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RESUMO 

BOARATI, E.L. Efeito agudo do estímulo vibratório com barra flexível na ativação dos 

músculos escapulares em indivíduos com e sem a síndrome da dor subacromial. 63 p. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Introdução: A Síndrome da Dor Subacromial (SDS) é o distúrbio mais comum do ombro, 

resultando em perda funcional e incapacidade. A estimulação vibratória através de 

plataformas vibratórias e vibradores locais é capaz de promover uma melhora no desempenho 

neuromuscular em indivíduos assintomáticos, entretanto não há evidências de que o estímulo 

vibratório provocado por uma barra flexível seja capaz de provocar tal melhora, tanto em 

indivíduos sem dor no ombro como em indivíduos com SDS. Objetivo: comparar intra e 

intergrupos o efeito agudo do estímulo vibratório com barra flexível e da fadiga subjetiva 

induzida por tal exercício na ativação dos músculos escapulares; na razão de ativação destes 

músculos, senso de posição articular (SPA) ativo do ombro e na força isométrica máxima dos 

abdutores do ombro em indivíduos com e sem a SDS. Método: 50 indivíduos com SDS e 50 

indivíduos sem dor no ombro foram recrutados para este estudo. Foi realizado um exercício 

com barra flexível de curta duração para avaliar os efeitos do estímulo vibratório sobre a 

atividade eletromiográfica (EMG), SPA ativo do ombro e força de abdução do ombro, e o 

mesmo exercício foi realizado até o limite físico dos participantes  para avaliar os efeitos da 

fadiga subjetiva. A atividade EMG das três porções do músculo trapézio e serrátil anterior foi 

avaliada por EMG de superfície durante a elevação e abaixamento dos braços. O SPA ativo 

do ombro foi avaliado pelo teste de reprodução angular assistido por ponteira laser. A 

dinamometria manual foi usada para avaliar a força isométrica de abdução do ombro. 

Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas intragrupo na atividade EMG e 

na razão de ativação dos músculos avaliados, no SPA ativo do ombro e na força muscular 

dos abdutores do ombro (p>0,05), tanto após  exercício com barra flexível, quanto após fadiga 

subjetiva e os tamanhos de efeito (TE) foram considerados pequenos (TE<0,5). Houve 

diferença significativa entregrupos na força muscular dos abdutores do ombro (p<0,01; 

TE>0,8) nas avaliação inicial, após exercício com barra flexível e após fadiga subjetiva, bem 

como para o SPAA do ombro (p=0,01; TE<0,5 ). Conclusão: O estímulo vibratório provocado 

pelo exercício com barra flexível não foi capaz de alterar a atividade EMG dos músculos 

escapulotorácicos, a razão de ativação dos músculos escapulares, o SPA ativo e nem a força 

dos músculos abdutores abdutores do ombro. 

 

Palavras Chave: Ombro, Eletromiografia, Propriocepção 
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ABSTRACT 

BOARATI, E.L. Acute effect of the flexible bar stimulus on scapular muscles 

activation in individuals with and without subacromial pain syndrome. 63 p. 

Dissertation (Master degree). Ribeirão Preto Medical School – University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019. 

 

Background: Subacromial Pain Syndrome (SAPS) is the most common shoulder 

disorder, resulting in functional loss and disability. Vibratory stimulation through vibratory 

platforms and local vibrators is able to induce an improvement in neuromuscular 

performance in asymptomatic subjects, however there is no evidence that vibratory 

stimulus provoked by flexible bar is able to induce such improvement, both in individuals 

without shoulder pain as in individuals with SAPS. Objective: To compare intra and 

intergroups the acute effect of the vibratory stimulus with flexible bar and subjective fatigue 

induced by such exercise on scapular muscles activation; on scapular muscles activity 

ratios, on shoulder active joint position sense (JPS) and maximal isometric force of the 

shoulder abductors in individuals with and without SAPS. Method: Fifty subjects with 

SAPS and 50 individuals without shoulder pain were recruited for this study. A short-term 

exercise was performed to assess the effects of the vibratory stimulus on 

electromyographic (EMG) activity, shoulder active JPS and isometric shoulder abduction 

force, and the same exercise was performed on a long-term basis in order to evaluate the 

effects of subjective fatigue. The activity of the three portions of the trapezius and anterior 

serratus muscle was assessed by surface EMG during arm raising and lowering. Shoulder 

active JPS was assessed by the angular reproduction test performed with laser pointer. 

Hand-held dynamometer was used to assess isometric shoulder abduction force. Results: 

No significant intragroup differences were found on EMG activity and in the activation ratio of 

the evaluated muscles, neither on shoulder active JPS, nor on muscular strength of the 

shoulder abductors (p> 0.05) after flexible bar exercise or after subjective fatigue and effect 

sizes (ES) were considered small (ES <0.5). There was significant difference between groups 

in shoulder abductor muscle strength (p <0.01; ES> 0.8) in the initial evaluation, after exercise 

with flexible bar and after subjective fatigue, as well as for shoulder active JPS (p = 0, 01, ES 

<0.5). Conclusion: The vibratory stimulus caused by flexible bar exercise was not able to 

affect the EMG activity of the scapular muscles and the activation ratios, neither the shoulder 

active JPS, nor the shoulder abductor muscle strength. 

 

Keywords: Shoulder, Electromyography, Proprioception 
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1. INTRODUÇÃO 

 A presença de dor no ombro é classificada como a terceira condição mais 

comum de dor musculoesquelética com taxas de incidência de até 2,5% (Luime et al., 

2004) e a Síndrome da Dor Subacromial (SDS) é a desordem mais comum que 

representa 44 a 65% de todas as queixas de dor no ombro (Windt et al., 1996). Ela se 

manifesta como uma dor anterior, especialmente durante movimentos de elevação 

dos braços acima da cabeça (Fu et al., 1991).  

Estudos que utilizaram a eletromiografia de superfície para monitorar a 

atividade dos músculos escapulares de indivíduos com SDS têm demonstrado que 

esta população pode apresentar um padrão de ativação alterado, podendo ocorrer um 

aumento da atividade do Trapézio Descendente (TD), uma diminuição da atividade do 

Serrátil Anterior (SA) (Chester et al., 2010; Cools et al., 2007, 2004; Ellenbecker and 

Cools, 2010; Lin et al., 2006; Ludewig and Cook, 2000) além de uma maior razão de 

ativação entre o TD e o Trapézio Ascendente (TA) (Cools et al., 2007; Michener et al., 

2016) e um atraso no tempo de início da ativação muscular do Trapézio Transverso 

(TT) e TA (Cools et al., 2003; Moraes et al., 2008). Porém, uma recente revisão 

sistemática sobre o tema mostrou que há limitada evidência de diferenças 

significativas na amplitude da atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos 

escapulotorácicos entre indivíduos com e sem SDS e que os resultados foram 

inconclusivos para a atividade das três porções do músculo trapézio. Evidência mais 

consistente foi demonstrada com relação à menor amplitude EMG do músculo serrátil 

anterior, com ativação tardia e término antecipado quando comparado aos achados 

em indivíduos sem dor no ombro. Em relação à co-ativação, parece haver uma 

tendência de uma proporção maior do TD em relação ao TT e TA (Kinsella and Pizzari, 

2016). Apesar de ainda serem conflitantes alguns resultados na literatura científica, 

estudos sobre a atividade eletromiográfica têm sido de grande valia no que diz respeito 

a avaliação da atividade muscular no complexo do ombro, proporcionando a base para 

elaboração de programas de exercícios na reabilitação. 

