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RESUMO 

 

O movimento de arremesso impõe um estresse excessivo na articulação glenoumeral, 

uma vez que durante esses movimentos é gerada uma velocidade angular muito alta, 

fazendo essa articulação sofrer com grandes forças de tração. A realização repetida de 

tais movimentos gera algumas adaptações ósseas, de cápsula articular e musculares que 

culminam com o desenvolvimento da rigidez posterior do ombro e do Déficit de 

Rotação Interna da Glenoumeral, conhecido como GIRD. Como consequência desses 

déficits, tem-se a associação de um quadro de diminuição de amplitude de movimento 

(ADM), desequilíbrio de força muscular entre rotadores mediais e laterais e de 

propriocepção do ombro, o que aumenta o risco de lesões osteomioarticulares. O 

objetivo deste estudo foi analisar as adaptações biomecânicas e no desempenho 

neuromuscular do complexo do ombro de atletas com e sem GIRD. Tratou-se de um 

estudo observacional, de corte transversal, participaram deste estudo 61 indivíduos 

atletas praticantes de handebol de quadra e/ou praia (34 homens e 27 mulheres; 

27,03±5,99 anos; IMC 25,58±3,84) e 23 indivíduos não atletas (11 homens e 12 

mulheres; 26,26±4,32 anos; IMC 23,61±2,78). Foram avaliados: ADM para rotações 

medial (RM) e lateral (RL) e adução horizontal do ombro (AH); senso de posição 

articular (SPA) do ombro durante a RM e RL, ambos utilizando um inclinômetro digital 

Accumar®, no grupo de atletas, e força isométrica de RM e RL, utilizando um 

dinamômetro manual Lafayette® para os dois grupos (atletas e não atletas). Partindo 

da avaliação da ADM de RM, os indivíduos atletas com diferença entre ombros menor 

que 10º foram alocados no grupo sem GIRD (44 indivíduos) e os com diferença maior 

que 10º no grupo com GIRD (17 indivíduos). A análise estatística utilizada foi ANOVA 

one-way para todas as variáveis demográficas, para comparação entre grupos com 

GIRD e sem GIRD e diferença entre o ombro dominante (OD) e ombro não dominante 

(OND) para as ADM’s (RM, RL e AH). Foi utilizada ANOVA two-way para 

comparação entre grupos com e sem GIRD e membros (OD e OND), para as variáveis 

ADM de RM, RL, total e AH, SPA, força de RL e RM e razão de força RL/RM. Apenas 

para as variáveis de força isométrica, as comparações foram realizadas entre os três 

grupos (com e sem GIRD e não atletas). E quando necessário os testes post hoc de 

Tukey foi empregado. Considerou-se p<0,05. Como resultado foi verificada interação 

para a variável ADM de RM (p<0,01), onde o OD do grupo com GIRD apresentou 

menor ADM de RM em relação a ambos os membros (OD e OND) do grupo sem GIRD. 

Para a variável ADM de RL, o grupo com GIRD apresentou maior ADM de RL (p = 

0,03), e em ambos os grupos foi observada uma menor ADM de AH no OD (p = 0,005). 

Para a variável SPA não houve diferença entre membros nem entre grupos. Na 

avaliação de força nos três grupos (com e sem GIRD e não atletas) a força de RM e RL 

foi maior no grupo de atletas em relação aos não atletas para ambos os grupos 

musculares (p<0,01 para força de RM; p=0,01 para força RL), e a razão de força maior 

no grupo de não atletas em relação apenas ao grupo sem GIRD (p<0,01). Entre os 

membros houve uma maior força de RL no OD em todos os grupos (p=0,02). Apesar 

das diferenças na ADM de rotação da glenoumeral, atletas com GIRD não 

apresentaram diferenças na amplitude de AH, senso de posição articular e na força de 

rotadores de ombro quando comparadas a atletas sem GIRD. Entretanto, independente 

do GIRD, o ombro dominante apresenta maior rigidez posterior e os atletas, de maneira 

geral, apresentam maior força de RM e RL do que não atletas. 

 

Palavras-chave: amplitude de movimento articular; propriocepção; força muscular; 

medicina esportiva. 
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ABSTRACT 

 

The throwing movement imposes an excessive stress on the glenohumeral joint, 

since during these movements a very high angular velocity is generated, causing this 

joint to suffer with great traction forces. Repeated performance of such movements 

generates some bone, joint capsule and muscle adaptations that culminate in the 

development of the posterior stiffness of the shoulder and the Glenoumeral Internal 

Rotation Deficit, known as GIRD. As a consequence of these deficits, there is an 

association of a decreased range of motion (ROM), imbalance of muscle strength 

between medial and lateral rotators and shoulder proprioception, which increases the 

risk of osteomyoarticular lesions. The objective of this study was to analyze the 

biomechanical adaptations and the neuromuscular performance of the shoulder 

complex of athletes with and without GIRD. It was an observational cross-sectional 

study of 61 athletes practicing handball and beach handball (34 males and 27 

females, 27.03 ± 5.99 years, BMI 25.58 ± 3.84) and 23 non-athletes (11 men and 12 

women, 26.26 ± 4.32 years, BMI 23.61 ± 2.78). There were evaluated: ROM for 

medial (MR) and lateral (LR) rotations and horizontal shoulder adduction (HA); 

sense of joint position of shoulder during ROM of LR, both using an Accumar® 

digital inclinometer; and isometric ROM of LR and MR strength using a Lafayette® 

manual dynamometer for both groups (athletes and non-athletes). Based on the ROM 

for MR evaluation, athletes with shoulder differences between limbs of less than 10º 

were allocated to the group without GIRD (44 individuals) and those with a 

difference greater than 10º in the group with GIRD (17 individuals). The statistical 

analysis used was one-way ANOVA for all demographic variables, for comparison 

between groups with GIRD and without GIRD and difference between the dominant 

shoulder (DS) and the non-dominant shoulder (NDS) for the ROMs (MR, LR and 

HA). Two-way ANOVA was used for comparison between groups with and without 

GIRD and members (DS and NDS), for the variables ROM of MR, LR, total and 

HA, sense of joint position, RM and RL strength and LR/MR force ratio. Only for 

the isometric strength variables, comparisons were made between the three groups 

(with and without GIRD and non-athletes). And, when necessary, the post hoc tests 

of Tukey were employed. P <0.05 was considered. As a result, interaction was 

verified for the ROM of MR variable (p <0.01), where the DS of the with GIRD 

group presented lower ROM of MR in relation to both members (DS and NDS) of 

the group without GIRD. For the ROM of LR variable, with the GIRD group had 

higher ROM of LR (p = 0.03), and in both groups a lower ROM of HA was observed 

in the DS (p = 0.005). For the SPA variable there was no difference between 

members nor between groups. In the assessment of strength in the three groups (with 

and without GIRD and non-athletes) the MR and LR strength was higher in the group 

of athletes compared to non-athletes for both muscle groups (p<0.01 and p=0.01), 

and the force ratio in the non-athletes group in relation to the without GIRD group 

only (p<0.01). Among the members there was a higher LR strength in the DS in all 

groups ((p=0.02). Despite the differences in glenohumeral rotation ROM, GIRD 

athletes did not show differences in ROM of HA, sense of joint position and shoulder 

rotator strength when compared to without GIRD athletes. However, regardless of 

GIRD, the dominant shoulder presents greater posterior stiffness and athletes, in 

general, present higher MR and LR strength than non-athletes. 

