0,05 (-0,05; 19,75) 0,34 

60 40,33 (20,82) 31,61 (34,85) 8,72 0,08  (-1,18; 18,62) 0,3 

30 41,82 (13,38) 31,04 (32,98) 10,78 0,03 (0,88; 20,68) 0,43 

 

 

 

Rotação 

Superior/Inferior 

30 -17,7 (9,67) -16,25 (9,19) -1,45 0,45 (-5,20; 2,30) 0,15 

60 -29,84 (8,88) -28,26 (9,68) -1,58 0,41 (-5,33; 2,17) 0,17 

90 -39,87 (7,28) -38,54 (10,77) -1,33 0,49 (-5,08, 2,42) 0,14 

120 -50,37 (10,75) -48,67 (13,26) -1,7 0,37 (-5,45; 2,05) 0,14 

90 -40,44 (11,79) -40,68 (10,72) 0,24 0,90 (-3,50; 3,99) 0,02 

60 -31,18 (12,29) -30,53 (10,83) -0,65 0,73 (-4,40; 3,10) 0,06 

30 -17,46 (12,16) -17,38 (11,01) -0,08 0,97 (-3,83; 3,67) 0,01 

 

 

 

Inclinação 

Anterior/Posterior 

30 -7,66 (5,93) -6,11 (5,22) -1,55 0,39 (-5,06; 1,96) 0,28 

60 -8,32 (5,98) -6,12 (6,38) -2,20 0,22 (-5,71; 1,31) 0,36 

90 -9,26 (6,28) -5,68(8,78) -3,58 0,05 (-7,09; -0,07) 0,47 

120 -8,16 (8,29) -4,34 (15,07) -3,82 0,03 (-7,33; -0,31) 0,31 

90 -8,7 (6,84) -7,02 (11,09) -1,68 0,35 (-5,19; 1,83) 0,18 

60 -8,48 (5,87) -7,17 (8,28) -1,31 0,46 (-4,82; 2,20) 0,18 

30 -7,47 (6,44) -9,83 (15,33) 2,36 0,19 (-1,15; 5,87) 0,2 

DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança 
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Figura 13: Medidas angulares do movimento de rotação interna/externa, rotação 

superior/inferior e inclinação anterior/posterior da escápula em relação ao tórax durante o 

movimento de elevação e abaixamento umeral no plano sagital. 
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7.1.2. Plano Frontal 

 

Os valores das análises das rotações escapulares para cada angulação no plano 

Frontal, para a elevação e abaixamento do braço antes e após a aplicação dos exercícios 

estão apresentados na tabela 4. 

 Foram observadas diferenças entre os valores pré e pós para a variável rotação 

interna/externa a 120° e elevação do braço, com média inicial de 31,91° e média final de 

21,35°. Para a variável rotação superior/inferior foram observadas diferenças a 90° e 

60° na fase de abaixamento do braço com média inicial de -45,07° e -29,4° e média 

final de -35,73° e -23,68° respectivamente. Para a variável inclinação anterior/posterior 

foi observada diferença a 90° de elevação do braço com média inicial de -12,69° e 

média final de -7,37°. 

O tamanho de efeito da variável rotação interna/externa foi pequeno a 120° de 

abaixamento do braço. O tamanho de efeito para a variável rotação superior/inferior nas 

angulações que apresentaram diferenças foi moderado a 90° e pequeno a 60° do 

abaixamento do úmero. 

Para a variável inclinação anterior/posterior, o tamanho do efeito a 90° foi 

moderado. 

A figura 14 ilustra os dados das variáveis das avaliações pré e pós-intervenção 

do estudo. 
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Tabela 4: Valores médios, desvio-padrão e tamanho de efeito da comparação das médias pré e pós-intervenção em cada ângulo de elevação e 

abaixamento do úmero no plano frontal. Valores negativos indicam rotação externa, rotação superior e inclinação anterior da escápula. 