 Dentre as diferentes opções de tratamentos conservadores, a terapia por 

exercícios é a que tem maior efeito na melhora da dor e da função (Steuri et al., 2017) 

e vários dispositivos gerais de resistência podem ser usados para a realização de 

exercícios. Dentre esses recursos está a barra flexível, que é um dispositivo oscilatório 

capaz de gerar uma vibração de baixa frequência durante seu uso (Hallal et al., 2010). 

O exercício com barra flexível, além de promover a contração dos músculos do 
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complexo do ombro, também promove um recrutamento dos músculos do tronco 

(Arora et al., 2013; Parry et al., 2012; Sánchez-Zuriaga et al., 2009).  

 Estudo realizado por Hallal e colaboradores (2011) teve como objetivo 

determinar a razão de ativação entre o TD e TA em três diferentes exercícios com BF. 

Foram avaliadas doze participantes do sexo feminino, jovens e saudáveis. O primeiro 

exercício foi executado bimanualmente com os ombros em aproximadamente 90º de 

flexão e oscilação da barra no plano transversal. O segundo exercício foi executado 

bimanualmente com os ombros em aproximadamente 180º de flexão e oscilação da 

barra no plano frontal. O terceiro exercício foi executado com o membro superior 

dominante, ombro em aproximadamente 90º de flexão e oscilação da barra no plano 

sagital. O exercício III apresentou menor razão de ativação entre TD/TA, seguido 

pelos exercícios I e II respectivamente (Camilla Zamfolini Hallal et al., 2011). 

 O exercício vibratório é um método de treinamento neuromuscular (Rittweger 

et al., 2000) que induz uma contração muscular não voluntária chamada de Reflexo 

Vibratório Tônico (Eklund and Hagbarth, 1966). A atividade muscular reflexa 

representa uma resposta do sistema neuromuscular a uma forte perturbação causada 

por uma vibração mecânica e que tem se mostrado como um mecanismo facilitatório 

da contração muscular voluntária (Cardinale and Bosco, 2003). O estímulo vibratório 

provoca uma melhora aguda na resposta neuromuscular em sujeitos saudáveis, 

incluindo aumento da atividade EMG, da força muscular e do desempenho em testes 

físicos e tal melhora pode ser observada durante o estímulo (Abercromby et al., 2007; 

Ashnagar et al., 2016; Bosco et al., 1999; Hazell et al., 2007; Issurin and Tenenbaum, 

1999; Marín et al., 2012; Pamukoff et al., 2014; Torvinen et al., 2002), ou pode ser 

observado imediatamente após o estímulo vibratório, o efeito residual que parece ser  

transitório e de curta duração (Pamukoff et al., 2014; Torvinen et al., 2002). A melhora 

aguda do desempenho neuromuscular após vibrações, pode estar relacionada a um 

aumento na sensibilidade do reflexo de estiramento, que leva a um aumento da 

atividade do neurônio motor α, além disso a vibração parece inibir a ativação dos 

músculos antagonistas através dos interneurônios inibitórios, alterando assim o 

padrão de coordenação intramuscular, levando a uma diminuição da força de 

frenagem ao redor das articulações estimuladas pela vibração (Cardinale and Bosco, 

2003). Também devemos considerar a ação da estimulação vibratória no sistema 

nervoso central, como a ativação da área motora suplementar, a zona pré-motora 

dorsal, o córtex motor primário e o córtex somato-sensorial (Naito et al., 2017). O 



 

15 
 

estímulo vibratório então influencia o estado excitatório das estruturas centrais e 

periféricas, as quais poderiam facilitar os movimentos voluntários (Cardinale and 

Bosco, 2003). 

 Por outro lado, o estímulo vibratório de longa duração induz o músculo à fadiga, 

que provoca uma redução da amplitude sinal EMG (Annino et al., 2017; Di Giminiani 

et al., 2014) e da força de contração muscular, tal fato pode ser explicado pelo 

feedback inibitório ou pela redução da sensibilidade dos fusos musculares que pode 

ser causada pelo esgotamento dos neurotransmissores ou pela inibição pré-sináptica 

(Bongiovanni et al., 1990). A fadiga muscular aguda pode gerar desequilíbrios 

musculares de curta duração e alterar a ativação sinérgica normal dos músculos do 

complexo ombro (Szucs et al., 2009), levando a uma significativa diminuição da 

frequência mediana e da amplitude do sinal EMG (McQuade et al., 1998).  

O estímulo vibratório também pode atuar sobre o senso de posicionamento 

articular (SPA), em alguns casos melhorando a acuidade (Tripp et al., 2009), em 

outros prejudicando (Mildren and Bent, 2016; Weerakkody et al., 2007) e em alguns 

casos não interferindo no SPA (Radovanovic et al., 2006). Existe uma grande 

heterogeneidade metodológica e demográfica, que pode ser a fonte de variação entre 

os estudos, permanecendo inconclusivo os efeitos da vibração sobre a propriocepção. 

Diversos estudos foram realizados utilizando barras flexíveis com o objetivo de 

investigar a atividade EMG dos músculos tronco, cervical, abdominal e do ombro 

durante exercício com barra flexível em indivíduos saudáveis (Arora et al., 2013; Choi 

et al., 2015; Chung et al., 2015; Doroudian et al., 2019; Kim and Kim, 2016, 2017; Kim 

et al., 2014; Lee et al., 2018, 2016; Mileva et al., 2010; Oliver et al., 2013). Estudos 

que avaliaram a atividade dos músculos escapulotorácicos durante a oscilação da 

barra flexível demonstraram que, em indivíduos assintomáticos, estes músculos 

apresentam maior ativação quando comparados à barra não flexível de mesma massa 

e comprimento (Hallal et al., 2011) e o exercício com barra flexível leva a uma maior 

ativação muscular em indivíduos jovens saudáveis quando comparado a outros 

dispositivos de resistência como halteres e faixas elásticas (Lister et al., 2016; Parry 

et al., 2012).  

Até o presente momento, parece não haver na literatura científica, estudos que 

avaliaram o efeito residual agudo do exercício com BF em uma população geral com 

SDS. Ainda não se sabe se o estímulo vibratório produzido pela barra flexível, que é 

de 4,5 Hz (Hallal et al., 2010), é capaz de melhorar o desempenho neuromuscular e 
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propriocepção do ombro. Também não se sabe quais os efeitos da fadiga subjetiva 

provocada pelo exercício com BF. Portanto, justifica-se a realização deste estudo, 

para que se conheça os efeitos agudos do estímulo vibratório de curta duração com 

barra flexível e da fadiga subjetiva induzida por tal exercício na ativação dos músculos 

escapulares, na propriocepção do ombro e na força dos abdutores do ombro em 

sujeitos com SDS e assintomáticos.  