 

 

Keywords: range of motion; proprioception; muscle strength; sports medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades esportivas em sua essência exigem força, velocidade, resistência, 

habilidade e agilidade (ANDRADE; CASTRO, 2010). Existem esportes que utilizam 

demasiadamente os membros superiores, expondo a articulação do ombro a lesões, as 

quais representam cerca de 8% a 13% do total de lesões esportivas (SILVA, 2010). No 

Brasil, as modalidades mais comuns que exigem grande demanda biomecânica do ombro 

são voleibol, handebol, basquete e tênis (SILVA, 2010). Os movimentos desses esportes 

sobrecarregam a articulação glenoumeral (GU), devido a altas velocidades angulares e 

absorção de energia excêntrica (COOLS et al., 2011; WILK et al., 2011), relacionadas, 

principalmente, ao movimento de arremesso. 

Durante o arremesso, as fases que mais geram estresses no complexo do ombro 

são a fase de armação e liberação da bola (REINOLD; GILL, 2010). A fase de armação 

é compreendida pela abdução do ombro a 90º, rotação lateral (RL) máxima de 90º ou 

mais e abdução horizontal em torno de 30º, fase em que o manguito rotador está em maior 

atividade, para manter a cabeça umeral dentro da articulação (WILK et al., 2011). Na 

sequência, vem a fase de aceleração, onde o braço se move em rotação medial (RM), a 

partir da RL máxima, a qual é finalizada com a liberação da bola. Em seguida, há uma 

desaceleração do braço realizada pela ativação excêntrica dos músculos redondo menor e 

maior, infraespinal, deltóide posterior e latíssimo do dorso, com o objetivo de absorver a 

força de tração na GU (WILK et al., 2011). 

Jogadores de handebol realizam cerca de 48 mil movimentos de arremesso no 

ombro durante uma temporada, com uma bola pesando cerca de 425 a 475g e em uma 

velocidade média de 130km/h (SEIL et al., 1998; PIEPER, 1998). Esses movimentos 

repetitivos de arremesso fazem com que esses indivíduos sofram adaptações, tanto de 

partes moles quanto da estrutura óssea. Adaptações como: alongamento da cápsula 

anterior, hipertrofia e encurtamento da cápsula posterior, encurtamento da musculatura 

posterior e alterações nas forças excêntricas gerada pelos rotadores laterais (MCCLURE 

et al., 2007; LAUDNER et al., 2014). 

Num arco total de um arremesso, a articulação GU atinge amplitudes extremas de 

movimento, de velocidades e de força (WILK et al., 2011). Desse modo, atletas de 

arremesso muitas vezes desenvolvem uma adaptação crônica na amplitude de movimento 

(ADM) do ombro dominante. Esta adaptação normalmente implica na redução de ADM 
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de RM do ombro dominante, comumente conhecida como GIRD (Glenohumeral Internal 

Rotation Deficit) (MOORE et al.,2011; CIEMINSKI et al., 2015). 

Para que seja considerado GIRD, o ombro dominante do atleta tem que possuir 

um déficit acima de 10° (+/- 2°) RM comparado ao contralateral (MAENHOUT et al., 

2012; HIBBERD et al., 2014). Uma vez que há um aumento concomitante da ADM de 

RL do ombro dominante, há simetria na ADM total de rotação da GU (MANSKE et al., 

2013; SACCOL et al., 2015). Quando essa diferença é maior que 18°de RM no ombro 

dominante comparado ao não dominante e há assimetria maior que 5º na ADM total da 

GU esse déficit passa a ser considerado um déficit patológico, o qual possui cerca de 2,5 

mais chances de desenvolver lesão no ombro (MAENHOUT et al., 2012; CIEMINSKI et 

al., 2015). 

Algumas lesões estão associadas às adaptações anteriormente relacionadas, as 

quais atletas com GIRD apresentam. Dentre elas temos as lesões do manguito rotador, 

que são as mais frequentes em atletas de arremesso, caracterizadas como tendinopatias 

que variam de inflamações a degenerações teciduais e as rupturas parciais ou totais de 

tendões (SILVA et al., 2010). E, também, síndrome do impacto subacromial e impacto 

interno posterior; lesões do tendão do bíceps proximal; lesões labrais póstero-superiores 

(SLAP); e lesões da articulação acromioclavicular (MCCLURE et al., 2007; SILVA et 

al., 2010). 

Associada ao GIRD é frequente a presença de rigidez posterior do ombro, que 

pode causar alterações biomecânicas e, assim, aumentar o risco de lesões nos atletas 

(MANSKE et al., 2010). Um estudo (TYLER et al., 2000), comparou a relação da rigidez 

posterior (medida pela adução horizontal do ombro) com a amplitude de RM, indicando 

que a cada perda de 4° de amplitude de RM, há uma perda de 1 cm de adução horizontal, 

sugerindo uma relação inversamente proporcional da rigidez posterior do ombro e da 

ADM da RM, onde quanto maior a rigidez, menor será a ADM da RM. 

Para controlar a amplitude de RM na fase de desaceleração, além dos rotadores 

laterais do ombro (infraespinal e redondo menor), os demais músculos posteriores estão 

envolvidos durante a adução horizontal do ombro, como deltóide posterior, aumentando 

a rigidez posterior no ombro, gerando as alterações na biomecânica (MOORE et al., 

2011). Um estudo recente (MAENHOUT et al., 2015) encontrou menor adução 

horizontal no ombro dominante de -11,8º ± 7,4º, em indivíduos com déficit de rotação 

medial de -24,7 ± 6,3º. 
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Constatando essa alteração na ADM e possíveis alterações capsulares (receptores 

articulares), acredita-se que a propriocepção possa ser afetada no ombro arremessador 

(REINOLD; GILL, 2010). Na GU, a propriocepção é reduzida significativamente após 

vários arremessos, quando os músculos do complexo do ombro apresentam fadiga 

(TRIPP et al., 2007). Além disso, um estudo (SAFRAN et al., 2001) analisou o senso de 

posição articular passivo nos ombros dominante e não dominante de atletas universitários 

de beisebol e apesar de não observarem diferença significativa, foi percebido que no 

ombro não dominante os valores eram mais precisos. 

Sabe-se que os atletas de arremesso dependem de uma boa propriocepção diante 

das amplitudes máximas à qual sua articulação é submetida, de forma que os 

proprioceptores possam atuar através dos reflexos de estabilização para auxiliar na 

estabilização dinâmica da articulação glenoumeral (SAFRAN et al., 2001). Considerando 

que em alguns estudos (SAFRAN et al., 2001; MANSKE et al., 2010; GUNEY et al., 

2016) há relatos de atletas com GIRD que apresentam um desequilíbrio de força, a 

propriocepção é importante para auxiliar na proteção da articulação de modo a prevenir 

lesões. Mesmo assim, não foram encontrados na literatura atual, estudos que avaliem a 

propriocepção em atletas de arremesso com e sem GIRD. 

Outra alteração observada no ombro do arremessador é a fraqueza de RL e 

consequente desequilíbrio de força entre a musculatura dos rotadores medial e lateral, as 

quais geralmente estão associados ao GIRD e são considerados, juntamente com as outras 

alterações, fatores que predispõe o indivíduo à lesão (GUNEY et al., 2016). Para a análise 

de tal variável a literatura nos traz a medida da razão de força entre rotadores laterais e 

mediais, onde a força excêntrica dos rotadores laterais deve ser igual ou até maior que a 

força concêntrica dos rotadores mediais, para que sejam capazes de desacelerar o ombro 

na fase final do arremesso e diminuir as forças de tração desencadeadas pelo momento 

angular aplicado nessa articulação considerando a mesma fase do movimento 

(ANDRADE et al., 2013). 