Variável Ângulo de 

elevação 

(º) 

Média Pré (DP) (°) Média Pós (DP) (°) Diferença 

média (°) 

p Valor IC 95% Tamanho de 

efeito 

 

 

 

Rotação 

Interna/Externa 

30 25,09 (25,09) 21,57 (25,93) -3,53 0,41 (-4,95; 12,01) 0,18 

60 24,17 (8,77) 20,92 (24,57) -3,25 0,45 (-5,23; 11,73) 0,18 

90 25,83 (10,16) 19,95 (27,48) -5,89 0,17 (-2,60; 14,37) 0,28 

120 31,91 (19,38) 21,35 (37,57) -10,57 0,01 (2,08; 19,05) 0,35 

90 21,21 (11,85) 18,17 (26,42) -3,04 0,48 (-5,45; 11,52) 0,15 

60 19,86 (10,31) 18,93 (23,74) -0,92 0,83 (-7,56; 9,41) 0,05 

30 21,29 (11,16) 20,37 (23,81) -0,92 0,83 (-7,56; 9,41) 0,05 

 

 

 

Rotação 

Superior/Inferior 

30 -7,42 (5,99) -9,48 (11,42) 2,06 0,43 (-3,07; 7,19) 0,23 

60 -23,43 (8,7) -24,77 (11,17) 1,35 0,61 (-3,79; 6,48) 0,13 

90 -43,03 (11,99) -41,38 (11,72) -1,65 0,53 (-6,78; 3,49) 0,14 

120 -57,6 (15,31) -54,6 (13,06) -3 0,25 (-8,13; 2,13) 0,21 

90 -45,07 (10,11) -35,73 (23,43) -9,34 <0,01 (-14,47; -4,21) 0,52 

60 -29,4 (11,21) -23,68 (15,67) -5,72 0,03 (-10,85; -0,59) 0,42 

30 -9,42 (7,36) -11,26 (10,93) 1,84 0,48 (-3,29; 6,98) 0,2 

 

 

 

Inclinação 

Anterior/Posterior 

30 -11,71 (5,45) -9,19 (5,79) -2,52 0,25 (-0,08; 0,02) 0,45 

60 -11,74 (5,86) -9,48 (6,78) -2,26 0,31 (-0,08; 0,03) 0,36 

90 -12,69 (7,56) -7,37 (11,57) -5,32 0,02 (-0,12; -0,01) 0,54 

120 -11,06 (10,04) -5,83 (23,96) -5,23 0,16 (-0,09; 0,02) 0,28 

90 -7,12 (7,81) -2,75 (12,51) -4,37 0,09 (-0,10; 0,01) 0,39 

60 -9,86 (6,79) -6,5 (7,74) -3,36 0,14 (-0,09; 0,01) 0,46 

30 -12,94 (6,32) -9,27 (5,96) -3,67 0,08 (-0,10; 0,01) 0,6 

DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança. 
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Figura 14: Medidas angulares do movimento de rotação interna/externa, rotação 

superior/inferior e inclinação anterior/posterior da escápula em relação ao tórax durante 

o movimento de elevação e abaixamento umeral no plano frontal. 
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7.1.3. Plano Escapular 

Os valores das análises das rotações escapulares para cada angulação no plano 

escapular, para a elevação e abaixamento do braço antes e após a aplicação dos 

exercícios estão apresentados na tabela 4. 

Foi observada uma diferença entre os valores pré e pós para a variável rotação 

interna/externa a 90° no abaixamento do braço com média inicial de 29,47° e média 

final de 33,75°. Para a variável rotação superior/inferior a diferença foi observada a 

120° de elevação que teve média inicial de -56,29 e média final de -24, 16 e para a 

variável inclinação anterior/posterior a 120° de elevação umeral, com média inicial de -

8,9° e média final de -3,43°. 

O tamanho de efeito para a variável rotação interna/externa a 90° do 

abaixamento foi pequeno e para a variável rotação superior/inferior a 120° de elevação 

foi considerado grande Para a variável inclinação anterior/posterior a 120° de elevação 

o tamanho de efeito foi pequeno.  

