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RESUMO 

SCATOLIN, R.O Efeito da adição de contração abdominal a exercícios do ombro na 

ativação dos músculos periescapulares de participantes com sintomas de impacto 

subacromial: estudo observacional transversal. 2018. X p. Dissertação (mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

De acordo com o conceito de cadeia cinética, o controle da posição distal depende da estabilização dos 

segmentos proximais. Deste modo, a estabilização necessária para o controle e movimento dos 

membros superiores é proporcionada pelo tronco e pela pelve que servem como meio de transmissão 

de força e energia. O controle da postura e do movimento é realizado por mecanismos de feedback e 

feedforward definidos pela teoria do controle motor. O feedforward é descrito pelas atividades 

antecipatórias corporais a fim de neutralizar os efeitos perturbadores de determinada condição 

específica. O feedback é representado pelo uso do biofeedback (estímulo verbal, visual, auditivo ou 

cinestésico) com o objetivo de restaurar a coordenação e o controle muscular, e potencializar os 

mecanismos de feedforward muscular. Há poucas investigações de tais mecanismos de controle no 

complexo articular do ombro e estudos prévios demostram a influência de comandos verbais para a 

orientação escapular sobre os padrões de ativação muscular seletiva do ombro. Objetivo: verificar o 

efeito da instrução verbal para ativação consciente da musculatura abdominal, sobre a atividade dos 

músculos periescapulares em pacientes com sintomas da síndrome do impacto no ombro durante 

exercícios de força. Materiais e Métodos: 30 voluntários com condição dolorosa há pelo menos 4 

semanas no ombro, de ambos os sexos ( 11 homens e 19 mulheres) com idade de 35 a 75 anos 

realizaram exercícios para o complexo sendo que o grupo controle apenas repetiu os exercícios já o 

outro grupo recebeu treinamento para adicionar a contração abdominal consciente referente a estímulo 

verbal e tátil durante os mesmos exercícios previamente realizados, assim o sinal eletromiográfico foi 

captado através do aparelho Trigno
TM

 Wireless System (Delsys Inc. Boston, MA). Resultados: Durante os 

exercícios a comparação entre grupos com e sem instrução para contração abdominal no momento pré 

e pós apresentou diferença no modelo linear de efeitos mistos apenas para os músculos Trapézio 

Transverso durante o Full can (FC) para o lado sintomático (TE:0,92); Trapézio ascendente para o lado 
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sintomático durante (FC) (TE:-0,96) e para o lado assintomático durante External Rotation Kneeling 

(ERK) (TE:-0,81); já o Serrátil anterior quando exigido no exercício Knee Push (KP) o lado assintomático 

apresentou diferença entre os grupos (TE:-1,24) assim como no (ERK) com (TE: -2,09) para lado 

assintomático e no Wall Slide with Towel (WST) com (TE:1,03) também para o lado assintomático; 

Conclusão  

Palavras Chaves: Escápula, Abdômen, Eletromiografia, Ombro. 
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ABSTRACT 

SCATOLIN, R.O Effect of the addition of abdominal contraction to shoulder exercises on the 

activation of the periescapular muscles of participants with subacromial impact symptoms: a 

cross-sectional observational study. 2018. X p. Dissertation (masters degree) - Medical School 

of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

According to the kinetic chain concept, the control of the distal position depends on the 

stabilization of the proximal segments. Thus, the stabilization necessary for the control and 

movement of the upper limbs is provided by the trunk and pelvis which serve as a means of 

transmitting force and energy. The control of posture and movement is performed by 

feedback and feedforward mechanisms defined by motor control theory. Feedforward is 

described by anticipatory body activities in order to counteract the disruptive effects of a 

particular condition. The feedback is represented by the use of biofeedback (verbal, visual, 

auditory or kinesthetic stimulus) with the objective of restoring coordination and muscular 

control, and potentiate the mechanisms of muscle feedforward. There are few investigations 

of such control mechanisms in the shoulder joint complex and previous studies demonstrate 

the influence of verbal commands on the scapular orientation on selective muscular activation 

patterns of the shoulder. Objective: To verify the effect of verbal instruction for conscious 

activation of the abdominal musculature on the activity of the periescapular muscles in 

patients with symptoms of shoulder impact syndrome during strength exercises. Materials and 

Methods: 30 volunteers with painful condition for at least 4 weeks on the shoulder, of both 

sexes (11 men and 19 women) aged 35 to 75 years performed exercises for the complex and 

the control group only repeated the exercises already the other group received training to add 

conscious abdominal contraction regarding verbal and tactile stimuli during the same exercises 

previously performed, so the electromyographic signal was captured through the TrignoTM 

Wireless System (Delsys Inc. Boston, MA). Results: During the exercises, the comparison 

between groups with and without instruction for abdominal contraction at the pre and post 

moments presented a difference in the linear mixed effects model only for Middle trapezoid 

muscles during Full can (FC) for the symptomatic side (TE: 0.92 ); trapeze lower to the 

symptomatic side during (FC) (TE: -0.96) and to the asymptomatic side during External 

Rotation Kneeling (TE: -0.81). The anterior serratus when required in the Knee Push exercise 

(KP), the asymptomatic side presented a difference between the groups (TE: -1.24) as well as 

in the (ERK) with (TE: -2.09) for asymptomatic side and Wall Slide with Towel (WST) with (TE: 

1.03) also for the asymptomatic side; Conclusion: 

Key Words: Scapula, Abdomen, Electromyography, Shoulder. 
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1. INTRODUÇÃO 

O complexo articular do ombro está entre as regiões mais acometidas por desordens 

musculoesqueléticas (1)(2). Quando presentes, estas desordens podem alterar o 

funcionamento deste complexo e assim gerar, por exemplo, a síndrome do impacto 

subacromial (SIS) (3) que é uma das condições mais recorrentes e pode levar a quadros de dor 

e incapacidade funcional. Por isso a necessidade de abordagens sobre o tratamento (4); 

(5)avaliação e classificação da SIS. 

Indivíduos com sintomas de impacto no ombro demonstram uma alteração no padrão 

dos movimentos escapulares, como: aumento da rotação superior, diminuição da inclinação 

posterior e rotação medial aumentada em relação ao tórax (6). Estas alterações possuem 

influência da coordenação da ativação muscular periescapular que provém da mudança do 

comportamento da escapula durante principalmente movimentos de elevação (7); (8);  (9), 

além da limitação causada pela condição dolorosa, diminuindo assim a funcionalidade dos 

membros superiores. 

Além das alterações biomecânicas ocorrem também alterações a nível cortical(10), 

como mudanças no limiar de dor, cinesiofobia,  hipervigilância em relação aos movimentos do 

membro afetado, ocasionando uma neuroplasticidade principalmente em pacientes com dores 

crônicas ou persistentes(11) como os que possuem os sintomas de impacto no complexo do 

ombro.  

Grande parte dos tratamentos conservadores propostos para esta desordem possui 

uma visão seletiva em relação aos músculos que em tese proporcionam uma melhora da 

estabilidade (12) e dinâmica das articulações envolvidas, visando promover um balanceamento 

de ativação e força entre eles (13); (14); (15); (16), ou seja, os músculos são exercitados de 
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modo isolado ou preferencial, sendo eles: serrátil anterior (SA), trapézio ascendente (TA), 

trapézio transverso (TT) e trapézio descendente (TD).  

