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RESUMO 

Introdução: Os esportes de arremesso impõem grande sobrecarga ao complexo do ombro 

principalmente pela repetição desse movimento a uma alta velocidade, gerando 

adaptações no ombro do atleta e aumentando o risco para o desenvolvimento de dor no 

ombro. Além das alterações locais, tem-se considerado atualmente a influência das 

alterações da cadeia cinética como fator de risco para lesão no complexo do ombro. 

Objetivo: Comparar os aspectos osteomioarticulares e funcionais do complexo do 

ombro, core e quadril em atletas de arremesso com e sem dor no ombro. Métodos: Trata-

se de um estudo observacional no qual 41 atletas de handebol e voleibol foram avaliados. 

Os atletas foram alocados em dois grupos: grupo sem dor (GSD) (n: 20, idade: 21,2±3,1 

anos e IMC: 23,3±3,2 kg/m2) e grupo com dor (GCD) (n: 21; idade: 23,6±3,7 anos e IMC: 

25,02±3,9 kg/m2), baseado no autorrelato da dor e função através dos questionários Penn 

Shoulder Score (PSS) e Disabilities of the arm, shoulder, and hand (DASH). Os 

indivíduos foram submetidos à avaliação de amplitude de movimento (ADM) do ombro 

(rotações, adução horizontal, low flexion e retroversão umeral), quadril (rotações) e do 

tronco (flexão, extensão e flexão lateral), força de musculatura glenoumeral (rotadores), 

periescapular (trapézio inferior e serrátil anterior), de quadril (abdutores e extensores) e 

tronco (rotadores, extensores e flexores laterais), bem como resistência da musculatura 

de tronco (flexores, extensores e flexores laterais), e desempenho funcional de membros 

inferiores (MMII) e membros superiores (MMSS), por meio do teste de equilíbrio Y. Os 

dados foram analisados de maneira descritiva e inferencial através do SPSS 20.0, sendo 

adotado um p<0,05 para caracterizar uma diferença estatística. Resultados: Os atletas do 

GCD apresentaram menor ADM de rotação lateral (RL) (p<0,01) e total (p<0,01) no 

ombro dominante, menor adução horizontal (p<0,01) no ombro não dominante, menor 

rotação medial (RM) de quadril dominante e não dominante (p<0,01) e menor flexão de 

tronco (p=0,05). O GCD ainda apresentou menor força de extensores de tronco (p=0,01), 

menor resistência de extensores (p=0,02) e flexores (p<0,01) de tronco, além de menor 

desempenho funcional no alcance na direção anterior em ambos MMII (p<0,05), menor 

alcance na direção póstero-medial (p=0,04) no membro inferior não dominante e menor 

valor composto em ambos MMII (p<0,05). Além disso, na comparação entre membros, 

o membro dominante do GCD apresentou menores ADMs de RM (p<0,01) e total 

(p<0,01) de ombro, de adução horizontal (p=0,04) e Low Flexion (p=0,01), além de menor 



 
 

alcance súpero-lateral (p=0,04) no teste Y de MMSS. Já no GSD, o membro dominante 

apresentou maior valor de ADM de RL (p=0,03) de ombro e menores ADMs de RM 

(p=0,02) de ombro, adução horizontal (p=0,01) e Low Flexion (p<0,01). Conclusão: 

Atletas de arremesso com dor no ombro apresentam alterações de ADM ao longo da 

cadeia cinética, além de menor resistência de core e diminuição no desempenho funcional 

em MMII. 

 

Palavras-chave: fisioterapia esportiva, retroversão umeral, GIRD, rigidez posterior, 

cadeia cinética. 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Overhead sports overload the shoulder complex mainly due to the 

repetition of throwing movements at high speeds, which may cause some adaptations in 

the athlete’s shoulder, and might increase the risk of developing shoulder pain. Moreover, 

it has been considered nowadays the influence of alterations throughout the kinetic chain 

as risk factor to injuries in the shoulder complex. Objective: to compare alterations in 

osseous, muscular and joint system and the function of shoulder complex, core and hip in 

overhead athletes with and without shoulder pain. Methods: This is an observational 

study, in which 41 handball and volleyball athletes were assessed. The athletes were 

assigned to two groups according to their shoulder pain: no pain group (NPG) (n: 20, age: 

21,2±3,1 years and BMI: 23,3±3,2 kg/m2) and pain group (PG) (n: 21; age: 23,6±3,7 years 

and BMI: 25,02±3,9 kg/m2), based on pain and function self-reported through the Penn 

Shoulder Score (PSS) and Disabilities of the arm, shoulder, and hand (DASH) 

questionnaires. The individuals underwent an assessment of range of motion (ROM) of 

shoulder (rotation, horizontal adduction, low flexion, and humeral retroversion), hip 

(rotation) and trunk (flexion, extension, and lateral flexion), strength of glenohumeral 

(rotators), scapular (lower trapezius and serratus anterior), hip (abductors and extensors) 

and trunk (rotators, extensors and lateral flexors) muscles, besides endurance of the trunk 

(flexors, extensors and lateral flexors) and functional performance of lower and upper 

limbs through the Y balance test. Data were analyzed in a descriptive and inferential 

manner through SPSS 20.0, with a 95% confidence interval and a p<0,05 was considered 

statistically different. Results: Athletes from the pain group showed smaller external 

rotation (ER) (p<0,01) and total rotation (p<0,01) ROM in the dominant shoulder, smaller 

horizontal adduction (p<0,01) in non-dominant shoulder, smaller hip internal rotation 

(IR) in dominant and non-dominant hips (p<0,01), and less trunk flexion ROM (p<0,01). 

PG also showed less strength of trunk extension (p=0,01), short endurance time for trunk 

extensors (p=0,02) and flexors (p<0,01), decreased reach distance for both lower limbs 

in the anterior direction (p<0,05), decreased reach distance in the posteromedial 

direction(p=0,04) for the dominant lower limb, as well as smaller composite score for 

both limbs (p<0,05). Moreover, for limbs comparison, the dominant limb of the PG 

showed smaller ROMs of shoulder IR(p<0,01) and total ROM (p<0,01), of horizontal 

adduction (p=0,04) and low flexion(p=0,01), besides decreased reach distance in the 

superolateral direction in the upper quarter Y balance test. As for the NPG the dominant 



 
 

limb showed higher shoulder ER ROM (p=0,03), and smaller values for shoulder IR 

ROM (p=0,02), horizontal adduction (p=0,01) and low flexion (p<0,01). Conclusion: 

Overhead athletes with shoulder pain show changes in ROM throughout the kinetic chain, 

besides lower core endurance, and decreased functional performance in the lower limbs.  

 

Keywords: sports physiotherapy, humeral retroversion, GIRD, posterior tightness, 

kinetic chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os esportes que utilizam movimentos do membro superior acima da cabeça e de 

arremesso, conhecidos como esportes “overhead”, tais como vôlei e handebol, impõem 

grande sobrecarga ao complexo do ombro (GUNEY et al., 2016), principalmente pela 

repetição desses movimentos a uma alta velocidade (CLARSEN et al., 2014; GUNEY et 

al., 2016). Acredita-se que a repetição desses movimentos ao longo dos anos esteja 

relacionada a alterações no ombro nos atletas overhead, incluindo alterações ósseas e de 

tecidos moles como cápsula articular, ligamentos e músculos(COOLS; PALMANS; 

JOHANSSON, 2014), e ao maior risco de desenvolver dor no ombro (COOLS; 

PALMANS; JOHANSSON, 2014).  

Dentre as alterações comumente observadas e que pode estar associada a 

sintomatologia dolorosa,  a retroversão umeral é uma alteração óssea que se trata de uma 

torção do úmero ao longo do seu próprio eixo deixando a cabeça umeral mais voltada 

para posterior, aumentando a amplitude da rotação lateral (DASHOTTAR; BORSTAD, 

2013). O papel da retroversão umeral tem sido controverso, com hipótese que ela favoreça 

o mecanismo de lesões labrais e, em contrapartida, que tenha um efeito protetor na 

glenoumeral, onde a maior rotação lateral (RL) geraria menor pressão na região anterior 

do ombro (MYERS et al., 2011), diminuindo assim as forças de cisalhamento do tendão 

do bíceps, manguito rotador e labrum (KAY et al., 2017). Além disso, como efeito da 

retroversão umeral, ao aumentar a RL, diminui-se a rotação medial (RM), favorecendo o 

desenvolvimento do déficit de RM da glenoumeral, conhecido como Glenohumeral 

Internal Rotation Déficit (GIRD), o qual tem sido relacionado com maior risco do atleta 

de desenvolver lesão no ombro (KELLER et al., 2018; KIM et al., 2015, SHANLEY et 

al., 2011; WILK et al., 2011). Sendo assim, não está bem claro na literatura se a 

retroversão pode ser considerada um indicador para desenvolvimento de lesão ou 

desencadear um efeito protetor na articulação. 

Com relação aos tecidos moles, uma alteração comum entre os atletas é a rigidez 

posterior (MYERS et al., 2006), que pode acontecer como adaptação às repetidas cargas 

de estresse as quais a cápsula é submetida no momento da desaceleração do braço, 

causando microtraumas em sua estrutura, gerando uma fibrose cicatricial na região e 

diminuindo a amplitude de movimento (ADM) de RM e adução horizontal da 

glenoumeral (BORSA; LAUDNER; SAUERS, 2008). Além disso, a rigidez posterior 

pode ser de caráter muscular, considerada como rigidez dos músculos deltóide posterior, 

infraespinal, redondo menor e latíssimo do dorso (LAUDNER; MOLINE; MEISTER, 
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2010). Shanley et al. (2011) ao avaliarem atletas de softbol e beisebol perceberam uma 

maior rigidez posterior no ombro dominante dos atletas lesionados comparado a atletas 

não lesionados. Tal adaptação tem sido associada a lesões no ombro, como a síndrome 

do impacto subacromial, impacto interno, lesões labrais e ao GIRD (SILVA et al., 2011; 

YU et al., 2015; MINE et al., 2017).  