A figura 15 ilustra os dados das variáveis das avaliações pré e pós-intervenção. 
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Tabela 5: Valores médios, desvio-padrão e tamanho de efeito da comparação das médias pré e pós-intervenção em cada ângulo de elevação e 

abaixamento do úmero no plano escapular. Valores negativos indicam rotação externa, rotação superior e inclinação anterior da escápula. 

Variável Ângulo de 

elevação 

(º) 

Média Pré (DP)(°) Média Pós (DP)(°) Diferença 

média (°) 

p Valor IC 95% Tamanho de 

efeito 

 

 

 

Rotação 

Interna/Externa 

30 30,97 (8,12) 33,8 (6,54) 2,83 0,17 (-6,83; 1,18) 0,38 

60 32,22 (8,6) 34,59 (7,88) 2,37 0,25 (-6,37; 1,64) 0,29 

90 34,39 (10,29) 35,3 (12,34) 0,91 0,66 (-4,91; 3,10) 0,08 

120 38,61 (14,28) 38,89 (15,39) 0,28 0,89 (-4,28; 3,72) 0,02 

90 29,47 (9,86) 33,75 (10,43) 4,28 0,04 (-8,29; -0,28) 0,42 

60 29,31 (9,68) 32,41 (8,27) 3,1 0,13 (-7,10; 0,90) 0,34 

30 28,98 (10,29) 32,83 (6,39) 3,85 0,06 (-7,86; 0,15) 0,45 

 

 

 

Rotação 

Superior/Inferior 

30 -9,06 (6,68) -9,9 (6,94) -0,84 0,85 (-7,96; 9,64) 0,12 

60 -25,02 (8,02) -25,8 (10,16) -0,78 0,86 (-8,01; 9,58) 0,09 

90 -41,35 (9,98) -39,89 (15,83) -1,46 0,74 (-10,27; 7,33) 0,11 

120 -56,29 (11,77) -24,16 (51,66) -32,13 <0,01 (-40,93; -23,33) 0,86 

90 -38,82 (19,6) -38,28 (14,7) -0,54 0,90 (-9,34; 8,26) 0,03 

60 -25,4 (11,24) -24,46 (9,75) -0,94 0,83 (-9,74; 7,85) 0,09 

30 -8,58 (9,03) -8,8 (7,25) -0,22 0,96 (-8,58; 9,02) 0,03 

 

 

 

Inclinação 

Anterior/Posterior 

30 -9,74 (5,97) -7,34 (6,04) -2,4 0,33 (-7,24; 2,43) 0,45 

60 -8,56 (6,78) -5,77 (7,48) -2,79 0,26 (-7,62; 2,05) 0,39 

90 -8,86 (9,71) -4,4 (11,46) -4,46 0,07 (-9,29; 0,38) 0,42 

120 -8,9 (18,16) -3,43 (21,86) -5,47 0,03 (-10,31; -0,64) 0,27 

90 -6,86 (9,33) -4,1 (9,56) -2,76 0,26 (-7,59; 2,07) 0,27 

60 -8,74 (6,46) -6,52 (7,52) -2,22 0,37 (-7,06; 2,61) 0,32 

30 -10,22 (6,15) -8,74 (5,95) -1,48 0,55 (-6,32; 3,35) 0,24 

DP: Desvio Padrão; IC: Intervalo de Confiança;  
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Figura 15: Medidas angulares do movimento de rotação interna/externa, rotação 

superior/inferior e inclinação anterior/posterior da escápula em relação ao tórax durante 

o movimento de elevação e abaixamento umeral no plano escapular. 
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7.3. Dor e Função 

7.3.1. Dor e função - Shoulder Pain and Disability Index - Brasil (SPADI-Brasil) 

 Os valores da pontuação total do questionário SPADI-Brasil apresentaram 

evidência de diferenças pré e pós-intervenção (p<0,01), com média inicial de 45,54 

(±16,42) pontos e média final de 13,13 (±15,09) pontos, TE de 2,06 e IC entre 25,52 e 

39,30.  

