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RESUMO 

Introdução: Aspectos posturais e demais variáveis biomecânicas da coluna apresentam 

relação com a dinâmica escapular. No entanto, essas relações não são claras em 

indivíduos sem queixas de dor nos ombros ou coluna. Objetivo: Avaliar a postura, 

flexibilidade muscular, amplitude de movimento e força da musculatura da coluna 

cervical e toracolombar em indivíduos assintomáticos com e sem discinese escapular. 

Métodos: 52 indivíduos foram divididos em dois grupos: sem discinese escapular 

(idade 22,95±2,86) e com discinese escapular (idade 22,06±2,73). Foram avaliadas a 

discinese escapular por meio do Scapular Dyskinesis Test, a postura do quadrante 

superior do corpo através da biofotogrametria, o comprimento do peitoral menor e 

elevador da escápula com uma fita métrica, as amplitudes de movimento de flexão, 

extensão, flexão lateral das colunas cervical e toracolombar e rotação da coluna cervical 

foram avaliadas com um inclinômetro digital, e a força máxima dos músculos flexores, 

extensores e flexores laterais cervicais e toracolombar com um dinamômetro manual. 

Para todas as variáveis, a comparação entre os grupos foi utilizada por meio da análise 

de variância (ANOVA one way), considerando p≤0,05. Resultados: Não foi observada 

diferença (p>0,05) entre os grupos para nenhuma das variáveis. Conclusão: Os aspectos 

de postura, mobilidade e força muscular da coluna vertebral não se diferem entre em 

indivíduos com ou sem discinese escapular.  

 

Palavras-chave: escápula; flexibilidade; ombro; tronco; cervical. 
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ABSTRACT 

Introduction: Postural aspects and other variables of the spine are related to the scapula 

dynamics. However, the relationships are not clear in individuals without complaints of 

pain in the shoulder or spine. Objective: to evaluate the flexibility, muscle flexibility, 

range of motion and strength of the cervical and thoracolumbar spine musculature in 

asymptomatic individuals with and without scapular dyskinesis. Methods: Fifty-two 

individuals were divided into two groups: scapular free (age 22.95 ± 2.86) and scapular 

dyskinesis (age 22.06 ± 2.73). A scapular dyskinesis was evaluated through the 

Scapular Dyskinesis Test, a posture of the upper quadrant of the body through 

biophotogrammetry, such as flexion, extension, lateral flexion of the cervical and 

thoracolumbar spine and cervical spine rotation were evaluated with a digital 

inclinometer, and maximal strength of the flexor, extensor and lateral flexor cervical 

and thoracolumbar muscles with a manual dynamometer. For all variables, a 

comparison between the groups was used through analysis of variance (ANOVA one 

way), considering p≤0.05. Results: There was no difference (p> 0.05) between the 

groups for any of the variables. Conclusion: The aspects of posture, mobility and 

muscular strength of the spine do not differ between individuals with or without 

scapular dyskinesis. 

 

Key-words: scapula; flexibility; shoulder; trunk; neck. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Discinese escapular é a nomenclatura utilizada para definir alterações no 

movimento e/ou no posicionamento da escápula (KIBLER et al., 2009; KIBLER et al., 

2013). Diversos fatores podem ser apontados como causadores da discinese. 

Acometimentos neurológicos, como paralisia do nervo acessório torácico ou espinhal 

longo e radiculopatias cervicais; origens ósseas, como a cifose torácica e fraturas de 

clavícula; causas articulares, como instabilidade da articulação acromioclavicular e 

alterações internas da articulação glenoumeral; ou causas relacionadas aos tecidos 

moles, tais como encurtamentos musculares e alterações na ativação muscular podem 

ser citadas (RUBIN; KIBLER, 2002). No entanto, apesar da literatura sugerir a cifose 

torácica como um fator causador da discinese escapular, não é determinado como ocorre 

esse mecanismo. 

A relação entre o movimento de elevação da articulação glenoumeral e a rotação 

ascendente da escápula é denominado ritmo escápulo-umeral (LIMPISVASTI et al., 

2007). Uma avaliação do in vivo utilizando sensores eletromagnéticos fixados no tecido 

ósseo registraram o movimento ativo da escápula e do úmero em indivíduos 

assintomáticos de 18 a 60 anos, onde foi observado que a cada 1º de elevação da 

glenoumeral, a articulação escápulo-torácica realiza 0,43° de movimento. Enquanto que 

na descida do braço, para cada 1° de descida da glenoumeral, ocorre 0,37% da escápulo-

torácica (BRAMAN et al., 2009). Em um ritmo escapulo-umeral considerado anormal, 

podem ocorrer uma ou ambas alterações: disritmias, onde a escápula se eleva ou protrai 

prematura ou excessivamente, seu movimento apresenta-se de forma não suave ou com 

rotação inferior mais rápida durante a descida do membro superior; ou alamentos, onde 

o ângulo inferior, bordo medial ou até o ângulo superior da escápula se afasta do gradio 

costal em repouso ou durante o movimento do braço (McCLURE et al., 2009). 

Relacionada a diversas condições clínicas comuns do complexo do ombro 

(KIBLER et al., 2013), a discinese escapular mostra-se também frequente em 

indivíduos assintomáticos (SEITZ et al., 2015; HANNAH et al., 2017). Nos casos de 

síndrome do impacto subacromial, por exemplo, durante a elevação do braço, o 

movimento da escápula é caracterizado pela diminuição da rotação superior, excessiva 

rotação interna e pelo tilt ou inclinação anterior da escápula, onde estes movimentos 

diminuem o espaço subacromial (LUDEWIG; COOK, 2000). 

Alterações de flexibilidade muscular também podem ser associadas à discinese 

escapular. Nesta vertente, Borstad e colaboradores (2005) analisaram o encurtamento do 



13 

 

músculo peitoral menor e verificaram que a diminuição do seu comprimento pode gerar 

uma inclinação anterior e rotação interna da escápula, devido à sua inserção no processo 

coracóide. Mais recentemente, outro estudo mostrou que um menor comprimento do 

peitoral menor aumentou substancialmente a probabilidade de indivíduos 

assintomáticos apresentarem discinese escapular (YESILYAPRAK et al., 2016 ). 

Além do peitoral menor, outros músculos também inseridos na escápula, quando 

alterados quanto ao seu comprimento, podem afetar o posicionamento e o movimento 

da escápula. O músculo elevador da escápula quando encurtado, por exemplo, pode 

causar uma elevação escapular anormal (MOTTRAM, 1997), e está associado a uma 

postura anteriorizada da cabeça, o que altera a posição escapular e diminui o seu 

movimento e posicionamento de rotação superior em nadadores jovens assintomáticos 

(LYNCH et al., 2010).  

As alterações posturais também têm sido associadas a alterações na cinemática 

escapular durante a elevação do braço. Indivíduos com anteriorização de cabeça e 

ombros apresentam maior rotação interna e deslizamento anterior da escápula 

(THIGPEN et al., 2010) e indivíduos numa postura “slouched”, a qual pode ser lida 

como “desleixada” apresentam maior elevação (KEBAETSE et al., 1999), menor 

rotação superior (KEBAETSE et al, 1999; FINLEY; LEE, 2003) e inclinação posterior 

da escápula, bem como uma discreta maior rotação interna escapular (KEBAETSE et al, 

1999). No entanto, a população estudada não apresentava discinese escapular, as 

modificações posturais foram induzidas e a avaliação se restringiu a análise do ritmo 

escapuloumeral, de forma que podemos destacar a importância de uma avaliação mais 

abrangente e real acerca da possível relação entre a coluna e o movimento escapular. 

Alterações no movimento escapular têm sido verificadas ainda em indivíduos com 

síndrome do impacto subacromial (LUDEWIG; BRAMMAN, 2011; TIMMONS et al., 

2012), de maneira que a cifose torácica pode ser vista como fator indireto de 

desenvolvimento da síndrome (OTOSHI et al., 2014).   

Além das alterações posturais, o movimento da coluna pode apresentar relação 

com as alterações no movimento escapular e a dor no ombro, uma vez que a amplitude 

de movimento da coluna cervical é menor em indivíduos com discinese escapular 

(TAWDE et al, 2016) e a mobilidade da coluna torácica apresenta-se menor em 

indíviduos com dor no ombro (THEISEN et al., 2010). Nessa perspectiva, intervenções 

de terapia manual na coluna torácica (BOYLES et al., 2009; STRUNCE et al., 2009; 

KARDOUNI et al., 2015; HAIK et al., 2014; HAIK et al., 2017), cervico-torácica 
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(MINTKEN et al., 2016) e cervical (COOK et al., 2014) tem sido aplicadas no manejo 

de pacientes com dor no ombro, e apesar de algum nível de melhora na queixa dolorosa, 

as mudanças biomecânicas a nível da coluna e/ou escápula ainda são inconclusivas.  