O GIRD é definido como uma diminuição na ADM de RM da glenoumeral no 

ombro dominante quando comparado ao não dominante e normalmente está associada a 

um aumento compensatório de rotação lateral (RL) (ROSE; NOONAN, 2018). Este 

déficit tem sido associado à rigidez posterior, retroversão umeral e à fraqueza de rotadores 

laterais (COOLS; PALMANS; JOHANSSON, 2014;  GUNEY et al., 2016), fatores que 

predispõem a um maior risco de desenvolver lesão em atletas de arremesso (BORSTAD; 

DASHOTTAR, 2011). Lee et al. (2015) ao avaliar atletas de basebol, percebeu que o 

grupo sem GIRD apresentou maior proporção de indivíduos sintomáticos, comparado ao 

grupo sem GIRD. Apesar de vários autores relatarem que a presença do déficit está 

associado ao desenvolvimento de lesão (WILK et al., 2011; KIBLER; SCIASCIA; 

THOMAS, 2012; KELLER et al., 2018), o GIRD sozinho não pode ser considerado como 

determinante de um ombro com disfunção, mas é importante ser considerado junto às 

outras variáveis (TOKISH et al., 2008). 

Outro fator que pode estar relacionado ao desenvolvimento de lesão e 

sintomatologia dolorosa no ombro é o desequilíbrio de força muscular em rotadores de 

ombro. Andrade et al. (2013) afirmam que a força dos rotadores laterais deve ser igual ou 

até maior que a força 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. 

A fraqueza de rotadores laterais tem sido associada ao aumento na probabilidade de 

desenvolver lesão no ombro ao longo de uma temporada de jogos em atletas de elite de 

handebol (CLARSEN et al., 2014). Por outro lado, Marcondes et al. (2013) ao avaliarem 

atletas de tênis com e sem dor no ombro não encontraram diferença na força de RL entre 

os grupos, e ainda observaram menor razão de força RL/RM no ombro dominante no 

grupo sem dor. 

Além dos fatores relacionados diretamente à articulação glenoumeral, a 

musculatura periescapular estabilizadora da escápula, como os músculos serrátil anterior 

(SA) e trapézio inferior (TI), também pode apresentar alterações na presença de 

sintomatologia dolorosa (PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009). Pela linha de ação 
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do SA, este age na escápula realizando a rotação superior, inclinação posterior, além de 

aproximar a escápula do gradil costal agindo como estabilizador durante a elevação do 

braço (PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009). Foi visto em indivíduos com 

disfunção no ombro que a ativação desse músculo era menor no grupo com dor 

comparado a controles assintomáticos (LUDEWIG; COOK, 2000; LUDEWIG; 

REYNOLDS, 2009). O TI também age como acessório da rotação superior da escápula 

(PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 2009), e quando avaliado em atletas de arremesso 

com síndrome do impacto subacromial, apresentou atraso na sua ativação (COOLS et 

al.,2003). Os estudos, no entanto, não têm considerado se as alterações nesses músculos 

envolvem ainda perda de força muscular nos atletas. 

Além das alterações no complexo do ombro em atletas de arremesso, alterações 

no tronco e membros inferiores (MMII) também devem ser consideradas na avaliação 

desses atletas, uma vez que o arremesso se trata de um movimento em cadeia cinética 

(PIRES; CAMARGO, 2018). Uma diminuição na energia cinética do quadril e tronco, 

pode aumentar velocidade de rotação no ombro, para que ele possa aumentar a força 

gerada para desempenhar o arremesso, exigindo mais desta articulação (DEXTER et al., 

2018).  

Ao analisar o arremesso, percebe-se que há um desenvolvimento de força que 

parte dos MMII até o tronco e então segue para os membros superiores (MMSS) 

(CHAUDHARI et al., 2011; LAUDNER et al., 2010; SEKIGUCHI et al., 2017), tendo a 

escápula como elemento chave na conexão da extremidade superior com o tronco 

(PIRES; CAMARGO, 2018). Acredita-se que interrupções na transmissão de força ao 

longo da cadeia cinética podem influenciar no desenvolvimento de sintomatologia 

dolorosa no ombro (SAUERS et al., 2013; SCHER et al., 2010), visto que para uma 

transmissão ou absorção de força eficiente, é importante ótimo controle lombo-pélvico 

além de boa ADM e força de quadril e de tronco (CHAUDHARI et al., 2011; LAUDNER 

et al., 2010; SAUERS et al., 2013; SCHER et al., 2010). 

Radwan et al. (2014) observaram que a estabilidade do core, avaliada através da 

resistência de tronco em prancha lateral, foi menor em indivíduos com disfunção no 

ombro em relação a assintomáticos. Além disso, Chaudhari et al. (2014) avaliaram o 

controle lombo-pélvico de atletas de basebol e notaram que os indivíduos que obtiveram 

menor controle perderam mais dias de treinamentos por desenvolver lesão em ombro, 

cotovelo e tronco. Considerando a ADM de quadril, Scher et al. (2010) observaram 

diminuição de rotação interna de quadril não dominante em atletas de basebol com 
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histórico de lesão comparados aos que não tinham histórico de lesão no ombro. Burkhart, 

Morgan e Ben Kibler (2003) afirmam que fraqueza da musculatura abdutora de quadril 

pode prejudicar a transmissão de força através da cadeia cinética e, assim, impor grande 

estresse às estruturas do ombro. Porém não foram encontrados na literatura estudo que 

compararam ADM e força de quadril e tronco em atletas de vôlei e handebol com e sem 

dor no ombro. 

Apesar de já serem encontrados na literatura estudos que avaliaram a fraqueza 

muscular na glenoumeral em alguns atletas de arremesso com e sem dor, bem como 

presença de GIRD e a rigidez posterior e sua relação com a cinemática, há ainda a 

necessidade de um estudo mais abrangente que investigue ainda as alterações ósseas, 

musculares e capsulares da glenoumeral, em conjunto com as variáveis da cadeia cinética, 

incluindo ADM e força de tronco e quadril, em atletas de arremesso com e sem dor no 

ombro.  
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2 JUSTIFICATIVA 

Os esportes de arremesso impõem grande sobrecarga ao complexo do ombro 

principalmente pela grande repetição a altas velocidades de execução (KELLER et al., 

2018). Isso faz com que o complexo do ombro sofra algumas alterações de caráter ósseo, 

muscular e capsular, dentre elas: a retroversão umeral, GIRD, rigidez posterior,  fraqueza 

da musculatura rotadora e diminuição ou atraso de ativação de alguns músculos 

periescapulares (LUDEWIG; REYNOLDS, 2009; PHADKE; CAMARGO; LUDEWIG, 

2009); KELLER et al., 2018; GUNEY et al., 2016), as quais podem estar associadas ao 

aparecimento de dor no ombro. 

Além disso, estudos recentes têm atentado para a importância de relacionar toda a 

cadeia cinética envolvida em um movimento de arremesso ou ataque nesses esportes 

(PIRES; CAMARGO, 2018). ADM e força de quadril e tronco são necessárias para o 

bom funcionamento da cadeia cinética do arremesso, e uma descontinuidade nessa cadeia 

pode aumentar a sobrecarga no ombro (PAOLLUCI et al., 2019, GILMER; GASCON; 

OLIVER, 2018).  

No entanto há uma escassez de estudos que avaliaram todos esses aspectos 

relacionados ao complexo do ombro, tronco e quadril em atletas com e sem dor no ombro. 

Diante disso, pretende-se com o presente estudo, construir um conhecimento mais 

detalhado a respeito das alterações no complexo do ombro e os fatores ao longo da cadeia 

cinética que possam estar associados à sintomatologia dolorosa nos atletas de arremesso. 

Os resultados do presente estudo poderão servir de guia para fisioterapeutas esportivos 

quanto a quais componentes específicos da cadeia cinética do arremesso devem ser 

considerados durante avaliação, prevenção e tratamento de atletas de arremesso. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Analisar os aspectos osteomioarticulares e funcionais do complexo do ombro, 

core e quadril em atletas de arremesso com e sem dor no ombro. 

3.2 Objetivos específicos 

• Comparar os aspectos osteomioarticulares do ombro, do core e quadril em atletas 

de arremesso com e sem dor no ombro. 

• Comparar os aspectos funcionais do ombro, do core e quadril em atletas de 

arremesso com e sem dor no ombro. 

• Comparar membro dominante e não dominante no tocante a presença de 

alterações osteomioarticulares e funcionais. 
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4 HIPÓTESE 

Nossa hipótese é que os atletas com dor no ombro apresentem alterações 

osteomioarticulares na glenoumeral, incluindo presença de rigidez posterior, GIRD e 

retroversão umeral, além de alteração de força e ADM de tronco e quadril comparado aos 

atletas sem dor no ombro. No que se refere aos aspectos funcionais, nossa hipótese é que 

os atletas com dor apresentem alteração na função de MMII, MMSS e core em relação 

aos sem dor. Por fim, hipotetizamos ainda que os atletas com dor apresentem maiores 

desequilíbrios na comparação entre membros, tanto para ADM, quanto para força e 

função. 
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5 MATERIAIS E MÉDOTOS 

5.1 Características do estudo 

Tratou-se de um estudo observacional de corte transversal, desenvolvido no 

Laboratório de Performance Neuromuscular do Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

5.2 Amostra 

Participaram do estudo 41 homens e mulheres, praticantes de esportes de 

arremesso (handebol e voleibol), recrutados por meio de convite pessoal durante os 

treinos da modalidade na UFRN e clubes da cidade de Natal/RN e através de divulgação 

realizada por meio de cartazes convidando atletas dessas modalidades a participarem do 

estudo (Apêndice A) e pelas redes sociais (www.facebook.com, www.instagram.com).  

 

5.3 Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

Os critérios de inclusão do estudo foram: ter idade entre 18 e 40 anos, ser 

praticante de voleibol e handebol, ter no mínimo quatro horas de prática semanal na 

modalidade, e que tenham uma prática ininterrupta de pelo menos um ano. 