A figura 16 ilustra os dados da pontuação total do SPADI-Brasil pré e pós-

intervenção. 

Os dados da escala visual numérica da dor do SPADI estão apresentados na 

tabela 5. Da amostra, 8% não apresentaram mudança de intensidade da dor após o 

protocolo, 12% obtiveram um aumento e 80% uma redução da dor após realização do 

protocolo. Dos indivíduos que apresentaram aumento da dor, 33% obtiveram aumento 

de dois ou mais pontos na escala e dos que apresentaram diminuição, 85% tiveram 

redução de dois pontos ou mais na escala.   
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Tabela 6: Análise da frequência da escala visual numérica da dor do SPADI-Brasil 

 Indivíduos (n) Porcentagem Mudança clínica (%) 

Sem dor pré e pós 0 0 - 

Sem mudança de intensidade 2 8 - 

Aumento da intensidade 3 12 33 

Diminuição da intensidade 20 80 85 
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Figura 16: Pontuação total do SPADI-Brasil pré e pós-intervenção. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Este estudo investigou o efeito de um protocolo combinado de fortalecimento 

muscular e treino de aumento de percepção e controle, enfatizando a ação dos músculos 

serrátil anterior, trapézio descendente, trapézio transverso, trapézio ascendente e 

rombóides, na cinemática escapular de indivíduos com síndrome do impacto e 

demonstrou que o protocolo pode gerar alterações cinemáticas, na dor e na função. 

A avaliação dos movimentos escapulares tem sido realizada para avaliar as 

alterações no ombro ao longo do tempo bem como prevenção e reabilitação em 

desordens do complexo do ombro. Quanto à ferramenta de coleta e as medidas 

realizadas pelo sistema eletromagnético de aquisição de dados, a avaliação da 

confiabilidade da medida em repouso de indivíduos saudáveis foi classificada entre boa 

a excelente inter-sessão com erro padrão da medida entre 2,39° a 5,48° (BIAZOTTO et 

al., 2014). Thigpen et al. (2005) demonstraram que as medidas apresentam boa 

confiabilidade para três repetições de elevação do braço no plano sagital, frontal e 

escapular em sujeitos saudáveis. Haik et al. (2014) avaliaram a confiabilidade da 

medida e a mínima mudança detectável (MMD) em repouso, elevação e abaixamento do 

braço no plano sagital de indivíduos saudáveis e com síndrome do impacto e 

verificaram que o grupo síndrome do impacto apresentou confiabilidade entre moderada 

a excelente. 

Os valores de confiabilidade, erro padrão da medida e mínima mudança 

detectável (MMD) específicos para avaliação tridimensional do movimento permitiram 

que os resultados deste estudo fossem comparados com os valores já determinados.  

A variável rotação interna da escápula apresentou evidência de redução pós-

intervenção durante o repouso, superando o erro padrão da medida e a MMD 
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(BIAZOTTO et al., 2014; HAIK; ALBURQUERQUE-SENDÍN; CAMARGO, 2014). 

Borstad (2006) avaliou as variáveis escapulares na posição de repouso e relacionou as 

os dados com a presença ou ausência de encurtamento do músculo peitoral menor e 

verificou que indivíduos com encurtamento apresentaram maior rotação interna da 

escápula quando comparado com indivíduos alongados.  