A abordagem que destaca alguns músculos durante a reabilitação demonstra bons 

resultados (17); (18); (19), porém a demanda de funcionalidade das atividades de vida diária os 

movimentos são realizados através de uma sinergia entre músculos do corpo todo. Sendo 

questionável a adição de mais grupos musculares para uma abordagem mais funcional e global 

na reabilitação da SIS. 

A sinergia do abdômen em sua região proximal com o complexo do ombro de forma 

distal demonstra que para um controle motor adequado dos movimentos dos membros 

superiores existe uma contração antecipatória, que se inicia nos membros inferiores e inclui o 

tronco (4); (20). Do ponto de vista biomecânico, o conceito de cadeias cinéticas (21) aborda a 

importância da continuidade destes movimentos entre segmentos e a participação do corpo 

como um todo, aumentando também a importância da ação de músculos como os do 

abdômen, que além de estabilizarem o centro do corpo facilitam essa transmissão de energia 

em cadeia para os grupos musculares distais, o que já foi demonstrado em pessoas saudáveis 

durante exercícios de membro superior realizados com a adição da contração abdominal (22). 

 Kaur N. et al. (2014)(23) demonstraram que o movimento de “socar a frente” 

realizando a máxima protração escapular, associado à cadeia cinética fechada de membros 

inferiores e rotação do tronco que é gerada pela intenção de aumentar a distância alcançada 

pelo soco, eleva a ativação EMG do músculo serrátil anterior em relação ao movimento de 

somente socar a frente na postura bípede. E chama a atenção para como essa descoberta da 

influência tanto dos membros inferiores quanto da rotação de tronco pode modificar a visão 

da reabilitação das desordens do ombro, principalmente através dessa maior ativação do 

músculo serrátil que tem um papel importante no posicionamento estático e dinâmico da 

escápula. 
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Os estudos até o presente momento mostram um aumento da ativação e força dos 

músculos periescapulares quando os músculos abdominais são exigidos (24) além da influência 

da rotação do tronco nessa mesma ativação (25) e membros inferiores (5). Todos os estudos 

relacionando a interação do corpo na transmissão de força citados neste projeto foram 

desenvolvidos com participantes saudáveis e com diferentes tipos de exercícios, o que deixa 

uma questão a ser respondida em relação ao comportamento da ativação muscular em 

participantes sintomáticos frente aos exercícios que demonstraram um aumento da ativação 

muscular em pessoas saudáveis e até mesmo em outros exercícios que possam ser propostos. 

O presente estudo analisou a ativação muscular do complexo do ombro em exercícios 

que foram realizados com a adição da contração abdominal, observando assim o 

comportamento eletromiográfico destes músculos em pessoas com sintomas de SIS. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo geral 
Comparar através de um estudo do tipo observacional transversal, a ativação 

eletromiográfica dos músculos periescapulares com e sem adição da contração abdominal em 

exercícios de força para o complexo do ombro em participantes com sintomas de síndrome do 

impacto subacromial. 

 

3. HIPÓTESE 

A hipótese deste estudo é que os pacientes com sintomas de síndrome do impacto 

subacromial que realizarem os exercícios enfatizando a musculatura periescapular com adição 

da contração consciente da musculatura abdominal por instrução, apresentem um aumento 

da ativação dos músculos periescapulares quando comparado aos registros do protocolo sem 

o biofeedback. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Delineamento do estudo 
Este estudo do tipo observacional transversal visa analisar a ativação muscular através 

da eletromiografia de superfície de um protocolo de exercícios para o complexo do ombro na 

abordagem de pessoas com sintomas de síndrome do impacto com e sem a adição da 

contração voluntária abdominal, possuindo dados registrados propesctivamente. 

 

4.2. Aprovação do protocolo e registro do estudo 
O estudo foi submetido e aprovado pelo comitê de ética do Centro de Saúde Escola da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP de acordo com resolução 466 do CNS/2012 

CAAE 55333716.2.0000.54.14. 

 

4.3. Cálculo do tamanho amostral 
O cálculo do tamanho amostral foi realizado através do programa G*Power Version 

3.1.9.2, utilizando ANOVA para medidas repetidas entre fatores com α = 0.05, β =0,80 para 

duas medidas e o maior desvio padrão entre os grupos para cada músculo em cada exercício, 

considerando os dados obtidos durante a coleta de 16 participantes. Uma estimativa de 5% de 

perda (8 sujeitos) foi somada ao valor do cálculo amostral totalizando uma amostra de 76 

participantes. 

 

4.4. Participantes 
A amostragem deste estudo é de caráter não-probabilística intencional, recrutando 

participantes entre 35 e 75 anos de idade de ambos os sexos através de divulgação em redes 

sociais, além dos voluntários diagnosticados com dor no ombro selecionados através da 

consulta às guias de encaminhamento da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da cidade de 

Ribeirão Preto. O pedido de autorização para acesso às guias foi realizado no Protocolo Geral 

da Secretaria da Saúde, por uma aprovação pela Secretária Municipal de Saúde. Após a 
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autorização do secretário, as fichas triadas continham no diagnóstico os termos: dor anterior 

no ombro, ombro doloroso, síndrome do impacto, síndrome do manguito rotador. 

Os pacientes com potencial para elegibilidade foram contatados por meio telefônico e 

em uma entrevista breve foi feito o convite e verificado a disponibilidade de horário para 

participação da avaliação para inclusão no estudo. Neste momento o indivíduo é informado 

sobre os objetivos e procedimentos do estudo, algumas perguntas em relação às condições 

clínicas dos pacientes foram feitas. 

Aqueles indivíduos que aceitarem participar do estudo e relatarem alguns dos critérios 

de exclusão serão convidados a participar de uma avaliação no Centro de Saúde e Escola (CSE) 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, com agendamento do dia e horário. 

Os critérios de inclusão são: sujeitos com idade entre 35 e 75 anos com dor anterior 

unilateral do ombro a pelo menos 4 semanas e apresentem resultados positivos para pelo 

menos três dos seguintes testes de impacto: Hawkins-Kennedy, Neer, Empty can, pain arc e 

external rotation resistance(26).  Já os critérios de exclusão: histórico de fratura no complexo 

do ombro, lesão ou ruptura total tendínea e/ou ligamentar nos membros superiores e 

inferiores nos últimos 6 meses, que apresentem síndrome do túnel do carpo, pacientes que 

estejam recebendo atendimento fisioterapêutico e tenham o diagnóstico de doenças 

sistêmicas, além do índice de massa corpórea (IMC) maior que 29,0 kg/m². 