Um estudo (GUNEY et al., 2016) avaliou a razão funcional 

RL(excêntrica)/RM(concêntrica) de atletas de arremesso e constatou uma diminuição 

nesta razão em atletas de vôlei e basquete que apresentaram GIRD em comparação com 

atletas que não possuíam esse déficit. Esse resultado não corrobora com resultados já 

encontrados na literatura antes de sua realização (SACCOL et al., 2015), onde avaliaram 

a razão de força isométrica entre RL e RM em atletas de vôlei de praia que apresentavam 

GIRD e encontraram uma simetria de força entre estes músculos. Apesar das avaliações 
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terem sido de formas diferentes nos estudos acima descritos, onde Guney et al. (2016) 

utilizou um dinamômetro isocinético e Saccol et al. (2015) utilizou um dinamômetro 

manual e posicionamentos diferentes, ainda assim, a literatura é inconclusiva a respeito 

do desequilíbrio muscular e sua associação com o GIRD. 

Apesar de ter sido verificado, separadamente, que alterações na ADM da adução 

horizontal, na propriocepção e no comportamento da força dos rotadores mediais e 

laterais podem afetar o desempenho neuromuscular de atletas de arremesso, nenhum 

estudo propôs verificar essas alterações em conjunto, assim como, a associação dessas 

com o GIRD. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da presença de GIRD em praticantes de atividades esportivas envolvendo 

arremesso e sua associação com lesões no ombro, faz-se necessário determinar quais os 

fatores biomecânicos e neuromusculares estão relacionados ao GIRD, a fim de prevenir 

e tratar de forma adequada as condições clínicas do ombro do arremessador. 

Alguns estudos têm analisado essas variáveis separadamente ou apenas a 

associação de algumas delas em atletas de arremesso (SAFRAN et al., 2001; MYERS et 

al., 2006; SACCOL et al., 2015; GUNEY et al., 2016). Porém, na literatura a qual temos 

conhecimento, nenhum estudo propôs relacionar essas variáveis em conjunto associadas 

com o GIRD. Considerando que essas variáveis podem estar relacionadas com o 

desempenho no esporte, estudos nesse âmbito poderiam auxiliar na compreensão das 

adaptações osteomioarticulares e das alterações que podem ocorrer no desempenho de 

atletas arremessadores. 

Buscar evidências científicas para avaliações e intervenções utilizadas nessa 

população praticante de atividade esportiva possui grande relevância clínica no que diz 

respeito tanto a prevenção quanto ao tratamento de lesões osteomioarticulares, a qual deve 

ser baseada nos achados biomecânicos e neuromusculares que podem predispor a lesões. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as adaptações biomecânicas e no desempenho neuromuscular do 

complexo do ombro de atletas com e sem GIRD. 

 

3.2Objetivos Específicos 

 

 Verificar se há diferença na rigidez posterior em arremessadores com e sem 

GIRD; 

 Verificar se há diferença na propriocepção (senso de posição articular) no ombro 

de indivíduos arremessadores com e sem GIRD; 

 Comparar o membro arremessador com o não arremessador em ambos os grupos; 

 Comparar a força isométrica dos rotadores medias e laterais entre os atletas com 

e sem GIRD com não atletas; 

 Comparar a razão de força isométrica RL/RM entre os atletas com e sem GIRD 

com não atletas; 

 Analisar adaptações neuromusculares nos atletas com e sem GIRD. 
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4 HIPÓTESE 

 

Tínhamos como hipótese que atletas de arremesso que possuíssem GIRD 

apresentariam uma maior rigidez posterior no ombro dominante. Esperávamos ainda que 

o GIRD não só tivesse influência nas amplitudes de rotação, mas também na 

propriocepção (senso de posição articular). Uma vez que, os movimentos repetitivos de 

arremesso podem alterar a resposta proprioceptiva e diminuir o desempenho do atleta na 

execução do movimento (TRIPP et al., 2007).  

Quanto ao desempenho da força, esperávamos que a razão isométrica entre 

RL/RM seria menor em atletas que possuem o GIRD quando comparado ao grupo de 

atletas sem GIRD, aumentando o risco para lesões do ombro. E que o grupo de atletas 

(com e sem GIRD) apresentariam uma menor razão de força isométrica quando 

comparados ao grupo não atletas, sabendo que as adaptações na articulação glenoumeral 

que ocorrem nos atletas de arremesso podem afetar a força dos músculos rotadores laterais 

e/ou aumentar a força de rotadores mediais. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

Essa pesquisa trata-se de um estudo observacional, de corte transversal. 

 

 

5.2 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análise de Performance 

Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

 

5.3 Amostra 

 

Participaram deste estudo indivíduos atletas praticantes de handebol de quadra 

e/ou praia e indivíduos não atletas.  

A amostragem foi do tipo não-probabilística, onde os indivíduos atletas foram 

sendo recrutados por meio de convite pessoal durante os treinos das modalidades na 

cidade de Natal - RN e por meio de divulgação realizada por meio de cartazes que 

convidavam atletas da modalidade descrita a participarem do estudo e os indivíduos não 

atletas por meio de convite pessoal na própria universidade. Esta divulgação foi realizada 

na UFRN, na cidade do Natal (APÊNDICE A). 

O delineamento da amostra para a inclusão dos indivíduos para cada grupo se deu 

ao realizar o cálculo amostral com poder 80% e nível de significância de 5%, utilizando 

o software GPower 3.1.9.2. Baseado na diferença de 5,7º ±6,8º na ADM de adução 

horizontal (MOORE et al., 2011) e uma diferença de pelo menos 15% na razão de força 

entre RL e RM (ELLENBECKER; DAVIES, 2000), o tamanho da amostra foi 19 e 15 

por grupo, respectivamente. Considerando uma perda amostral de 20%, adotamos 23 

sujeitos por grupo. Essas variáveis foram selecionadas para cálculo amostral por serem 

nossas variáveis de desfecho principal. 

Indivíduos (atletas e não atletas), de ambos os sexos e com idades entre 18 e 40 

anos foram avaliados por uma fisioterapeuta quanto aos critérios de elegibilidade do 

estudo. Oitenta e um indivíduos atletas passaram inicialmente por uma triagem, a fim de 
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avaliar os critérios de elegibilidade do estudo: realizar no mínimo três horas de prática 

semanal no respectivo esporte (GUNEY et al., 2016) e não apresentar nenhum dos 

seguintes critérios de exclusão: 

 Presença de instabilidade evidenciada pelo teste positivo de apreensão anterior, 

sinal de sulco e/ou gaveta anterior (MYERS et al., 2006); 

 Histórico de subluxação recorrente do ombro (CIEMINSK et al., 2015); 

 Histórico de fraturas e cirurgia no complexo do ombro nos últimos 12 meses 

(GUNEY et al., 2016; MCCLURE et al., 2007); 

 Achados neurológicos que se mostrem anormais e patologias sistêmicas (YANG 

et al., 2012; LEE et al., .2015); 

 Sintomatologia dolorosa do pescoço e ombro que limita a ADM do ombro 

(CIEMINSKI et al., 2015; MYERS et al., 2006); 

 Tratamento com injeção de corticóide nos 3 meses anteriores a avaliação 

(GUNEY et al., 2016; HAIK et al., 2013); 

 Estar em tratamento fisioterapêutico específico para lesões no ombro 

(CIEMINSKI et al., 2015). 

 

Após essa avaliação, 20 indivíduos foram excluídos, permanecendo no estudo 61 

atletas, os quais foram alocados em dois grupos baseados na avaliação inicial de ADM de 

rotação medial e lateral do ombro, como mostra a Figura 1: um grupo sem GIRD, 

composto por 44 indivíduos que apresentavam diferença menor que 10° (±2º) de RM no 

ombro dominante (OD) comparado com o ombro não dominante (OND), de acordo com 

Maenhout et al. (2012); e um grupo com GIRD, com 17 indivíduos que apresentavam 

diferença acima de 10° (±2º) de RM entre os membros. 