A teoria de que exista uma relação direta entre o músculo peitoral menor e 

mudanças no posicionamento ao repouso podem ser compreendidas uma vez que 

origina na terceira, quarta e quinta costelas e insere no processo coracóide. Um 

encurtamento no músculo peitoral menor resultaria então em uma aproximação da 

inserção e um aumento da tensão durante o movimento de elevação do braço, gerando 

uma restrição dos movimentos de rotação superior, inclinação posterior e rotação 

externa da escápula (BORSTAD, 2006). Camarini (2012) realizou então um protocolo 

de alongamento do músculo peitoral em indivíduos com encurtamento, a fim de 

verificar se o alongamento do músculo iria gerar alterações na cinemática da escápula, 

porém não avaliou a posição de repouso. Não foram encontradas diferenças nos 

movimentos pré e pós-intervenção após o programa de alongamento e os autores 

consideraram que a ausência de evidência de alteração pós-intervenção estaria 

relacionada com a falta do treino sensório motor dos músculos responsáveis pela 

estabilização e movimentação ativa da escápula. Portanto, verificamos que no presente 

estudo, o treino sensório-motor e o fortalecimento dos estabilizadores da articulação 

escapulotorácica foram capazes de gerar uma mudança no padrão da escápula ao 

repouso com redução da rotação interna pós intervenção.  

Vale ressaltar que devido à relação direta entre a escápula e postura, a presença 

de um grande número de variáveis posturais deve ser considerada na análise, pois há 

uma grande dificuldade de isolar uma variável específica e determinar se há interação 
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entre elas (BORSTAD 2006), principalmente quando nos referimos a um movimento 

escapular que apresenta uma grande variabilidade entre sujeitos, como é o caso da 

rotação interna/externa da escápula (LUDEWIG et al., 2009; LUDEWIG; BRAMAN, 

2011) 

Os valores da rotação interna para o plano sagital demonstraram evidência de 

diferença, uma vez que a diminuição da rotação interna nas angulações 30°, 60°, 90° e 

120° da elevação e 30° do abaixamento glenoumeral pós-intervenção superou a MMD e 

o erro padrão da medida (HAIK; ALBURQUE RQUE-SENDÍN; CAMARGO, 2014). 

Os valores de rotação interna no plano sagital foram maiores em relação ao plano 

frontal e escapular (BIAZOTTO et al., 2014). A rotação interna da escápula no plano 

frontal apresentou uma redução após a intervenção a 120° de elevação glenoumeral 

superando o erro padrão da medida de 7,45° (Camarini, 2012) e no plano escapular 

apresentou evidência de aumento a 90° do abaixamento do braço.  

A rotação interna pode afetar o espaço subacromial e acredita-se que um 

aumento desta variável sem alteração da posição umeral pode gerar em um aumento da 

rotação externa glenoumeral, sendo benéfico para o aumento do espaço subacromial 

permitindo que a tuberosidade maior do úmero fique livre. Porém, um aumento da 

rotação interna da escápula associada ao aumento da rotação externa glenoumeral 

podem levar ao impacto interno posterior do manguito rotador (FLATOW et al., 1994).  

Dos três movimentos realizados pela escápula, a rotação interna é considerada a de 

maior variabilidade (LUDEWIG et al., 2009; LUDEWIG; BRAMAN, 2011), portanto 

não existe um consenso estabelecido na literatura de que esta variável influencia 

diretamente na presença de dor no ombro.  

A inclinação anterior no plano sagital apresentou uma redução a 90° e 120° de 

elevação após a intervenção, porém não superou o EPM e a MMD de 13,89° e 17,27° 
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respectivamente (HAIK; ALBURQUERQUE-SENDÍN; CAMARGO, 2014). No plano 

frontal a evidência de diminuição na inclinação anterior foi a 90° de elevação e no plano 

escapular a 120° da elevação glenoumeral. Ambas as diferenças permaneceram fora do 

EPM de 3,14° e 2,80°, respectivamente (CAMARINI, 2012). 

Roy et al. (2009b) observaram que após realização do protocolo de controle 

motor e fortalecimento com duração de quatro semanas, dos oito indivíduos da amostra, 

cinco apresentaram um aumento da inclinação posterior a 90° no plano sagital e sete 

indivíduos apresentaram aumento da inclinação posterior a 90° no plano frontal. 