Uma ficha de avaliação inicial foi aplicada com questões referentes aos dados 

demográficos e antropométricos, além de informações sobre o quadro clínico dos 

participantes, incluindo a intensidade da dor presente tomada pela escala numérica de dor 

(27) e o auto-relato de dor e incapacidade relacionados ao ombro acometido pelo questionário 

SPADI-Brasil (28). Também foram avaliados dados como o lado acometido pelo dor, a 

utilização de medicamentos, nível de atividade física, profissão, nível educacional, história 

prévia da dor ombro e duração dos sintomas. Essa avaliação tem por finalidade completar a 

caracterização dos sujeitos a fim de serem considerados elegíveis ou não para o estudo.  
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Tabela 1: Caracterização da amostra, dados antropométricos e Questionário SPADI-Brasil 

Voluntários Média Desvio Padrão 

Idade 50 9,9 

Massa 64,5 kg 14,9 

Altura 162 cm 11,8 

Spadi-Br (Total) 47,3 22,0 
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5. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. Eletromiografia 
Para aquisição do sinal eletromiográfico, foi utilizado o equipamento TrignoTM Wireless 

System (Delsys Inc. Boston, MA). Este sistema é composto por dezesseis sensores de superfície 

e cada um deles contém quatro barras paralelas de 99,9 % de prata (Ag) com uma dimensão 

de contato de 5 x 1 mm, representando dois os eletrodos ativos e dois os estabilizadores, 

dispensando o uso de eletrodo de referência. O sistema apresenta como parâmetros: ruído de 

base de < 0,75 µV RMS, razão de rejeição de modo comum de > 80 dB, amplificador com um 

fator de 909 e um alcance de ± 5 V e frequência de amostragem de 2000 Hz. 

 

6. PROCEDIMENTOS 

6.1. Colocação dos eletrodos 
Foi realizada a análise eletromiográfica dos músculos serrátil anterior, trapézio em 

suas fibras descendente, transversa e ascendente, reto abdominal e oblíquo externo(29); (24); 

(30). A colocação dos eletrodos e outras considerações da avaliação eletromiográfica seguiram 

as orientações dadas pela Surface Electromyography for the Non-Invasive Assesment of 

Muscles - SENIAN (31).  

A pele foi preparada com a tricotomia realizada através do aparelho de barbear 

descartável Guillette® para adequada interação do eletrodo com a superfície corporal e então 

limpa com álcool. A colocação dos eletrodos seguiu as seguintes especificações: 

1. Porção descendente do músculo trapézio: eletrodo no ponto médio entre o 

processo espinhoso da sétima vértebra cervical e o acrômio (31); 

2. Porção transversa do músculo trapézio: eletrodo posicionado no ponto médio 

entre a terceira vértebra torácica e a borda medial da escápula (31); 

3. Porção ascendente do músculo trapézio: eletrodo colocado a 2/3 da distância 

entre o trígono superior da escápula e a oitava vértebra torácica (31); 
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4. Músculo serrátil anterior: a colocação do eletrodo foi realizada de acordo com a 

proposta de (24), sendo posicionado abaixo da axila ao nível da ponta inferior da 

escapula; 

5. Músculos oblíquo externo, oblíquo interno e reto abdominal: a colocação do 

eletrodo seguirá o proposto por (32). No músculo oblíquo externo os sensores 

foram posicionados a 15 centímetros laterais à cicatriz umbilical orientado em 

direção às fibras musculares, logo abaixo da curvatura das costelas, para o músculo 

oblíquo interno, a 2 centímetros medial e inferior da espinha ilíaca ântero-superior 

e para o músculo reto anterior, a 2 cm lateral à cicatriz umbilical e superior em 

direção das cartilagens costais. 

6.2. Coleta de Força Máxima 
A coleta da atividade eletromiográfica gerada no máximo esforço voluntário em 

contrações isométricas específicas para cada músculo foi realizada para a normalização do 

sinal eletromiográfico bruto. Em cada um dos exercícios os voluntários fizeram três repetições 

de cinco segundos de contração voluntária máxima, com descansos de cinco segundos entre 

cada repetição e de dois minutos entre cada teste. As indicações para cada músculo foram: 

1. Porção descendente do músculo trapézio: a resistência é aplicada na abdução 

isométrica do braço a 90 graus na posição sentada com rotação externa (33); 

2. Porção transversa do músculo trapézio: foi avaliada na posição prona e a 

resistência foi aplicada na abdução a 90 graus com rotação externa glenoumeral 

(33); 

3. Porção ascendente do músculo trapézio: a resistência deve ser aplicada na posição 

prona com o braço localizado diagonalmente sobre a cabeça com rotação externa 

glenoumeral, na direção das fibras desse músculo (33); 

4. Músculo serrátil anterior: a força máxima foi quantificada com o indivíduo 

sentando com o braço em flexão anterior de 130 graus no plano escapular e a 

resistência aplicada em contra da flexão (24); 
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5. Músculos oblíquo externo, oblíquo interno e reto abdominal: a força máxima foi 

avaliada durante o exercício sitting axial rotation para o músculo oblíquo externo e 

interno de forma contralateral, com o sujeito na posição supino com flexão do 

quadril de 45 graus e do joelho de 90 graus com os braços cruzados na frente do 

peito, leva seu tronco em flexão anterior com rotação tentando levar um dos 

ombros no joelho oposto e a resistência aplicada em contra do movimento. A 

avaliação da força máxima ocorre durante o exercício supine sit-up para o músculo 

reto abdominal, com o sujeito na posição supino com flexão do quadril de 45 graus 

e do joelho de 90 graus com os braços cruzados na frente do peito, leva seu tronco 

em flexão anterior e a resistência aplicada contra do movimento (32). 

6.3. Exercícios Sem Instrução 
Neste estudo, os 30 participantes foram distribuídos aleatoriamente. Previamente ao 

início da orientação e aplicação dos exercícios, os participantes tiveram orientações básicas 

sobre os métodos que seriam realizados. Logo após foi sorteado aleatoriamente a sequência 

dos exercícios através da posição em que eles seriam realizados, sentado, em pé, quatro 

apoios e ajoelhado.   

Em seguida os participantes foram apresentados e familiarizados a todos os exercícios, 

o protocolo de exercícios é igual para ambos os grupos na primeira coleta dos sinais 

eletromiograficos, logo após os exercícios se repetiram e apenas um grupo teve a instrução 

para a adição da contração abdominal.  

Knee Push-Up (KPU) 

Posição inicial em quatro apoios 

no solo. O participante é instruído 

a fazer máxima retração a partir 

da máxima protração da escápula 

Figura 1: Knee Push-Up 
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Figura 3: Full Can 

External Rotation Kneeling (ERK) 

Postura ajoelhada e com os 

cotovelos apoiados sobre a maca. 

É realizado uma rotação lateral 

bilateral com resistência elástica 

Full Can (FC) 

Postura bípede. Elevação do braço 

no plano escapular com os 

cotovelos em extensão e os 

polegares voltados para cima 

External Rotation with 

Elevation(ERE) 

Postura bípede. É realizada uma 

elevação do braço no plano 

escapular junto com a rotação 

lateral do ombro, cotovelos 

inicialmente fletidos e resistência 

elástica presente 

Seated External Rotation (SER) 

Na posição sentada e com os 

cotovelos fletidos a 

aproximadamente 90° o paciente 

realiza a rotação lateral do ombro 

somada à retração escapular 

Figura 4: External Rotation with Elevation 

Figura 5: Seated External Rotation 

Figura 2: External Rotation Kneeling 
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Figura 2: Isometric Low Row 

Wall Slide with Towel (WST) 

Postura bípede e pressionando 

uma toalha contra a parede com a 

mão. O movimento é o deslizar de 

uma tolha para cima e 

posteriormente para baixo na 

direção diagonal 

Isometric Low Row (ILR) 

Postura bípede, com uma rotação 

interna do ombro e o cotovelo 

estendido. O participante empurra 

a maca contra a parede com a 

face palmar 

Inferior Glide (IG) 

Na posição sentada, membro 

superior abduzido à 90º em 

rotação externa. O participante 

deprime uma bola contra a maca 

 

Figura 6: Wall Slide with Towel 

Figura 8: Inferior Glide 
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Os exercícios apresentados acima foram aplicados dentro dos limites de cada 

participante priorizando a integridade física de cada um e sempre evitando a presença de dor 

durante a execução de cada um deles. Do total de 8 exercícios 3 são isométricos e 5 são 

dinâmicos, sendo que 3 foram realizados unilateralmente com o lado sintomático e 

assintomático. 