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar o efeito do exercício com barra flexível e da fadiga subjetiva induzida 

por tal exercício, na ativação dos músculos escapulares, no SPA ativo do ombro e na 

força dos músculos abdutores do ombro de indivíduos com e sem SDS. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1) Comparar intra e intergrupos a amplitude do sinal EMG normalizado dos músculos 

TD, TT, TA e SA e a razão de ativação entre os pares TD/SA e TD/TA, obtidos do 

movimento de elevação e abaixamento dos braços, realizado antes e após exercício 

com barra flexível e após fadiga subjetiva induzida por tal exercício. 

2) Comparar intra e intergrupos o desempenho no teste de força isométrica máxima 

(TFIM) dos abdutores do ombro, realizado antes e após exercício com barra flexível e 

após fadiga subjetiva induzida por tal exercício. 

3) Comparar intra e intergrupos o desempenho no teste de reprodução angular (TRA) 

do ombro, realizado antes e após exercício com barra flexível e após fadiga subjetiva 

induzida por tal exercício. 

 

3. HIPÓTESES 

As hipóteses do estudo são: 

1) O exercício com barra flexível promoveria em ambos os grupos, aumento na 

amplitude do sinal EMG dos músculos TD, TT, TA e SA e redução na razão de 

ativação dos pares TD/TA e TD/SA. Após fadiga subjetiva, esperava-se que houvesse 

diminuição da amplitude do sinal EMG dos músculos TD, TT, TA e SA e aumento da 

razão de ativação dos pares TD/TA e TD/SA. 
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2) Os indivíduos de ambos os grupos apresentariam aumento na força muscular dos 

abdutores do ombro após realização do exercício com barra flexível e diminuição da 

força após a fadiga subjetiva induzida por tal exercício. 

3) Os indivíduos de ambos os grupos apresentariam menor desvio angular no TRA do 

ombro assistido por ponteira laser logo após realização do exercício com barra flexível 

e maior erro após a fadiga subjetiva induzida por tal exercício. 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1. Delineamento do Estudo 

 Estudo do tipo observacional transversal que visa avaliar a ativação dos músculos 

escapulares durante o movimento de elevação e abaixamento dos braços, antes e após 

exercício com barra flexível e após fadiga subjetiva induzida por exercício com barra flexível 

em indivíduos com a síndrome da dor subacromial e controles assintomáticos.  

 

4.2. Participantes 

A amostra deste estudo foi composta por 100 indivíduos, sendo 50 indivíduos 

no grupo SDS e 50 no grupo controle (GC), de ambos os sexos e faixa etária de 35 a 

75 anos. A seleção de voluntários do grupo SDS foi realizada através da Secretaria 

Municipal da Saúde da cidade de Ribeirão Preto. As fichas triadas deveriam conter no 

campo diagnóstico os termos: “Dor anterior no ombro”, “síndrome do impacto 

subacromial”, “síndrome da dor subacromial”, “síndrome de pinçamento subacromial”, 

“ombro doloroso”, “tendinite do ombro” ou específica de tendões do manguito rotador, 

“bursite subacromial” ou “bursite subdeltoídea”. As fichas que apresentaram 

informações positivas sobre traumas associados, lesão nervosa periférica, luxação ou 

ruptura completa dos tendões do manguito rotador foram desconsideradas na triagem. 
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4.2.1. Critérios de Inclusão para o Grupo SDS 

Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 35 e 75 anos, com 

diagnóstico fisioterapêutico de síndrome da dor subacromial, com história de dor na 

região ântero-proximal do ombro há mais de quatro semanas e com positividade 

confirmada em pelo menos três dos cinco testes ortopédicos específicos para impacto: 

teste de Neer, Hawkins-Kennedy, arco doloroso, resistência à rotação externa e Jobe 

- lata vazia (Michener et al., 2009). 

 

4.2.2. Critérios de Inclusão para o Grupo Controle 

 Foram incluídos no grupo controle indivíduos com idade entre 35 e 75 anos, 

sem queixa de dor no ombro. Não foram realizados os testes ortopédicos específicos 

para impacto. 

 

4.2.3. Critérios de Exclusão para o Grupo SDS e Controle 

Foram excluídos desta pesquisa indivíduos com história de trauma ou cirurgia 

no ombro; prática de atividade física que envolvia os membros superiores por mais de 

4 horas por semana; indivíduos com distúrbios neurológicos e alterações da função 

cognitiva, como acidente vascular cerebral, epilepsia, esclerose múltipla, doença de 

Parkinson e neuropatia periférica; presença de disfunções no cotovelo como por 

exemplo, epicondilite lateral ou medial; presença de disfunções no punho como, por 

exemplo, síndrome do túnel do carpo e ter realizado tratamento fisioterapêutico para 

o ombro nos últimos seis meses. 

 

4.3. Aspectos Éticos 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

com Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo (processo nº 6419/2017) (ANEXO 1), o protocolo 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) consideraram 

as normas 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Este trabalho teve alteração no 

título por estar inadequado ao desenho do estudo e tal alteração foi aprovada pelo 

CEP (ANEXO 2). 

Os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos do estudo, 

orientados quanto aos seus direitos, incluindo a garantia de total anonimato, sua 

liberdade de participação e possível desistência em qualquer período da pesquisa. 
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Igualmente, foram orientados quanto à ausência de benefícios diretos resultantes da 

participação nesse estudo. O estudo apresenta risco mínimo à saúde do indivíduo, 

pois os critérios de inclusão e exclusão são bem conhecidos, as técnicas envolvidas 

nos procedimentos não são invasivas e são dominadas pelos pesquisadores 

responsáveis. Sintomas de dor e desconforto no ombro após a realização do teste 

podem ocorrer, entretanto os mesmos desaparecerão gradualmente. De qualquer 

forma, os pesquisadores se diponibilizaram a esclarecer possíveis dúvidas e 

solucionar problemas durante e após a realização do protocolo da pesquisa e se 

comprometeram a oferecer um tratamento adequado aos sintomas que pudessem 

surgir decorrente da participação no estudo. 

 

4.4. Procedimentos 

 Os indivíduos que concordaram em participar do estudo, assinaram o TCLE na 

presença do pesquisador, e foi preenchida a ficha de avaliação do Ambulatório de 

Reabilitação do Complexo do Ombro (ARCO) (ANEXO 2) para coleta dos dados 

pessoais, história da moléstia, avaliação da dor, avaliação física, aplicação de 

questionários e avaliação dos critérios de inclusão e exclusão.  

 

4.4.1. Colocação dos Sensores do Equipamento de EMG 

 O primeiro passo após o preenchimento da ficha de avaliação do ARCO foi a 

colocação dos sensores de superfície do eletromiógrafo. O preparo da pele para um 

bom contato com o eletrodo seguiu as recomendações dadas pela Surface 

Electromyography for the Non-Invasive Assesment of Muscles – SENIAM, que é feita 

da seguinte maneira: tricotomia com o aparelho de barbear descartável e limpeza com 

álcool. A colocação dos sensores seguiu as seguintes especificações: TD, o sensor 

foi colocado no ponto médio entre o processo espinhoso da sétima vertebra cervical 

e o acrômio; TT, o sensor foi colocado no ponto médio entre a terceira vértebra 

torácica e a borda medial da escápula; TA, o sensor foi colocado a 2/3 da distância 

entre o trígono superior da escápula e a oitava vértebra torácica (Hermens et al., 

2000); SA, o sensor foi colocado abaixo da axila na mesma linha do ângulo inferior da 

escápula (Maenhout et al., 2010) (Figura 1). 
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Figura 1. Posicionamento dos sensores. A: Trapézio Descendente; B: 

Trapézio Transverso; C: Trapézio Ascendente; D: Serrátil Anterior 

 

Para aquisição do sinal eletromiográfico, foi utilizado o equipamento TrignoTM 

Wireless System (Delsys Inc. Boston, MA) (Figura 2). Este sistema é composto por 

dezesseis sensores de superfície e cada um deles contém quatro barras paralelas de 

99,9 % de prata (Ag) com uma dimensão de contato de 5 x 1 mm, representando dois  

eletrodos ativos e dois estabilizadores, dispensando o uso de eletrodo de referência. 