Os músculos do pescoço são os responsáveis pela manutenção da postura e 

mobilidade da coluna cervical (DVIR; PRUSHANSKI et al., 2008), e a redução na 

resistência dessa musculatura tem sido verificada em indivíduos com discinese 

escapular que tocam violino, sendo a associação entre essas variáveis proveniente da 

manutenção da postura por longos períodos de tempo que podem levar a dor e a fadiga, 

e assim gerar alteração nessa musculatura (TAWDE et al., 2016). Os músculos 

estabilizadores da coluna, também chamados de músculos do core, apresentam-se como 

o centro funcional da cadeia cinética (AKUTHOTA et al., 2004).  Neste grupo estão 

incluídos os músculos superficiais e profundos da parede abdominal, assoalho pélvico, 

eretores da coluna e aqueles que dão suporte às cinturas pélvica e escapular (KIBLER et 

al., 1998; SILFIES et al., 2015). Durante o movimento do membro superior, os 

músculos profundos do tronco são ativados antes mesmo que os músculos do braço 

como forma de minimizar as mudanças do centro de gravidade, o que faz aumentar a 

estabilidade postural e propiciar maior controle do segmento distal (VERNAZZA-

MARTIN et al., 1999). Alguns estudos relacionam a presença de disfunções no 

complexo do ombro com esse grupo muscular em atletas (SILFIES et al., 2015; 

RADWAN et al., 2014; ENDO; SAKAMOTO, 2014; TATE et al., 2012).  Pensando 

nisso, condições que apresentem alterações de postura, amplitude de movimento e força 

muscular da coluna possivelmente são capazes de interferir no funcionamento dessa 

cadeia. 

Apesar da associação entre os aspectos posturais, de movimento e força da 

coluna cervical e toracolombar com as alterações no movimento escapular serem 

frequentes em indivíduos com dor no ombro, o fator dor poderia tornar-se um viés na 

busca por possíveis mecanismos que levassem ao desfecho discinese escapular. Além 

desse, outro fator apontado poderia ser os diferentes níveis de aptidão física entre os 

indivíduos. Logo, mostra-se importante avaliar pessoas assintomáticas e com categorias 

similares de atividade física a fim eliminar possíveis interferências álgicas e da prática 

esportiva e/ou recreacional nos resultados. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar 

os elementos posturais, de movimento de força muscular da coluna entre indivíduos 

com e sem discinese escapular. 
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Acreditamos que nossos resultados darão suporte a pesquisas futuras e 

especialmente, transpassar aspectos clínicos da reabilitação. Considerando que 

alterações do movimento humano quando detectadas, a necessidade de intervenção em 

busca de uma dinâmica mais apropriada mostra-se pertinente objetivando sanar 

possíveis disfunções relacionadas. E, principalmente, para aqueles indivíduos 

assintomáticos, oferecer-lhe informações que os ajude a interditar circunstâncias como 

compensações posturais, déficits de amplitude de movimento e fraqueza muscular 

quando estas possam estar associadas à alteração do movimento escapular.   
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2 OBJETIVO 

O objetivo da pesquisa é comparar os aspectos relacionados à postura da cabeça, 

ombros e coluna torácica; flexibilidade muscular; amplitude de movimento da coluna; 

bem como a força muscular de coluna cervical e toracolombar entre indivíduos com e 

sem discinese escapular. 
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3 HIPÓTESES 

 Temos como hipótese que os participantes com discinese escapular apresentarão 

alterações posturais de cabeça, ombros e coluna torácica quando comparados aos sem 

discinese escapular; bem como uma menor amplitude de movimento da coluna e menor 

força das musculaturas da região cervical e toracolombar. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal, sob parecer 2.628.326 do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

coleta dos dados ocorreu de maio de 2018 a fevereiro de 2019.  

4.2 Local do estudo 

 A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análise de Performance 

Neuromuscular (LAPERN) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN).  

4.3 Participantes 

Um total de 143 indivíduos foram inicialmente avaliados quanto aos critérios de 

eligibilidade do estudo. Foram incluídos homens ou mulheres, com idade entre 18 e 30 

anos, sem dor e/ou incapacidade no ombro e coluna, sedentários ou irregularmente 

ativos, e que, de acordo com teste de discinese escapular (McCLURE et al, 2009), 

apresentassem discinese escapular óbvia ou não apresentassem discinese escapular. 

O tamanho da amostra foi determinado considerando estudos anteriores e as 

nossas variáveis de desfecho principal, que são relacionadas à postura, bem como ao 

nosso objetivo de verificar os preditores para a discinese escapular, utilizando um 

cálculo amostral com Power de 80% e α = 0,05, no software G*Power (FAUL et al, 

2007). Com base na mínima mudança detectável encontrada nos resultados de RUIVO e 

colaboradores (RUIVO et al., 2014), para os ângulos de cabeça de 6,51° com desvio 

padrão de 5,7°; cervical de 5,13º com desvio padrão de 5,2º; e de ombro de 7,86º com 

desvio padrão de 8,55° obtemos um cálculo amostral de 14, 18 e 20 indivíduos por 

grupo, respectivamente. Para a variável cifose torácica, com base na mínima mudança 

detectável de 6,65° e um desvio padrão de 7,75° (LEWIS; VALENTINE, 2010), foi 

obtido o cálculo amostral de 23 indivíduos por grupo. Assim, adotamos o cálculo desta 

última variável mais 20%, chegando ao número de 26 indivíduos por grupo para o 

desfecho postura.   

O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de anúncios distribuídos 

pelo campus universitário (Apêndice A), pelo portal da instituição (Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas/SIGAA-UFRN), e através de redes sociais 

(www.facebook.com e www.instagram.com). Os interessados em participar da pesquisa 
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entraram em contato via e-mail, mensagem ou ligação via telefone e logo foram 

informados quanto aos objetivos e métodos da pesquisa. Para aqueles que aceitaram 

colaborar, a triagem foi marcada. 

 

4.4 Procedimentos  

Três avaliadores realizaram a coleta de dados da pesquisa. Foram necessários 

dois encontros com os participantes para que todas as fases fossem cumpridas, exceto 

para aqueles que não se adequaram aos critérios de inclusão. Tais etapas compreendem 

a: triagem, avaliação e sessão de orientação fisioterapêutica.  

 No primeiro encontro realizou-se a triagem dos voluntários, avaliação da 

discinese escapular e da postura do quadrante superior. Este iniciava-se com o 

esclarecimento da pesquisa pelo Avaliador 1, leitura e consentimento do participante em 

colaborar por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (Apêndice 

B), preenchimento de ficha com dados sociodemográficos, aplicação de questionários e 

realização de testes especiais (Apêndice C). Em seguida, a avaliação postural do 

quadrante superior e da discinese escapular foi realizada pelo Avaliador 2, haja vista o 

cegamento do Avaliador 1. Além do TCLE, o participante autorizava o uso de suas 

imagens e vídeo por meio do Termo de Autorização para uso de Imagens e Vídeos 

(Apêndice D), uma vez que a análise postural foi realizada por meio da 

biofotogrametria. A avaliação da discinese foi filmada para que fosse possível a análise 

acurada posteriormente pelo Avaliador 2 juntamente com um terceiro avaliador.  

Cerca de 40 minutos foram necessários para todos esses procedimentos. Quando 

incluído na pesquisa, o segundo encontro era agendado. Caso o voluntário não se 

enquadrasse nos critérios de inclusão, utilizou-se esse mesmo momento para a 

realização da sessão de orientação fisioterapêutica, a qual é baseada na avaliação 

postural e da discinese escapular anteriormente realizada.  

No segundo encontro, estando o voluntário já incluso na pesquisa, as demais 

análises foram realizadas (cifose torácica, flexibilidade muscular, amplitude de 

movimento e força muscular). A coleta dos dados encerra-se com a sessão de orientação 

fisioterapêutica, semelhante à feita com os voluntários excluídos. Todos os 

procedimentos do estudo foram realizados por estudantes de graduação e pós-graduação 

em fisioterapia previamente treinados.  
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4.4.1 Triagem 

 Todos os indivíduos foram avaliados de acordo com a ficha de avaliação, a qual 

continha dados pessoais e antropométricos, história clínica e exame físico específico 

para condições clínicas envolvendo ombro e cervical, disposta no Apêndice 3. Foram 

excluídos da pesquisa os participantes que apresentaram histórico de dor, lesão de 

tecidos moles ou fratura nas articulações do ombro ou coluna nos últimos 12 meses; 

cirurgia prévia de escápula, clavícula, úmero ou coluna; histórico de doença sistêmica 

de tecidos conectivos, ortopédicos ou neurológicos; aqueles que apresentaram dor ou 

sintomas de parestesias durante a realização dos testes de compressão cervical, 

sintomatologia dolorosa na região do ombro durante a elevação do braço e nos seguintes 

testes: Neer, Jobe, Gerber, Speed, Yeargson, teste de rotação externa e apreensão; e 

sinais de instabilidade articular bilateral evidenciados pelo sinal do sulco (MICHENER 

et al., 2009; COOLS et al., 2008). 

A função da coluna foi avaliada por dois instrumentos. Para a região cervical, 

utilizou-se o Índice de Incapacidade Cervical (Anexo A). O questionário é composto 

por 10 itens referentes a atividades gerais do indivíduo, como durante seu cuidado 

pessoal, trabalho e levantamento de objetos, bem como a intensidade da dor. A partir 

das pontuações obtidas em cada questão e do cálculo percentual final de todo o 

questionário, os indivíduos nos quais seu percentual estiver abaixo de 10% não 

apresentarão incapacidade; quando entre 10 e 28% apresentarão incapacidade mínima; 

de 30 a 48% apresentarão incapacidade moderada; de 50 a 68% indicará incapacidade 

severa; e acima de 72% incapacidade completa (VERNON et al., 1991; COOK et al., 

2006). Foram incluídos na pesquisa aqueles indivíduos que apresentaram percentual de 

no máximo 28% (incapacidade mínima), haja vista o objetivo do estudo de analisar 

indivíduos sem ou com mínimo comprometimento.  