Quanto aos indivíduos não atletas, 32 indivíduos foram avaliados para excluir 

qualquer critério de exclusão citados acima para o grupo de atletas e responderam o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), em anexo A, onde deveriam ser 

categorizados pelo IPAQ como irregularmente ativo tipo B, ou seja, que não atinge os 

critérios da recomendação quanto à frequência (5dias/semana) e duração 

(150min/semana). A partir deste, foram excluídos 9 indivíduos (Figura 1). Logo, 

participaram do estudo 23 indivíduos não atletas, os quais foram pareados com o grupo 

de atletas, para a avaliação de força isométrica, descrita posteriormente. 
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FIGURA 1: Fluxograma de seleção de indivíduos para o estudo. 

 

Na Tabela 1, observa-se as características descritivas da amostra, atletas (com 

GIRD e sem GIRD) e não atletas. Foi verificado que não houve diferença entre os grupos 

(p>0,05), com exceção para a variável idade de início da prática esportiva, sendo maior 

no grupo sem GIRD. 

 

Tabela 1: Características dos grupos avaliados 

Variáveis 
Grupos  P 

 GIRD Sem GIRD Não Atleta  

N (%) 17 (20,24) 44 (52,38) 23 (27,38)  

Sexo 9 homens; 8 

mulheres 

25 homens; 19 

mulheres 

11 homens; 12 

mulheres 

 

Idade (anos) 26,23±5,41 27,34±6,24 26,26±4,32 0,68 

Peso (Kg) 76,84±12,05 76,65±17,79 68,81±10,09 0,10 

Altura (m) 1,73±0,11 1,72±0,11 1,71±0,11 0,80 

IMC (Kg/m2) 25,62±2,53 25,57±4,26 23,61±2,78 0,09 

Dominância, N (%)     

Direito 13 (76,47) 42 (95,45) 23 (100)  

Esquerdo 4 (23,53) 2 (4,55) -  

Tipo de esporte, N (%)     

Quadra 6 (35,29) 17 (38,64) - - 

Areia 5 (29,41) 11 (25) - - 

Ambos 6 (35,29) 16 (36,36) - - 

Tempo de prática esportiva 

(anos) 

15,06±5,49 13,07±6,39 - 0,26 
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Prática semanal (horas) 5,35±2,25 6,16±2,21 - 0,21 

Idade de início da prática 

esportiva (anos) 

11,06±2,65 14,02±5,05 - 0,02* 

Legenda:  GIRD – Glenohumeral Internal Rotation Deficit; IMC – Índice de Massa Corporal 

Nota: Variáveis referentes ao esporte não foram calculadas para o grupo de não atletas. 

 

 

5.4 Procedimentos de Avaliação 

 

Anteriormente as avaliações, foi realizado um estudo piloto com 10 indivíduos 

saudáveis e não atletas para a realização das medidas de confiabilidade intra-avaliador. 

Para avaliação de ADM de RM a confiabilidade foi considerada muito alta nos 

ombros dominante (ICC=0,96; SEM=2,05; MDC=2,89) e não dominante (ICC=0,93; 

SEM=2,45; MDC=3,47). Para ADM de RL foi considerada alta para ombro dominante 

(OD) (ICC=0,83; SEM=2,11; MDC=2,99) e muito alta para ombro não dominante (OND) 

(ICC=0,93; SEM=0,89; MDC=1,25). E para ADM de AH foi considerada muita alta para 

o OD (ICC=0,95; SEM=0,92; MDC=1,30) e alta para OND (ICC=0,79; SEM=1,70; 

MDC=2,40). 

Na avaliação da força isométrica a confiabilidade para RM foi considerada muito 

alta para ambos os ombros, para o OD (ICC=0,99; SEM=2,27; MDC=3,21) e para OND 

(ICC=0,99; SEM=1,78; MDC=2,52). E na de RL considerada alta para OD (ICC=0,85; 

SEM=2,83; MDC=4,00) e muito alta para OND (ICC=0,97; SEM=1,41; MDC=2,00). 

Os atletas foram submetidos inicialmente a uma triagem (APÊNDICE B), por um 

avaliador diferente do qual realizava as avaliações de ADM, senso de posição articular e 

força (APÊNDICE C), na ordem seguinte: 1) ADM do ombro (RM, RL e adução 

horizontal do ombro), 2) Senso de posição articular, e 3) Força isométrica dos rotadores 

laterais e mediais, para o grupo de indivíduos atletas. Para o grupo de indivíduos não 

atletas realizou-se apenas a avaliação de força isométrica dos rotadores laterais e mediais. 

 Os indivíduos atletas deveriam estar ausentes de suas atividades esportivas por 

pelo menos 24 horas que antecediam os procedimentos da pesquisa. Ao final da avaliação 

todos os atletas participantes da pesquisa recebiam orientações de como prevenir lesões 

e um folder contendo um protocolo de exercícios para atletas de handebol de acordo com 

Andersson et al., (2016) (APÊNDICE D). 
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5.4.1 Avaliação das ADM’s das rotações medial e lateral 

 

A amplitude de movimento foi avaliada utilizando um inclinômetro digital 

(Acummar – modelo ACU001) (Figura 2), nos movimentos RM e RL. Duas medidas 

foram realizadas em cada ombro com intervalo de 15 segundos entre as mesmas, e a 

ordem dos movimentos e dos ombros foi determinada randomicamente. 

 

 

FIGURA 2: Inclinômetro digital 

 

 A ADM da RM e RL foi realizada com o indivíduo em decúbito dorsal, com o 

ombro a 90° de abdução e cotovelo a 90° de flexão, de forma que o braço ficasse fora da 

maca (Figura 3A). Para a RM a palma da mão ficou voltada para o solo, o avaliador com 

a mão proximal estabilizou a escápula aplicando uma pressão na região anterior do ombro 

e com a mão distal rodou passivamente o braço internamente. Ao encontrar o primeiro 

ponto de resistência, o movimento foi parado e verificada a medida do inclinômetro 

digital, o qual foi afixado a um bracelete de velcro na parte distal do antebraço e alinhado 

paralelamente a linha média da ulna (Figura 3B). Para a avaliação da ADM da rotação 

lateral, foi realizado o mesmo procedimento, com o movimento realizado na direção da 

rotação lateral (Figura3C). 
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FIGURA 3: A - Posicionamento inicial para avaliação das rotações medial e lateral; B - 

Mensuração da Rotação Medial; C - Mensuração da Rotação Lateral. 

 

5.4.2 Avaliação da ADM da adução horizontal 

 

A rigidez posterior foi avaliada por meio da ADM da adução horizontal, onde o 

indivíduo também estava em decúbito dorsal, com o ombro a 90° de abdução e cotovelo 

a 90° de flexão, e estabilizou-se a escápula aplicando uma pressão posterior na borda 

lateral. Em seguida, o avaliador realizou passivamente a adução horizontal, com o contato 

na parte proximal do antebraço do indivíduo. Ao perceber movimento escapular, o 

avaliador parou o movimento e verificou a medida do inclinômetro digital, o qual é 

afixado a um bracelete de velcro alinhando na linha média da face posterior do úmero, 

sabendo que o 0° para a adução horizontal foi o plano perpendicular à maca (Figura 4). 