O sistema apresenta como parâmetros: ruído de base de < 750 µV RMS, razão de 

rejeição de modo comum de > 80 dB, amplificador com um fator de 909 e um alcance 

de ± 5 V e frequência de amostragem de 2000 Hz. 

 

                   

 

Figura 2. A: Eletromiógrafo TrignoTM Wireless System (Delsys Inc. Boston, MA). 

B: Sensores sem fio. Este equipamento pertence ao Núcleo de Apoio a Pesquisa 

em Doenças Crônico Degenerativas da Universidade de São Paulo da cidade 

de Ribeirão Preto. 

 

4.4.2. Movimento de Elevação e Abaixamento dos Braços 

Já com os eletrodos posicionados, foram realizados os movimentos de 

elevação e abaixamento dos braços no plano escapular para aquisição do sinal EMG 

dos músculos escapulares.O movimento começou com os braços ao lado do corpo, 

A 

B 

C D 

A 

A B 
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cotovelos em extensão e ombros em posição neutra. Os participantes foram instruídos 

a elevar ambos os braços no plano escapular com os polegares apontados para cima 

para manter o ombro em rotação neutra, indo até a elevação máxima e voltando para 

a posição inicial (Larsen et al., 2013; Michener et al., 2016). Foram usadas duas barras 

de cano PVC para guiar o movimento no plano escapular (Figura 3).  

 

Figura 3. Elevação dos braços no plano escapular guiado por duas barras 

de cano PVC. 

 

A velocidade de elevação e abaixamento dos braços foi controlada por um 

metrônomo (Figura 4) numa frequência de 60 batidas por minuto, sendo 3 segundos 

para a elevação e 3 segundos para o abaixamento (Michener et al., 2016). Foram 

realizados 3 movimentos consecutivos.  

 

 

Figura 4. Metrônomo eletrônico Korg Ma-30 (Korg Inc. Japan), que é um dispositivo 

que produz pulsos sonoros de duração regular, usado para dar o ritimo no 

movimento de elevação e abaixamento dos braços. 
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4.4.3. Teste de Reprodução Angular do Ombro com Ponteira Laser 

O teste de reprodução angular (TRA) do ombro assistido por ponteira laser foi 

utilizado para avaliar o SPA ativo do ombro e foi realizado logo após os movimentos 

de elevação e abaixamento dos braços no plano escapular. Os voluntários do sexo 

masculino tiveram o tórax desnudo e as mulheres usaram um top, para que houvesse 

menos estimulação externa dos mecanoceptores localizados na pele. O voluntário a 

ser avaliado permaneceu em pé diante de uma linha no chão, que foi desenhada 

paralela e a um metro de distância do alvo, que foi fixado na parede. O alvo é um 

sistema de coordenadas padronizado e foi ajustado em altura de modo que o ponto 

zero, ou seja, o centro do alvo, ficou alinhado com a articulação gleno-umeral de cada 

indivíduo. Cotovelo do membro a ser testado permaneceu em extensão, a mão 

permaneceu fechada e foi utilizada uma correia de VelcroTM para fixar a ponteira laser 

à face dorsal do punho. Foi solicitado ao voluntário que elevasse o braço da posição 

neutra (ao lado do corpo), para a posição de 90° de flexão de ombro e que 

memorizasse esta posição articular; em seguida ele teve os olhos vendados e com o 

braço partindo da posição neutra, tentou reproduzir a mesma posição articular como 

anteriormente, ou seja, teve o objetivo de incidir o raio laser no centro do alvo (Figura 

5). A marcação das coordenadas foi feita no alvo toda vez que o voluntário imaginou 

ter reproduzido a posição articular solicitada anteriormente dizendo a palavra “ok”. O 

procedimento foi realizado três vezes consecutivas para cada indivíduo (Balke et al., 

2011) e os desvios angulares foram medidos no eixo x e eixo y. 

 

 

Figura 5. Indivíduo realizando o Teste de Reprodução Angular do Ombro assistido 

por ponteira laser fixada no aspecto dorsal do punho. 
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4.4.4. Teste de Força Isométrica Máxima dos Abdutores do Ombro 

O teste de força isométrica máxima (TFIM) dos abdutores do ombro foi 

realizado logo após o teste de reprodução angular do ombro assistido por ponteira 

laser e foi utilizado um dinamômetro manual (DM) modelo 01163 (Lafayette®, 

Lafayette Instrument Company, Ind., EUA) cujas unidades de medida fornecidas são 

em quilograma força (Kgf) ou em Libras (L). (Figura 6).  

 

 

Figura 6. dinamômetro manual modelo 01163 (Lafayette®, Lafayette Instrument 

Company, Ind., EUA) utilizado no teste de força isométrica máxima dos abdutores 

do ombro 

 

Neste teste o voluntário foi posicionado sentado com a coluna vertebral ereta e 

os pés inteiros no chão, ombro em rotação neutra e abdução de 45° e cotovelo em 

flexão de 90°. O voluntário segurou com a outra mão no assento da cadeira afim de 

melhorar a estabilização. Foi feita a dinamometria pelo método manual, na qual o 

dinamômetro foi posicionado logo acima do epicôndilo lateral do úmero, e fixado pelas 

mãos do avaliador (Vermeulen et al., 2005) (Figura 7). O voluntário realizou três 

contrações isométricas voluntárias máximas (CIVM) com duração de três segundos 

cada e com intervalo de 30 segundos entre as contrações. Foi considerado o valor 

médio das três CIVM. Estudos com dinamometria manual demonstraram boa a 

excelente confiabilidade intra e inter examinador para ombro (Fieseler et al., 2015; 

Johansson and Adolfsson, 2005) e estudos que compararam dinamometria manual 

com dinamometria isocinética, que é o padrão ouro, demonstraram em geral ter 

moderada a boa confiabilidade, além de ser um método validado (Stark et al., 2011). 
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Figura 7. Teste de força isométrica máxima dos abdutores do ombro 

 

4.4.5. Exercício com Barra Flexível 

O exercício com barra flexível (BF) foi realizado após o teste de força isométrica 

máxima dos abdutores do ombro e foi utilizada barra flexível Fisio Flex Sunny®, que 

possui 160 cm de comprimento, massa de 0,74 kg e é feita de fibra de vidro e borracha. 

O exercício com BF foi realizado com o voluntário na posição em pé, com os pés 

paralelos e na largura dos ombros, segurando unimanualmente a barra na posição 

vertical, com leve flexão de cotovelo (cerca de 30°) e com a mão que segura a barra 

na altura do ombro. A oscilação foi feita no plano sagital com movimentos ântero-

posteriores (Escamilla et al., 2016; Camilla Zamfolini Hallal et al., 2011) (Figura 8). 