Para avaliação da função da coluna lombar, foi utilizado o Questionário de 

Incapacidade Rolland-Morris (Anexo B). Este instrumento avalia o impacto da 

lombalgia nas atividades de vida diária e laborais. A avaliação é baseada na soma dos 

24 itens presentes no questionário, que devem variar de nenhuma incapacidade à 

incapacidade severa. Valores superiores a 14 pontos indicam incapacidade física, o qual 

é o ponto de corte para elegibilidade neste estudo (STRATFORD et al., 1996; 

NUSBAUM et al., 2001). Assim, os participantes que obtiveram pontuações superiores 

a esta foram excluídos da amostra.  
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Utilizou-se a versão brasileira do Penn Shoulder Score (Anexo C), para 

avaliação da articulação do ombro. Este questionário apresenta domínios relacionados à 

dor, satisfação e função dos ombros relativos à última semana. O cálculo do escore do 

PSS varia de 0 a 100, onde o escore máximo (100) indica nenhuma dor, alta satisfação e 

boa função (NAPOLES et al., 2010). Os participantes poderiam apresentar dor no 

ombro de no máximo 2 na escala de 0 a 10 durante alguma atividade extenuante, no 

entanto não deveriam apresentar dor em repouso nem às atividades normais do dia-a-

dia, como comer, vestir-se ou tomar banho.  

Além disso, foi aplicada a versão curta do Questionário Internacional de 

Atividade Física - IPAQ (Anexo D) para avaliação do nível de atividade física. O 

instrumento categoriza os participantes em sedentários, irregularmente ativos, ativos ou 

muito ativos. Para maior homogeneidade da amostra, foi considerado elegível para o 

estudo aquele indivíduo classificado como sedentário ou irregularmente ativo 

(MATSUDO et al., 2001). 

No fluxograma do estudo (Figura 1), pode ser observado o número de 

participantes da pesquisa bem como o quantitativo de excluídos e incluídos. Por 

diversas vezes, um voluntário excluído apresentou mais de um critério de exclusão. De 

acordo com a avaliação da discinese descrita posteriormente nos procedimentos de 

avaliação, 4 indivíduos foram excluídos por apresentarem discinese sutil. Assim, temos 

33 no grupo com discinese escapular e 19 no grupo sem discinese escapular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma para determinação de grupos. 

Excluídos (n=91)  

 Dor no ombro (n=26) 

 Teste específicos positivos (n=23) 

 Dor/incapacidade na coluna (n=9)  

 Histórico recente lesão ou com sequela 

o Hérnia lombar (n=1) 

o Fratura de clavícula com 

limitação de ADM (n=1) 

o Subluxações recorrentes na 

glenoumeral (n=3) 

o Luxação clavicular (n=1) 

 Ativos (n=15) 

 Idade superior ao determinado (n=2) 

 Não retornaram à avaliação (n=6) 

 Discinese sutil (n=4) 

Alocação 

Grupo sem discinese escapular (n=19) Grupo com discinese escapular (n=33) 

Voluntários para elegibilidade 
(n=143) 
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As características demográficas dos participantes podem ser visualizadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1.  Distribuição e análise das características demográficas da amostra. 

Variável Grupo sem discinese 

(n= 19) 

Grupo com discinese  

(n= 33) 

p valor 

Gênero 

     Masculino 

     Feminino 

 

10 

9 

 

10 

23 

 

0,11 

Idade (anos) 22,95 ± 2,86 22,06 ± 2,73 0,27 

Massa corporal (kg) 67,26 ± 12,90 61,88 ± 11,40 0,12 

Altura (m) 1,71 ± 0,07 1,67 ± 0,08 0,10 

IMC (kg/m²)
 

22,97 ± 3,12 22,14 ± 3,22 0,37 

Dominância 

     Direita 

     Esquerda 

 

19 

0 

 

30 

3 

 

- 

- 

Ocupação 

     Estudante 

     Fisioterapeuta 

     Psicólogo 

     Dentista  

     Programador 

     Auxiliar administrativo 

     Professor 

     Enfermeiro 

     Técnico em edificações 

 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

 

30 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Lado da discinese    

     Dominante - 18 - 

     Não dominante - 15 - 

IPAQ 

     Sedentário 

     Irregularmente ativo 

     Ativo 

 

2 

17 

0 

 

2 

31 

0 

 

- 

- 

- 

PSS 

     Dor ao repouso 

     Dor em atividades normais 

     Dor ao esforço 

 

0 

0 

0,32 

 

0 

0 

0,61 

 

- 

- 

- 

ICC 

     Sem incapacidade 

     Incapacidade mínima 

 

15 

4 

 

21 

12 

 

- 

- 

Rolland-Morris 

     Sem incapacidade 

     Com incapacidade 

 

19 

0 

 

33 

0 

 

- 

- 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

Legenda: IMC: Índice de Massa Corporal; IPAQ: Questionário Internacional de Atividade Física; PSS: 

Penn Shoulder Score; ICC: Índice de Incapacidade Cervical. 

Nota: Valores das variáveis de idade, massa corporal, altura e IMC são expressos em média±desvio 

padrão; valores do PSS expressos em média de acordo com o escore do questionário. 
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4.4.2 Avaliação 

4.4.2.1 Avaliação da discinese escapular  

Para identificação da discinese escapular, foi utilizado o Scapular Dyskinesis 

Test (SDT), proposto por McClure (2009), e validado por Tate (2009), cujo objetivo é 

avaliar a presença de discinese escapular, bem como classificá-la de maneira dinâmica e 

com levantamento de carga. 

Neste teste, a avaliação é realizada por meio da análise visual do movimento 

escapular durante a elevação do braço nos planos sagital e frontal. O participante é 

orientado a permanecer em bipedestação, com os braços ao longo do corpo e ombros em 

rotação neutra. Antes de iniciar os movimentos que o teste propõe, eles foram realizados 

pelos participantes para que eles se familiarizem com as ações.  Solicita-se que o 

participante realize cinco repetições consecutivas, ativas e bilaterais, para cada um dos 

movimentos de flexão e abdução de ombro. A carga que cada um precisa erguer 

enquanto realiza os movimentos dependerá de sua massa corporal. Para aqueles com 

massa menor que 68,1kg, uma carga de 1,5kg, e 2,5kg para aqueles com massa maior 

que 68,1kg.  As fases dos testes podem ser visualizadas na Figura 2.  

Dois avaliadores (Avaliador 2 e Avaliador 3) classificaram os movimentos 

realizados de acordo com a visualização de cada um deles em: movimento normal, 

quando não há nenhuma evidência de alteração; anormalidade sutil, onde uma leve ou 

questionável evidência de alteração pode ser visualizada, sem presença consistente; ou 

anormalidade óbvia, onde uma notável alteração pode ser encontrada, estando evidente 

em pelo menos 3 das 5 repetições de cada movimento. Uma classificação final é 

realizada, agora considerando os movimentos de flexão e abdução combinados. Assim, 

os participantes foram categorizados apresentando: movimento normal, onde ambos os 

movimentos do teste são classificados como normais ou quando um movimento é 

classificado como normal e o outro com uma anormalidade sutil; anormalidade sutil, 

quando tanto a flexão quanto a abdução são classificados como apresentando 

anormalidades sutis; ou anormalidade óbvia, quando a flexão e a abdução são avaliadas 

como apresentando uma anormalidade óbvia. Para este estudo, foram considerados os 

participantes que não apresentam discinese e os que foram classificados com discinese 

óbvia. Dessa forma, foram divididos em grupo sem discinese e grupo com discinese 

escapular. 

Para tanto, durante o teste os participantes tiveram seus movimentos filmados 

por meio de uma câmera digital (Modelo SP-800UZ, Olympus, Tóquio, JPN), a qual foi 
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posicionada sobre um tripé a uma distância de 2 metros do mesmo (McCLURE et al., 

2009) e altura equivalente a 80% da altura do participante para que o quadrante superior 

seja evidenciado. As informações do SDT de cada participante foram registradas numa 

ficha elaborada pelos pesquisadores (Apêndice E). Todos os avaliadores foram 

previamente treinados, no entanto, em caso de inconsistência entre os avaliadores da 

discinese escapular, um quarto avaliador, também exclusivo para o teste de discinese, 

interviu na conclusão da análise. 

 

Figura 2. Posicionamentos para o teste de discinese escapular. (a) Movimento de elevação de ombro no 

plano sagital sem carga; (b) Movimento de elevação no plano frontal sem carga; (c) Movimento de 

elevação de ombro no plano sagital com carga; (d) Movimento de elevação no plano frontal com carga. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.4.2.2 Avaliação postural do quadrante superior  

Na avaliação postural foram analisados os posicionamentos de cabeça, coluna 

cervical e ombros. Para o posicionamento da cabeça, foi medido o ângulo sagital da 

cabeça, formado a partir de uma linha horizontal através do tragus da orelha e uma linha 

A B 

C D 
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que une o canto lateral do olho e o tragus. Na região cervical, foi avaliado o ângulo 

cervical, responsável por avaliar a anteriorização da cabeça, o qual é formado por uma 

linha horizontal que atravessa o processo espinhoso da sétima vértebra cervical (C7) e 

uma linha que liga o tragus da orelha e C7.  Para o posicionamento do ombro, foi 

utilizado do ângulo do ombro, formado por uma linha horizontal através de um 

marcador colocado sobre a articulação acrômioclavicular e outra que liga processo 

espinhoso de C7 e o ponto da acrômioclavicular (RUIVO et al, 2014). Os três ângulos 

avaliados podem ser visualizados na figura a seguir (Figura 3). 