Duas medidas foram realizadas em cada ombro com intervalo de 15 segundos entre as 

mesmas, e a ordem de avaliação dos ombros foi determinada randomicamente. 
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FIGURA 4: Posicionamento para avaliação da adução horizontal. A – Posição inicial; 

B – Posicionamento do avaliador; C – Estabilização da escápula 

 

5.4.4 Avaliação do senso de posição articular 

 

O senso de posição articular (SPA) da rotação medial e lateral foi avaliado a partir 

de uma posição pré-determinada com o auxílio do inclinômetro digital (Acummar – 

modelo ACU001). Os participantes foram avaliados na posição sentada em uma cadeira 

que possuía encosto, para sua melhor estabilização, usando um fone abafador de sons e 

uma venda nos olhos, a fim de privá-los de pistas sonoras e visuais, respectivamente. O 

membro superior a ser testado ficou sobre um suporte de braço com altura regulável e foi 

posicionado a 90° de abdução de ombro e 90° de flexão de cotovelo. Abaixo do processo 

estilóide da ulna, foi colocado um bracelete de velcro no qual o inclinômetro foi aderido, 

estando este alinhado paralelo ao antebraço numa linha imaginária entre o olécrano e o 

processo estilóide da ulna. Para o teste em RM, a posição inicial era de 90° de RL e o 

ângulo alvo 45° de RL, enquanto que para o teste em RL, a posição inicial era de rotação 

neutra e o ângulo alvo 75° de RL (HAIK et al., 2013)(Figura 5). 
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FIGURA 5: Posicionamento para avaliação do senso de posição articular. A – 

Posicionamento inicial para Rotação Medial; B –Posicionamento inicial para Rotação 

Lateral. 

 

Antes da realização dos testes, o ombro foi movido passivamente pelo avaliador 

a uma velocidade lenta até atingir o ângulo alvo, neste momento, o avaliador manteve o 

braço do indivíduo nessa posição por 5 segundos. Isto serviu para que o indivíduo 

percebesse qual seria o ângulo que ele deveria atingir no teste. Em seguida, o ombro foi 

movido até a posição inicial do teste. Para avaliação do senso de posição articular ativo, 

o indivíduo foi instruído a mover o ombro de forma lenta e a parar o movimento no 

momento que ele achava que o ângulo alvo tinha sido atingido. Apenas uma medida foi 

realizada em cada ombro, e a ordem de avaliação dos ombros foi determinada 

randomicamente. Foi calculado o erro absoluto, caracterizado pela diferença entre o valor 

obtido e o valor verdadeiro (ângulo alvo), para cada movimento. 

 

5.4.5 Avaliação da força isométrica 

Para avaliação da força isométrica dos rotadores laterais e mediais do ombro foi 

usado o dinamômetro manual (LAFAYETTE – Modelo 01165) (Figura 6).  
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FIGURA 6: Dinamômetro manual 

 

Os indivíduos foram avaliados, para todos os grupos musculares, na posição 

sentada em uma cadeira que possui encosto e foram usados cintos para a estabilização do 

tórax e pernas, com o fim de evitar que o indivíduo realizasse força com outros músculos. 

Para a avaliação dos rotadores mediais e laterais, o membro superior testado inicialmente 

estava sobre um suporte de braço com altura ajustável e foi posicionado a 90° de abdução 

de ombro, 90° de flexão de cotovelo e 90º de rotação lateral. O dinamômetro manual ficou 

em um aparato fixado na parede e posicionado aproximadamente um centímetro abaixo 

do processo estilóide da ulna. Os participantes realizavam os movimentos de RL e RM 

do ombro contra o equipamento o mais forte que podiam (Figura 7). 

Durante o teste, os indivíduos são encorajados verbalmente para realizarem o 

máximo de força. Os indivíduos praticaram uma vez antes das medidas serem coletas, a 

fim de familiarizarem com a medida. Cada teste foi realizado duas vezes, com um 

intervalo de 30 segundos entre as medidas, a fim de evitar possíveis efeitos de fadiga 

muscular (ANDRADE et al.; 2013). As medidas de força de cada movimento foram 

normalizadas pelo peso de cada indivíduo, para realizar comparações entre os grupos.  
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FIGURA 7: Posicionamento para avaliação da força. A – Posicionamento para Rotação 

Medial; B – Posicionamento para Rotação Lateral; C – Estabilização do indivíduo com 

cintos. 

 

5.5 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva e inferencial. 

Média e desvio padrão foram calculados para todos os dados demográficos e variáveis 

dependentes. No tocante às análises inferenciais, inicialmente, empregou-se o Teste de 

Normalidade de Shapiro-Wilk, para classificar a distribuição de cada variável.  

Para comparação da diferença entre grupos com e sem GIRD, foi aplicado o teste 

ANOVA one-way para todas as variáveis demográficas (idade, peso, altura, Índice de 

Massa Corporal – IMC, tempo de prática, início de prática e prática semanal) e diferença 

entre o OD e OND para as ADM’s (RM, RL e AH). E a fim de realizar a comparação 

entre grupos com e sem GIRD e membros (OD e OND), para as variáveis ADM de RM, 

RL, total e AH, SPA, força de RL e RM e razão de força RL/RM, foi aplicado o ANOVA 

two-way para medidas repetidas. Aplicado, também, para as variáveis demográficas do 

grupo de não atletas. E quando necessário os testes post hoc de Tukey foi empregado. 

Apenas para as variáveis de força isométrica, as comparações foram realizadas entre os 

três grupos (com e sem GIRD e não atletas). 

Os tamanhos de efeitos para as comparações entre as variáveis de ADM de RL e 

AH, além da força de RL para membros foram calculadas usando o coeficiente d de 

Cohen (COHEN, 1988). Um tamanho de efeito >0,8 foi considerado grande, 0,5 

moderado e menor de 0,2 pequeno (Cohen, 1988). 
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Todos os testes foram realizados com auxílio do software Statistical Package for 

the Social Sciences– SPSS, versão 20.0, e o nível de significância de α ≤ 0,05.  

 

 

5.6 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa para desenvolvimento deste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) com o número de protocolo CAAE: 59967516.9.0000.5537 e número do 

parecer: 1.819.717. Todos os voluntários receberam uma explicação verbal e escrita 

quanto aos objetivos e metodologia do estudo, bem como seus riscos e benefícios; e os 

que aceitaram participar, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE E), concordando em participar do estudo. 
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6 RESULTADOS 

 

Na Tabela 2, observam-se os resultados em média e desvio padrão das avaliações 

das ADM’s (RM, RL, ADM total e AH) e do SPA (RM e RL). Foi verificada interação 

entre grupos e membros para a variável ADM de RM (p<0,01), e as diferenças foram no 

OD do grupo com GIRD em relação ao OD do grupo sem GIRD (p = 0,006) e ao OND 

do GSG (p = 0,02). Já na variável ADM de RL, houve diferença apenas entre os grupos 

(GCG e GSG) (p = 0,03), onde o grupo com GIRD apresentou maior ADM de RL 

(Diferença entre médias: 7º; Tamanho do efeito: 0,42). Foi verificada diferença entre 

membros para a variável ADM de AH (p = 0,005), com o OD apresentando menor ADM, 

independente dos grupos (Diferença entre médias: 3,04º; Tamanho do efeito: 0,47). 

 

Tabela 2: Análise da amplitude de movimento e senso de posição articular entre os dois 

grupos de atletas, com e sem GIRD. 

Variáveis Grupos P 

 GIRD Sem GIRD Comparações 

 OD OND OD OND Membros Grupos 
Interação 

MembrosXGrupos 

ADM de 

RM 

37,21±9,02a,b 51,62±8,03 44,31±8,68a 44,32±9,78b <0,01 0,96 <0,01 

ADM de 

RL  

77,32±15,99 78,44±15,14 70,37±17,30 71,39±14,10 0,74 0,03 0,99 

ADM 

Total 

114,53±20,50 130,06±18,68 114,68±22,67 115,72±21,82 0,60 0,11 0,99 

ADM de 

AH 

-1,73±6,49 3,20±7,25 0,51±6,56 2,81±5,35 0,005 0,46 0,30 

SPA RM 5,29±4,88 5,28±4,25 4,32±3,80 4,57±3,75 0,92 0,44 0,69 

SPA RL 5,00±3,39 5,47±3,59 5,59±5,18 4,94±4,30 0,97 0,86 0,62 

Nota: Dados expressos em médias ±desvio padrão; Dados expresso em graus (º);  

Legenda: letras iguais representam diferenças entre os grupos. 