Foram realizadas três tentativas com duração de 12 segundos cada e 1 minuto de 

descanso entre as tentativas (Camilla Zamfolini Hallal et al., 2011; Parry et al., 2012). 

Estudos pilotos têm mostrado que para a maioria dos iniciantes, oscilar a BF por mais 

de 15 segundos pode provocar fadiga muscular (Escamilla et al., 2016; Parry et al., 

2012). 
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Figura 8. Exercício com Barra Flexível 

 

Houve um treinamento prévio para que os voluntários aprendessem a oscilar a 

barra de maneira rítmica, com a técnica correta e após este treinamento,foi dado um 

intervalo de cinco minutos para descanso da musculatura. A coleta do sinal EMG no 

grupo SDS foi feita no lado sintomático e no grupo controle foi feita no ombro direito 

para evitar a interferência do sinal cardíaco na atividade elétrica do músculo SA. 

 

4.4.6. Fadiga Subjetiva Induzida por Exercício com a Barra Flexível 

O exercício com BF para indução de fadiga subjetiva, foi o mesmo exercício 

descrito no ítem 4.5.5. O voluntário foi orientado a realizar o exercício pelo tempo que 

suportasse e recebeu incentivo verbal para continuar até o seu limite físico. O 

exercício foi interrompido quando o voluntário disse que não conseguia mais continuar 

ou quando o avaliador notou que o exercício não estava mais sendo executado de 

forma adequada. Antes de iniciar o exercício com BF para indução de fadiga, foi dado 

um intervalo de 10 minutos em relação ao último procedimento realizado para que 

houvesse tempo dos voluntários se recuperarem das etapas anteriores. 

 

4.4.7. Avaliação da Dor e do Esforço Percebido 

 A escala visual numérica (EVN) foi utilizada para mensurar a intensidade da 

dor percebida pelo paciente. Ela é composta por uma linha horizontal onde estão 

posicionados ordenadamente números de 0 a 10, onde o ZERO corresponde a “sem 

dor” e o DEZ a “pior dor possível”. O paciente foi orientado a indicar o número da 

escala que representasse a intensidade da sua dor no momento do teste. A 
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interpretação da EVN se dá pelo valor indicado pela pessoa, sem dor (0), dor leve (1 

- 3), dor moderada (4 - 6) e dor severa (7 – 10) (Farrar et al., 2001; Hawker et al., 

2011) (Figura 9). A dor no ombro foi mensurada em três momentos: na avaliação 

inicial, após a realização do exercício com BF e após a fadiga subjetiva induzida pelo 

exercício com BF. Os indivíduos foram orientados a considerar sua dor no ombro 

sempre com o braço em repouso e junto ao corpo. 

 

 

Figura 9. Escala visual numérica utilizada para avaliar a intensidade de dor dos 

participantes. 

 

Para avaliação da percepção de esforço físico, foi utilizada a Escala de Borg 

Modificada (EBM). Desenvolvida em 1982 para avaliar o grau de dispneia durante o 

exercício, a escala de Borg Modificada (Borg, 1982) é uma adaptação da escala de 

Borg original (Martins et al., 2014). É uma escala categórica visual, vertical, na qual 

consta uma numeração de 0 a 10. Cada número está associado a uma descrição 

textual do grau de dispneia, sendo que sua pontuação aumenta à medida que essa 

sensação também aumenta, de acordo com a descrição numérica referida pelo 

indivíduo (Figura 10). A EBM foi aplicada logo após a realização do exercício com BF 

e logo após a fadiga subjetiva induzida por exercício com BF. 

 

Figura 10. Escala de Borg Modificada (Borg, 1982), utilizada para avaliar a 

percepção de esforço relativa ao exercício com BF e ao exercício para indução de 

fadiga subjetiva. 
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4.5. Fluxo do Estudo 

 Como já descrito anteriormente, após a aquisição do sinal EMG durante o 

movimento de elevação e abaixamento dos braços no plano escapular, foi realizado o 

TRA do ombro assistido por ponteira laser, logo depois foi realizado o TFIM dos 

abdutores do ombro e em seguida foi realizado o exercício com BF. Imediatamente 

após o exercício com BF, os mesmos testes realizados inicialmente foram repetidos 

na mesma sequência, ou seja, o movimento de elevação e abaixamento dos braços 

no plano escapular, o TRA do ombro assistido por ponteira laser e o TFIM dos 

abdutores do ombro foram realizados novamente. Tais procedimentos se repetiram 

após a fadiga subjetiva induzida por exercício com BF (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Fluxo do estudo. END- Escala Numérica de Dor; EBM: Escala de Borg 

Modificada; EMG: Eletromiografia 

 

4.6. Processamento, Análise de Dados e Estatística 

Os sinais eletromiográficos foram processados no programa Matlab (The 

MathWorks, Inc. USA) e após a digitalização, foi aplicado o filtro digital Butterworth de 

4ª ordem passa-banda de 10-500Hz. 

 Os primeiros dados analisados foram os dados eletromiográficos do registro 

das contrações musculares dinâmicas provenientes dos movimentos de elevação e 

abaixamento dos braços. A integral do envoltório linear foi obtida do sinal 

eletromiográfico bruto retificado, alisamento (smooth) por meio da aplicação de filtro 

Butterworth de 4ª ordem passa baixa de 8Hz e o valor médio da integral do envoltório 

linear de três tentativas foi normalizado pelo maior valor da integral do envoltório linear 

obtido dentre as três tentativas. 
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 O cálculo da razão de ativação dos músculos TD/SA foi feito através do EMG 

normalizado do TD dividido pelo EMG normalizado do SA e o cálculo da razão de 

ativação dos músculos TD/TI foi feito através do EMG normalizado do TD dividido pelo 

EMG normalizado do TI (Cools et al., 2007).  

 A média das três tentativas dos dados do TFIM dos abdutores do ombro foram 

normalizados pela massa corporal e multilplicado por 100 (força em Kgf/ massa 

corporal em kg x 100).  

Os desvios angulares obtidos no TRA do ombro assistido por ponteira laser 

foram calculados com o Microsoft Excel 2016 usando a proposição pitagórica: 

c=√x2+y2. O modelo linear de efeitos mistos foi utilizado para as comparações entre 

os grupos pré e pós teste. O “Tempo” e o “grupo” foram considerados efeitos fixos e 

os “participantes” o efeito randômico. A interação “Tempo x Grupo” foi incluída para 

avaliar o efeito da diferença entre os grupos, com nível de significância de 0,05. 

Também foi realizado o cálculo do tamanho de efeito (TE) segundo Cohen e 

classificado como pequeno com valores ≤ 0,2, moderado com valores > 0,2 e ≤ 0,5 e 

grande com valores > 0,5 e ≤ 0,8 ou maiores. Nesse estudo, apenas as comparações 

que tiveram tamanho de efeito moderados ou grandes foram consideradas como 

apropriadas para discussão dos dados. 