 

Figura 3. Ângulos analisados na avaliação postural. A: ângulo sagital da cabeça, B: ângulo cervical, e C: 

ângulo do ombro. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para isso, marcadores esféricos com diâmetro de 1,5 cm confeccionados de 

isopor foram aderidos a pele do participante por meio de fita dupla-face sobre os pontos 

anatômicos do tragus de ambas as orelhas, processo espinhoso da sétima vértebra 

cervical (C7) e sobre as articulações acrômioclaviculares (RUIVO et al., 2014; IUNES 

et al., 2005; SINGLA et al., 2017). O canto de olho também foi utilizado como ponto de 

referência para obtenção do determinado ângulo, porém, devido sua maior facilidade de 

definição, acreditamos ser desnecessária a colocação de um marcador sobre a região.  

Os participantes foram fotografados em incidências anterior e posterior, e em 

perfis direito e esquerdo, com cabelos presos para visualização da região cervical, 

utilizando óculos, para aqueles que faziam uso, e tronco despido ou, no caso dos 

participantes do sexo feminino, utilizando um biquíni que permita a visualização de 

todo o dorso. Além disso, os mesmos se encontraram calçados com seus 

sapatos/sandálias de uso habitual, mas sem salto alto, permanecendo à frente de um 

plano de fundo preto e opaco. Os voluntários se posicionaram a 30 cm de distância da 

parede, em postura habitual, braços ao longo do corpo, olhando para frente na linha dos 

A B C 
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olhos, e com a lateral de seu quinto dedo tocando a demarcação colocada no chão que 

sinaliza este intervalo de distância. A câmera foi posicionada a 1,5 metros de distância 

entre sua lente e a parede, numa altura em que a mesma fique a 80% da altura do 

participante. Esta porcentagem foi escolhida pelos pesquisadores como a altura mais 

adequada tendo em vista o propósito da pesquisa de analisar apenas a postura do 

quadrante superior do corpo, tornando assim desnecessário o registro das extremidades 

inferiores.   

A foto sem flash foi registrada após o participante finalizar um ciclo respiratório, 

utilizando o comando “puxe o ar, depois solte e segure a respiração por alguns 

segundos”. A mesma câmera digital utilizada para avaliação da discinese foi utilizada 

para a biofotogrametria (Modelo SP-800UZ, Olympus, Tóquio, JPN). A Figura 4 

exemplifica as fotos realizadas para a análise postural. A análise angular foi feita 

posteriormente por meio do SAPO – Software para Avaliação Postural (FERREIRA et 

al, 2010). Uma fita adesiva com 20 cm de comprimento foi colocada sobre o plano de 

fundo para servir de referência durante a calibração do programa. Para obter a medida 

dos determinados ângulos, são necessárias apenas as fotos em perfil.  

 

Figura 4. Avaliação postural por biofotogrametria. A: vista lateral esquerda; B: vista lateral direita. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.2.3 Avaliação da cifose torácica 

Para esta medida, foi verificada a angulação formada entre a região superior e 

inferior da coluna torácica. Para tanto, foram avaliadas as angulações de um ponto entre 

os processos espinhosos da primeira (T1) e da segunda vértebra (T2) torácica (ângulo 

α), e um ponto entre o processo espinhoso da décima segunda vértebra torácica (T12) e 

o processo espinhoso da primeira vértebra lombar (L1), o ângulo β (LEWIS; 

A B 
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VALENTINE, 2010). Para aferição da angulação, foi utilizado o inclinômetro digital 

Acumar (Lafayette Instrument®, IN, USA). O participante permaneceu em pé em sua 

postura habitual, sem movimentar-se em nenhuma direção. O avaliador demarcou sobre 

sua pele os pontos anatômicos citados, e na sequência, o centro da base do 

inclinômetroo foi disposto sobre esses pontos e a medida foi registrada. A cifose 

torácica foi determinada pela soma dos ângulos α e β (LEWIS; VALENTINE, 2010). 

 

4.4.2.4 Avaliação da flexibilidade muscular 

Para analisar o comprimento muscular do peitoral menor, foi utilizado o 

Pecoralis Minor Length Index (PMI). O teste baseia-se na palpação dos pontos de 

origem e inserção do músculo, bem como o registro da distância entre eles, 

considerando a altura de cada participante. Com uma fita métrica, foi medido o espaço 

entre o processo coracóide da escápula e a quarta costela do mesmo hemicorpo do 

participante, o qual apresentou-se em bipedestação, em sua postura habitual e olhando 

para frente na linha do horizonte. Ambos peitorais menores foram avaliados. Com essas 

informações, foi obtido o PMI dividindo a distância entre os pontos de referência 

muscular (em centímetros) pela altura do participante (em centímetros), multiplicado 

por cem (BORSTARD  et al., 2008). 

 Outro músculo avaliado foi o elevador da escápula. Com a fita métrica, foi 

registrado o espaço entre o tubérculo dorsal do processo transverso da segunda vértebra 

cervical e o ângulo superior da escápula, com o participante na mesma postura do teste 

anterior. O cálculo do Levator Scapular Index (LSI), de forma semelhante ao PMI, é 

realizado através da divisão da distância entre esses dois pontos (em centímetros) pela 

altura do voluntário (em centímetros), multiplicado por cem (LEE et al., 2016). 

4.4.2.5 Avaliação da amplitude de movimento (ADM) da coluna cervical e 

toracolombar 

Foram analisadas as ADMs para os movimentos de flexão, extensão, inclinação 

lateral e rotação de coluna cervical, e flexo-extensão e inclinação lateral de coluna 

toracolombar por meio do inclinômetro digital Acumar (Lafayette Instrument®, IN, 

USA). Os movimentos foram realizados duas vezes, em ritmo livre na velocidade 

desejada pelo participante. Uma repetição anterior foi realizada para que o mesmo se 

familiarize com a ação. 
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Para avaliação da ADM da coluna cervical, o participante manteve-se sentado, 

apoiando a região toracolombar no encosto da cadeira e braços relaxados sobre os 

membros inferiores. Utilizamos durante as medidas de flexão e extensão cervical uma 

régua transparente de 15 cm para apoiar a base o inclinômetro a fim de obter melhor 

alinhamento do aparelho tendo em vista as irregularidades das superfícies anatômicas.  

Para o movimento de flexão cervical, o instrumento foi disposto paralelamente à 

região do tragus. O comando verbal “toque seu tórax com o queixo movendo apenas o 

pescoço’’ foi utilizado para que o participante realizasse a flexão da coluna cervical. 

Para o movimento de hiperextensão cervical, o posicionamento do participante e do 

aparelho foi semelhante ao de flexão, e o comando verbal utilizado foi o “tente tocar a 

nuca nas costas movendo apenas o pescoço’’. Para análise da flexão lateral cervical, o 

inclinômetro foi disposto perpendicularmente sobre a região do tragus com apoio direto 

sobre a pele. O comando “toque seu ombro com a orelha movendo apenas o pescoço’’ 

foi utilizado para que o voluntário realizasse a ação. Para o movimento de rotação 

cervical, o participante deitou-se em decúbito dorsal com os braços ao longo do corpo. 

O inclinômetro foi colocado paralelo à cabeça e sua base apoiada na régua, a qual se 

mantém alinhada à sutura sagital dos ossos parietais e à linha do nariz do participante. O 

comando verbal “olhe para sua lateral girando somente o pescoço o máximo que 

conseguir’’ foi utilizado.  

Para avaliação do movimento de flexão toracolombar, o participante permaneceu 

em bipedestação, com braços relaxados ao longo do corpo e pés confortavelmente 

separados. O inclinômetro foi posicionado na vertical, com sua base em contato com a 

pele do voluntário e seu centro alinhado com o ponto demarcado entre T12 e L1. O 

comando verbal “incline sua coluna para frente o máximo que conseguir sem dobrar os 

joelhos’’ foi utilizado. Para o movimento de hiperextensão da coluna toracolombar, o 

participante permaneceu em bipedestação, com as mãos apoiadas na região lombar a 

nível de L4-L5 apenas para facilitar o equilíbrio durante o deslocamento. O instrumento 

foi posicionado da mesma forma que quando avaliado o movimento de flexão. O 

comando “apoie suas mãos na região acima dos quadris e mova sua coluna para trás 

sem fazer compensações com os joelhos ou glúteos’’ foi utilizado. Para o movimento de 

flexão lateral da coluna toracolombar, foi pedido que o participante, ainda em 

bipedestação, “incline a coluna para um dos lados deslizando sua mão sobre a lateral da 

perna, sem mover-se para frente ou para trás nem elevar o pé do chão, na tentativa de 

tocar a lateral do joelho”. O corpo do inclinômetro foi posicionado paralelamente à pele 
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do voluntário, com o centro da base do aparelho alinhado ao ponto demarcado entre T12 

e L1.  

A Figura 5 ilustra os posicionamentos para tais movimentos da coluna cervical e 

toracolombar. As avaliações das ADMs para coluna foram baseadas no estudo de 

CLELAND e colaboradores (CLELAND et al., 2006) e WADDELL (WADDELL, 

1992)  porém, com algumas adaptações relacionadas ao posicionamento do aparelho.  
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Figura 5. Posicionamentos para avaliação da ADM. A: Movimento de flexão cervical; B: Movimento de 

hiperextensão cervical; C: Movimento de flexão lateral cervical à direita; D: Movimento de rotação 

cervical à direita; E: Movimento de flexão toracolombar; F: Movimento de hiperextensão toracolombar; 

G: Movimento de flexão lateral toracolombar à direita.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.2.6 Avaliação da força muscular 

 Foi avaliada a força dos músculos flexores, extensores e flexores laterais da 

coluna cervical e toracolombar. Utilizamos o dinamômetro portátil Lafayette Manual 

Muscle Tester (Lafayette Instrument®, IN, USA). O instrumento foi acoplado a um 

C 
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cinto inelástico resistente à tensão realizada pelo voluntário que permite ajustes de 

circunferências e possibilita que a força muscular seja analisada de forma isométrica. 