Os critérios de exclusão foram: 

• Ter se submetido a procedimento cirúrgico e/ou histórico de fratura no ombro 

(GUNEY et al., 2016); 

• Histórico de luxação/subluxação de ombro recorrente (CIEMINSKI et al., 2015); 

• Apresentar dificuldade em elevar o braço até 120° (MICHENER et al., 2005); 

• Tratamento com injeção de corticóide nos 3 meses anteriores a avaliação 

(GUNEY et al., 2016); 

• Apresentar disfunção cervical (ROSA et al., 2016);  

• Estar em tratamento fisioterapêutico (ROSA et al., 2016); 

• Apresentar disfunção neurológica ou sistêmica (GUNEY et al., 2016); 

• Apresentar lesão de joelho, quadril, coluna ou algum outro segmento que impeça 

a realização dos procedimentos de avaliação (PIRES; CAMARGO, 2018); 

• Apresentar dor severa (EVA 9-10) durante a prática esportiva. 

 

 

http://www.instagram/
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5.4 Cálculo amostral 

Para o cálculo amostral foi utilizado o Software G* Power 3.1.0. O cálculo foi 

determinado considerando estudo prévio que avaliou as mesmas variáveis de desfecho, 

considerando um α = 0.05 e β = 0.20 (PIRES; CAMARGO, 2018). Para a variável força 

de abdutores, considerando um desvio padrão de 6,28% dentro dos grupos e diferença 

entre grupos de 5,64%, o tamanho da amostra requerido foi de 18 por grupo. Adicionamos 

a esse valor 10%, assumindo a possibilidade de perdas amostrais, totalizando 20 

indivíduos por grupo. 

 

5.5 Aspectos Éticos 

A coleta de dados do estudo iniciou-se após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFRN com parecer N° 3.327.479 – CAAE 12097519.2.0000.5537. 

Os indivíduos receberam explicação verbal e escrita quanto aos objetivos e metodologia 

do estudo, bem como seus riscos e benefícios; e os que aceitaram participar assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado no Apêndice C. 

 

5.6 Procedimentos de avaliação 

Primeiramente, os indivíduos preencheram uma ficha de avaliação contendo 

dados demográficos e responderam questionários com o intuito de avaliar sua 

elegibilidade (Apêndice B), baseado nos critérios de inclusão e exclusão, além da versão 

brasileira dos questionários Penn shoulder score (PSS) (Anexo A) e Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand (DASH) (Anexo B), segundo os quais foi definida a alocação 

nos grupos: sendo o grupo sem dor no membro dominante (GSD) composto por 

participantes que apresentaram pontuação 0-3 no domínio de exercício extenuante do PSS 

e 4-6 no módulo de esportes do DASH; e o grupo com dor no membro dominante (GCG) 

composto por indivíduos que apresentaram pontuação 4-8 no domínio de exercício 

extenuante do PSS e > 6 no módulo de esportes do DASH (HARRINGTON; MEISEL; 

TATE, 2014). Ao final o GSC apresentou um total de 20 indivíduos e o GCD 21 

indivíduos. A tabela 1 apresenta as características antropométricas e descritivas da 

amostra. 
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Tabela 1 – Caracterização antropométrica e descritiva da amostra (média ± desvio 

padrão). 

Características 
Grupos 

GCD GSD P valor 

N 21 (51,22%) 20 (48,78%)  

Sexo 17 M (81%) 

4 F (19%) 

8 M (40%) 

12 F (60%) 

P<0,01b* 

Idade (anos) 23,6±3,7 21,2±3,1 0,03a* 

Massa Corporal (Kg) 78,1±15 70,1±16,3 0,06a 

Altura (cm) 176,3±8,3 172,4±10,8 0,19 

IMC (Kg/m2) 25,02±3,9 23,3±3,2 0,11a 

Dominância (N - %) 20 D (95,2%)  

1 C (4,8%) 

19 D (95%)  

1 C (5%) 

0,99b 

Tipo de esporte (N - %) 13 Vôlei 

(61,9%)  

10 Quadra 

00 Areia 

3 Ambos  

8 Handebol 

(38,1%) 

00 Quadra 

5 Areia 

3 Ambos  

14 Vôlei 

(70%) 

8 Quadra 

1 Areia 

5 Ambos 

6 Handebol 

(30%) 

 00 Quadra 

3 Areia 

3 Ambos 

 

 

0,58b 

Tempo de prática (anos) 10,2±4,1 8,0±3,7 0,07 

Prática semanal (horas) 6,38±2,0 6,66±3,3 0,83a 

Início de prática (anos) 13,5±1,7 13,3±4,2 0,34a 

PSS –Dor repouso 0,5±0,8 0,0±0,0 <0,01a* 

PSS –Dor atividades normais 2,5±2,2 0,2±0,5 <0,01a* 

PSS –Dor atividades extenuantes 5,6±2,0 0,6±1,1 <0,01a* 

PSS – Função geral 73,3±8,2 96,1±5,2 <0,01a* 

DASH – Função no esporte 10,6±2,9 4,0±0,2 <0,01a* 

DASH – Função geral 20,2±9,3 2,3±3,3 <0,01a* 

Legenda: a: Mann whitney; b: Qui-quadrado; *p <0,05; IMC: Índice de massa corporal; 

D: destro; C: canhoto; PSS: Penn Shoulder Score; DASH: Disabilities of the Arm, 

Shoulder and Hand. 

 

Todos os indivíduos incluídos no estudo foram submetidos às seguintes 

avaliações: ADM de RL e RM de ombro e quadril, ADM de flexão, extensão e flexão 

lateral de tronco, medida da retroversão umeral e rigidez posterior do ombro (ADM de 
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adução horizontal e low flexion), força isométrica dos músculos rotadores laterais e 

mediais do ombro, TI, SA, dos músculos do tronco (flexores laterais, extensores e 

rotadores), abdutores e extensores de quadril, teste de equilíbrio Y para MMSS e MMII 

e resistência de tronco. 

 

5.6.1 Avaliação das ADMs de ombro, quadril e tronco 

Para avaliar as ADMs foi utilizado um inclinômetro digital (Acummar-modelo 

ACU001-Lafayette Instrument®, IN, USA) (Figura 1). Foram realizadas duas medidas 

para cada movimento, de forma passiva no ombro e quadril, e de forma ativa no tronco, 

com intervalo de 15 segundos entre elas, e a média foi considerada para análise dos dados. 

Ambos os lados foram avaliados. A ordem de avaliação dos movimentos e do lado foi 

feita de forma randômica para cada articulação. 

 

Figura 1: Inclinômetro Digital 

RL e RM de ombro 

A avaliação foi realizada com o indivíduo em decúbito dorsal, ombro abduzido a 

90°, cotovelo flexionado a 90° e posição neutra de rotação, estando dois terços proximais 

do úmero apoiado na maca conforme apresenta a Figura 2. Para permitir um melhor 

alinhamento do úmero e evitar algum grau de abdução horizontal, foi posicionada uma 

toalha embaixo da sua parte distal, quando necessário. A partir dessa posição, o antebraço 

do indivíduo era movido em direção à RM e RL. Durante a medida foi realizada uma 

estabilização anterior no úmero de modo a evitar compensações da escápula. O final do 

movimento era considerado ao ser percebido uma sensação rígida no final da amplitude, 

ou ao ser detectado movimento escapular. Neste momento um segundo avaliador 

posicionava o inclinômetro perpendicular ao antebraço (CIEMINSKI et al., 2015). 

 



12 
 

 

Figura 2. A- ADM de rotação lateral; B- ADM de rotação medial 

 

RL e RM de quadril 

Para a avaliação das ADMs de RM e RL de quadril, o indivíduo foi posicionado 

em decúbito ventral na maca, joelho a 90° de flexão, com a região da crista ilíaca 

estabilizada para limitar algum movimento acessório e então o avaliador realizava 

passivamente o movimento de rotação (medial e lateral) até o final da ADM, a qual era 

definida como o primeiro ponto de resistência tecidual, onde não era realizada pressão 

adicional (Figura 3). Nesse momento um segundo avaliador alinhava inclinômetro com a 

tuberosidade da tíbia (NAKAGAWA; PERTERSEN, 2018).  

 

Figura 3. A- ADM de rotação medial; B- ADM de rotação lateral 
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Flexão, flexão lateral e extensão de tronco 

Todas as avaliações ocorreram com o indivíduo em bipedestação. Para avaliar a 

flexão e extensão de tronco, o inclinômetro foi posicionado a nível de T12-L1. O 

indivíduo então foi orientado a realizar o movimento de flexão do tronco até seu limite e 

manter a posição por um momento enquanto o avaliador anotava o ângulo (Figura 4-A). 

Para a extensão de tronco o movimento também foi realizado até o limite, porém o 

indivíduo foi orientado a posicionar as mãos na região da cintura para manter o equilíbrio 

durante a manobra (Figura 4-B). Já para o movimento de flexão lateral de tronco o 

inclinômetro foi posicionado na horizontal, paralelo ao solo e à nível de T9 a T12. Nesse 

momento o indivíduo foi orientado a deslizar a mão para baixo ao longo da perna e o mais 

longe possível, mantendo o tronco e a face voltados para frente e ambos os pés no solo 

(Figura 4-C). Para garantir o posicionamento adequado do inclinômetro, os pontos de 

referência óssea foram determinados e marcados usando uma caneta marcadora 

(MACEDO et al., 2019). 

 

 

 

Figura 4. A - ADM de flexão de tronco; B – ADM de extensão de tronco; C – ADM de 

flexão lateral de tronco 
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5.6.2 Avaliação da retroversão umeral 

Para avaliar a retroversão umeral também foi utilizado um inclinômetro digital. O 

indivíduo foi posicionado em decúbito dorsal, com o braço ao lado do corpo, cotovelo a 

90° de flexão e antebraço em posição neutra. O avaliador realizava a palpação da cabeça 

do úmero e realizava rotações medial e lateral até o ponto onde era possível sentir os dois 

tubérculos do úmero. Nesse momento, um segundo avaliador alinhava o inclinômetro na 

posição vertical e na região distal do antebraço de forma a quantificar o ângulo de 

retroversão (Figura 5-A). Foram avaliados os dois lados e duas medidas foram realizadas 

para cada lado. A ordem dos lados foi feita de forma randômica (DASHOTTAR; 

BOSTARD, 2013). 