 

6.4. Exercícios Com Instrução 
A coleta dos dados eletromiográficos foi realizada novamente durante os mesmos 

exercícios que no primeiro momento não possuíam instrução para a contração abdominal, 

porém agora estarão presentes o estímulo tátil (tapping de pressão e deslizamento) e o 

feedback verbal (“força no abdômen”, “contrai o abdmên”, “aperta o abdômen”) , buscando a 

adição da ativação dos músculos abdominais. 

 

6.5. Escala de Borg modificada  
Devido às possíveis diferenças nas capacidades individuais de realizar força durante as 

tarefas do estudo, na fase inicial das coletas, foi acrescentada à avaliação do esforço percebido 

utilizando a Escala de Borg Modificada (34) (Cavalcante 2008). A escala é classificada em: 

0:Nenhuma; 0,5:Muito, muito leve; 1:Muito leve; 2:Leve; 3:Moderada; 4:Pouca intensa; 

5:Intensa; 6: ; 7:Muito intensa; 8: ; 9:Muito, muito intensa; 10:Máxima. 

Ela foi apresentada aos participantes para que eles indicassem a tensão da faixa 

elástica daquele exercício que lhe havia sido explicado e que em seguida seria realizado para 

aprendizagem motora e cognitiva. Foi mantido para todos voluntários a percepção que 

contivesse 4, 5 ou 6 na escala, garantindo assim que todos estavam na mesma faixa de 

esforço, respeitando sempre os limites de cada participante e tornando ajustável o nível de 

tensão da faixa elástica em cada um dos exercícios em que ela era utilizada. 
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6.6. Familiarização 
Todos os participantes foram apresentados aos exercícios do protocolo previamente a 

captação da ativação muscular, para que fosse possível uma interpretação cognitiva e 

coordenativa, direcionando assim a realização correta de cada movimento. 

Houve uma instrução para os participantes que em um segundo momento foram 

repetir os exercícios, porém com a adição da contração voluntária da musculatura abdominal, 

para que assim adquirissem uma consciência da contração destes músculos, permanecendo 

com os eletrodos já postados anteriormente. A primeira orientação foi dada após o 

participante ser posicionado em decúbito dorsal e os pés apoiados na maca, com os joelhos a 

90º, treinando a respiração diafragmática, sempre expandindo o abdômen ao inspirar e 

aumentar a compressão abdominal ao expirar, estímulos táteis, verbais serão adicionados a 

está familiarização. 

Antes do início dos exercícios, os participantes foram distribuídos aleatoriamente em 

dois grupos por meio de alocação secreta, ou seja, por meio de uma sequência numérica 

aleatória em envelopes lacrados e opacos. 
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7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a caracterização das variáveis analisadas foi utilizada a estatística descritiva com 

distribuição de média, desvio padrão, variância e intervalo de confiança, representadas por 

meio de gráficos e tabelas para melhor visualização dos dados. 

Utilizando o teste ANOVA para medidas repetitivas comparando a amplitude 

eletromiográfica normalizada de cada músculo (serrátil anterior, oblíquo interno e externo, 

reto abdominal e trapézio na porção descendente, transversa e ascendente) com e sem a 

condição instrução, lados (esquerda e direita) e exercícios. Por fim o modelo linear de efeitos 

mistos para a comparação entre os grupos, sendo necessário a transformação para algoritmo 

já que os dados eletromiográficos não foram paramétricos,  assim foi usado a análise dos 

resíduos do modelo.  

Os dados estão apresentados como média, desvio padrão, intervalo de confiança de 

95% e tamanho do efeito com o valor d de Cohen para saber a relevância em termos práticos, 

classificando como pequeno com valores ≤ 0.2, moderado com valores ≤ 0.5 e grande com 

valores ≤ 0.8 ou maiores, considerando valores relevantes em termos práticos àqueles que 

apresentassem classificação moderada ou grande (35). 

Um nível de significância de 5 % foi utilizado nas diferentes analises. Os dados foram 

processados usando SPSS, versão 17.0 (36). 

 

7.1. Processamento dos dados 
Os dados foram extraídos a partir do software EMGworks analyzis-Delsys 4.5.1 e no 

software Matlab® versão 2014.a, utilizando um intervalo janelado de 3 dos 5 segundos 

coletados com RMS(root mean square) normalizado para os exercícios isométricos e 3 

segundos do momento concêntrico para os dinâmicos utilizando integral de envoltório linear 

normalizado. 
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8. ANÁLISE DE RISCOS E BENEFÍCIOS  

Os indivíduos selecionados foram informados sobre os objetivos e procedimentos da 

pesquisa, sendo ofertado após a participação no estudo o tratamento conservador no setor de 

fisioterapia convencional do Centro de Saúde e Escola Sumarézinho (FMRP-USP). Serão 

orientados quanto aos seus possíveis benefícios diretos, segundo a hipótese deste estudo, será 

uma contribuição para futuros protocolos de tratamentos conservadores através do 

fortalecimento muscular para desordens do complexo do ombro.  

Também serão 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. Todos assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O trabalho foi submetido à aprovação do comitê de ética do Centro de Saúde Escola da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP de acordo com resolução 466 do CNS/2012 

CAAE 55333716.2.0000.54.14.  

Considerando os critérios de inclusão e exclusão definidos, esta pesquisa pode 

desencadear dores musculares de início tardio com possível duração de 24 a 72 horas após a 

aplicação do protocolo, tendo em vista que se trata de participantes sedentários e 

possivelmente com função diminuída causada pela dor e que serão realizados exercícios para a 

captação da ativação muscular através da eletromiografia de superfície.  
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9. RESULTADOS 

A análise da influência da instrução para ativação consciente da musculatura abdominal, 

em relação aos músculos periescapulares e durante exercícios para o complexo do ombro em 

pessoas com sintomas de impacto unilateral será explanada a seguir. 

Segundo a análise estatística a instrução para contração voluntária dos músculos 

abdominais aumentou a atividade elétrica destes mesmos músculos (anexo I).  

Assim demonstra-se que a instrução foi efetiva e promoveu resultados fidedignos ao 

questionamento principal da dissertação, que era analisar a diferença mioelétrica na região 

periescapular com e sem instrução para contração abdominal em sujeitos com sintomas de 

impacto no ombro.  

Foi coletado e também serão apresentados os dados do lado sintomático do voluntário, 

para que assim seja possível descrever o comportamento e se há diferença entre o lado da dor 

e o lado sem dor. 