 

 

 Na Tabela 3, estão dispostos os resultados para a avaliação de força realizada nos 

três grupos (com GIRD, sem GIRD e Não Atletas), e notou-se que há diferença entre os 

grupos na variável força de RM e RL e na Razão de força RL/RM (p≤0,01). Por meio do 

teste de post hoc, observou-se que a diferença de força de RM e RL foi entre os grupos 

de atletas (GCG e GSG) e não atletas, sendo a força maior no grupo de atletas para ambos 

os grupos musculares, e na variável Razão de força essa diferença foi entre o GSG e não 
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atletas, sendo esta maior no grupo não atletas. Entre os membros, apenas verificou-se 

diferença na força de RL (Diferença entre médias: -8,7N/Kg; tamanho do efeito: -0,37), 

a qual apresentou-se maior no OD em todos os grupos. 

 

Tabela 3: Dados da avaliação de força e Razão de força nos três grupos. 

Variáveis Grupos P 

 GIRDa, c Sem GIRDb, d, e Não Atletasa,b, c, d,e Comparações 

 

OD OND OD OND OD OND Membros Grupos Interação 

MembrosXGrupos 

Força RM 83,23±31,93 76,16±31,86 83,36±40,47 79,12±45,61 59,10±35,28 49,99±25,45 0,28 <0,01 0,94 

Força RL 60,64±20,42 49,24±14,53 56,29±29,46 48,09±23,59 44,94±20,57 37,24±14,99 0,02 0,01 0,93 

Razão de 

Força 

RL/RM 

0,76±0,21 0,68±0,15 0,68±0,13 0,66±0,23 0,83±0,23 0,80±0,18 0,23 <0,01 0,74 

Nota: Dados expressos em médias ±desvio padrão; Dados expressos em N/Kg; 

Legenda: letras iguais representam diferenças entre os grupos (a,b para variável força RM; c,d para a variável força RL; 

e para a variável razão de força RL/RM). 
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7 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo verificou a influência do GIRD nas adaptações biomecânicas 

(ADM) e no desempenho neuromuscular (senso de posição articular e força) no ombro 

de atletas de handebol. Nossos resultados não suportam nossas hipóteses iniciais, visto 

que a condição de GIRD não influenciou nenhuma das variáveis estudadas, como a 

rigidez posterior, o senso de posição articular e força. O que verificamos é que 

independente de possuírem GIRD, há um aumento da rigidez posterior no ombro 

dominante dos atletas de arremesso e um aumento na força de RL e ML do ombro em 

relação a indivíduos não atletas e menor razão de força RL/RM em relação aos não atletas. 

Apesar de não ser objetivo do nosso estudo comparar ou relacionar o GIRD com 

as diferentes idades de início de prática esportiva, podemos verificar na nossa amostra 

que os atletas com GIRD iniciaram sua prática esportiva antes que atletas sem GIRD. 

Confirmando a hipótese de alguns autores (MEISTER et al., 2005; LEVINE et al., 2006; 

HIBBERD et al., 2014) em que o membro exposto a movimentos repetitivos mais cedo, 

pode ser um fator para o desenvolvimento do GIRD. 

Alguns autores (MYERS et al., 2006; TOKISH et al., 2008; MAENHOUT et al., 

2012; CIEMENSKIet al., 2015; GUNEY et al., 2016; SACCOL; et al., 2015) consideram 

como fator de risco para lesões no ombro uma redução de ADM de RM em torno de 18°-

20°. Entretanto, no estudo de Maenhout et al. (2012) foi considerado um intervalo de 10 

a 17º para GIRD não patológico. Baseado neste estudo, optamos avaliar indivíduos com 

déficit a partir de 10º, e a média de déficit de ADM de RM da nossa amostra foi de 

aproximadamente de 14º.  No nosso estudo, verificamos que esta diminuição de ADM de 

RM já resulta em rigidez posterior, verificada pela redução da ADM de AH no ombro 

dominante, entretanto, essa rigidez foi verificada nos grupos com GIRD e sem GIRD, 

indicando que o GIRD não deve ser um fator predisponte desta condição, e sim o prórpio 

movimento de arremesso. 

Acredita-se que as alterações nas amplitudes da GU sejam resultado de uma 

adaptação óssea e dos tecidos moles às forças que atuam sobre o ombro durante o 

arremesso, aumentando a retroversão umeral, para assim adequar o ombro do atleta a esse 

tipo de biomecânica (CHANT et al., 2007; GREENBERG et al., 2015). Porém, não se 

sabe qual dessas adaptações surge primeiro para que ocorram alterações da ADM do 

ombro dos atletas. No entanto, independente da ordem de aparecimento, essas alterações 
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conjuntamente a movimentos repetitivos do ombro, deixa a GU mais susceptível a lesões 

(WILK et al., 2011). 

A rigidez posterior do ombro pode ser resultado de rigidez de cápsula, deltóide 

posterior, infraespinal e redondo menor, pode causar redução da ADM de AH (MYERS 

et al., 2006). Além disso, a rigidez posterior presente no ombro pode alterar a posição da 

cabeça do úmero, deslocando-a anteriormente, causando assim choque mecânico e 

diminuição da amplitude da RM e, por consequência, essa ADM é diminuída por 

sintomatologia dolorosa (TYLER et al., 2000). Nessa perspectiva, Myers et al. (2006) 

verificou que atletas com síndrome do impacto do ombro apresentaram valores 

significantemente maiores de GIRD e de rigidez posterior comparado com atletas sem 

síndrome do impacto.  

Assim, propormos um foco maior para esse grupo muscular e não apenas abordar 

na prática clínica e esportiva o grupo de RM. Manske et al. (2010) realizaram um estudo 

submetendo dois grupos de indivíduos a alongamento específico para AH (cross body) 

com e sem mobilização escapular e verificou que o alongamento voltado para os 

abdutores do ombro apresentou ganhos significativos na RM em ambos os grupos 

independente da mobilização. 

Analisando a ADM de RL, os atletas com GIRD apresentaram maior RL, o que 

se atribui ao movimento que os atletas fazem para alcançar maiores velocidades no 

arremesso. Isso também deve ser levado em consideração na prática clínica, visto que, 

protocolos de intervenção aplicados a indivíduos com GIRD direcionados ao aumento da 

ADM de RM, diminuem, concomitantemente, a RL (MANSKE et al., 2010). 

Com relação à nossa hipótese de que atletas com GIRD tivessem diminuição da 

propriocepção (senso de posição articular), com valores menos acurados, nosso estudo 

verificou que independente do déficit de rotação medial nos atletas avaliados, o SPA dos 

rotadores (RM e RL) não foi afetado. Relacionadas às alterações presentes no ombro do 

arremessador são relatadas possíveis alterações na propriocepção (REINOLD; GILL, 

2010), medida por meio do senso de posição articular. No estudo de Herrington et al. 

(2010) foi comparado o SPA de forma ativa em dois grupos, um grupo de jogadores de 

rugby e um grupo controle formado por indivíduos que praticavam atividade física por 

10 horas semanais, e foi verificado que não houve diferenças na propriocepção entre os 

grupos avaliados. 