 

 

Figura 5.  A - Medida da retroversão umeral; B - ADM de adução horizontal; C - teste low 

flexion 

5.6.3 Avaliação da rigidez posterior 

Para avaliar a rigidez posterior, dois tipos de medições foram realizados: uma com 

o intuito de avaliar o componente capsular e, outra, o componente muscular da rigidez 

posterior. Em ambas medições foram avaliados os dois lados e duas medidas realizadas 

para cada lado. A ordem dos lados foi feita de forma randômica. 

Para avaliar o componente capsular da rigidez o indivíduo foi posicionado em 

decúbito dorsal e foi feita a medida de ADM para adução horizontal, com o braço a 90° 

de abdução de ombro e 90° de flexão de cotovelo. A borda lateral da escápula foi 

estabilizada pelo avaliador, com uma das mãos, de modo a limitar o movimento escapular, 

e com a outra mão, o braço do indivíduo era movido passivamente em adução horizontal. 

Um segundo avaliador posicionava o inclinômetro alinhado com o úmero. O ângulo final 

formado considerando a posição inicial do teste como 0° (horizontal) foi considerado o 

grau total de adução horizontal (LAUDNER; MOLINE; MEISTER, 2010) (Figura 5-B). 
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Para avaliar o componente muscular foi utilizado o teste low flexion, com o 

indivíduo em bipedestação, ombro a 60° de flexão medida através de um goniômetro 

universal. O braço do indivíduo foi apoiado pelo avaliador na região do cotovelo de forma 

relaxada e a quantidade de rotação medial foi avaliada. Um segundo avaliador 

posicionava o inclinômetro digital perpendicular ao antebraço para quantificar o grau da 

rigidez (BOSTARD; DASHOTTAR, 2011; DASHOTTAR; BORSTAD, 2012) (Figura 

5-C).  

 

5.6.4 Avaliação de força isométrica 

Para avaliação da força, foi utilizado um dinamômetro manual digital modelo 

01165 (Lafayette Instrument®, IN, USA) (Figura 6). Foi avaliada a força isométrica dos 

músculos rotadores mediais e laterais do ombro, TI e SA de ambos os ombros, flexores, 

extensores e flexores laterais de tronco, extensores e abdutores de quadril. Foram 

realizadas 2 repetições com 5 segundos de contração isométrica máxima cada e 30 

segundos de descanso entre as repetições, e foram permitidas 2 contrações submáximas 

para que o indivíduo se familiarizasse com o teste (ÇELIK; DIRICAN; BALTACI, 2012; 

COOLS et al. 2014). Um estímulo verbal foi conferido ao indivíduo com o intuito de que 

este realizasse sua força máxima durante as contrações. Foi utilizado ainda um 

goniômetro universal para verificar o grau de posicionamento das articulações nos testes 

que se fizessem necessários. A ordem dos testes foi feita de forma randômica. Para 

garantir que a contração fosse isométrica o dinamômetro foi fixado a um aparato de metal 

fixado em uma coluna de madeira, ou ao redor da maca com um cinto inelástico. 

 

Figura 6. Dinamômetro manual 

Rotadores mediais e laterais 
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Para avaliar a força de rotadores mediais e laterais, o indivíduo estava sentado 

com ombro em adução e rotação neutra de ombro, cotovelo a 90° graus de flexão e 

antebraço em posição neutra (Figura 7). O dinamômetro foi preso a um suporte fixado a 

coluna de madeira. O indivíduo foi solicitado a realizar uma contração isométrica de 

rotadores contra o dinamômetro, o qual foi posicionado na região distal do antebraço 

(SACCOL; ALMEIDA; DE SOUZA, 2014). 

 

Figura 7. A- Força de rotação lateral; B- Força de rotação medial 

 

Trapézio inferior 

Para a avaliação da força do TI o indivíduo foi posicionado em decúbito ventral e 

o dinamômetro posicionado no dorso do antebraço logo abaixo o processo estilóide da 

ulna. O braço do indivíduo foi posicionado a 140 graus de abdução e partindo dessa 

posição ele foi instruído a levar o ombro em direção ao quadril oposto (Figura 8-A). Esta 

avaliação e a de força do SA foram adaptadas de Çelik, Dirican e Baltaci (2012) e Pires 

e Camargo (2018). 

 

Serrátil anterior 

Para avaliação da força do músculo serrátil anterior o indivíduo foi posicionado 

em decúbito dorsal, ombro e cotovelo fletidos a 90°. O dinamômetro posicionado no 

olécrano, perpendicular à maca. O indivíduo foi instruído a realizar uma protração de 

ombro, sem deslocar o tronco da maca (Figura 8-B).  
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Figura 8. A- Força de trapézio inferior; B- Força de Serrátil Anterior 

 

Extensores de tronco 

Para avaliação dos extensores de tronco o indivíduo foi posicionado em decúbito 

ventral com as mãos entrelaçadas atrás do pescoço, e o dinamômetro posicionado entre a 

região inferior das escápulas e preso por um cinto que envolve o indivíduo e a maca. 

Outro cinto foi utilizado para estabilizar os membros inferiores acima da linha poplítea. 

O indivíduo então foi orientado a realizar extensão de tronco (NAKAGAWA; MACIEL; 

SERRÃO, 2015) (Figura 9-A). 

 

Flexores laterais de tronco 

Para avaliação da força de flexores laterais de tronco o indivíduo foi posicionado 

em decúbito lateral, com o cotovelo de apoio fletido a 90° e o braço do lado não avaliado 

cruzando o corpo em direção ao ombro oposto. O dinamômetro posicionado no trocânter 

maior do fêmur, fixado por um cinto inelástico, o qual envolveu a maca e o quadril onde 

estava o dinamômetro. O indivíduo foi orientado a realizar o máximo de força para 

desencostar o quadril da maca, mantendo o corpo em linha reta do ombro aos pés e 

sustentando o peso do corpo no cotovelo e pés. (STICKLER; FINLEY; GULGIN, 2015; 

NAKAGAWA; MACIEL; SERRÃO, 2015) (Figura 9-B) 

 

Rotadores de tronco 

Para a avaliação da força de rotadores de tronco o indivíduo foi posicionado em 

decúbito ventral com as mãos entrelaçadas atrás do pescoço e um cinto envolvendo a coxa 

e a maca e outro cinto envolvendo o tronco e a maca, neste último o dinamômetro foi 
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posicionado no esterno. O indivíduo foi instruído a realizar o máximo de força possível 

para realizar um abdominal com rotação, numa tentativa de mover o ombro para o joelho 

oposto (NAKAGAWA; MACIEL; SERRÃO, 2015) (Figura 9-C).  

 

 

Figura 9. A- Força de extensores de tronco, B- Força de flexores laterais de tronco e C- 

Força de rotadores de tronco 

Extensores de quadril 

Para a avaliação da força dos extensores de quadril o indivíduo foi posicionado 

em decúbito ventral, com o joelho da perna a ser avaliada fletido a 90°, mãos abraçando 

a maca, com um cinto envolvendo a região da crista ilíaca de modo a fixar a pelve na 

maca e outro cinto na região distal do fêmur, sob o qual o dinamômetro foi posicionado. 

O indivíduo foi orientado a realizar o máximo de força para extensão do quadril (PIRES; 

CAMARGO, 2018) (Figura 10-A). 
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Abdutores de quadril 

Para avaliação da força dos abdutores de quadril o indivíduo foi posicionado em 

decúbito lateral, com o membro inferior avaliado superiormente, um travesseiro entre as 

pernas de modo que a perna testada ficasse a 0° de abdução e dois cintos de estabilização, 

um cinto na região da crista ilíaca envolvendo tronco e maca e outro cinto na região distal 

do fêmur envolvendo as duas pernas e a maca, sob o qual o dinamômetro foi posicionado. 

O indivíduo foi orientado a fazer o máximo de força para elevar a perna (PIRES; 

CAMARGO, 2018) (Figura 10-B). 

 

Figura 10. A- Força de extensores de quadril; B- Força de abdutores de quadril 

 

5.6.5 Teste de equilíbrio Y 

Para a realização dos testes de equilíbrio Y foram utilizadas fitas métricas 

posicionadas no solo em formato de Y, sendo duas fitas posteriores e uma anterior. As 

fitas posteriores foram posicionadas à 90° de distância entre si e à 135° da fita anterior. 

 

MMII 

Para a realização do teste de equilíbrio Y para MMII o indivíduo posicionou-se 

com o membro inferior a ser avaliado no centro do Y de frente para a fita anterior. O 

indivíduo foi orientado a realizar o alcance nas direções anterior, póstero-medial e 

póstero-lateral, tocando levemente o solo com o membro inferior contralateral, onde não 

foi permitida a descarga de peso e retirada da mão da cintura durante a execução do teste. 

Foram permitidas duas tentativas para familiarização e posteriormente foram realizadas 

3 repetições para cada direção. As medidas foram expressas como porcentagem do 

comprimento do membro inferior (medido da espinha ilíaca anterossuperior até porção 

mais distal do maléolo lateral), onde foi feita a média das 3 repetições, dividido pelo 

comprimento do membro inferior e multiplicado por 100 (PIRES; CAMARGO, 2018). 

Foram avaliados os dois MMII.  
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Figura 11. teste de equilíbrio Y para MMII nas direções anterior (A), posteromedial (B) e 

posterolateral (C) 

 

MMSS 

Para a avaliação do teste de equilíbrio Y para MMSS o indivíduo posicionou-se 

perpendicular ao Y com a mão do membro a ser testado no ponto de encontro das fitas de 

modo que as fitas posteriores estivessem lateralmente a mão de apoio. Em posição de 

flexão e com pernas alinhadas aos ombros, o indivíduo foi orientado a realizar um alcance 

com o membro contralateral nas direções: medial, ínfero-lateral e súpero-lateral, apenas 

tocando levemente o solo, não sendo permitida descarga de peso. O ponto mais distante 

que o indivíduo conseguiu alcançar, foi anotado pelo avaliador em cm. Foram permitidas 

duas tentativas para familiarização e após foram realizadas 3 repetições para cada direção. 