Além do cinto para acoplamento do dinamômetro, outros cintos para estabilização do 

voluntário na maca foram utilizados. 

Todos os testes foram anteriormente realizados pelo participante a nível de força 

submáxima para que ele se familiarizasse com as ações. Para cada músculo, duas 

medidas foram realizadas para posterior obtenção da média. Cada amostra teve 5 

segundos de duração e 30 segundos de intervalo entre cada repetição. O estímulo verbal 

“força, força, força’’ foi utilizado durante os testes. Para a normalização dos picos de 

força, o valor da força em Kgf é realizada dividindo o valor atingido pelo peso corporal 

(Kg) de cada indivíduo (HANNAH et al., 2017), e multiplicado por 100, sendo expresso 

como porcentagem da massa corporal (%MC). 

Para a avaliação dos flexores cervicais, o participante posicionou-se em decúbito 

dorsal, com o tronco superior e inferior e membros inferiores estabilizados por cintos 

posicionados aos níveis do manúbrio esternal, espinhas ilíacas ântero-superiores (EIAS) 

e joelhos. O dinamômetro foi colocado sobre a linha média do osso frontal. O comando 

verbal “tente tocar seu tórax com o queixo movendo apenas o pescoço, enquanto faz o 

máximo de força no sentido do movimento” foi utilizado.  

Para os extensores cervicais, o participante posicionou-se em decúbito ventral. 

As estabilizações do tronco inferior e membros inferiores foram feitas nos níveis de 

coluna torácica alta, espinhas ilíacas póstero-superiores (EIPS) e joelhos. Com o 

dinamômetro posicionado sobre a protuberância occipital, o comando para que o 

participante realize a ação foi “tente tocar sua nuca nas costas movendo apenas o 

pescoço enquanto faz o máximo de força no sentido do movimento”. 

Com o participante em decúbito lateral, foram avaliados os músculos flexores 

laterais de cervical. Um travesseiro foi colocado sob a cabeça para manutenção do 

alinhamento da coluna, e os cintos de estabilização sobre a região lateral do ombro, 

trocânter maior do fêmur e joelhos. O membro superior que está sob o corpo 

permaneceu a 90° de flexão de ombro e cotovelo apoiado na superfície e o membro 

avaliado posicionado ao longo do corpo. O dinamômetro foi colocado sobre osso 

temporal, logo acima do ápice da orelha. Foi utilizado o comando “tente tocar seu 

ombro com a orelha movendo apenas o pescoço enquanto faz o máximo de força’’.  

Para os músculos flexores de tronco, o participante posicionou-se em decúbito 

dorsal, com o tronco inferior e os membros inferiores estabilizados por meio dos cintos 
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localizados a nível das EIAS e joelhos. O instrumento foi colocado sobre o manúbrio do 

osso esterno e o comando verbal utilizado foi “tente dobrar seu tronco enquanto faz o 

máximo de força”. Para os extensores de tronco, o participante posicionou-se em 

decúbito ventral com as estabilizações em níveis de EIPS e joelhos. O aparelho foi 

colocado sobre a coluna torácica na altura do ângulo superior das escápulas. Para este, 

utilizamos o comando “tente dobrar seu tronco para trás enquanto faz o máximo de 

força’’. 

Para os flexores laterais de tronco, o participante posicionou-se em decúbito 

lateral, com as estabilizações sobre o trocânter maior do fêmur e joelhos. Ele foi 

orientado a “inclinar seu tronco para cima com o máximo de força que conseguir, sem 

mover-se para frente ou para trás’’, com o instrumento posicionado sobre o terço 

superior do úmero, no nível da inserção o músculo deltóide.  

 A sequência dos testes durante a avaliação de força foi dada de forma que o 

participante não necessitasse mudar a todo o momento seu decúbito. Assim, foram 

realizados os testes nos quais é preciso que o voluntário permaneça em decúbito dorsal, 

lateral e ventral, respectivamente, como mostra a sequência da Figura 6. As avaliações 

de força para coluna cervical e toracolombar foram baseadas nos estudos de Geary e 

colaboradores (GEARY et al., 2013), Valentin  e colaboradores (VALENTIN et al., 

2014) e Pires e colaboradores (PIRES et al., 2018), porém, com algumas adaptações 

relacionadas ao posicionamento do aparelho. 
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Figura 6. Posicionamentos para os testes de força para as musculaturas de coluna cervical e toracolombar. 

A: Teste para a musculatura flexora cervical; B: Teste para a musculatura flexora toracolombar; C: Teste 

para a musculatura flexora lateral de cervical à direita; D: Teste para a musculatura flexora lateral 

toracolombar à esquerda; E: Teste para a musculatura extensora cervical; F: Teste para a musculatura 

extensora toracolombar.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.4.3 Orientação fisioterapêutica aos participantes 

 Ao final da avaliação, o Avaliador 1 interpretou os resultados gerais dos testes 

para o participante e a partir das alterações encontradas foi então iniciada a sessão de 

orientação fisioterapêutica. Nela, foram demonstrados exercícios visando prevenção de 

alterações posturais e a manutenção e/ou correção de comprimento e força muscular da 

coluna. Foi enfatizada a importância da consciência postural e da realização de 
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exercícios físicos específicos como medida preventiva de lesões, especialmente nos 

casos onde a atividade laboral exercida pelo participante foi considerada um fator de 

risco em potencial. 

 Os participantes excluídos também receberam a sessão de orientação 

fisioterapêutica. Esta foi baseada, no entanto, somente na avaliação postural e da 

discinese escapular realizada no momento da triagem. Mesmo após a sessão, os 

voluntários puderam entrar em contato com os pesquisadores para sanar quaisquer 

dúvidas. 

 

4.5 Análise estatística  

 Os dados foram analisados no programa SPSS Versão 20.0 para Windows 

(SPSS Inc., Chicago, IL). O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificação 

da normalidade das variáveis. A análise descritiva dos grupos foi realizada por meio de 

medidas de tendência central (média) e variabilidade (desvio padrão). Para todas as 

variáveis, a comparação entre os grupos foi utilizada por meio da análise de variância 

(ANOVA one way), considerando p≤0,05. Para a análise dos dados do grupo com 

discinese escapular, foram consideradas as medidas do lado da discinese ou no qual ela 

fosse mais evidente. Para o grupo sem discinese, o hemicorpo considerado para análise 

foi determinado de forma aleatória por meio do site www.random.org.  

 

4.6 Análise de Confiabilidade 

Dez participantes foram convidados a repetirem os procedimentos da pesquisa 

após 7 dias, a fim de determinarmos os valores de confiabilidade relativa e absoluta das 

variáveis do estudo. Para tanto, foi utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(CCI), sendo considerada confiabilidade inaceitável valores inferiores a 0,40; moderada 

de 0,41 a 0,60; boa entre 0,61 e 0,80; e quase perfeita entre 0,81 e 1,00 (LANDIS, 

KOCH, 1977). A confiabilidade absoluta foi determinada pela medida de Erro Padrão 

da Medida (EPM) segundo a fórmula EMP = DP√1-CCI, sendo DP o desvio padrão. A 

análise de confiabilidade para todas as variáveis variou entre boa a quase perfeita (0,61 

a 0,99). Todos os valores do CCI bem como os valores de EPM podem ser visualizados 

na Tabela 2. 
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Tabela 2.  Análise de confiabilidade intra-avaliador das variáveis do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Legenda: ÂSC: Ângulo sagital da cabeça; ÂC: Ângulo da cervical; ÂO: Ângulo do ombro; PMI: 

Pectoralis Minor Index; LSI: Levator Scapulae Index; CCI: Coeficiente de correlação intraclasse; 

IC: Intervalo de confiança; EPM: Erro padrão da medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável CCI (95% IC)  EPM 

POSTURA (º)   

ÂSC  0,98 (0,95-0,99) 1,74 

ÂC  0,78 (0,34-0,94) 3,86 

ÂO 0,61 (0,17-0,88) 10,66 

Cifose torácica 0,98 (0,94-0,99) 2,67 

FLEXIBILIDADE (% estatura)   

Peitoral menor  0,96 (0,86-0,99) 0,57 

Elevador da escápula 0,98 (0,94-0,99) 0,50 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO (º)   

Flexão cervical  0,93 (0,74-0,98) 5,85 

Hiperextensão cervical 0,90 (0,66-0,97) 5,96 

Flexão lateral cervical  0,81 (0,41-0,95) 3,13 

Rotação cervical 0,63 (0,05-0,89) 5,72 

Flexão toracolombar  0,63 (0,45-0,89) 12,24 

Hiperextensão toracolombar 0,90 (0,66-0,97) 5,95 

Flexão lateral toracolombar 0,93 (0,75-0,98) 3,00 

FORÇA MUSCULAR (%MC)   

Flexores cervicais  0,88 (0,57-0,96) 1,38 

Extensores cervicais  0,65 (0,08-0,90) 5,72 

Flexores laterais cervicais 0,99 (0,96-0,99) 1,18 

Flexores toracolombar  0,98 (0,94-0,99) 1,60 

Extensores toracolombar 0,96 (0,85-0,99) 2,90 

Flexores laterais toracolombar  0.99 (0,95-0,99) 2,22 
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5 RESULTADOS  

A tabela 3 apresenta o resultado da comparação das variáveis de postura e 

flexibilidade muscular entre os grupos, a tabela 4 expõe o resultado da comparação das 

variáveis de amplitude de movimento de cervical e toralombar, enquanto a tabela 5 

apresenta os resultados da comparação da força muscular. Para todas as comparações, 

não foram verificadas diferenças entre os grupos com e sem discinese escapular 

(p>0,05). 