Os dados de eletromiografia dos músculos escapulares obtidos durante os 

movimentos de elevação e abaixamento dos braços, a razão de ativação entre os 

pares de força TD/TA e TD/SA, os dados obtidos no TRA do ombro assistido por 

ponteira laser e os dados obtidos no TFIM dos abdutores do ombro são apresentados 

como médias e desvios-padrão, com intervalo de confiança de 95%.  

 

5. RESULTADOS 

Todos os indivíduos incluídos no estudo completaram todos os estágios de 

coleta de dados. A tabela 1 mostra as características demográficas e clínicas dos 

participantes, além dos dados de percepção de dor e de esforço. 

 Evidências de diferença intragrupo para a intensidade da dor, avaliada pela 

END, foram encontradas nos dois grupos. O grupo controle apresentou diferença 

significativa (p = 0,01), com maior pontuação entre a avaliação inicial e após a fadiga 

de 0,6 ± 1,5. O grupo SDS apresentou diferenças significativas (p = 0,01) com 

aumento da dor após o exercício com barra flexível de 0,8 ± 2,7 e 2,4 ± 3,2 após a 

fadiga (Tabela 1). Os resultados sobre a percepção de esforço, avaliados pela EBM, 
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o grupo controle apresentou aumento significativo de 2,9 ± 1,5 pontos após fadiga 

(p=0,001) e o grupo SDS apresentou aumento significativo de 2,4 ± 1,7 pontos após 

fadiga (p = 0,001) (Tabela 1). 

 Foi encontrada uma diferença significativa intergrupos da intensidade da dor 

em todas as três avaliações (p = 0,01), e os escores da END foram maiores no grupo 

SDS, com 1,8 ± 0,3 pontos no início do estudo, 2,5 ± 0,4 pontos após o exercício com 

barra flexível e 3,7 ± 0,5 pontos após fadiga. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos (p > 0,05) para a percepção de esforço e para o tempo 

de fadiga (Tabela 1).  

Tabela 1: Características clínicas, demográficas, percepção da dor e do esforço do grupo 

SDS e grupo controle 

Variável SDS (n=50) Controle (n=50) 

Idade (anos), média (DP) 54,5 (10,9) 55,9 (9,3) 

Sexo Feminino, n (%) 29 (58) 30 (60) 

Altura (metros), média (DP) 1,64 (0,1) 1,67 (0,09) 

Massa Corporal (Kg), média (DP) 67,6 (16,6) 70,1 (13,8) 

Índice de Massa Corporal, (Kg/m2), média (DP) 25,1 (3,4) 24,9 (3,2) 

Dominância Direita, n (%) 45 (90) 48 (96) 

Ombro Direito Avaliado, n (%)† 38 (76) 50 (100) 

Duração da Dor (meses), média (DP) 36.8 (34) - 

SPADI-Br  Escore Total (0-100), média (DP) 53,7 (18.5) - 

END (0-10) Inicial, média (DP)†† 1,8 (2,2)# 0 (0) 

END (0-10) Após Exercício BF, média (DP)†† 2,6 (2,8)£,# 0,1 (0,5) 

END (0-10) Após Fadiga Subjetiva, média (DP)†† 4,2 (3,3)£,# 0,6 (1,5)£ 

EBM (0-10)  Após Exercício BF, média (DP) 2,5 (1,7) 1,5 (1,3) 

EBM (0-10)  Após Fadiga Subjetiva, média (DP) 5 (2,1)£ 4,3 (1,8)£ 

Tempo de fadiga (segundos), média (DP) 97 (73) 131 (49) 

SDS: Síndrome da Dor Subacromial; DP: Desvio Padrão; SPADI-Br: Versão Brasileira do 

Índice de Dor e Incapacidade no Ombro; †: No grupo SDS, o lado avaliado foi o ombro 

doloroso; END: Escala Numérica de Dor; ††: Participante foi orientado a responder 

considerando o braço em repouso ao lado do corpo; EBM: Escala de Borg Modificada; £: 

Diferença significativa intragrupo (p < 0,05); #: Diferença significativa intergrupos (p < 0,05) 



 

30 
 

Não foram encontradas evidências de diferenças intra e intergrupos (p > 0,05), 

para nenhum dos músculos avaliados pela eletromiografia de superfície, tanto na 

avaliação pós barra flexível quanto na avaliação pós fadiga e o tamanho de efeito foi 

considerado pequeno (TE < 0,5) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Atividade EMG normalizada dos músculos escápulo-torácicos durante a elevação 

e abaixamento do braço no grupo SAPS (n = 50) e no grupo controle (n = 50) - Média (DP), 

expressa como porcentagem do envelope linear de maior valor. 

 
Músculo 

 
Avaliação 

 
Grupo 
SDS 

 
Grupo 

Controle 

Diferença entre 
Grupos 
[CI 95%] 

P 
valor 

 
Tamanho 
de Efeito 

 

Trapézio 

Descendente 

Inicial 89,4 (6,5) 90,9 (5,1) 1,5 [-3,8;0,8] 0,14   0,4  

Pós BF 91,2 (5,5) 89,7 (6,5) 1,5 [-3,8;0,9] 0,23  0,2 

Pós Fadiga 88,8 (8,4) 90,2 (7,9) 1,4 [-1,9;4,6] 0,40  0,1 

 

Trapézio 

Tranverso 

Inicial 87,9 (7,7) 89,8 (6,2) 1,9 [-1,4;4,6] 0,18  0,3 

Pós BF 87,8 (6,1) 88,5 (7,0) 0,7 [-1,9;3,3] 0,62  0,1 

Pós Fadiga 86,8 (7,7) 89,1 (6,8) 2,3 [-0,6;5,2] 0,12  0,3 

 Inicial 88,3 (8,7) 87,2 (9,1) 1,1 [-2,4;4,6] 0,53  0,1 

Trapézio 

Ascendente 

Pós BF 86,9 (8,6) 84,3 (9,7) 2,6 [-6,3;0,9] 0,14  0,3 

Pós Fadiga 85,9 (7,9) 85,9 (8,9) 0,05 [-3,3;3,4] 0,97  0,1 

 Inicial 91,5 (5,9) 93,0 (5,4) 1,5 [-3,7;0,7] 0,19  0,4 

Serrátil 

Anterior 

Pós BF 91,8 (5,9) 90,7 (7,8) 1,1 [-3,8;1,6] 0,43  0,3 

Pós Fadiga 90,5 (6,3) 89,9 (7,3) 0,6 [-3,3;2,1] 0,68  0,0 

SDS: Síndrome da Dor Subacromial; BF: Barra Flexível 

 

 Não houve diferença intragrupo significativa para o SPA ativo do ombro 

(p>0,05) nos dois grupos. O grupo controle apresentou desvio angular com valores 

mais altos que o grupo SDS em todas as medidas, porém houve diferença significativa 

somente após o exercício com barra flexível (p < 0,01) e o tamanho do efeito foi 

considerado pequeno (TE = 0,5) (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Teste de Reprodução Angular do Ombro assistido por Ponteira Laser 

do grupo SDS (n=50) e no grupo controle (n=50).  