Para o exercício Knee Push-Up (KPU) (Figura 1) que foi realizado de forma dinâmica e 

bilateral o modelo linear de efeitos mistos demonstrou diferença entre os grupos para o 

músculo Serrátil anterior, sendo diferente a mudança pré-pós instrução (Tabela 2)com o 

p<0,05 e com tamanho de efeito (TE) de -1,27 para o lado assintomático. 

Durante o exercício External Rotation Knelling (ERK) (Figura 2) que é dinâmico e também 

feito bilateralmente com resistência elástica, foi demonstrado no modelo linear de efeitos 

mistos que há diferença de ativação no grupo instrução pré-pós (Tabela 3) para os músculos 

Trapézio ascendente e Serrátil anterior com o p<0,05 e com os seguintes tamanhos de efeito 

(TE): -0,81 e -2,09 respectivamente, ambos para o lado assintomático. 
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Já no exercício Full can (FC) (Figura 3) que não contava com nenhuma resistência externa, 

apenas a elevação e abaixamento dos membros superior no plano escapular, o modelo linear 

de efeitos mistos apresentou uma diferença pré-pós instrução (Tabela 4)  para os músculos 

Trapézio transverso e Trapézio ascendente com o p<0,05 e tamanho de efeito(TE ): 0,92 e -

0,96 desta vez para o lado sintomático do voluntário. 

Para os exercícios External Rotation with elevation (ERE) (Figura 4) e Seated External 

Rotation (SER) (Figura 5) que são exercícios bilaterais e com resistência elástica, porém o 

primeiro dinâmico e o segundo isométrico, o modelo linear de efeitos mistos não apresentou 

diferença entre os grupos pré-pós instrução (Tabela 5 e 6) para nenhum dos músculos 

periescapulares tanto para o lado sintomático quanto assintomático.  

Abaixo serão descritos os resultados dos exercícios unilaterais, mas que foram feitos com o 

lado  do ombro sintomático do voluntário e posteriormente o lado assintomático para que 

fosse possível a comparação entre os lados.  

O exercício denominado como Wall Slide with Towel (WST) (Figura 6) que é de caráter 

dinâmico e com elevação do membro superior, o modelo linear de efeitos mistos apresentou 

diferença entre os grupos pré-pós instrução (Tabela 7) com p<0,05 para o músculo Serrátil 

anterior com o tamanho de efeito (TE): 1,03 para o lado assintomático 

Já para o exercícios Isometric Low Row (ILR) (Figura 7) e Inferior Glide (IG) (Figura 8) 

ambos executados isometricamente o modelo linear de efeitos mistos não revelou diferença 

entre os grupos pré-pós instrução (Tabela 8 e 9) para nenhum músculo periescapular seja do 

lado sintomático ou assintomático. 
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Exercício 
Knee Push 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
15,3(12,8) 
18,2(21,8) 

 
17,3(18,1) 
11,7(10,5) 

-3,0 (-9,4; 3,3) 0,305 0,22 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
24,8(22,0) 
18,0(17,1) 

 
24,0(24,6) 
21,5(24,4) 

3.7 (-5,0; 12,5) 0,451 -0,32 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
11,6 (8,5) 
9,8 (7,0) 

 
11,0 (7,4) 
10,3 (7,3) 

 
1,2 (-3,4; 5,8) 

0,450 -0,21 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
13,7 (10,4) 
14,8 (16,9) 

 
12,3 (6,9) 

14,8 (10,5) 
0,7 (-4,1; 5,5) 0,627 0,12 

Trap. Ascen  A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
4,9 (4,7) 
3,2 (1,7) 

 
5,6 (4,7) 
4,7 (3,4) 

0,9 (-1,4; 3,2) 0,285 -0,34 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
4,5 (3,1) 
3,3 (1,7) 

 
4,4 (3,0) 
4,8 (4,5) 

0,8 (-0,1; 1,6) 0,021 0,75 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
43,1 (22,4) 
53,4 (21,3) 

 
39,1 (18,6) 
63,3 (22,4) 

5,7 (4,4; 28,1) 0,042 -1,24 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
55,6 (24,4) 
56,5 (32,1) 

 
59,1 (19,9) 
55,9 (31,0) 

6,9 (-9,4; 23,2) 0,296 -0,60 

Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. 

Trapézio ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% 

Intervalo de confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

Tabela 2. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Knee-Push. 
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Exercício 
Ext. Rot. Kneeling 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 

 

 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
13,0 (7,8) 

12,7 (14,9) 

 
13,1 (8,8) 
9,5 (4,4) 

0,7 (-1,3; 2,8) 0,258 -0,33 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
15,4 (11,1) 
14,1 (12,1) 

 
15,1 (10,5) 
16,9 (18,3) 

3,5 (-1,1; 8,1) 0,249 -0,50 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
31,7 (18,4) 
21,6 (10,7) 

 
37,2 (20,8) 
24,1 (14,2) 

-2,0 (-9,7; 5,7) 0,871 0,18 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
33,1 (17,3) 
26,4 (14,9) 

 
38,1 (21,4) 
29,2 (17,6) 

-2,4 (-17,4; 12,6) 0,807 0,14 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
38,0 (21,0) 
32,3 (24,0) 

 
33,6 (20,3) 
37,6 (27,7) 

8,8 (0,4; -17,2) 0,044 -0,81 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
45,2 (26,2) 
30,5 (13,6) 

 
45,3 (22,9) 
29,6 (16,3) 

-5,9 (-15,8; 3,9) 0,192 0,56 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
36,1 (24,2) 
30,5 (23,1) 

 
32.1 (20,2) 
42,4 (24,9) 

15,1 (9,1; 21,2) 0,001 -2,09 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
43,2 (24,4) 
41,8 (31,6) 

 
39.3 (21,9) 
35,9 (20,3) 

0,4 (-14,1; 15,0) 0,438 -0,08 

Tabela 3. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício External 

Rotation Kneeling. 

Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. Trapézio 

ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% Intervalo de 

confiança; TE. Tamanho de Efeito. 
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Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. 

Trapézio ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% 

Intervalo de confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

Tabela 4. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Full Can 

Exercício 
Full can 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
44,1 (16,6) 
40,9 (18,7) 

 
40,1 (16,2) 
42,4 (19,1) 

5,4 (-3,0; 14,0) 
 

0,186 -0,52 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
55,7 (25,7) 
53,7 (19,9) 

 
47,6 (22,2) 
42,7 (16,7) 

-2,5 (-10,9; 5,9) 
 

0,430 0,25 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
18,7 (19,4) 
13,0 (7,8) 

 
18,1 (18,1) 
16,0 (8,9) 

2,9 (-3,5; 9,4) 0,233 -0,34 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
23,6 (21,9) 
16,2 (9,9) 

 
23,1 (21,9) 
29,1 (18,3) 

12,5 (2,5; 22,6) 0,026 0,92 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
15,3 (9,2) 

20,3 (16,3) 

 
16,0 (9,3) 

31,9 (22,8) 
11,6 (-0,1; 23,3) 0,085 -0,79 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
20,2 (12,9) 
16,1 (10,9) 

 
21,5 (14,8) 
27,3 (12,5) 

10,6 (1,8; 19,5) 0,025 -0,96 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
47,2(16,2) 
53,0 (21,1) 

 
51,4 (20,1) 
55,0 (25,4) 

-2,9 (-14,3; 8,4) 0,489 0,07 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
62,5 (25,9) 
53,6 (26,4) 

 
62,0 (26,2) 
51,9 (26,7) 

-7,9 (-27,5; 11,6) 0,254 0,52 
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Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. 