 

Tabela 3. Comparação das variáveis de postura e flexibilidade muscular entre os grupos 

sem e com discinese escapular.  

Variável 

 

Grupo sem discinese 

n= 19 

(Média ± DP) 

Grupo com discinese 

n= 33 

(Média ± DP) 

p valor 

ÂSC (°) 15,82 ± 5,57 15,80 ± 8,82 0,99 

ÂC (°) 51,74 ± 3,88 50,21 ± 3,96 0,18 

ÂO (°) 26,01 ± 13,65 25,58 ± 13,27 0,91 

Cifose torácica (°) 33,26 ± 8,28 31,24 ± 9,67 0,44 

PMI (% estatura)  10,19 ± 0,64 10,04 ± 0,65 0,43 

LSI (% estatura) 7,74 ± 0,83 7,50 ± 0,99 0,38 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Legenda: ÂSC: Ângulo sagital da cabeça; ÂC: Ângulo da cervical; ÂO: Ângulo do ombro; PMI: 

Pectoralis Minor Index; LSI: Levator Scapulae Index. 

Nota: Valores das variáveis posturais e comprimento muscular são expressos em média±desvio padrão. 

 

 

Tabela 4. Comparação das variáveis de amplitude de movimento da coluna cervical e 

toracolombar entre os grupos com e sem discinese escapular. 

Variável Grupo sem discinese 

n= 19 

(Média ± DP) 

Grupo com discinese 

n= 33 

(Média ± DP) 

p valor 

Flexão Cervical (°) 37,89 ± 11,26 41,24 ± 8,64 0,23 

Hiperextensão Cervical (°) 73,42 ± 10,62 72,56 ± 12,34 0,80 

Flexão Lateral Cervical (°) 28,95 ± 5,93 28,86 ± 5,66 0,96 

Rotação Cervical (°) 67,05 ± 11,16 66,53 ± 7,88 0,84 

Flexão TL (°) 89,32 ± 9,34 88,00 ± 14,99 0,73 

Hiperextensão TL (°) 32,11 ± 9,54 30,03 ± 7,82 0,40 

Flexão Lateral TL (°) 34,63 ± 8,13 34,33 ± 7,54 0,89 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Legenda: TL: toracolombar. 

Nota: Valores da variável de amplitude de movimento são expressos em média±desvio padrão. 
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Tabela 5. Comparação das variáveis de força da musculatura da coluna cervical e 

toracolombar entre os grupos com e sem discinese escapular. 

Variáveis de força 

 (%MC) 

Grupo sem discinese 

n= 19 

(Média ± DP) 

Grupo com discinese 

n= 33 

(Média ± DP) 

p valor 

Flexores Cervical 9,66 ± 2,45 9,24 ± 2,54 0,53 

Extensores Cervical 15,09 ± 3,50 15,13 ± 4,54 0,99 

Flexores Laterais Cervical 15,22 ± 5,13 14,47 ± 4,31 0,55 

Flexores TL 19,30 ± 5,75 17,82 ± 6,76 0,42 

Extensores TL  19,73 ± 5,34 19,79 ± 7,49 0,99 

Flexores Laterais TL 21,47 ± 12,23 21,66 ± 9,78 0,98 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Legenda: TL: toracolombar. 

Nota: Valores da variável de força muscular são expressos em média±desvio padrão. 
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6 DISCUSSÃO  

Indivíduos assintomáticos com e sem discinese escapular apresentaram 

características similares de postura, flexibilidade muscular, amplitude de movimento e 

força muscular da coluna. A ausência de sintomatologia dolorosa e incapacidades no 

ombro e/ou coluna vertebral, os quais foram critérios de elegibilidade para a nossa 

amostra, pode ter sido uma das razões da ausência de diferença entre os grupos quando 

consideramos as variáveis postura e amplitude de movimento.  

A relação entre a sintomatologia dolorosa e a alteração na postura tem sido 

verificada em indivíduos com cervicalgia, os quais apresentam aumento da cifose 

torácica e maior anteriorização da cabeça em comparação a indivíduos sem dor (LAU et 

al., 2010). Em relação ao ombro, tem sido verificada melhora imediata na ADM de 

flexão e abdução do ombro em pacientes com dor quando se adota uma postura ereta 

com a redução da cifose torácica (BARRET et al., 2016).  

Por outro lado, as alterações posturais têm mostrado impactar na mecânica do 

ombro, com alterações no movimento da escápula e na atividade muscular 

periescapular, mesmo em indivíduos assintomáticos (THIGPEN et al., 2010). Nossos 

grupos, também assintomáticos, poderiam apresentar alterações posturais em algum 

grau e isso pode ter mascarado prováveis diferenças.  

Com relação à flexibilidade, a ausência de diferenças no comprimento do 

músculo peitoral menor e do elevador da escápula entre os grupos pode ter ocorrido 

porque nossos indivíduos com discinese poderiam apresentar alterações relacionadas a 

outros músculos, ou a alteração dos movimentos da escápula poderia ser proveniente da 

tensão excessiva dos músculos avaliados apenas durante os movimentos do ombro 

(LUDEWIG; COOK; NAWOCZENSKI, 1996) ao invés de apresentarem uma alteração 

no comprimento muscular medida em repouso.  

Apesar da literatura afirmar que o encurtamento do peitoral menor pode gerar 

maior rotação interna e inclinação anterior da escápula durante a elevação do braço 

(BORSTAD; LUDEWIG, 2005; PHADKE et al., 2009), padrão de movimento 

frequente em indivíduos com discinese escapular (HUANG et al., 2015), intervenções 

para o alongamento do peitoral menor não tem mostrado efeito na alteração do 

movimento da escápula (ROSA et al., 2016; EBAUGH et al., 2018), concordando com 

a ideia que a alteração nos movimentos escapulares podem ser provenientes de outros 

fatores.  
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Além do encurtamento do peitoral menor, indivíduos com discinese escapular 

podem apresentar também encurtamento (YESILYAPRAK et al., 2016) e maior 

ativação de trapézio superior (LOPES et al., 2015; HUANG et al., 2015). Como não 

avaliamos a tensão e/ou encurtamento do trapézio superior, e essas condições são 

comuns na população assintomática em geral (WALLDEN, 2014), isso pode ter 

mascarado ou reduzido as possíveis alterações causadas pelo peitoral menor. Na mesma 

perspectiva, a ausência de diferenças entre os grupos para o comprimento do elevador 

da escápula pode está associada a outros músculos, como os rombóides, que quando 

tensos podem restringir os movimentos normais de rotação superior da escápula durante 

a elevação do braço (LUDEWIG; COOK; NAWOCZENSKI, 1996; PHADKE et al., 

2009), alteração presente em indivíduos com discinese escapular.  

A ausência de diferença entre os grupos nos aspectos posturais também pode se 

estender à amplitude de movimento da coluna, visto que o posicionamento da cabeça 

pode influenciar na amplitude de movimento da coluna (SCHINKEL-IVY et al., 2014). 

A mobilidade da coluna torácica é relacionada à dor no ombro e a alterações na 

cinemática escapular (THEISEN et al., 2010), e está presente em indivíduos com 

discinese que utilizam o complexo do ombro em suas atividades laborais, como 

violinistas (TAWDE et al., 2016). Entretanto, os estudos não abordam se a discinese 

escapular é causa ou consequência da redução da mobilidade. Como nossos indivíduos 

eram assintomáticos e não desempenhavam atividades laborais de grande demanda para 

os membros superiores, apesar de apresentarem discinese, a mobilidade da coluna 

vertebral não se mostrou diferente entre os grupos.  

A força muscular da coluna cervical e toracolombar apresentou-se semelhante 

entre os grupos. Entretanto, Pires e Camargo (PIRES, CAMARGO, 2018) verificaram 

que indivíduos com discinese escapular apresentaram menor força na musculatura 

flexora de tronco, com uma diferença de aproximadamente 5% entre os grupos com e 

sem discinese escapular, e apesar da ausência de significância estatística, a diferença 

ultrapassa o erro médio da medida (2,24%) e apresenta tamanho do efeito moderado. Os 

nossos valores de erro médio da medida para a força muscular foram a partir de 1,18%, 

apresentado um erro médio de 1,60% e 2,22% para os músculos flexores e flexores 

laterais de tronco, respectivamente. Apesar dos indivíduos avaliados no estudo de Pires 

e Camargo não serem atletas, eles eram praticantes de atividade física e obtinham maior 

variabilidade intergrupal e, diferentemente de nossa amostra, sedentários ou 

irregularmente ativos e mais homogênios, com menores diferenças intergrupos. 
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Além da força máxima, uma das variáveis importantes na avaliação do core é a 

resistência muscular, uma vez que menor endurance desses poderia resultar numa 

alterada transmissão de força dos membros inferiores ao membro superior, e assim, 

contribuir para a alteração na extermidade superior (POGETTI et al., 2018). Isso foi 

confirmado em atletas com dor no ombro, que apresentaram menor resistência da 

musculatura lateral do tronco (POGETTI et al., 2018) e em indivíduos violinistas com 

discinese que apresentaram menor resistência na musculatura da cervical (TAWDE et 

al., 2016), provavelmente devido às características ocupacionais.  