 
Avaliação 

SDS 
(DP)  

graus 

Controle 
(DP)  

graus 

Diferença entre 
Grupos 
[CI 95%] 

 
P 

valor 

Tamanho 
de Efeito 

Inicial 6,6 (3,6) 7,0 (4,1) 0,4 [-2,0;1,1] 0,56 0,1 

Pós BF 5,7 (3,1) 7,3 (3,5) 1,5 [0,3;2,5]* 0,01 0,5 

Pós Fadiga 6,8 (2,8) 7,4 (2,9) 0,8 [-0,2;1,9] 0,10 0,2 

SDS: Síndrome da Dor Subacromial; BF: Barra Flexível; *Diferença significativa 

intergrupos (p<0,05) 

 

A força isométrica máxima de abdução do ombro não mostrou diferença 

intragrupo significativa para os dois grupos (p > 0,05), porém o grupo controle 

apresentou uma força significativamente maior quando comparado ao grupo SDS em 

todas as avaliações (p = 0,001), e o TE foram considerados grandes (TE > 0,8) (Tabela 

4). 

 

Tabela 4 – Teste de Força Isométrica Máxima dos Abdutores do Ombro do grupo 

SDS (n=50) e no grupo controle (n=50). Valores normalizados pela massa corporal. 

 
Avaliação 

SDS 
(DP)  
kg/f 

Controle 
(DP)  
kg/f 

Diferença entre 
Grupos 
[CI 95%] 

 
P valor 

Tamanho 
de Efeito 

Inicial 15,8 (6,6) 22,8 (5,9) 7,0 [-9,6;-4,6]* 0,001 1,1 

Pós BF 16,1 (6,6) 22,4 (5,8) 6,3 [3,8;8,8]* 0,001 1,0 

Pós Fadiga 16 (6,7) 21,2 (5,1) 5,2 [2,8;7,6]* 0,001 0,8 

SDS: Síndrome da dor subacromial; BF: Barra flexível; *Diferença significativa 

intergrupos (p < 0,05) 

 

 Os valores médios da razão de ativação entre os músculos TD/SA e TD/TA 

ficaram muito próximos de 1 em todas as avaliações, tanto numa observação 

intergrupos quanto intragrupo, sugerindo um equilíbrio  na co-ativação dos pares de 

músculos em ambos os grupos (Tabela 5). 
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Tabela 5. Razão de ativação dos pares de músculos escapulotorácicos do 

grupo SDS (n=50) e do grupo controle (n=50). 

Razão Avaliação Grupo SDS 

Média (DP) 

Grupo Controle 

Média (DP) 

 

TD/SA 

Inicial 0,98 (0,63) 0,98 (0,05) 

Pós BF 0,98 (0,05) 0,99 (0,12) 

Pós Fadiga 0,98 (0,74) 1,00 (0,07) 

 

TD/TA 

Inicial 1,02 (0,11) 1,05 (0,12 

Pós BF 1,06 (0,13) 1,07 (0,13) 

Pós Fadiga 1,04 (0,11) 1,06 (0,14) 

SDS: Síndrome da dor subacromial; BF: Barra flexível; TD: Trapézio 

Descendente; SA: Serrátil Anterior; TA: Trapézio Ascendente 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito agudo do exercício vibratório 

com barra flexível e da fadiga subjetiva induzida por tal exercício, na ativação dos 

músculos escapulares, na propriocepção do ombro e na força isométrica máxima dos 

abdutores do ombro de indivíduos com a SDS e controles. Os resultados demonstram 

que não houve diferença intra e intergrupos na atividade eletromiográfica dos 

músculos escapulares, bem como não houve diferença significativa nas comparações 

intragrupo para os dados de SPA ativo e de força de abdução do ombro. Entretanto 

foi observada diferença significativa entre os grupos na avaliação do SPA após 

exercício com barra flexível e da força de abdução do ombro nas 3 avaliações.  

Com o melhor do nosso conhecimento, este estudo foi o primeiro a avaliar o 

efeito agudo do exercício vibratório com a barra flexível na atividade EMG dos 

músculos escapulares, no SPA ativo do ombro e na força dos abdutores do ombro de 

indivíduos com SDS e controles durante uma atividade funcional, como a elevação e 

abaixamento dos membros superiores.  Os resultados demonstram que o estímulo 

vibratório provocado pela barra flexível durante o movimento de oscilação da barra 

flexível, que é de 4,5Hz (Anders et al., 2007; Sánchez-Zuriaga et al., 2009) 

provavelmente não foi suficiente para causar excitação dos motoneurônios alfa e 

consequentemente não gerou aumento da atividade EMG e da força muscular, bem 

como não afetou o SPA. A literatura aponta que o mesmo ocorre com a atividade EMG 
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quando aplicada a vibração local no músculo bíceps braquial (Cochrane, 2016) e no 

tronco através de plataforma vibratória (Morel et al., 2018) de indivíduos saudáveis. 

Também demonstra que a  presença de dor no ombro altera a força muscular (Çelik 

et al., 2011) e a vibração aguda provoca mudanças insignificantes na força (Marín and 

Rhea, 2010).  

Sabe-se que a resposta tônica reflexa da vibração pode ser influenciada por 

fatores como a frequência de vibração, o nível de pré-contração muscular, o tipo e o 

local de aplicação do estímulo vibratório (Park and Martin, 1993; Reynolds and Soedel, 

1972) . No entanto, aplicação indireta da vibração apresenta restrições, uma vez que 

a transmissão da vibração é reduzida devido a propagação através de outras 

estruturas do corpo (Cochrane, 2016). Assim, o uso de dispositivos vibratórios 

indiretos de baixa frequência como a barra flexível podem não gerar resultados 

significativos no aumento da atividade eletromiográfica e no ganho de força muscular 

do ombro.  

A acuidade da propriocepção do ombro avaliada pelo erro no teste SPA ativo 

mostrou uma diferença significativa entre os grupos após o exercício com barra 

flexível, com tamanho de efeito pequeno, no qual o grupo SDS apresentou um erro 

médio de 5,7 ° e no grupo controle foi 7,3 °, com a diferença entre grupos de 1,6 °. 

Um estudo anterior com indivíduos assintomáticos mostrou que o erro padrão de 

mensuração da medida da JPS ativa para 90 ° de flexão do ombro foi de 2,39 (Suprak 

et al., 2006). Portanto, devemos ter cuidado com a interpretação da diferença média 

de 1,6 ° entre os grupos encontrados em nosso estudo, pois esse valor pode ser 

considerado erro de medida. Além disso, uma revisão sistemática recente sobre a 

propriocepção do ombro sugeriu que os resultados referentes à SPA ativa na dor no 

ombro eram inconsistentes, enquanto a SPA passiva provavelmente não foi afetada 

(Ager et al., 2019). 

O SPA é classificado como uma submodalidade da propriocepção que tem 

como função interpretar a informação sobre a posição e orientação no espaço (Myers 

et al., 2006). A literatura científica sobre propriocepção de indivíduos com SDS 

permanece inconclusiva, Sahin et al. (2017) mostraram que indivíduos com SDS 

apresentam propriocepção alterada quando comparados a controles saudáveis (Sahin 

et al., 2017), enquanto Gomes et al. (2019) mostraram que indivíduos com SDS não 

apresentaram déficits proprioceptivos quando comparados aos controles pareados 

(Gomes et al., 2019). Nosso estudo foi o primeiro a avaliar o SPA ativo em indivíduos 



 

34 
 

com SDS utilizando uma ponteira laser e nossos resultaram apontaram uma diferença 

entre grupos apenas após exercício com barra flexível. 