Trapézio ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% 

Intervalo de confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

Tabela 5. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício External 

Rotation Elevation 

 Exercício 
Ext Rot 

Elevation 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

 

   Diferençaestimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

35,5 (15,4) 
33,3 (16,8) 

37,1 (21,0) 
33,4 (18,6) 

-3,6 (-10,1; 2,8) 0,487 0,48 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

44,8 (20,2) 
39,8 (16,3) 

43,8 (18,1) 
39,4 (15,6) 

-4,4 (-12,0; 3,2) 0,423 0,54 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

33,7 (23,4) 
26,5 (15,4) 

36,4 (24,5) 
30,8 (15,4) 

0,1 (-5,6; 6,0) 0,261 -0,01 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

36,4 (23,8) 
34,4 (19,9) 

37,7 (24,4) 
41,9 (27,0) 

4,8 (-5,4; 15,0) 0,234 -0,35 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

38,8 (21,5) 
41,2 (27,0) 

40,6 (27,8) 
39,8 (29,3) 

-1,3 (-12,0; 9,5) 0,873 0,07 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

44,2 (21,3) 
35,3 (14,5) 

42,1 (21,0) 
38,6 (20,3) 

2,8 (-6,4; 12,1) 0,571 -0,20 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

49,4 (23,0) 
47,6 (20,9) 

47,9 (23,1) 
51,4 (25,1) 

-0,9 (-14,6; 12,8) 0,820 0,17 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

54,5 (24,5) 
53,6 (23,7) 

49,2 (18,1) 
48,3 (26,1) 

1,5 (-17,4; 20,4) 0,950 -0,13 
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Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. Trapézio 

ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% Intervalo de 

confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

Tabela 6. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico para 

comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Seated External 

Rotation 

 
Exercício 

Seated External 
Rotation 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
35,5 (15,4) 
33,3 (16,8) 

 
37,1 (21,0) 
33,4 (18,6) 

-3,6 (-10,1; 2,8) 0,487 0,47 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
44,8 (20,2) 
39,7 (16,3) 

 
43,8 (18,1) 
39,4 (15,6) 

-4,4 (-12,0; 3,2) 0,423 0,55 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
33,7 (23,4) 
26,5 (15,4) 

 
36,4 (24,5) 
30,8 (15,4) 

0,2 (-5,6; 6,0) 0,951 -0.01 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
36,4 (23,7) 
34,4 (19,9) 

 
37,7 (24,4) 
41,9 (27,0) 

4,8 (-5,4; 15,0) 0,234 -0,35 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
38,8 (21,5) 
41,2 (27,0) 

 
40,6 (27,8) 
39,8 (29,3) 

-1,3 (-12,0; 9,5) 0,261 0,07 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
44,2 (21,3) 
35,3 (14,5) 

 
42,1 (21,0) 
38,6 (20,3) 

2,8 (-6,4; 12,1) 0,571 -0,20 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
49,4 (23,0) 
47,6 (20,9) 

 
47,9 (23,1) 
51,4 (25,1) 

-0,9 (-14,6; 12,8) 0,820 0,17 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
54,5 (24,5) 
53,6 (23,7) 

 
49,2 (18,0) 
48,3 (26,1) 

1,5 (-17,4; 20,4) 0,950 -0,13 
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Tabela 7. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Wall Slide. 

Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. 

Trapézio ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% 

Intervalo de confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

 

 

Exercício 
Wall Slide 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
36,6 (22,8) 
30,1 (16,3) 

 
29,7 (15,0) 
26,9 (10,6) 

-3,7 (-14,4; 21,7) 0,676 -0,14 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
35,1 (20,9) 
43,3 (18,3) 

 
32,0 (20,1) 
35,2 (16,1) 

-4,9 (-25,1; 15,2) 0,647 0,31 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
10,5 (4,9) 
16,1 (12,1) 

 
20,2 (17,2) 
22,8 (19,9) 

-2,9 (-17,9; 12,1) 0,484 0,16 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
20,5 (14,9) 
30,1 (19,6) 

 
23,1 (18,3) 
21,5 (12,9) 

-11,3 (-28,9; 6,2) 0,276 0,43 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
10,5 (10,7) 
13,7 (10,1) 

 
8,0 (5,1) 
20,6(15,0) 

9,2 (-2,0; 20,5) 0,433 -0,59 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
12,7 (12,8) 
19,5 (19,5) 

 
14,8 (10,9) 
11,4(11,1) 

-10,1 (-23,0; 2,9) 0,091 0,56 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
48,9 (23,0) 
63,6 (21,4) 

 
36,3 (17,3) 
47,2 (28,9) 

-23,0 (-41,5; -4,4) 0,012 1,03 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
48,9 (23,0) 
63,6 (21,4) 

 
36,3 (17,3) 
47,2 (28,9) 

-4,3 (-26,3; 17,7) 0,690 0,18 
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Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. Trapézio 

ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% Intervalo de 

confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

Tabela 8. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Isometric Low 

Row. 

 

Exercício 
Low Row 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
29,6 (18,4) 
33,9 (22,1) 

 
22,7 (15,0) 
31,3 (12,6) 

4,0 (-13,1; 21,2) 0,273 -0,14 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
29,4 (21,8) 
36,2 (15,9) 

 
23,3 (11,3) 
24,7 (9,7) 

-5,4 (-21,8; 10,9) 0,438 0,27 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
48,0 (22,6) 
48,2 (22,9) 

 
34,8 (19,9) 
36,5 (22,3) 

1,6 (-21,6; 24,8) 0,974 0,06 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
50,0 (22,6) 
48,2 (20,2) 

 
48,3 (24,7) 
45,2 (20,5) 

-1,2 (-24,3; 21,8) 0,991 0,04 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
25,7 (16,1) 
23,7 (13,2) 

 
24,5 (14,8) 
26,7(23,5) 

4,2 (-14,0; 22,5) 0,900 -0,13 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
20,0 (13,3) 
25,6 (20,5) 

 
23,7 (17,3) 
26,2(14,9) 

-3,0 (-21,9; 15,9) 0,839 0,08 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
68,3 (34,5) 
68,0 (34,3) 

 
51,8 (23,8) 
69,6 (29,4) 

-17,7 (-41,0; 5,6) 0,207 0,60 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
68,3 (34,5) 
68,0 (34,3) 

 
51,8 (23,8) 
69,6 (29,4) 

18,1 (-28,5; 64,7) 0,601 -0,54 

 Tabela 8. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Isometric Low 

Row. 