Apesar de termos encontrados resultados semelhantes ao estudo de Herrington et 

al. (2010), os autores adotaram uma posição para avaliação diferente do presente estudo, 
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a qual o indivíduo estava na posição de decúbito dorsal com ombro a 90º de abdução e 

cotovelo a 90º de flexão. Já no nosso estudo o senso de posição articular foi avaliado em 

posição sentada com ombro a 90º de abdução e cotovelo a 90º de flexão, onde nessa 

posição o SPA é fornecido principalmente por mecanorreceptores musculares devido à 

relativa flexibilidade da cápsula articular, pois há grandes variações do comprimento 

muscular (SALLES et al., 2015). 

Acredita-se que a estabilidade da articulação do ombro é resultado de 

componentes passivos e ativos. A geometria dos ossos, a pressão relativa intra-articular, 

o lábio glenoumeral e estruturas capsulo-ligamentares são componentes passivos, 

enquanto que os componentes ativos são fornecidos pela atividade coordenada contrátil 

do músculo em torno da articulação e modulada pelo sistema neuromuscular (SALLES 

et al., 2015). O estudo de Reinold e Gill (2010) avaliou o senso de posição articular de 

forma passiva em 20 indivíduos arremessadores, e foi verificada uma diminuição 

significativa no ombro dominante posteriormente a fadiga ocasionada após uma partida 

de jogo. No nosso estudo não houve diferenças nem entre os membros e nem entre grupos, 

e isto pode ter ocorrido pelo fato de avaliarmos o senso de posição articular de forma 

ativa e por não ter ocorrido fadiga e nem indução da mesma no ombro dominante 

arremessador. 

Assim, mesmo apresentando alterações na articulação, como o GIRD, o aumento 

da RL e a rigidez posterior, a articulação é capaz de manter a sua propriocepção, quando 

avaliada de forma ativa. Além disso, a não quantificação da velocidade para indicar o 

ângulo alvo na medição do senso de posição articular, pode ter afetado no aprendizado 

do indivíduo para alcançar o ângulo desejado. E, ainda, por termos utilizado valores aos 

quais, possivelmente, não foram atribuídos aos receptores capsulo-ligamentares, pois os 

mesmos são responsáveis pela sinalização da propriocepção em amplitudes mais 

extremas, já que os receptores das articulações dentro da cápsula respondem a deformação 

mecânica, portanto, se a cápsula articular não for deformada mecanicamente, os 

receptores não serão estimulados, resultando em feedback mínimo para o senso de 

posição articular (ALLEGRUCCI et al., 1995 SALLES et al., 2015). 

Desse modo, sugerimos que estudos posteriores realizem essa avaliação 

considerando a especificidade da tarefa, como os posicionamentos típicos de arremesso e 

após estresse articular e ângulos máximos de amplitudes de movimento. 

Em relação à variável força isométrica, a qual foi comparada em três grupos 

(GCG, GSG e não atletas) foi observado que os resultados das forças isoladas (RM e RL) 
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apresentaram diferenças entre o grupo de atletas e não atletas, mas essa diferença não foi 

encontrada entre os grupos com e sem GIRD. Portanto, os movimentos repetitivos de 

arremesso, independente do GIRD, podem influenciar na força dos rotadores do ombro. 

Foi observado que, nos três grupos avaliados, a força de RM e RL do OD foi maior 

que no OND. Gillet et al. (2017), observaram em seu estudo que houve uma diferença 

entre os membros de 23% maior para RM e RL do OD em relação ao OND, e que essa 

assimetria pode ser atribuída ao esforço excessivo da musculatura unilateral necessária 

para os movimentos do esporte. Porém, no estudo de Guney et al. (2016) o ombro de 

atletas com GIRD apresentavam uma menor força excêntrica de RL, e os autores 

justificam essa perda de força pelo deslocamento póstero-superior no ponto de rotação da 

GU combinado com cargas excêntricas excessivas durante as atividades de arremesso, 

que podem afetar principalmente os músculos rotadores laterais. 

Sobre a razão de força, os nossos resultados trazem que não houve diferença entre 

o grupo de atletas com GIRD e não atletas, assim como, não houve diferença entre os 

membros. No entanto, foram observadas diferenças quando comparados os grupos sem 

GIRD e não atletas, apresentando maiores valores de razão de força no grupo de não 

atletas. Não ter encontrado diferença entre o grupo de atletas com GIRD e os não atletas 

pode ter sido pelo tamanho da amostra dos atletas com GIRD ter sido inferior em relação 

aos demais. 

Saccol et al.(2015) analisou a razão isométrica dos rotadores em atletas de vôlei 

de areia com o posicionamento de ombro em adução e rotação neutra, com 90º de flexão 

de cotovelo e antebraço em posição neutra. No nosso estudo, apesar de também 

avaliarmos a razão de força isométrica, foi adotado um posicionamento similar ao 

funcional, com o ombro a 90° de abdução e rotação lateral do ombro e 90º de flexão de 

cotovelo. 

Sabe-se que no movimento de arremesso os músculos rotadores trabalham de 

forma concêntrica e excêntrica, onde os rotadores mediais atuam de forma concêntrica 

para promover o arremesso e os rotadores laterais de forma excêntrica para desacelerar o 

movimento (GUNEY et al., 2016). Portanto, é provável que uma avaliação da razão de 

força funcional RL(excêntrica)/RM(concêntrica) fosse a mais indicada para avaliar tal 

variável, uma vez que estaria mais próximo a biomecânica do arremesso. 

É relevante ainda citar que apesar de alguns indivíduos da nossa amostra 

apresentarem valores de força de RL menores que os de RM, os valores apresentados 

ainda se enquadram nos valores de normalidade estipulado por alguns autores (GUNEY 
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et al., 2016; REINOLDS; GILL, 2010) ao afirmarem que uma razão de força de 0,66 – 

0,75 é considerada adequada para manter o equilíbrio de força entre rotadores laterais e 

mediais. Nos atletas avaliados no nosso estudo as médias da razão isométrica de força se 

apresentaram em uma faixa de 0,68 a 0,76, que são valores muito próximos do mínimo 

desejado para a razão. Esses valores nos alertam para o risco de lesão em atletas de 

arremesso, e que o desequilíbrio entre os músculos rotadores do ombro deve ser 

monitorado. 

É importante o enfoque no fortalecimento desses atletas para tratar os 

desequilíbrios musculares entre os rotadores laterais e mediais, especialmente o 

fortalecimento excêntrico dos rotadores laterais necessários para melhorar a função dos 

ombros em atletas de arremesso (GUNEY et al., 2016). Por outro lado, estudos 

reportaram que a diminuição razão de força entre RL/RM isoladamente não indica 

aumento do risco de lesão no ombro de atletas saudáveis (EDOUARD et al., 2013), sendo 

necessária a associação dessa alteração com outras adaptações do ombro do atleta de 

arremesso. 

É notável a dificuldade de comparação de estudos relacionados à avaliação de 

força dos músculos rotadores de ombro, devido à diferença nos equipamentos utilizados, 

na posição do membro superior durante a resistência, as variadas formas de avaliação de 

força (isométrica e isocinética), e a velocidade angular em que a resistência isocinética o 

teste é realizado. E ainda, estudos que reportem avaliações com atletas saudáveis, pois a 

literatura reporta na maioria dos estudos atletas com alguma patologia de ombro. 

Dessa forma, os atletas por estarem no limite dos valores para o equilíbrio de força 

dos rotadores do ombro podem gerar um maior risco de lesões, principalmente em 

temporadas de competições, onde o nível de sobrecarga aumenta na articulação e, 

consequentemente, pode afetar o do desempenho do atleta. 