Worsley et al. (2013) avaliaram indivíduos com SIS após treino do controle motor que 

teve duração de 10 semanas e verificaram que houve um aumento da inclinação 

posterior no plano frontal a 90° de elevação.  

Já a rotação superior da escápula apresentou uma redução durante a fase 

excêntrica do movimento a 90° e 60° no plano frontal. A 120° de elevação glenoumeral 

no plano escapular também apresentou diminuição da rotação, superando o EPM de 

4,16° (CAMARINI, 2012). Esta redução da rotação na fase final da elevação e na fase 

excêntrica do movimento pode indicar uma melhora do recrutamento, do controle 

neuromuscular e melhora da co-ativação dos músculos trapézio transverso e serrátil 

anterior ((DE MORAIS FARIA et al., 2008; WORSLEY et al., 2013) responsáveis pela 

estabilização do movimento de rotação superior/inferior.  

O protocolo de fortalecimento e controle motor proposto foi determinado através 

da escolha de exercícios que são utilizados na prática clínica e apresentam 

recomendações na literatura. Porém não há um consenso em relação aos exercícios de 

controle motor e por isso optou-se por utilizar exercícios que foram descritos com 

realização de feedback visual, auditivo ou cinestésico com ênfase na retração da 

escápula.  
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O fortalecimento muscular teve enfoque na musculatura escápulotorácica, mas 

não priorizou o fortalecimento do músculo trapézio descendente, pois, indivíduos com 

síndrome do impacto apresentam uma atividade excessiva do trapézio descendente 

combinado com uma redução da atividade do trapézio ascendente e serrátil anterior, 

gerando um desequilíbrio muscular que resulta em um movimento escapular alterado 

(LUDEWIG; COOK, 2000). Huang et al. (2013) avaliaram o efeito do treinamento com 

biofeedback eletromiográfico para ativação da musculatura escapulotorácica de 

indivíduos com SIS, com enfoque na relação entre trapézio descendente e trapézio 

transverso, ascendente e serrátil anterior durante a realização dos exercícios. Para o 

cálculo, forneceu os valores em porcentagem e valores acima de 100% indicavam que a 

atividade do músculo trapézio descendente foi maior do que os demais músculos 

analisados e valores abaixo de 100% indicavam que trapézio transverso, trapézio 

ascendente ou serrátil anterior foram mais ativos que o trapézio descendente. 

O ganho de força do músculo trapézio descendente pode ser considerado 

benéfico aos portadores da síndrome do impacto, pois o protocolo manteve equilibrada 

a relação de entre os músculos trapézio descendente/trapézio transverso, trapézio 

descendente/trapézio ascendente e gerou uma melhora da relação trapézio 

descendente/serrátil anterior.  

 A pontuação total do SPADI-Brasil obteve diminuição de 32,41 pontos, 

superando a MMCI de 10 pontos (EKEBERG et al., 2010). Os indivíduos submetidos 

ao protocolo apresentaram diminuição da dor e melhora da qualidade de vida. Estudos 

recentes que realizaram treino sensório-motor e fortalecimento muscular com enfoque 

na articulação escapulotorácica também observaram melhora da dor e da qualidade de 

vida dos indivíduos submetidos a tratamento (BAE et al., 2011; BAŞKURT et al., 

2011b; STRUYF et al., 2011; WORSLEY et al., 2013). Os dados da escala visual 
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numérica da dor do SPADI-Brasil demonstra que da amostra, três indivíduos que 

apresentaram aumento da dor, um obteve aumento de dois ou mais pontos na escala e 

dos que apresentaram diminuição, dezessete tiveram redução de dois pontos ou mais. 

Uma mudança de dois pontos para mais ou para menos na escala indica uma mudança 

clinicamente importante (SALAFFI et al., 2004). 