Alguns estudos mostraram que a fadiga muscular induzida pelo exercício gera 

uma redução na capacidade do músculo de produzir força ou potência quer a tarefa 

seja ou não sustentada (Bigland‐Ritchie and Woods, 1984; Søgaard et al., 2006). 

Nossos resultados revelam que a curto prazo, a fadiga induzida pelo exercício com 

barra flexível não é capaz de gerar influência nos parâmetros avaliados. Por fim, 

ressaltamos que o exercício com a barra flexível, como já mostrado em outros estudos 

(Escamilla et al., 2016; Camilla Z. Hallal et al., 2011; Lister et al., 2016; Oliver et al., 

2013; Parry et al., 2012), pode gerar um aumento significativo da atividade EMG 

durante a oscilação da barra, porém o efeito residual agudo não foi capaz de gerar 

alterações imediatas na melhora do recrutamento muscular, no ganho de força e na 

melhora da propriocepção do ombro e sua aplicação, quando feita de forma 

prolongada em indivíduos não treinados, está associada a um aumento da percepção 

de esforço e da dor, relatado por ambos os grupos. 

Este estudo tem uma limitação. Embora ambos os grupos tenham demonstrado 

um aumento significativo do esforço percebido após o protocolo de fadiga usando 

barra flexível, a exaustão física percebida usada para determinar a interrupção do 

protocolo, pode ter surgido de qualquer parte do membro superior, não apenas da 

cintura escapular. Nossos achados também podem não ser extrapolados para 

indivíduos mais jovens, nem para indivíduos com sintomas agudos. 

 

7. CONCLUSÃO 

 Não houve evidência de diferença significativa nas comparações intragrupos 

em todas as variáveis analisadas. Assim, conclui-se que o efeito residual agudo do 

estímulo vibratório provocado pelo exercício com barra flexível e a fadiga subjetiva 

induzida por esse exercício não foram capazes de afetar a atividade EMG dos músculo 

strapézio ascendente, trapézio transverso, trapézio ascendente e serratil anterior, nem 

o SPA ativo do ombro nem a força isométrica máxima dos músculos abdutores do 

ombro.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) senhor (a) a participar do estudo intitulado “Efeito agudo do estímulo vibratório 

com barra flexível na ativação dos músculos escapulares em sujeitos com e sem a síndrome da dor 

subacromial” que será realizada na cidade de Ribeirão Preto – SP, tendo como pesquisadora 

responsável a Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira, professora da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP e o mestrando Eduardo de Lima Boarati da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto - USP 

 

 Esclarecimento geral e objetivo do estudo: 

O objetivo deste estudo é aplicar uma quantidade de exercícios utilizando uma barra flexível 

para avaliar o efeito destes exercícios no cansaço, na força dos músculos do ombro, e na posição do 

braço em pessoas com dor no ombro e assintomáticos. Esta pesquisa é importante, pois trará maior 

apoio científico para a utilização destes exercícios nos programas de reabilitação de indivíduos com 

dor no ombro. Gostaríamos de deixar claro, que o Sr (a) que não apresenta dor, está participando 

como indivíduo saudável do grupo controle. O tempo de participação no estudo será de cerca de 1 

hora e 30 minutos. 

 

Explicação do procedimento 

Será realizada uma única avaliação do ombro do Sr. (a). Para avaliar a musculatura do ombro, 

será utilizado um equipamento que mede o movimento do músculo (contração). São pequenas 

caixinhas retangulares que serão colocadas na sua pele e seguras por fita. Ainda serão realizados três 

movimentos de levantar e abaixar os braços e três exercícios utilizando uma barra flexível que o senhor 

(a) precisará balançar com um dos braços. Será dado um descanso de 1 minuto entre as tentativas. 

Você terá que fazer força durante alguns movimentos para avaliar o máximo de força que você 

consegue realizar.  

 

Possíveis benefícios  

O (a) Sr. (a) deve estar ciente de que não existem benefícios diretos à sua pessoa devido à 

participação nesta pesquisa e que os dados obtidos pelos responsáveis auxiliarão no maior 

conhecimento do tratamento da doença estudada.  Também deve estar ciente de que pode se desligar 

da pesquisa a qualquer momento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  

 

Desconforto e risco 

O (a) Sr. (a) fica informado que este experimento poderá apresentar risco mínimo a sua saúde, 

apenas há possibilidade de um leve desconforto e presença dos sintomas de dor após a avaliação, e 

que esses sintomas desaparecerão aos poucos. Caso não ocorra diminuição dos sintomas, o 

pesquisador encontra-se disposto a solucionar o problema. Sua identidade será mantida em sigilo 

absoluto.  

 

Liberdade de participação  

A sua participação neste estudo é voluntária. É seu direito se recusar a participar ou mesmo 

interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso cause qualquer penalidade ou 

prejuízo à sua pessoa.  
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Sigilo de identidade:  

As informações obtidas nesta pesquisa serão de maneira alguma associada à sua identidade e 

não poderão ser consultadas por pessoas leigas sem sua autorização oficial. Estas informações poderão 

ser utilizadas para fins estatísticos ou científicos, desde que fiquem guardados a sua identidade e seu 

anonimato.  

 

Ressarcimento de despesa e indenização  

Caso necessite, o (a) Sr. (a) receberá auxílio para custear o transporte até o local de coleta e 

para o retorno à sua casa. O (a) Sr. (a) também foi informado que não existe nenhum tipo de seguro 

de saúde ou de vida que possa vir a lhe beneficiar em função de sua participação neste estudo. Além 

disso, é direito do (a) Sr. (a) solicitar indenização caso a participação nesse estudo venha a lhe 

prejudicar de alguma forma.  

 

Os responsáveis pelo estudo explicaram todos os riscos envolvidos, a necessidade da pesquisa 

e se prontificaram a responder todas as suas questões sobre o experimento. É direito do (a) Sr. (a) 

receber uma via deste termo de consentimento devidamente assinada e rubricada. Diante de todas 

as informações expostas neste documento o (a) Sr. (a) deverá assinar no espaço destinado abaixo 

para concordar em participar voluntariamente desta pesquisa.  

 

 

Eu, _________________________________________________ portador no RG n°________________ 

Residente à_____________________________________________ bairro_______________________  

Cidade __________________ declaro que tenho ____anos de idade e que concordo em participar, 

voluntariamente, na pesquisa conduzida pelos alunos responsáveis e por seu (sua) respectivo(a) 

orientador(a).  

 

Nome do voluntário: _____________________________________________ Data:_______________  

Assinatura do voluntário: _____________________________________________________________  

 

Nome do pesquisador: _____________________________________________ Data: _____________  

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________________________  

 

Para questões relacionadas a este estudo, contate:  

Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira, Curso de Fisioterapia – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – FMRP-USP: (16) 3315-4413, siriani@fmrp.usp.br  

Eduardo de Lima Boarati, Curso de Fisioterapia Curso de Fisioterapia – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – FMRP-USP: (16) 3315-0737 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP e FMRP-USP (016) 3602-2228; e-mail: cep@hcrp.fmrp.usp.br 

 

mailto:cep@hcrp.fmrp.usp.br
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 3 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARCO 
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