A manutenção da postura por um período de tempo pode gerar fadiga e 

desconforto (TAWDE et al., 2016) e isso pode ser um dos fatores causadores da 

alteração de movimento e, consequentemente, da dor. O teste de discinese utilizado para 

classificar os indivíduos do nosso estudo, o SDT (McCLURE et al., 2009; TATE et al., 

2009) é composto por 5 repetições consecutivas de elevação do braço no plano sagital e 

frontal com e sem carga. Além disso, apesar da carga ter sido determinada de acordo 

com a massa corporal dos indivíduos, como eles eram sedentários ou irregularmente 

ativos, a carga pode ter sido acima do adequado e ter gerado fadiga, e por isso a 

alteração do movimento escapular se tornou evidente. Em contrapartida, a força 

muscular foi medida por meio da média do pico de força de duas contrações máximas 

de 5 segundos com intervalo de 30 segundos entre elas, justamente para evitar a fadiga 

da musculatura. Assim, isso pode ter sido um dos fatores pelo qual não identificamos 

diferenças na musculatura cervical e toracolombar na nossa amostra. 

Independente da ausência de diferenças relacionadas à postura, flexibilidade, 

movimento e força muscular relacionada à coluna vertebral, é importante salientar que a 

discinese escapular é uma condição frequente. Em atletas de esportes com alta demanda 

do membro superior, a discinese escapular óbvia unilateral ou bilateral tem alta 

prevalência, chegando a 85,2% (McCLURE et al., 2009). A alta prevalência de 

discinese também tem sido verificada em indivíduos não atletas e assintomáticos, 

atingindo 67,5% (HANNAH et al., 2017). Na nossa amostra, a prevalência de discinese 

foi considerável, onde 33 de 52 indivíduos (63%) apresentaram discinese óbvia, além 

dos casos de discinese sutil os quais foram excluídos.  

Assim, apesar da discinese escapular ter sido considerada um fator de risco, com 

um aumento em 43% para o desenvolvimento da dor no ombro, de acordo com uma 

revisão sistemática com metanálise de cinco estudos que tiveram como amostra de 

atletas assintomáticos de voleibol, handebol, natação, tênis, beisebol e hugby (HICKEY 
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et al, 2018), a discinese escapular também pode ser proveniente da variabilidade normal 

do movimento escapular (PIRES; CAMARGO, 2018). 

Os resultados do nosso estudo devem ser analisados também considerando as 

suas limitações: não ter sido realizada a avaliação de outros músculos, como trapézio 

superior e os rombóides; e o fato da avaliação da força ter sido baseada apenas no pico 

de força máxima, contando que os indivíduos com discinese podem ter alterações 

relacionadas à na resistência muscular. Por fim, vale ressaltar que esta busca pelo 

entendimento de como a biomecânica da coluna poderia relacionar-se e ser um 

mecanismo causador da discinese escapular, mostrou-se importante pelo próprio perfil 

da amostra, a qual não incluiu indivíduos com dor e homogeneizou seu nível de 

atividade física.  
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7 CONCLUSÃO 

 A postura da cabeça e ombros, o comprimento das musculaturas de peitoral 

menor e elevador da escápula, a amplitude de movimento e a força muscular da coluna 

não se diferem entre jovens com ou sem discinese escapular quando esses são 

assintomáticos e sedentários ou irregularmente ativos. Assim, acredita-se que este 

achado pode auxiliar o crescente conjunto de evidências as quais indicam que a 

alteração da dinâmica escapular além de frequente, pode ser considerada uma 

variabilidade normal do movimento humano. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Índice de Incapacidade Cervical 

 
ÍNDICE DE INCAPACIDADE CERVICAL 

 

Nome: _______________________________ Data da avaliação: __________ 

 

Este questionário foi criado para dar informações ao seu doutor sobre como a sua dor no 

pescoço tem afetado a sua habilidade para fazer atividades diárias. Por favor, responda a cada 

uma das perguntas e marque em cada seção apenas uma alternativa que melhor se aplique a 

você. 

 

Seção 1 – Intensidade da dor 

_ Eu não tenho dor nesse momento. 

_ A dor é muito leve nesse momento. 

_ A dor é moderada nesse momento. 

_ A dor é razoavelmente grande nesse momento. 

_ A dor é muito grande nesse momento. 

_ A dor é a pior que se possa imaginar nesse momento. 

 

Seção 2 – Cuidado pessoal (se lavar, se vestir, etc) 

_ Eu posso cuidar de mim mesmo(a) sem aumentar a dor. 

_ Eu posso cuidar de mim mesmo(a) normalmente, mas isso faz aumentar a dor. 

_ É doloroso ter que cuidar de mim mesmo e eu faço isso lentamente e com cuidado. 

_ Eu preciso de ajuda mas consigo fazer a maior parte do meu cuidado pessoal. 

_ Eu preciso de ajuda todos os dias na maioria dos aspectos relacionados a cuidar de mim 

mesmo(a).  

_ Eu não me visto, me lavo com dificuldade e fico na cama. 

 

Seção 3 – Levantar coisas 

_ Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 

_ Eu posso levantar objetos pesados mas isso faz aumentar a dor. 

_ A dor me impede de levantar objetos pesados do chão, mas eu consigo se eles estiverem 

colocados em uma boa posição, por exemplo em uma mesa. 

_ A dor me impede de levantar objetos pesados, mas eu consigo levantar objetos com peso entre 

leve e médio se eles estiverem colocados em uma boa posição. 

_ Eu posso levantar objetos muito leves. 

_ Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 

 

Seção 4 – Leitura 

_ Eu posso ler tanto quanto eu queira sem dor no meu pescoço. 

_ Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu pescoço. 

_ Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu pescoço. 

_ Eu não posso ler tanto quanto eu queira por causa de uma dor moderada no meu pescoço. 

_ Eu mal posso ler por causa de uma grande dor no meu pescoço. 

_ Eu não posso ler nada. 

_ 7 Pergunta não se aplica por não saber ou não poder ler. 
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Seção 5 – Dores de cabeça 

_ Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 

_ Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca frequência. 

_ Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca frequência. 

_ Eu tenho dores de cabeça moderadas muito frequentemente. 

_ Eu tenho dores de cabeça fortes frequentemente. 

_ Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 

 

Seção 6 – Prestar Atenção 

_ Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem dificuldade. 

_ Eu consigo prestar atenção quando eu quero com uma dificuldade leve. 

_ Eu tenho uma dificuldade moderada em prestar atenção quando eu quero. 

_ Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

_ Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 

_ Eu não consigo prestar atenção. 

 

Seção 7 – Trabalho 

_ Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 

_ Eu só consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer, mas nada além disso. 

_ Eu consigo fazer a maior parte do trabalho que estou acostumado(a) a fazer, mas nada além 

disso. 

_ Eu não consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer. 

_ Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 

_ Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 

 

Seção 8 – Dirigir automóveis 

_ Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no pescoço. 

_ Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu pescoço. 

_ Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu pescoço. 

_ Eu não posso dirigir o meu carro tanto quanto eu queira por causa de uma dor moderada no 

meu pescoço. 

_ Eu mal posso dirigir por causa de uma dor forte no meu pescoço. 

_ Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 

_ Pergunta não se aplica por não saber dirigir ou não dirigir muitas vezes 

 

Seção 9 – Dormir 

_ Eu não tenho problemas para dormir. 

_ Meu sono é um pouco perturbado (menos de uma hora sem conseguir dormir). 

_ Meu sono é levemente perturbado (1-2 horas sem conseguir dormir). 

_ Meu sono é moderadamente perturbado (2-3 horas sem conseguir dormir). 

_ Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem conseguir dormir). 

_ Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas sem sono). 

 

Seção 10 – Diversão 

_ Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão sem nenhuma dor no pescoço. 

_ Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão com alguma dor no pescoço. 
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_ Eu consigo fazer a maioria, mas não todas as minhas atividades de diversão por causa da dor 

no meu pescoço. 

_ Eu consigo fazer poucas das minhas atividades de diversão por causa da dor no meu pescoço. 

_ Eu mal consigo fazer quaisquer atividades de diversão por causa da dor no meu pescoço. 

_ Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 
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ANEXO B - Questionário de Incapacidade Rolland-Morris 

QUESTIONÁRIO DE INCAPACIDADE ROLLAND-MORRIS 

Nome:_________________________________ Data da avaliação: _________ 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. 

Esta lista contém frases de pessoas descrevendo a si mesmas quando sentem dor nas costas. 

Você pode achar entre estas frases que você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que 

você lê estas frases, pense em você hoje. Marque a sentença que descreve você hoje. Se a frase 

não descreve o que você sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, só marque a frase se você 

tiver certeza que ela descreve você hoje. 

1- Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna.  

2- Eu mudo de posição freqüentemente para tentar aliviar minha coluna.  

3- Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

4- Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia em 

minha casa. 

 

5- Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

6- Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais freqüentemente.  

7- Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma cadeira.  

8- Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para mim.  

9- Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas.  

10- Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

11- Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

12- Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

13- Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

14- Eu acho difícil me virar na cama por causa de minhas costas.  

15- Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.  

16- Tenho problemas para calçar meias devido a dor nas minhas costas.  

17- Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas.  

18- Durmo pior de barriga para cima.  

19- Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

20- Eu fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas.  

21- Eu evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas.  

22- Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as pessoas, do 

que normalmente. 