O nosso estudo apresentou algumas limitações, como a não divisão dos atletas 

com GIRD em anatômico e patológico, visto que essa divisão poderia influenciar os 

valores da variável força, bem como realizar um controle mais rigoroso com relação ao 

tempo de prática esportiva e períodos de pausa durante os anos de práticas. Além disso, 

sabendo que o GIRD também pode resultar em adaptações ósseas, aumentando a 

retroversão umeral, a não avaliação dessa medida de retroversão umeral, também, pode 

ser considerada uma limitação do nosso estudo. 

No entanto, os resultados encontrados nesse estudo podem beneficiar os 

profissionais da área desportiva na sua tomada de decisão clínica, desde a avaliação até 
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os programas de prevenção de lesões e reabilitação para essa população específica, 

focando não apenas na ADM de rotação medial, mas em outros aspectos da articulação, 

como a rigidez posterior, visto que atletas de arremesso possuem uma menor ADM de 

AH, independente do GIRD.E na avaliação da propriocepção, para se obter resultados no 

senso de posição articular, sugerimos que essa seja avaliada de modo passivo e quanto a 

força, independente do atleta possuir GIRD, eles possuem uma razão de força de rotadores 

do ombro menor do que indivíduos não atletas. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 Atletas com GIRD não apresentam diferenças na amplitude de AH, SPA ativa e 

na força de rotadores de ombro quando comparadas a atletas sem GIRD. Porém, atletas 

com e sem GIRD apresentaram menor ADM de AH no ombro dominante, indicando 

maior rigidez posterior no ombro arremessador. Atletas de ambos os grupos também 

apresentaram maiores valores de forças isoladas de RM e RL comparado aos não atletas. 

Entretanto, nos grupos de atletas, os valores de razão de força entre RM e RM 

apresentaram valores no limite para o equilíbrio de forças dos rotadores do ombro. Sendo 

assim, concluímos que no nosso estudo o GIRD não influencia na biomecânica do ombro 

do atleta, assim como, no desempenho neuromuscular, mas que atletas de arremesso de 

maneira geral apresentam alterações relacionadas à rigidez posterior e força muscular. 
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ANEXO 

 

ANEXO A: QUESTINÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ 
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APÊNDICE A: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO 
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APÊNDICE B: FICHA DE AVALIAÇÃO 

“Análise a influência do GIRD nas adaptações biomecânicas e no desempenho 

neuromuscular do complexo do ombro em atletas de arremesso” 

FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

DOMINÂNCIA (membro que usa para arremessar a bola):         D          EEXAME FÍSI 

Tipo de esporte que pratica?  

Há quanto tempo pratica este esporte?  

Quantas horas por semana pratica esse esporte?  

Apresenta dor na articulação do ombro?        Sim        Não 

História de lesão no MMSS nos últimos 6 meses? 

Se sim, especificar o tipo de lesão. 

       Sim        Não 

Tal lesão exigiu ausência da prática esportiva? 

Se sim, por quanto tempo?________________ 

Fez tratamento fisioterapêutico?       Sim        Não 

Se sim, por quanto tempo?________________ 

       Sim        Não 

Cirurgia prévia nos membros superiores?        Sim        Não 

Se sim, há quanto tempo? __________ 

História de luxação recorrente ou fratura nos MMSS?        Sim        Não 

Fez uso de injeção de corticóide nos últimos 3 meses?        Sim        Não 

Tem alguma doença sistêmica que envolva as 

articulações ou doença neurológica? 

       Sim        Não 

Está em tratamento fisioterapêutico específico para o 

ombro? 

       Sim        Não 

 

 

 

NOME:                                                                                                     GRUPO: 

IDADE:  DATA DE NASCIMENTO: 

PROFISSÃO:                                                           ESTADO CIVIL: 

CPF: MASSA CORPORAL: ALTURA: IMC: 

ENDEREÇO COMPLETO:  

 /  

EMAIL:                                                    DATA DA AVALIAÇÃO: 
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APÊNDICE C:FICHA DE COLETA DE DADOS 

 

“Análise a influência do GIRD nas adaptações biomecânicas e no desempenho 

neuromuscular do complexo do ombro em atletas de arremesso” 

Identificação do indivíduo: ______ 

Lado dominante (   ) Direito  (   ) Esquerdo 

 

 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

Dominante 

Avaliações RM RL AH 

1    

2    

 

Não Dominante 

Avaliações RM RL AH 

1    

2    

 

RETROVERSÃO UMERAL 

Dominante          Não Dominante 

1- _________/ 2- ________   1-_________/ 2-________ 

 

PROPRIOCEPÇÃO

Dominante 

Avaliação Rotação 

Medial (45°) 

Rotação 

Lateral (75°) 

1   

 

Não Dominante 

Avaliação Rotação 

Medial 

(45°) 

Rotação 

Lateral (75°) 

1   

 

FORÇA 

Dominante 

Avaliações Rotação 

Medial 

Rotação 

Lateral 

Distância   

1   

2   

 

 

 

 

 

 

Não Dominante 

Avaliações Rotação 

Medial 

Rotação 

Lateral 

Distância   

1   

2   
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APÊNDICE D: FOLDER DE ORIENTAÇÕES DE EXERCÍCIOS 
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APÊNDICE E: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Análise a influência do GIRD nas 

adaptações biomecânicas e no desempenho neuromuscular do complexo do ombro 

em atletas de arremesso”, desenvolvida pela mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Fisioterapia Lorena Passos Vigolvino e que tem como pesquisadora responsável a 

Profa. Catarinade Oliveira de Sousa. 

O objetivo deste estudo é comparar a rotação medial e retroversão umeral com a 

rigidez posterior em indivíduos com e sem GIRD. 

Caso decida aceitar o convite, você serásubmetido aosseguintes procedimentos: 

preenchimento de uma ficha que contéminformações demográficas como nome, idade, peso 

e altura, e a respeito do tempo deatividade física realizada por semana, bem como dados 

gerais da sua saúde e condiçõesfísicas dos membros superiores, respeitando os critérios de 

inclusão na pesquisa. Em seguida, vocêterá seus ombros avaliados quanto ao movimento de 

rotação medial, rotação lateral e adução horizontal. Se você apresentar déficit de rotação 

interna do ombro dominante maior ou igual a 10º em comparação ao ombro não dominante, 

você poderá ser incluído no estudo. 

Sua participação não é obrigatória, e consistirá em deuma avaliação. A avaliação 

será realizada em apenas 1 momento: avaliação de amplitude de movimento, propriocepção 

(senso de posição articular) e força isométrica. 

Todos os procedimentos de avaliaçãopodem ter duração de até uma hora e não 

tem caráter invasivo e os riscos de sua participação são mínimos. Ou seja, o risco que você 

corre será o mesmo sentido ao realizar um exercício físico que utilize os membros superiores. 

No entanto, caso haja qualquer outro tipo de desconforto relacionado à pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita prestada pela pesquisadora responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a 

pesquisadora responsável, e em caso de algum problema que você possa ter relacionado com 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
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a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora 

responsável. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Logo após o término dos procedimentos da pesquisa, você terá acesso a todos os 

resultados de sua avaliação e receberá orientações voltadas para prevenção de síndromes 

dolorosas do ombro, baseadas em informações sobre a anatomia e os fatores biomecânicos 

relacionados com o GIRD e sua atividade esportiva. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa 

em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você, e se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Profa. Dra. Catarina Oliveira de Sousa. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Análise a influência do GIRD nas adaptações biomecânicas e no 

desempenho neuromuscular do complexo do ombro em atletas de arremesso”, e 

autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal ____/____/_______. 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Análise a influência do GIRD nas 

adaptações biomecânicas e no desempenho neuromuscular do complexo do ombro 

em atletas de arremesso”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade 

sobre a identidade dos mesmos. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Natal ____/____/________. 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Catarina de Oliveira Sousa 

Pesquisadora responsável 