As alterações cinemáticas apresentadas fora dos limites do EPM e da MMD em 

angulações elevadas da glenoumeral estão mais suscetíveis a erros de medida, uma vez 

que durante a validação do equipamento eletromagnético de sensores superficiais com o 

método invasivo, os autores puderam observar que as medidas foram similares entre as 

duas técnicas abaixo de 120° de elevação glenoumeral (KARDUNA et al., 2001). Há na 

literatura uma inconsistência de resultados relacionados à avaliação cinemática da 

escápula e sua relação com a síndrome do impacto. Estes resultados podem estar 

relacionados com diversos fatores como a própria natureza da doença, considerada 

multifatorial, a incerteza da relação entre SIS e postura e aos vários métodos de medida 

da posição da escápula bem como a confiabilidade e o erro das medidas (BORSTAD; 

LUDEWIG, 2002; HAIK; ALBURQUERQUE-SENDÍN; CAMARGO, 2014; LEWIS; 

GREEN; DEKEL, 2001; LEWIS; WRIGHT; GREEN, 2005; RATCLIFFE et al., 2014).  

Também vale ressaltar que a melhora de dois pontos ou mais na escala visual 

numérica da dor do SPADI-Brasil em dezessete indivíduos indica uma melhora clínica 

relevante. Portanto, existe a necessidade da realização de um estudo clínico controlado 

para avaliar se estas mudanças estão relacionadas ou não com a flutuação natural dos 

sintomas, a evolução para a cura ou minimização dos sintomas e a percepção do 

paciente frente à solidariedade e empatia do terapeuta e da terapia (HERBERT et al., 

2011). 
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9. CONCLUSÃO 

 

 O treino do controle motor e fortalecimento muscular com duração de oito 

semanas influenciou o padrão de movimentação escapular e gerou diminuição da dor e 

melhora da função do ombro de indivíduos com síndrome do impacto. 
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ANEXO 1: Carta aprovação Secretaria Municipal da Saúde  
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ANEXO 2: CARTA DE APROVAÇÃO DO CEP 
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ANEXO 3: Shoulder Pain and Disability Index versão Brasil (SPADI Brasil) 
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APÊNDICE A: FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________ 

Cidade ____________________ Telefone: ( ) ________________  

Celular ( ) _______________________ 

Data de nascimento: ____/____/____Idade: _______ Peso: _______ Altura: _________ 

Índice de massa corporal: _____________ Profissão: 

_________________________________  

Braço dominante: _____ Data da coleta: ____/____/____ 

 

História 

 Sim Não 

Dor no ombro   

Disfunção no ombro   

Cirurgia prévia no ombro   

Fratura no ombro   

Dor no ombro irradiada   

Doença pulmonar   

Doença cardíaca   

Doença sistêmica   

 

Exame Físico 

Inspeção: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________  

 

Avaliação Discinesia escapular: 

 Direito Esquerdo 

Estático   

Dinâmico   

 

Amplitude de movimento da articulação glenoumeral (graus): 

Movimento Membro direito Membro esquerdo 

Flexão   

Extensão   

Abdução plano frontal   

Adução plano horizontal   

Rotação lateral   

Rotação medial   

Elevação plano escápula   

 

Testes específicos de impacto subacromial: 

Ombro Membro direito Membro esquerdo 

Neer   

Hawkins-Kennedy   

Arco Doloroso   
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Escala Visual Numérica (EVN): 

 

Outros testes ortopédicos específicos: 

 Membro direito Membro esquerdo 

Sinal do sulco   

Jerk   

Yokum   

Gerber    

Rockwood   

Drop arm test   

Sinal de Popeye   

 

Observações 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

Consentimento formal de participação no estudo intitulado: “O treino do controle motor 

e o fortalecimento muscular alteram a cinemática da articulação escápulo-torácica?”. 

Pesquisador responsável: Gisele Harumi Hotta  

Orientadora responsável: Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira  

 

Eu, __________________________________________ portador no RG n°__________ 

Residente à ___________________________________ bairro ____________________  

Cidade __________________-____ declaro que tenho ___ anos de idade e que 

concordo em participar, voluntariamente, na pesquisa conduzida pelos alunos 

responsáveis e por seu (sua) respectivo(a) orientador(a).  