As medidas foram expressas como porcentagem do comprimento do membro superior 

(medida da vértebra C7 até a ponta do dedo médio), onde foi feita a média das 3 

repetições, dividido pelo comprimento do membro superior e multiplicado por 100 

(PIRES; CAMARGO, 2018). 
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Figura 12. teste de equilíbrio Y para MMSS nas direções medial (A), súpero-lateral (B) e 

ínfero-lateral (C) 

 

5.6.6 Resistência de tronco 

A resistência de tronco foi avaliada para os movimentos de flexão, extensão e 

flexão lateral, onde foi realizado apenas uma repetição até exaustão do indivíduo. Antes 

do teste o avaliador mostrava uma imagem da posição a ser avaliada para o indivíduo e 

era permitido uma tentativa de poucos segundos apenas para confirmar a posição do teste. 

A resistência era medida em segundos e foi dado um intervalo de cinco minutos entre 

cada teste para permitir melhor recuperação do indivíduo. O avaliador promovia um 

estímulo verbal para o indivíduo manter a posição durante todo o teste e um segundo 

avaliador alinhava um inclinômetro ao tronco do indivíduo de forma a avaliar a perda de 

postura e estimular correções. Quando o indivíduo não conseguisse mais manter a posição 

apesar das correções do avaliador, o teste era interrompido. A avaliação foi adaptada de 

McGill et al. (1999) e Pogetti et al. (2018) e estão demonstradas na figura 13. 

Flexores de tronco 

Para a resistência dos flexores de tronco os indivíduos estavam sentados na maca 

com joelhos a 90° de flexão e tronco apoiado em um encosto com um ângulo de 60°. Os 

braços estavam cruzados na frente do peito e os pés estabilizados embaixo de um cinto 

inelástico (Figura 13-A). O avaliador então distanciava o encosto aproximadamente 10 

cm das costas dos indivíduos, que deveriam manter a posição inicial. 

 

 

Extensores e flexores laterais de tronco 
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Para os testes de resistência de extensores e flexores laterais de tronco os 

indivíduos foram posicionados com a pelve na borda da maca, MMII estabilizados através 

de dois cintos inelásticos e mãos cruzadas na frente do peito (Figura 13 B e C). os 

indivíduos foram instruídos a assumirem posição horizontal para os testes e os flexores 

laterais foram avaliados dos dois lados. 

 

Figura 13. Teste de resistência para flexores de tronco (A), extensores (B) e flexores 

laterais de tronco (C) 

 

5.7 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, foi empregado o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk para classificar a distribuição de cada variável. 

A fim de realizar a comparação entre grupos (GSD e GCD) foi utilizada o test t 

independente para as variáveis com distribuição normal e o teste Mann-whitney para as 

variáveis com distribuição não paramétrica, e teste t pareado para as comparações entre 

membros (dominante e não dominante). Foi utilizado ainda o teste Qui-quadrado para as 

variáveis categóricas. 

Os tamanhos de efeitos para as comparações entre as variáveis foram calculados 

usando o coeficiente d de Cohen, onde um tamanho do efeito >0,8 foi considerado 

grande, 0,5 moderado e menor que 0,2 pequeno (COHEN, 1988). 

Todos os testes foram realizados com auxílio do software StatisticalPackage for 

theSocial Sciences– SPSS, versão 20.0, e o nível de significância adotado foi de α ≤ 0,05. 
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5.8 Confiabilidade 

Previamente ao início das avaliações, foi realizada medidas de confiabilidade para 

as variáveis do estudo com sete indivíduos saudáveis e não atletas. Foi utilizado o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), onde a confiabilidade foi considerada pobre 

quando 0,00 a 0,20; razoável de 0,21 a 0,40; boa de 0,41 a 0,60; muito boa de 0,61 a 0,80 

e excelente de 0,81 a 1,0 (WEIR, 2005). A confiabilidade absoluta foi determinada pelo 

Erro Padrão da Medida (EPM) segundo a fórmula EMP = DP√1-CCI, sendo DP o desvio 

padrão agrupado da primeira e segunda avaliação (FLEISS, 1986). Já a mínima mudança 

detectável (MDD) foi encontrada utilizando a fórmula: 𝑀𝑀𝐷 = 1,96 𝑥 𝐸𝑃𝑀 𝑥 √2 

(TIGHE et al, 2010). A análise de confiabilidade variou de boa a excelente e todos os 

valores de CCI, EPM e MMD podem ser visualizados na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

VARIÁVEL CCI EPM MMD 

Amplitude de movimento    
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Rotação Lateral Ombro 0,78 3,35 9,29 

Rotação Medial Ombro 0,94 2,55 7,06 

Low_Flexion 0,53 4,45 12,35 

Adução Horizontal 0,82 3,30 9,14 

Retroversão 0,66 2,83 7,84 

Rotação Lateral Quadril 0,86 2,31 6,41 

Rotação Medial Quadril 0,89 2,27 6,28 

Flexão Tronco 0,93 2,92 8,08 

Extensão Tronco 0,97 2,25 6,23 

Flexão Lateral Tronco 0,95 2,05 5,69 

Força muscular    

Rotação Medial Ombro 0,94 0,49 1,36 

Rotação Lateral Ombro 0,90 0,50 1,40 

Serrátil Anterior 0,96 2,35 6,53 

Trapézio Inferior 0,97 0,27 0,75 

Abdução Quadril 0,96 2,53 7,02 

Extensão Quadril 0,96 1,27 3,53 

Flexão Tronco 0,92 2,13 5,91 

Extensão Tronco 0,96 0,93 2,58 

Flexão Lateral Tronco 0,94 2,58 7,15 

Testes de equilíbrio Y    

Y MMSS Medial 0,94 1,57 4,34 

Y MMSS Ínfero-lateral 0,49 8,99 24,91 

Y MMSS Súpero-lateral 0,95 2,15 5,96 

Y MMII Anterior 0,92 1,05 2,91 

Y MMII Póstero-lateral 0,95 1,55 4,31 

Y MMII Póstero-medial 0,89 1,98 5,50 

Legenda: CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; EPM: Erro Padrão da 

Medida; MMD: Mínima Mudança Detectável; MMSS: Membros superiores; MMII: 

Membros inferiores.  
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6 RESULTADOS 

Pode-se observar que os grupos não apresentaram diferença entre si quanto a IMC, 

massa corporal, estatura, dominância, tipo de esporte praticado, bem como a quantidade 

de prática semanal, tempo de prática e início de prática esportiva. Porém, pode-se 

observar que o GCD apresentou média de idade maior comparado ao GSD, e mais 

indivíduos do sexo masculino, enquanto o GSD apresentou mais atletas do sexo feminino. 

Além disso, o GCD apresenta maior média de dor em todos os domínios do PSS, com 

diferença entre as médias de 5,0 e tamanho do efeito de 3,09 para a variável dor durante 

atividades extenuantes. Além disso, o GCD apresentou menor escore para função, 

classificados pelo PSS (diferença entre médias: 22,8 e tamanho do efeito: 3,32) e pelo 

DASH, tanto na função geral do membro superior (diferença entre médias: 17,9 e 

tamanho do efeito: 2,56) quanto relativo às atividades esportivas (diferença entre médias: 

6,6 e tamanho do efeito: 3,21). 

Na tabela 3, pode-se observar os resultados das comparações entre os grupos para 

ADM de ombro, quadril e tronco. O GCD apresentou menor ADM de RL (diferença entre 

médias: 7,7°; tamanho do efeito 0,90) e rotação total do ombro (diferença entre médias: 

9,9°; tamanho do efeito 0,96) no ombro dominante; bem como menor ADM de adução 

horizontal (diferença entre médias: 7,1°; tamanho do efeito 0,89) no ombro não 

dominante. O mesmo grupo apresentou menor RM de quadril dos lados dominante 

(diferença entre médias: 12,1°; tamanho do efeito 1,43) e não dominante (diferença entre 

médias: 7,5°; tamanho do efeito 0,90) e menor ADM de flexão de tronco (diferença entre 

médias: 10°; tamanho do efeito 0,63). 

Além disso, pode-se observar na tabela 3 que o membro dominante apresentou 

menores ADMs de RM de ombro (diferença entre médias: 8,1°; tamanho do efeito 1,2), 

rotação total de ombro (diferença entre médias: 7°; tamanho do efeito 0,79), adução 

horizontal (diferença entre médias: 3°; tamanho do efeito 0,43) e Low Flexion (diferença 

entre médias: 3,4°; tamanho do efeito 0,62) no GCD. Já no GSD, o membro dominante 

apresentou maior ADM de RL de ombro (diferença entre médias: 4,5°; tamanho do efeito 

0,59), e menores ADMs de RM de ombro (diferença entre médias: 4,4°; tamanho do efeito 

0,52), adução horizontal (diferença entre médias: 5,6°; tamanho do efeito 0,57) e Low 

Flexion (diferença entre médias: 4,1°; tamanho do efeito 0,81). 
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Tabela 3 – Análise das amplitudes de movimento de ombro, quadril e tronco. 

Variáveis 
Grupos 

Valor de P 

Comparações 

GCD GSD Membros Grupos 

Dom Não Dom Dom Não Dom GCD GSD Dom Não Dom 

Ombro         

ADM RL  106,0±10,0 104,9±7,9 113,7±6,5 109,2±8,4 0,55 0,03* <0,01* 0,09 

ADM RM 32,7±5,6 40,8±7,6 33,9±7,9 38,3±8,6 <0,01* 0,02* 0,82 a 0,33 

ADM Total 138,7±9 145,7±8,7 147,6±9,6 147,5±9,8 <0,01* 0.96 <0,01* 0,53 

GIRD 8,1±5,9 4,4±8,0 - - 0,09 

Low Flexion 16,8±5,3 20,2±5,6 15,9±5,1 20±5,1 0,01* <0,01* 0,57 0,90 

ADM AH 89,0±7,6 92±6,0 93,5±10,0 99,1±9,5 0,04* 0,01* 0,12 <0,01* 

Retroversão 

umeral 

35,2±5,0 36,6±6,2 35,2±4,8 36,7±4,8 0,27 0,33 0,99 0,97 

Quadril         

ADM RL 42,8±12,0 41,3±8,1 42,9±11,0 44,4±7,4 0,91 0,54 0,96 0,21 

ADM RM 17,0±8,7 20,3±9,2 29,1±9,1 27,8±7,2 0,08 0,44 <0,01* <0,01* 

Tronco         

Flexão Lateral 38,4±6,8 37,7±4,6 41,5±6,0 39,6±6,4 0,61 0,07 0,13 0,30 

Flexão 87,4±14,6 97,4±16,8   0,05* 

Extensão 35,5±9,6 37,7±7,5   0,42 

Legenda: a: Mann whitney; *p <0,05; Dom: dominante; Não Dom: Não dominante; 