 

 

 

Exercício 
Low Row 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
29,6 (18,4) 
33,9 (22,1) 

 
22,7 (15,0) 
31,3 (12,6) 

4,0 (-13,1; 21,2) 0,273 -0,14 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
29,4 (21,8) 
36,2 (15,9) 

 
23,3 (11,3) 
24,7 (9,7) 

-5,4 (-21,8; 10,9) 0,438 0,27 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
48,0 (22,6) 
48,2 (22,9) 

 
34,8 (19,9) 
36,5 (22,3) 

1,6 (-21,6; 24,8) 0,974 0,06 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
50,0 (22,6) 
48,2 (20,2) 

 
48,3 (24,7) 
45,2 (20,5) 

-1,2 (-24,3; 21,8) 0,991 0,04 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
25,7 (16,1) 
23,7 (13,2) 

 
24,5 (14,8) 
26,7(23,5) 

4,2 (-14,0; 22,5) 0,900 -0,13 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
20,0 (13,3) 
25,6 (20,5) 

 
23,7 (17,3) 
26,2(14,9) 

-3,0 (-21,9; 15,9) 0,839 0,08 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
68,3 (34,5) 
68,0 (34,3) 

 
51,8 (23,8) 
69,6 (29,4) 

-17,7 (-41,0; 5,6) 0,207 0,60 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
68,3 (34,5) 
68,0 (34,3) 

 
51,8 (23,8) 
69,6 (29,4) 

18,1 (-28,5; 64,7) 0,601 -0,54 
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Tabela 9. Média da porcentagem de ativação da CIVM (DP) da amplitude do sinal eletromiográfico 

para comparação pré e pós instrução entre os músculos periescapulares  no exercício Inferior Glide 

Legenda: Trap. Desc. Trapézio descencente, Trap. Trans. , Trapézio transverso, Trap. Ascen. 

Trapézio ascendente, Serrátil Ant. Serrátil anterior; A. Assintomático; S. Sintomático; 95% IC. 95% 

Intervalo de confiança; TE. Tamanho de Efeito. 

 

 

 

Exercício 
Inferior Glide 

Pré 
Média (DP) 

Pós 
Média (DP) 

Modelo Linear de Efeito Mistos 
 

   Diferença estimada 
(95% IC) 

p-valor TE 

Trap. Desc A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
25,9 (18,9) 
20,4 (20,8) 

 
13,2 (9,5) 

19,1 (10,4) 
11,5 (-5,0; 28,0) 0,022 -0,45 

Trap. Desc S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
35,1 (20,9) 
43,3 (18,2) 

 
31,9 (20,1) 
35,2 (16,1) 

-0,7 (-17,5; 16,1) 0,627 0,27 

Trap. Transv A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
23,1 (15,2) 
18,4 (13,8) 

 
15,9 (8,3) 

22,4 (14,4) 
11,1 (-0,9; 23,2) 0,093 -0,67 

Trap. Transv S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
20,5 (14,9) 
30,1 (19,6) 

 
23,1 (18,3) 
21,5 (12,9) 

1,4 (-19,1; 21,9) 0,686 0,04 

Trap. Ascen A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
15,1 (11,5) 
15,7 (20,7) 

 
8,6 (3,7) 

19,5(22,5) 
10,1 (-5,7; 25,9) 0,079 -0,44 

Trap. Ascen S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
12,6 (12,8) 
19,5 (19,5) 

 
14,8 (10,9) 
11,4(11,1) 

-2,8 (-15,6; 9,9) 0,860 0,08 

Serrátil Ant A 
Sem instrução 
Com instrução 

 
45,3 (21,5) 
52,2 (20,6) 

 
60,8 (17,3) 
47,2 (24,5) 

-20,5 (-57,3; 16,4) 0,354 0,25 

Serrátil Ant S 
Sem instrução 
Com instrução 

 
48,9 (23,0) 
63,6 (21,4) 

 
36,3 (17,3) 
47,2 (28,9) 

-24,7 (-56,7; 7,3) 0,069 -0,51 
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10. DISCUSSÃO 

O estudo apresentou que pessoas com sintomas crônicos de impacto no ombro, que recebem 

a instrução para contração da musculatura abdominal, não aumentam a atividade 

eletromiográfica da musculatura periescapular durante exercícios para o ombro. 

A combinação de ativações musculares, forma a sinergia para que haja o que conhecemos 

como controle motor (37).No caso dos músculos periescapulares esses eventos antecipatórios 

incluem a por exemplo a conectividade com os músculos abdominais, diferentes autores 

descrevem a relação entre estes  grupos musculares, inclusive durante diferentes exercícios, em 

cadeia cinética aberta, fechada, superfície instável, correlacionando membros inferiores e lado do 

tronco ipsilateral e contralateral, porém sempre em pessoas saudáveis (38);(39);(24);(40). 

A transmissão de energia dentro de uma cadeia cinética é a interação entre segmentos 

proximais e distais que participam do movimento final, como por exemplo o do membro superior 

ao realizar um arremesso. Quem tem um papel importante nessa interação é o tronco (9).  

Porém McMullen e colaboradores (2000) demonstraram que ocorre um atraso na ativação do 

quadril em pessoas com lesões no tornozelo, região proximal. O que corrobora para que pessoas 

com dor no ombro, região mais distal, apresentem um déficit na ativação provinda da transmissão 

de energia dentro de uma cadeia cinética feita durante exercícios para o ombro. 

Segundo  os autores Jang; Kim; Oh 2015 ao aumentar a estabilidade da pelve e do tronco com 

o auxílio de um suporte de compressão externa em pessoas sem condição dolorosa no ombro, 

durante a abdução isométrica do ombro o trapézio descendente e a porção média do trapézio 

aumentaram sua atividade eletromiográfica. Sendo que eles compararam o mesmo movimento 
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em três situações, sem suporte, com estabilização apenas na pelve e por fim na pelve e no tronco, 

mostrando mais uma vez a importante participação do tronco para articulação do ombro. 

Uma teoria anatomicamente fundamentada por Myers (2014) é a de que o músculo serrátil 

anterior tem uma continuidade fascial que se estende pelo músculo oblíquo externo, fazendo com 

que a contração do músculo abdominal transmita essa tensão até o músculo periescapular. Assim, 

quando a origem do músculo serrátil anterior se torna o ponto fixo, a sua contração concêntrica, 

que movimenta a escápula contra o tórax, é favorecida. 

  Negai et al. 2013 concluíram que a rotação contralateral do tronco ao braço avaliado 

somada ao movimento de elevação do mesmo braço aumenta a atividade de dois músculos 

periescapulares, o serrátil anterior e o trapézio descendente. Segundo eles o fato de estar rotação 

do tronco para o lado contralateral exerce mais tensão no músculo oblíquo externo que possuí 

uma ligação miofascial com o serrátil anterior e assim gera esse aumento de atividade 

eletromiográfica. 

Ao analisar o lado assintomático em relação ao lado sintomático dos voluntários deste 

presente estudo, durante os exercícios propostos, o grupo que realizou os exercícios sem 

instrução e os repetiu recebendo a instrução para contração voluntária e consciente abdominal 

apresentou maior atividade do músculo serrátil anterior durante o Knee Push (Serrátil Anterior), 

External Rotation Kneeling (Trapézio ascendente e Serrátil anterior) e Wall Slide with Towel 

(Serrátil anterior) diferente do grupo que realizou os exercícios por duas vezes, ambas sem 

instrução para contração dos músculos abdominais avaliados. 

O Knee push pode ser justificado por uma proteção ao lado doloroso e com aumento da 

descarga de peso no lado sadio a exigência do serrátil aumento ao contrair o abdômen, além do 
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fato do “drive” motor ainda manter a conexão tronco e ombro através do músculo oblíquo 

externo e serrátil anterior.  