 

23- Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

24- Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANEXO C - Penn Shoulder Score 
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ANEXO D - Questionário Internacional de Atividade Física 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 

VERSÃO CURTA 

Nome:_______________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / ______  Idade : ______  Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte do 

seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física 

na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de 

um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa 

ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo 

que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 

e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos 

em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por 

prazer ou como forma de exercício? 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total 

você gastou caminhando por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

2a.Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 

ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 

que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR 

NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 

10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar 

rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 
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cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO 

sua respiração ou batimentos do coração. 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na 

escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, 

sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou 

deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, 

metrô ou carro. 

 

4a.Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 

______horas ____minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana? 

 

______horas ____minutos 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Cartaz de divulgação 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Análise da influência da postura 

e da biomecânica da coluna na discinese escapular”, que tem como pesquisador 

responsável a Profa. Dra. Catarina de Oliveira Sousa. 

Esta pesquisa pretende analisar a influência da postura da cabeça, ombros e coluna 

em pessoas com discinese escapular que não apresentam problemas no ombro nem na 

coluna. A discinese escapular trata-se de alterações no posicionamento ou na movimentação 

da escápula, que por sua vez pode ser relacionada a diversas condições dolorosas no ombro. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de aprofundar o 

conhecimento acerca da ligação entre escápula, ombro e coluna, uma vez que a interação 

destas partes é essencial para a manutenção da funcionalidade do membro superior, para 

prevenção de lesões e aspectos relacionados ao processo de reabilitação de qualquer uma 

destas regiões.  

Caso você decida participar, você deverá realizar uma avaliação inicial a qual incluirá o 

preenchimento de uma ficha contendo dados demográficos e antropométricos, como nome, 

idade, escolaridade, peso, altura e demais informações clínicas anteriores à avaliação, como 

históricos de doenças e fraturas. Logo após, alguns testes específicos para ombro e coluna 

serão realizados, com duração máxima de 10 minutos para todos sejam executados. Em 

seguida, você responderá quatro questionários para analisar seu nível de atividade física e 

funções da coluna cervical e lombar e ombro. Em média, são gastos 20 minutos para 

responder todos eles. Posteriormente, você realizará um teste para investigação da discinese 

escapular, no qual solicitamos que os homens fiquem com o tronco despido, e as mulheres 

fazerem uso de um biquíni ou top para que possamos visualizar suas costas. Neste teste, 

gastaremos cerca de 5 minutos e você deverá ser filmado para que uma análise mais 

detalhada possa ser realizada num outro momento. Para a avaliação postural, você será 

fotografado em perfil direito e esquerdo, com marcadores de isopor sobre alguns pontos 

anatômicos de sua cabeça, ombros e coluna, onde mais 5 minutos serão necessários.  

Em seguida, realizaremos algumas medidas de comprimento muscular, 

posicionamento de escápula e coluna torácica, por meio de uma fita métrica e um aparelho 

denominado inclinômetro, respectivamente. Este último permite a análise angular dos 

segmentos corporais. Algumas demarcações com caneta dermográfica serão realizadas em 

sua pele para facilitar a obtenção destas medidas. Cerca de 10 minutos serão gastos para 

análise destas medidas. Logo após, serão avaliadas as amplitudes de movimento durante os 

movimentos de flexão, extensão, e inclinação lateral de coluna cervical e toracolombar, e 
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rotação da coluna cervical. Para estas, levaremos cerca de 20 minutos e utilizaremos 

novamente o inclinômetro. A última avaliação será a de força muscular, a qual utilizaremos um 

aparelho chamado dinamômetro para verificação da força. Será verificada a força da 

musculatura da coluna cervical e toracolombar, ombros e região escapular. Serão necessários 

cerca de 20 minutos para analisarmos todos estes grupos musculares. Assim, toda a avaliação 

terá duração média de 1 hora e meia. 

Durante a realização de todos estes procedimentos de avaliação, a previsão de riscos 

é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou 

uma sessão de atividade física. 

Pode acontecer um desconforto relacionado à timidez, devido ao quadrante superior do 

corpo estar despido nos homens e com pouca vestimenta para as mulheres, no entanto 

tentaremos minimizar isso mantendo apenas a presença exclusiva dos avaliadores no 

laboratório. Outro possível desconforto é quanto pressão da superfície do dinamômetro sobre a 

região em contato com seu corpo durante os testes de força. Para isso, serão fornecidos 

intervalos de tempo entre uma medida e outra.  

Você terá como benefício a realização uma avaliação postural, de flexibilidade, força 

muscular e amplitude de movimento; receberá uma sessão para orientações e intervenção 

fisioterapêutica específica para seu caso, que deverá ser marcada após a avaliação; além de 

contribuir para o desenvolvimento da ciência.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela fisioterapeuta Ruthe de Góes Xavier 

do Nascimento.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Catarina de Oliveira Sousa, no telefone (84) 3342-2019. 

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

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

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 pelo pesquisador 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. 

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 3215-3135. 

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

pesquisadora responsável Profa. Dra. Catarina de Oliveira Sousa. 
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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 da influência da postura e da biomecânica da coluna na discinese 

escapular’’ 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 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Análise da influência da postura e da 

biomecânica da coluna na discinese escapular”, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

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

a identidade do mesmo. 

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 o ser humano. 

 

Natal, _______________________. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE C - Ficha de seleção e avaliação 

 
 

FICHA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Número de Identificação _________                          Data de triagem _____/______/_____ 

Nome _____________________________________________        Telefone: (   ) ___________ 

Idade ______anos          Data de Nascimento ____/____/_____         Profissão ______________ 

Sexo      Masculino Feminino   

Raça Branca Negra        Parda          Indígena        Amarela 

Se mulher, data da última menstruação: ___________         Período aprox. do ciclo: _________ 

   

Você é capaz de ler e compreender português?  Sim       Não 

 

 

SELEÇÃO – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DA PESQUISA 

Histórico de dor ou lesão nas articulações de ombro ou coluna              (  ) S     (  ) N 

Fratura ou cirurgia prévia de escápula, clavícula, úmero ou coluna        (  ) S     (  ) N 

Histórico de doença sistêmica de tecidos conectivos, ortopédicos ou neurológicos   (  ) S    (  ) N 

Teste de compressão cervical   (  ) S     (  ) N 

Neer       (  ) S     (  ) N 

Jobe        (  ) S     (  ) N   

Gerber    (  ) S     (  ) N 

Speed     (  )S      (  ) N  

Rotação externa   (  )S      (  )N 

Sinal do sulco      (  )S      (  )N 

Teste de apreensão              (  )S      (  )N 

Dor de repouso ou à noite   (  )S      (  )N              Dor de 0 a 10  (      ) 

Resultado IPAQ : 

Resultado ICC: 

Resultado Rolland-Morris: 

Status na pesquisa: (  ) INCLUÍDO  (  ) EXCLUÍDO 

 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS / ATIVIDADE FÍSICA 

Membro superior dominante?   Direito        Esquerdo        Ambos  

Peso: ______            Altura:_______         IMC:______  

Faz atividade física?   Sim        Não              Quanto tempo? ___________ 

Tipo de atividade?  ____________________                    

Frequência:   2x sem       3x sem       5x sem 

 

 

AVALIAÇÃO POSTURAL  

Biofotogrametria 

     Altura do tripé: _______ m 

 

Análise Software 

     ASC:______             AC:______             AO: ______            
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CIFOSE TORÁCICA 

T1 (α): ______         T2 (β): ______                  Â da cifose (T1+T2): ________ 

 

FLEXIBILIDADE 

Peitoral menor 

E: ______cm           PMI: _____ 

D: ______cm           PMI: _____ 

Elevador da escápula 

E: ______cm         LSI: ______ 

D: ______ cm        LSI: ______ 

 

ADM 

Cervical 

     Flexão      

     Extensão 

     Inclinação lateral                   

     Rotação 

Medida 1 

______ 

______ 

E: ____  D: ____ 

E: ____  D: ____ 

Medida 2 

______ 

______ 

E: ____  D: ____ 

E: ____  D: ____ 

Tóracolombar 

     Flexão      

     Extensão  

     Inclinação lateral 

Medida 1 

______ 

______ 

E: ____ D: ____ 

 Medida 2 

______ 

______ 

              E: ____ D: ____ 

 

FORÇA MUSCULAR 

Cervical 

Flexores  

Extensores  

Flexores laterais 

Medida 1 

______ 

______ 

         E: ____  D: ____ 

Medida 2 

______ 

______ 

           E: ____  D: ____ 

Tóracolombar 

Flexores  

Extensores 

Flexores laterais 

Medida 1 

______ 

______ 

         E: ____  D: ____ 

Medida 2 

______ 

______ 

           E: ____  D: ____ 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
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APÊNDICE D - Termo de autorização para uso de imagens 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

AUTORIZO a Profa Dra. Catarina de Oliveira Sousa, pesquisador responsável da pesquisa 

intitulada “Análise da influência da postura e da biomecânica da coluna na discinese escapular” 

a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de fotos e vídeo com o fim específico de 

inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações 

dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Profa. Dra. Catarina de Oliveira Sousa, assegurou-me que 

os dados serão armazenados em um HD externo, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e 

após esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal, _________________________ . 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E - Ficha de avaliação discinese escapular 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO - DISCINESE ESCAPULAR 

Número de Identificação _______                 Data_____/______/______ 

Nome _________________________________________         Telefone: (   ) ___________ 

 

 

SDT 
CARGA      1,5 kg                2,5kg  

FLEXÃO 

Normal 

Sutil 

Óbvia 

ABDUÇÃO 

Normal 

Sutil 

Óbvia 

 

CLASSIFICAÇÃ FINAL 

Ritmo escapuloumeral normal 

 Discinese escapular 

             Sutil            Óbvia 

  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