ADM: amplitude de movimento; RL: rotação lateral; RM: rotação medial; GIRD: 

Déficit de rotação medial da glenoumeral; AH: adução horizontal 

Nota: Os valores estão expressos em média ± desvio padrão; Dados expressos em graus 
(°) 
 

A Tabela 4 apresenta os resultados das avaliações de força da musculatura de 

ombro, tronco e quadril, e resistência de tronco. Pode-se observar que o GCD apresentou 

menor força de extensão de tronco (diferença entre médias: 0,66 N/kg; tamanho do efeito 

0,76), bem como menor tempo para a resistência em extensão (diferença entre médias: 

36,9 segundos; tamanho do efeito 0,77) e em flexão (diferença entre médias: 86 segundos; 

tamanho do efeito 1,01) de tronco. Para as variáveis de força de ombro e quadril não 

foram encontradas diferenças entre grupos ou membros. 
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Tabela 4: Análise da força da musculatura de ombro, tronco e quadril e resistência de 

tronco 

Variáveis 

Grupos 
Valor de P 

Comparações 

GCD GSD Membros Grupos 

Dom Não Dom Dom Não Dom GCD GSD Dom Não Dom 

Ombro         

 RL 1,09±0,2 1,08±0,2 1,07±0,2 1,12±0,2 0,66 0,11 0,74 0,62 

RM 1,38±0,4 1,44±0,4 1,5±0,3 1,46±0,3 0,21 0,25 0,35 0,86 

Razão de Força 0,83±0,2 0,73±0,1 0,77±0,1 0,79±0,1 0,17 0,11 0,15a 0,80 

SA 3,57±1,5 3,75±1,4 3,78±0,7 4,0±1,0 0,23 0,06 0,58 0,44 

TI 0,50±0,1 0,50±0,1 0,54±0,1 0,52±0,1 0,95 0,41 0,43 0,69 

Quadril         

Extensão 3,09±1,2 2,90±1,2 3,55±1,2 3,43±1,2 0,22 0,40 0,24 0,17 

Abdução 3,93±1,3 4,07±1,4 3,94±0,8 4,06±1,0 0,28 0,39 0,97 0,97 

Tronco         

Força         

Rotação  1,72±0,6 1,75±0,7 1,67±0,5 2,78±7,2 0,71 0,54 0,81 0,91 

Flexão Lateral 4,05±1,5 3,94±1,4 4,33±1,2 4,29±1,0 0,37 0,85 0,52 0,38 

Extensão 1,77±0,7 2,43±0,9   0,01*a 

Resistência         

Flexão Lateral 46,7±19,2 47,3±18,2 57,8±25,8 52,9±24,0 0,61 0,19 0,12 0,40 

Flexão 121,9±63,4 207,9±101,3   <0,01*a 

Extensão 99,0±35,6 135,9±57,5   0,02* 

Legenda: a: Mann whitney; *p <0,05; Dom: dominante; Não Dom: Não dominante; RL: 

rotação lateral; RM: rotação medial; SA: serrátil anterior; TI: trapézio inferior 

Nota: Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. Dados expressos em 

Newton/quilograma (N/Kg) 

 

A tabela 5 mostra os resultados dos testes Y para MMII e MMSS. Observa-se na 

comparação entre grupos que o GCD realizou menor alcance na direção anterior 

(diferença entre médias: 5,2 cm; tamanho do efeito 1,06), póstero-medial (diferença entre 

médias: 5,2 cm; tamanho do efeito 0,65) e na pontuação composta (diferença entre 

médias: 4,3 cm; tamanho do efeito 0,77) do Y-MMII no membro não dominante, bem 

como no membro dominante, tanto para alcance anterior (diferença entre médias: 3,8 cm; 
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tamanho do efeito 0,76) e na pontuação composta (diferença entre médias: 3,6 cm; 

tamanho do efeito 0,57). 

Já na comparação entre membros observa-se que no GCD que o membro 

dominante apresentou menor alcance no Y-MMSS na direção súpero-lateral (diferença 

entre médias: 2,5 cm; tamanho do efeito 0,20). Observa-se ainda que não houve diferença 

entre grupos em nenhum dos alcances do Y-MMSS. 

 

Tabela 5: Análise do desempenho nos testes de equilíbrio Y de MMII e MMSS 

Variáveis 

Grupos 
Valor de P 

Comparações 

GCD GSD Membros Grupos 

Dom Não Dom Dom Não Dom GCD GSD Dom Não Dom 

MMII         

 Anterior 60,4±4,8 59,8±4,4 64,2±5,2 65±5,3 0,45 0,24 0,01* <0,01* 

Postero-medial 81,2±8,0 81,1±6,8 85,5±8,4 86,3±8,6 0,94 0,53 0,08a 0,04* 

Postero-lateral 77,8±7,7 77,8±5,7 80,3±8,5 80,2±8,0 0,99 0,97 0,15a 0,28 

Composta 73,1±5,4 72,9±4,2 76,7±6,7 77,2±6,5 0,79 0,55 0,02*a 0,01* 

MMSS         

Medial 97,1±7,8 96,6±8,4 96,2±8,1 96,3±8,6 0,53 0,88 0,72 0,92 

Súpero-lateral 41,0±12,3 43,5±11,7 45,5±10,7 47,9±13,3 0,04* 0,08 0,23 0,27 

Ínfero-lateral 55,6±12,5 54,2±13,2 58,0±14,0 59,9±14,3 0,28 0,41 0,57 0,19 

Composta 64,6±9,4 64,8±9,8 66,5±8,8 68,0±11,2 0,74 0,24 0,49 0,32 

Legenda: a: Mann whitney; *p <0,05; Dom: dominante; Não Dom: Não dominante; 

MMII: membros inferiores; MMSS: membros superiores 

Nota: Os valores estão expressos em média ± desvio padrão. Dados expressos em 

centímetros (cm) 
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7 DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo analisar e comparar os aspectos 

osteomioarticulares e funcionais da glenoumeral, core e quadril em atletas com e sem dor 

no ombro. Parte dos nossos resultados suportou nossa hipótese e mostrou que os atletas 

de arremesso com dor no ombro apresentaram déficit de ADM rotacional de ombro e 

quadril e de flexão de tronco, bem como menor força de extensão de tronco, menor 

resistência de flexão e extensão de tronco e diminuição do controle de ambos os MMII 

no teste de estabilidade dinâmica. 

É importante destacar a diferença entre os grupos quanto ao relato da função do 

ombro. O GCD relatou déficits na função de seu ombro, que são considerados relevantes 

clinicamente, pois os valores ultrapassam a mínima diferença clinicamente importante 

(MDCI) dos questionários PSS, cujo MDCI é de 11,4 (LEGGIN et al., 2006) e do DASH, 

que é de 10,83 (FRANCHIGNONI et al., 2014). No nosso estudo as diferenças são 

respectivamente 22,8 e 17,9 para o PSS e o DASH. Além disso, no domínio esporte do 

DASH os atletas com dor também relataram déficit na função durante prática esportiva.  

A nossa amostra foi composta por atletas jovens, e apesar do GCD apresentar 

média de idade maior comparado ao GSD, essa diferença entre os grupos (diferença entre 

médias: 2,4) foi pequena. Mesmo com a diferença em idade não houve diferença quanto 

as variáveis de prática semanal, início de prática do esporte ou tempo total de prática entre 

os grupos.  

Considerando as variáveis do estudo, iniciaremos destacando os fatores 

relacionados à cadeia cinética do arremesso. Nosso estudo encontrou que os atletas com 

dor apresentaram diminuição na ADM de RM tanto no quadril dominante quanto no não 

dominante. A ADM de quadril é fundamental para transmissão de energia ao longo da 

cadeia cinética (LAUDNER et al., 2009) e sugere-se que diminuição de RM no quadril 

dominante possa limitar a energia transferida do membro inferior (OLIVER et al., 2019), 

exigindo um movimento excessivo e compensatório na coluna e no ombro para a 

manutenção da performance (SAUERS et al., 2013, ROBB et al., 2010). Além disso a 

RM no quadril não dominante é importante principalmente no momento de desaceleração 

e follow-through, pois pode auxiliar desacelerando o corpo do atleta após o arremesso 

(SCHER et al., 2010). A diminuição dessa ADM pode prejudicar o processo de absorção 

de energia, gerando assim maior sobrecarga no ombro, principalmente nos músculos do 

manguito rotador que de forma excêntrica irão agir para desacelerar o braço (SCHER et 

al., 2010; SAUERS et al., 2013). 
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Como o processo de transmissão de força conta com estruturas miofasciais, 

acreditamos que esse menor valor de RM de quadril, ou seja, maior resistência passiva, 

esteja relacionada a tensão no músculo latíssimo do dorso, que conecta o ombro ao quadril 

oposto através da fáscia tóraco-lombar ligada ao músculo glúteo máximo. Foi observado 

no estudo de Carvalhais et al., (2013), que a tensão desse músculo, seja por encurtamento 

ou por contração, altera a resistência passiva de rotação do quadril, demonstrando que o 

tecido fascial tem grande influência na transmissão de força. Apesar de resultados 

semelhantes terem sido observados em atletas de beisebol, esse parece ser o primeiro 

estudo que avalia ADM de rotadores de quadril em atletas de handebol e voleibol, 

esportes que apesar de diferirem quanto a biomecânica do arremesso, necessitam de uma 

transferência de energia eficiente para que não haja sobrecarga de outro componente 

(Nascimento et al 2010). 

Além de devida ADM no quadril, a força nessa articulação é necessária para o 

processo de geração e transmissão de força ao longo da cadeia cinética (BURKHART; 

MORGAN; BEN KIBLER, 2003; SEKIGUCHI et al., 2017). A força de abdutores e de 

extensores de quadril está relacionada à velocidade de arremesso da bola 

(FORTENBAUGH; FLEISIG; ANDREWS, 2009); e tem sido sugerido que a fraqueza 

de abdutores de quadril está associada a sobrecarga no ombro (CHU et al., 2016). 