O exercício Knee Push Up em pessoas saudáveis apresenta uma  atividade eletromiográfica 

importante do músculo serrátil anterior(38);(41);(24);(22). Kim; Choi; Yoo, (2011) e Maenhout et 

al. (2010) avaliaram a diferença na execução do exercício Knee Push em diferentes situações,  

alternando na extensão da perna ipsilateral e contralateral ao ombro avaliado e também em 

superfície instável. O resultado foi uma maior atividade também do serrátil anterior quando a 

perna ipsilateral ao ombro avaliado foi estendida,gerando a hipótese de que a contração através 

da cadeia cinética e a necessidade de estabilizar o movimento como um todo  , transmitiu a tensão 

e exigiu mais do músculo em questão. 

Já o External Rotation Kneeling por não contar com a contribuição distal devido a postura 

ajoelhada e ter sido realizado com a resistência elástica, faz com que o voluntário que tenha 

diminuição de força nos rotadores laterais do ombro , exija mais do lado sadio e conte com o a 

participação do tronco quando adicionado a instrução  para a contração abdominal.  

Os autores Toro; Cools; Oliveira 2016, propuseram à pessoas saudáveis a realização de 

cinco exercícios envolvendo o complexo do ombro, entre eles o Knee Push e o Wall Slide que 

também foram abordados neste estudo. Foram dois grupos, um com instrução para contração 

consciente abdominal com estímulos táteis e verbais e outro grupo apenas realizando o exercício. 

Foi concluído por eles que o músculo serrátil anterior aumentou sua atividade no grupo com a 

adição da contração abdominal, assim como aconteceu no presente estudo para o lado 

assintomático nos três exercícios citados no parágrafo anterior. 

Dos oito exercícios implicados neste estudo, o único que apresentou uma maior atividade 

eletromiográfica para o grupo com contração consciente da musculatura abdominal do lado 
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sintomático, foi o Full Can (Trapézio Transverso e Trapézio Ascendente), que foi realizado de forma 

livre, ou seja, sem resistência, lembrando também que é um exercício que engloba um dos 

critérios para sintoma de impacto, a elevação do braço que inclui o arco doloroso.  

Pessoas com dor no ombro diferem das saudáveis também pelo padrão da atividade dos 

músculos escapulotorácicos, indivíduos sem dor realizam a protração da escápula com grande 

participação dos músculos serrátil e trapézio. Mais especificamente as fibras descendentes e 

ascendentes realizam são responsáveis pela rotação superior levando a escápula contornando o 

tórax. Já as fibras ascendentes do músculo trapézio durante a rotação funcionam como 

estabilizadoras para que haja um eixo de rotação, enquanto as fibras descendentes do músculo 

trapézio realizam a rotação superior em relação ao eixo sinergicamente ao músculo serrátil 

anterior.  Enquanto as fibras transversas do músculo trapézio retraem ajudando a estabelecer o 

equilíbrio horizontal e vertical da escápula (42);(43). 

Tendo em vista então que o movimento de elevação costuma ser um dos mais limitados 

para os voluntários com sintomas de impacto, o fato deles precisarem recrutar mais fibras para 

conseguir realizar esse movimento justifica esse aumento do lado sintomático. A participação 

escapular para o controle do movimento é diretamente ligada a atividade periescapular 

(42);(44);(18);(45);(13);(17). 

Porém o que geralmente é encontrado em indivíduos com sintomas de impacto é outro 

padrão, principalmente da escápula em relação ao tórax, que é caracterizado por uma diminuição 

da rotação superior e inclinação posterior, e aumento da rotação medial(46);(47), além de uma 

maior atividade mioelétrica do peitoral menor no movimento de elevação(8). 

A dor quando crônica promove uma série de mudanças a nível cortical, principalmente no 

córtex somatossensorial, o que pode gerar além de uma inibição de força em resposta a dor 
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persistente  a alteração nos chamados drives motores.(10);(48). O que converge com o principal 

achado deste estudo, que mostra que apesar de uma vasta literatura apresentar que a adição da 

contração abdominal durante exercícios para ombro aumenta a atividade eletromiográfica , isso 

parece não se reproduzir em pessoas com dor na articulação do ombro. 

Foram oito exercícios avaliados, com diferentes características (isométrico, dinâmico, com e 

sem elevação do membro superior, em pé, sentado, ajoelhado e em quatro apoios) e apenas um 

apresentou aumento na atividade elétrica do lado sintomático e somente dos músculos trapézio 

transverso e trapézio ascendente, músculos estes que não participam diretamente da interação 

miofascial entre tronco e periescapulares como acontece com o serrátil anterior e oblíquo 

externo. 

A dor crônica pode abranger pacientes com sensibilização central que gera uma plasticidade 

neural frente as dores musculoesqueléticas, também contribui para o entendimento de 

características presentes nessa população, como hiperalgesia, alodinia, distorção sensorial e 

diminuição do sistema inibitório da dor (49);(50). O que não é diferente para pacientes com dor no 

ombro (51). 

George S et al (2007;2008) concluíram que o medo de sentir dor  após exercícios em pessoas 

com condição dolorosa no ombro tem uma forte correlação com o fato delas realmente sentirem, 

além de relacionar isso com enzimas que são responsáveis por degradarem catecolaminas que 

ajudam na regulação da dor e foram encontradas nessa população. Porém os autores ressaltam 

que a produção de força não mudou, ou seja, mesmo com o medo de sentir dor muscular tardia, 

isso não impediu que realizassem os exercícios. 

Sendo assim quando comparamos nossa amostra podemos inferir que a execução dos 

exercícios foi realizada dentro da melhor condição possível pelo voluntário, onde mesmo existindo 



46 
 

 

toda a relação da cadeia cinética e interconexão miofascial entre os músculos do tronco e do 

ombro, o resultado aponta que as alterações que “desligam” os fatores biomecânicos podem 

provir de mudanças neurofisiológicas.  

Baseados nos achados da literatura em pessoas saudáveis e deste estudo em pessoas com 

dor no ombro, torna-se necessário que outros estudos sejam realizados para que os protocolos de 

reabilitação do complexo do ombro com sintomas de impacto sejam aprimorados e para que seja 

avaliado a real importância da inclusão da contração abdominal nos exercícios do membro 

superior, ou até mesmo em qual fase do protocolo essa adição pode ser mais relevante 

clinicamente. 

O presente estudo avaliou indivíduos sintomáticos de maneira observacional transversal, 

portanto ainda existe o questionamento sobre um estudo clínico que aplique a instrução para 

ativação consciente da musculatura abdominal durante diferentes exercícios para um protocolo 

de reabilitação de indivíduos com sintomas de impacto do complexo do ombro. 
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11. CONCLUSÃO  

Após a análise dos dados é possível concluir que a instrução para a ativação consciente da 

musculatura abdominal com o uso de estímulo verbal e tátil durante exercícios para o ombro, não 

promoveu o aumento da atividade da musculatura periescapular em pessoas com sintomas de 

impacto unilateral. 

Assim a instrução para a ativação da musculatura abdominal, nos exercícios estudados em 

pessoas com dor no ombro talvez não seja a melhor estratégia inicial para ser utilizada na 

reabilitação destes indivíduos, pois parece não favorecer a contração da musculatura 

periescapular. 
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