 

Esclarecimento geral e objetivo do estudo:  

O objetivo deste estudo é aplicar um protocolo de exercícios que enfatizem o treino 

neuromuscular e fortalecimento para a musculatura do ombro. Esta pesquisa é 

importante, pois trará maior respaldo científico para a utilização deste exercício nos 

programas de reabilitação de indivíduos com síndrome de pinçamento subacromial.  

Explicação do procedimento:  

Após a avaliação inicial serão realizadas três avaliações da dos movimentos dos ombros 

do Sr(a), sendo uma antes e outra após um programa fortalecimento para a musculatura 

do ombro e outra ao final da aplicação do protocolo. Essas avaliações serão feitas com 

um equipamento chamado 3SPACE® Liberty® (Polhemus Inc.). Para isso serão 

posicionados sensores sobre a sua pele que serão seguros com fita adesiva. Além disso, 

serão marcados alguns pontos na pele, através do toque de uma caneta que possui um 

sensor na ponta. A intervenção terá duração de 8 semanas e será composta por 

diferentes tipos de exercícios para a musculatura do ombro, que serão realizados 3 vezes 

por semana, em dias não consecutivos e cada exercício será realizado inicialmente sem 

peso e posteriormente com peso adicional.  

Possíveis benefícios:  

Estou ciente de que, com exceção dos benefícios esperados em decorrência do 

fortalecimento muscular, não existem benefícios diretos para minha pessoa devido à 

participação nesta pesquisa e que os dados obtidos pelos responsáveis auxiliarão no 

maior conhecimento da doença estudada. Também estou ciente de que posso me 

desligar da pesquisa a qualquer momento sem que isso me traga qualquer prejuízo, me 

comprometendo somente a comunicar pelo menos um dos responsáveis pela pesquisa. 

A minha participação dessa pesquisa não me acarretará despesas. Além disso, eu tenho 

o direito de solicitar indenização caso a participação desse estudo venha a me prejudicar 

de alguma forma. 



103 

 

 

Desconforto e risco:  

Fui informado que este experimento não trará nenhum tipo de risco a minha saúde e que 

minha identidade será mantida em sigilo absoluto. Fui informado ainda que devido aos 

exercícios para o fortalecimento, posso apresentar sintomas de dor e desconforto após as 

sessões e que esses sintomas desaparecerão aos poucos. 

Seguro de saúde ou de vida:  

Eu entendo que não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa vir a 

me beneficiar em função de minha participação neste estudo.  

Liberdade de participação:  

A minha participação neste estudo é voluntária. É meu direito interromper minha 

participação a qualquer momento, sem que isso incorra em qualquer penalidade ou 

prejuízo à minha pessoa.  

Sigilo de identidade:  

As informações obtidas nesta pesquisa serão de maneira alguma associadas a minha 

identidade e não poderão ser consultadas por pessoas leigas sem minha autorização 

oficial. Estas informações poderão ser utilizadas para fins estatísticos ou científicos, 

desde que fiquem resguardados a minha identidade e meu anonimato. 

 

Para questões relacionadas a este estudo, contate: 

Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira 

Curso de Fisioterapia – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP 

Fone: (0XX16) 33154413 email: siriani@fmrp.usp.br 

Os responsáveis pelo estudo me explicaram todos os riscos envolvidos, a necessidade da 

pesquisa e se prontificaram a responder todas as minhas questões sobre o experimento. 

Eu aceitei participar deste estudo de livre e espontânea vontade. Entendo que é meu 

dever manter uma cópia deste consentimento. 

Ribeirão Preto, ___ de _________________ de 20__ 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Assinatura do voluntário: ____________________________ 

________________________________ ________________________________ 

Gisele Harumi Hotta    Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira 

Pesquisadora responsável     Orientadora responsável 
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