Entretanto, o presente estudo não observou diferenças entre grupos e membros quanto a 

essas variáveis, indicando que a força isométrica de abdutores e extensores de quadril 

parecem não ter relação com a dor no ombro desses atletas. 

Autores afirmam que o core é responsável por aproximadamente 50% da energia 

cinética do arremesso (COLE et al., 2015; POGETTI et al., 2018). Para isso, é necessário 

que haja boa ADM, força, estabilidade, controle neuromuscular e propriocepção (COLE 

et al., 2015). No estudo realizado por Gilmer; Gascon; Oliver (2018), atletas com baixo 

controle lombopélvico apresentaram diminuição na flexão de tronco durante os 

momentos que antecedem a arremesso da bola. Apesar da avaliação de controle 

lombopélvico ter sido diferente no nosso estudo, feita através da ADM, força e resistência 

de musculatura de core, ADM e força de quadril e estabilidade dinâmica (teste de 

equilíbrio Y), percebemos que o grupo com dor além de apresentar baixa resistência de 

tronco em flexão e extensão, ainda apresentou menor ADM de flexão de tronco e fraqueza 

de extensão. 

A flexão do tronco inclui movimentos tanto do quadril quanto da coluna lombar, 

que contribuem com 70° e 40° respectivamente, caracterizando o ritmo lombopélvico 
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(HASEBE et al., 2014; Neumann, 2011). Sendo assim, a tensão passiva dos isquiostibiais, 

limitando a inclinação da pelve, pode ser um fator que cause a limitação do movimento 

de tronco. Além disso, a limitação no quadril exige maior movimentação por parte coluna 

lombar e torácica inferior durante a flexão. Esse movimento exagerado pode causar 

estiramento excessivo dos tecidos posteriores da região tóraco-lombar, seguido de 

consequente enfraquecimento (Neumann, 2011). Isso pode justificar ainda a menor força 

de extensores de tronco nos atletas com dor. 

É possível ainda que a baixa resistência de extensores e flexores de tronco 

encontrada nossos atletas com dor possa influenciar a capacidade de geração e 

transmissão de força por parte do tronco, daí a menor força de extensão de tronco e ADM 

de flexão, necessários no movimento de arremesso (GILMER; GASCON; OLIVER, 

2018). Uma vez que a cadeia cinética pode estar alterada nesses indivíduos, a sobrecarga 

no ombro aumenta, e possivelmente, por isso, este grupo apresenta a sintomatologia 

dolorosa, apesar de não haver diferença no desempenho da força local do complexo do 

ombro entre os atletas com e sem dor.  

Os atletas com dor ainda apresentaram baixo equilíbrio dinâmico considerando os 

alcances compostos realizados através do teste Y para MMII. O alcance anterior e a 

pontuação composta tanto no membro dominante quanto no não dominante foram 

inferiores aos valores dos atletas sem dor. Ambegaonkar et al. (2014) afirmam que o 

alcance anterior está relacionado com força de flexão de quadril, sugerindo que quando 

há força de flexores de quadril, o indivíduo pode alcançar mais longe no teste. 

Considerando essa correlação dos autores, é possível que haja fraqueza de flexores de 

quadril nos atletas com dor, entretanto, não avaliamos a força dessa musculatura.  

Além disso, os atletas com dor também apresentaram menor pontuação para o 

póstero-medial quando comparado aos sem dor. Para a realização desse movimento o 

indivíduo fica em apoio unipodal no membro que está sendo avaliado, enquanto o 

membro contralateral realiza o movimento na direção posterior e medial em relação ao 

membro de apoio, o que exige muito controle e força da musculatura estabilizadora de 

pelve, principalmente do glúteo médio. No nosso estudo não encontramos diferença na 

musculatura estabilizadora de quadril entre os grupos, porém a avaliação foi realizada de 

forma estática, enquanto a realização do teste Y é dinâmica. Portanto, apesar da presença 

de força estática em quadril, em uma ativação dinâmica, esta musculatura pode estar em 

déficit. Pogetti et al. (2018), também observaram que atletas de arremesso com dor 

apresentaram baixo alcance no póstero-medial e póstero-lateral, comparado a atletas sem 
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dor, porém esse estudo não realizou teste de força para a musculatura estabilizadora de 

quadril. 

No outro teste funcional, o Y de MMSS, não foi observada diferença entre grupos. 

Porém, na comparação entre membros, o membro dominante dos atletas com dor 

apresentou menor alcance súpero-lateral comparado ao membro não dominante. 

Acredita-se que o baixo desempenho tenha sido ocasionado por má estabilidade de tronco 

e escápula. Apesar de não ter sido observada diferença na força de musculatura peri-

escapular entre membros, a qual foi realizada de forma estática, acredita-se que a presença 

da dor possa diminuir a ativação dinâmica dessa musculatura e consequentemente 

diminuir o desempenho.  

Considerando as variáveis locais do ombro, sabe-se que as mais estudadas no 

atleta de arremesso são as ADMs de rotação medial e lateral do ombro dominante, visto 

que podem apresentar adaptações, devido à mecânica esportiva. No tocante a RM há uma 

inconsistência na literatura a respeito da importância do GIRD para o aparecimento de 

lesões no ombro. Alguns estudos vêm mostrando presença de GIRD em atletas 

assintomáticos (TOKISH et al., 2008; MORENO-PEREZ et al., 2018; THOMAS et al., 

2010), bem como ausência de GIRD maior que 10° em sintomáticos (OYAMA; 

HIBBERD; MYERS, 2017). Nossos atletas de ambos os grupos, não apresentaram perda 

de RM que possa ser considerada GIRD, ou seja, maior que 10º (MYERS et al, 2006; 

BURKHART, MORGAN E BEN KIBLER, 2003; ALMEIDA et al., 2013). Assim, pode-

se inferir que talvez o GIRD não seja a principal adaptação do ombro que leve ao 

desenvolvimento de lesão (POZZI et al., 2019), visto que essa variável nem sempre é 

afetada no ombro doloroso do atleta de arremesso.  

Em contrapartida, os nossos atletas com dor apresentaram menor RL e, 

consequentemente, rotação total no ombro dominante comparado aos atletas sem dor. 

Alguns estudos prospectivos como de Wilk et al. (2015) e Camp et al. (2017) têm 

mostrado que a diminuição de RL pode estar relacionada ao desenvolvimento de lesão. 

Wilk et al. (2015) afirmam que se a RL no ombro dominante não for maior em 5° 

comparado ao não dominante, é caracterizado como uma RL insuficiente. Isso foi 

observado GCD, cujo ombro dominante apresentou apenas 1,1° a mais em relação ao não 

dominante. Com a diminuição da RM, a RL deveria aumentar de forma compensatória 

(CAMP et al., 2017), o que influencia de forma a aumentar o movimento disponível para 

gerar a velocidade da bola durante o arremesso (POZZI et al., 2019). Se não há esse 

aumento, os atletas encontram outras estratégias como aumentar a abdução horizontal de 
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forma a manter a velocidade de arremesso, consequentemente expondo a articulação do 

ombro a maior risco de lesão. 

Com relação à ADM total de ombro no membro dominante, acreditamos que o 

fato dessa variável ter sido menor no GCD se deu em favor da diferença de RL citada 

acima, uma vez que a ADM de RM não diferiu entre os grupos. No entanto, na 

comparação entre membros, foi observado um déficit de ADM total de 7 graus no ombro 

dominante no GCD. Tal fato foi observado em outros estudos com indivíduos 

sintomáticos e deve ser considerado durante avaliação desses atletas (ALMEIDA et al., 

2013; MORENO-PEREZ et al., 2018; SHANLEY et al., 2011). Wilk et al. 2011 relatam 

que indivíduos com diferença superior a 5° de ADM total apresentam 2,5 maior risco de 

desenvolver lesão no ombro. 

Outra alteração que atletas de arremesso podem apresentar é a rigidez posterior 

tanto de caráter capsular avaliada através da ADM de adução horizontal (AH) quanto 

muscular, avaliada através do Low Flexion, normalmente observadas no ombro 

dominante. Nossos atletas com dor, no entanto, apresentaram redução na ADM de AH 

apenas no lado não dominante, além de não verificarmos diferença entre os grupos para 

a variável de Low Flexion. Assim, sugere-se que essa variável pode não estar envolvida 

com a dor no ombro. Vale ainda salientar que a rigidez posterior é muito relacionada ao 

GIRD (BAILEY et al 2015; MYERS et al., 2006), e visto que nossos atletas não 

apresentaram o déficit, da mesma forma as variáveis de rigidez não sofreram alteração. 

Essa redução na ADM de AH no lado não dominante pode estar relacionado à 

perda de flexibilidade tecidual da musculatura posterior. Pode ser que o ombro não 

dominante, por não realizar os movimentos de arremesso com a frequência e intensidade 

do dominante, não sofra tanto a sobrecarga do arremesso ao ponto de gerar uma rigidez, 

mesmo assim, é possível que o não uso recorrente dessa musculatura possa gerar uma 

perda de flexibilidade dos músculos da região posterior do ombro, os quais se opõe ao 

movimento de adução horizontal, como o redondo menor, infraespinal e deltóide 

posterior (DASHOTTAR; COSTANTINI; BOSTARD, 2014).  

Apesar de não ter sido encontrada diferença entre grupos quanto à AH e o teste 

Low flexion no ombro de arremesso, o membro dominante de ambos os grupos apresentou 

maior rigidez, ou seja, menores valores comparados ao membro não dominante nas duas 

variáveis, independente da dor. Isso já foi observado em outros estudos com indivíduos 

assintomáticos, que avaliaram a AH (BAILEY et al., 2015; VIGOLVINO et al., 2019; 
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THOMAS et al., 2011). Considerando o Low flexion esse parece ser o primeiro estudo a 

avaliar esse componente da rigidez em atletas de vôlei e handebol com e sem dor no 

ombro. Os resultados do estudo, portanto, sugerem que essa diferença pode ser uma 

alteração no ombro dominante decorrente dos movimentos repetitivos de arremesso, que 

alteram tanto estrutura capsular e muscular, independente da sintomatologia dolorosa. 

Outra alteração presente em atletas de arremesso é a retroversão umeral, a qual 

também está associada a adaptações de amplitude de movimento como diminuição de 

RM e aumento de RL (CROCKETT et al., 2002; POLSTER et al., 2005; NOONAN et 

al., 2015, HOLT et al., 2016), e presença de GIRD (NOONAN et al., 2015). Os resultados 

do nosso estudo mostram que não houve diferença entre os valores de retroversão umeral 

entre os grupos e entre membros. O fato de não termos encontrado o déficit de RM nestes 

atletas pode ser porque não há diferença na retroversão umeral entre os membros. Além 

disso, a retroversão está associada ao início de prática esportiva dos atletas, se o início se 

deu antes do fechamento das epífises ósseas existe ainda a possibilidade de 

remodelamento (CROCKETT et al., 2002). Ambos os grupos apresentaram média de 

início de prática por volta dos 13 anos de idade, o que pode ter contribuído para não 

termos encontrado diferença entre os grupos.  

Ainda considerando alterações locais no ombro, outro fator que pode estar 

relacionado à lesão é o desequilíbrio de força muscular (EDOUARD et al; 2013). Os 

nossos atletas não apresentaram diferença quanto a força de rotadores e razão RL/RM 

entre grupos, nem apresentaram diferença entre membros em cada grupo. Apesar dos 

grupos não diferirem quanto a força, os atletas apresentaram valores de razão força iguais 

e até maiores do que o sugerido por Ellenbecker e Davies (2000) (GCD: 0,83 dominante 

e 0,73 não dominante; GSD: 0,77 dominante e 0,79 não dominante), indicando certo 

equilíbrio muscular. 

No tocante a musculatura periescapular, a avaliação dos músculos trapézio 

inferior e serrátil anterior no nosso estudo mostrou que nossos atletas não apresentaram 

diferenças entre grupos e entre membros em cada grupo. Levando em conta a importância 

da ativação desses músculos durante o arremesso (ESCAMILLA; ANDREWS, 2009, 

COOLS et al., 2003), principalmente durante a armação e desaceleração do braço, é 

importante considerá-los na avaliação de atletas de arremesso, principalmente 

comparando com função dinâmica da escápula.  

O nosso estudo apresenta algumas limitações, como a assimetria quanto a 

quantidade de homens e mulheres em cada grupo e a não realização dos testes específicos 
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para diagnóstico de lesão no ombro, a fim de associar as alterações encontradas com as 

possíveis condições clínicas dos atletas. Além disso, apesar de não ser uma limitação, 

nossa avaliação de força foi isométrica através de dinamômetro manual, o que é mais 

acessível na prática clínica, porém uma avaliação isocinética é mais funcional e se 

aproxima mais da realidade dos atletas em suas respectivas práticas. Nosso estudo por ser 

transversal não traz informações quanto à causa e efeito, portanto estudos prospectivos 

considerando a avaliação da cadeia cinética do arremesso são necessários de forma a 

tentar explicar os fatores causais de desenvolvimento de dores no ombro desses atletas, 

além da separação por modalidades, considerando que cada uma tem sua particularidade 

no que diz respeito a cadeia cinética do movimento de arremesso.  

Este estudo traz muitas informações relevantes para fisioterapeutas esportivos, 

visto que indica presença de alterações ao longo da cadeia cinética, envolvendo 

principalmente quadril e tronco, em atletas de arremesso com dor no ombro. É importante 

que o fisioterapeuta perceba a influência da cadeia cinética no movimento de arremesso, 

leve em conta todos os seus componentes durante as avaliações e planos de tratamento 

para disfunções no ombro desses atletas, e esteja atento às possíveis alterações que 

possam estar presentes ao longo dessa cadeia. 
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8 CONCLUSÃO 

Atletas de arremesso com dor no ombro apresentam alterações de ADM ao longo 

da cadeia cinética, incluindo déficit de RM de quadril e de flexão de coluna, bem como 

diminuição de RL e rotação total de ombro, além de apresentar fraqueza de extensores de 

tronco e menor resistência de tronco para flexão e extensão, e ainda diminuição no 

controle dinâmico em MMII. Além disso, nota-se presença de alterações como 

diminuição de RM de ombro e presença de rigidez posterior em atletas com e sem dor, 

caracterizando uma alteração decorrente dos movimentos repetitivos de arremesso e não 

necessariamente de lesões no ombro.  
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10 ANEXOS 

ANEXO A 

PENN SHOULDER SCORE – PSS 
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ANEXO B 

DESABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND HAND – DASH 
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11 APÊNDICES 

 

Apêndice A 
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Apêndice B 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 

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

Cirurgia prévia nos ombros?        Sim        Não 

História de fratura nos MMSS?         Sim        Não 

História de luxação ou subluxação recorrente?         Sim        Não 

Tem dificuldade de elevar o braço acima da altura dos ombros?         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 

Tem alguma lesão de joelho, quadril ou coluna?         Sim        Não 

Está em tratamento fisioterapêutico específico para o ombro ou MMII?         Sim        Não 

 

 

 

 

 

NOME:                                                                                                     Identificação: 

IDADE:  DATA DE NASCIMENTO: 

PROFISSÃO:                                                         OCUPAÇÃO: 

CPF: MASSA CORPORAL: ALTURA: IMC: 

ENDEREÇO COMPLETO:  

 /  EMAIL:                                                     

ESPORTE: POSIÇÃO EM QUADRA: 

FREQUÊNCIA DE TREINO:              x/sem DURAÇÃO:                h/dia 

 DATA DA AVALIAÇÃO: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
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“Análise da relação entre aspectos funcionais do complexo do ombro, core e 

quadril e dor no ombro em atletas de arremesso” 

 

Identificação do indivíduo: ______ 

Amplitude de movimento 

Ombro Direito 

Avaliações RM RL 

1   

2   

 

Ombro Esquerdo 

Avaliações RM RL 

1   

2   

Quadril Direito 

Avaliações RM RL 

1   

2   

 

Quadril Esquerdo 

Avaliações RM RL 

1   

2   

Tronco 

Avaliações Flexão Flexão Lateral Extensão 

1    

2    

 

Rigidez Posterior   

Ombro Direto         Ombro Esquerdo 

Avaliações Low Flexion Adução horizontal  Low Flexion Adução horizontal 

1   1   

2   2   

 

Comprimento de  músculos

Ombro Direito  

Avaliação Peitoral 

menor 

Elevador da 

escápula 

1   

2   

 

Ombro esquerdo 

Avaliação Peitoral 

menor 

Elevador da 

escápula 

1   

2   

Retroversão umeral 

Avaliações Ombro Direito Ombro Esquerdo 

1   

2   
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Força isométrica 

Direito 

Avaliações RM RL SA TI ABD-quadril EXT-Quadril 

1       

2       

Esquerdo 

Avaliações RM RL SA TI ABD-quadril EXT-Quadril 

1       

2       

 

Tronco 

Avaliações Flexão Flexão lateral Extensão Rotação 

1     

2     

Testes funcionais

Comprimento MSD________  MSE________ 

Y-MMSS Medial Inf-Lat Sup-Lat 

1    

2    

3    

1    

2    

3    

Normalizado    

 

Comprimento MID________  MIE________ 

Y-MMII Anterior  Pos-Lat Pos-Med 

1    

2    

3    

1    

2    

3    

Normalizado    

Resistência de tronco 

Extensão Flexão Flexão Lat-Dominante Flexão Lat- Não Dominante 
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Apêndice C 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Análise da relação entre 

aspectos funcionais do complexo do ombro, core e quadril e dor no ombro em atletas 

de arremesso”, desenvolvida pela mestranda em Fisioterapia Bianca Rodrigues da Silva 

Barros e que tem como pesquisadora responsável a Profa. Catarina de Oliveira Sousa. 

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a região do ombro, tronco e quadril, quanto a 

amplitude de movimento (mobilidade), força e aspectos funcionais, e verificar se há 

relação entre essas partes do corpo e se eles podem influenciar no aparecimento de dor e 

lesões no ombro em atletas que realizem movimentos de arremesso. 

Sua participação não é obrigatória. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido aos seguintes procedimentos: preenchimento de uma ficha que contém 

informaçõescomo nome, idade, peso e altura, e a respeito do tempo de prática esportiva 

realizada por semana, bem como dados gerais da sua saúde e condições físicas dos 

membros superiores e inferiores, respeitando os critérios de inclusão na pesquisa. Em 

seguida, você terá seus ombros, tronco e quadril avaliados quanto ao movimento e força, 

e quanto a estabilidade por meio de testes funcionais. O movimento de sua escápula (ou 

omoplata) também será avaliada durante os movimentos de seu braço por meio de um 

sistema de análise de movimento. A avaliação será realizada em dois momentos, sendo o 

primeiro momento a avaliação do movimento, força e testes funcionais e o segundo 

momento a avaliação do movimento da escápula. Cada sessão para coleta dos dados pode 

ter duração de até uma hora e vinte minutos.  

Os procedimentos de avaliação não têm caráter invasivo e os riscos de sua 

participação são mínimos, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido 

num exercício físico que utilize os braços e pernas. No entanto, caso haja qualquer outro 

tipo de desconforto relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita 

que será prestada pela pesquisadora responsável. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar dúvidas com a pesquisadora 

responsável, e terá o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem que isso acarrete prejuízos a 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 pela pesquisadora responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Você não receberá nenhuma forma de remuneração financeira pela participação 

neste estudo, mas se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, 

incluindo transporte particular ou público, ele será assumido pela pesquisadora 

responsável e reembolsado para você, e se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

Como benefício da participação nesta pesquisa, você ainda receberá um laudo 

com o diagnóstico cinético-funcional baseado no que foi observado na sua avaliação, bem 

como uma sessão de orientação para realização de exercício de caráter preventivo, caso 

necessário. 

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

Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem 

e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail 

cepufrn@reitoria.ufrn.br Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a 

sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, s/n. Campus Central, Lagoa Nova. 

Natal/RN. 

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

da pesquisa “Análise da relação entre aspectos funcionais do complexo do ombro, core e 

quadril e dor no 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 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Análise da relação entre aspectos 

funcionais do complexo do ombro, core e quadril e dor no 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 

 

 


