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RESUMO
HOTTA, GH. Efeito do fortalecimento da musculatura periescapular com adição
do treino neuromuscular na melhora da dor e da incapacidade em pacientes com
síndrome do impacto: estudo controlado randomizado [tese]. Ribeirão Preto:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2018. 63p.

O objetivo do estudo foi investigar o efeito da adição de exercícios de controle motor
da escápula a um programa de exercícios de fortalecimento convencional em
desfechos clínicos, força muscular e amplitude de movimento em pacientes com
síndrome do impacto subacromial. Métodos: Sessenta pacientes com SIS foram
alocados aleatoriamente em dois grupos distintos: fortalecimento ou exercícios
focalizados na escápula de controle motor. As intervenções foram realizadas três
vezes por semana durante oito semanas. Função, dor, cinesiofobia, efeito percebido
global, satisfação com o tratamento, força muscular, amplitude de movimento e
posição da escápula foram medidos antes da intervenção (baseline), 4 semanas após
o início, no final da intervenção (8 semanas após o início) e 16 semanas após a linha
de base. A dor e a função do ombro foram avaliadas pela versão brasileira do Índice
de Dor e Incapacidade no Ombro (SPADI-Br). Um avaliador cego para a atribuição de
grupo mediu todos os resultados. Não houve diferenças entre os grupos nos
desfechos primário e secundário. Em conclusão, a adição de exercícios de controle
motor ao fortalecimento muscular forneceu pouco valor agregado para melhora da
função e da dor em pacientes com SIS.
Palavras chave: Dor no ombro, função, reabilitação, terapia de exercícios
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ABSTRACT
HOTTA, GH. Effect of periscapular muscle strengthening with addition of
scapula motor control exercises on pain and disability in patients with Shoulder
Impingement syndrome: A Randomized Controlled Trial [tese]. Ribeirão Preto:
University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, 2018. 63p.

The objective of the study was investigate the effect of adding scapula motor control
exercises to a program of conventional strengthening exercises in clinical outcomes,
muscle strength and range of motion in patients with subacromial impingement
syndrome. Methods: Sixty patients with SIS were randomly allocated in two different
groups: strengthening or motor control scapula-focused exercises. The interventions
were performed three times a week for eight weeks. Function, pain, kinesiophobia,
global perceived effect, satisfaction with treatment, muscle strength, range of motion
and scapula position were measured before intervention (baseline), 4 weeks after
baseline, at the end of intervention (8 weeks after baseline) and 16 weeks after
baseline. Shoulder pain and function were assessed by the Brazilian version of
Shoulder Pain and Disability Index (SPADI-Br). An assessor blinded to group
assignment measured all outcomes. There were no between-group differences in
primary and secondary outcomes. In conclusion, the addition of motor control
exercises to strengthening treatment provides little-added value regarding improving
function or pain in patients with SIS.
Key Words: Shoulder pain; Function, Rehabilitation, Exercise Therapy
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1. INTRODUÇÃO

A síndrome do impacto subacromial (SIS) é uma condição de dor no ombro em
que os indivíduos relatam dor ou desconforto associados a movimentos repetitivos
realizados acima da cabeça (CAMARGO et al., 2009; MICHENER; MCCLURE;
KARDUNA, 2003). Corresponde de 44%-65% de todas as queixas de dor no ombro
(MICHENER; MCCLURE; KARDUNA, 2003; VAN DER WINDT et al., 1996) resultando
em aumento da incapacidade e redução da qualidade de vida (CHIPCHASE et al.,
2000). Fatores associados a SIS incluem: alterações na cinemática da escápula e da
clavícula (LAWRENCE et al., 2014), rigidez e instabilidade glenoumeral (LUDEWIG;
REYNOLDS, 2009) e fraqueza muscular ou distúrbios no controle motor (PHADKE;
CAMARGO; LUDEWIG, 2009). O tratamento convencional para a SIS inclui exercícios
ativos de alongamento e fortalecimento que podem ser associados a outras terapias,
como acupuntura, mobilização, terapia manual, bandagem elástica, taping, exercícios
proprioceptivos, estabilização da escápula e outras modalidades terapêuticas na
redução da dor a curto prazo, melhora da função e amplitude de movimento (ADM)
(ABDULLA et al., 2015; DONG et al., 2015; GOLDGRUB et al., 2016; HAIK et al.,
2016; STEURI et al., 2017).
A escápula desempenha um papel importante na absorção e transferência de
energia para maximizar os graus de liberdade do membro superior (MCQUADE;
BORSTAD; DE OLIVEIRA, 2016). Os músculos periscapulares agem sinergicamente
para permitir o acoplamento dos movimentos escapulo-umerais. Na última década, a
avaliação da escápula e o tratamento focado em “exercícios de controle motor”
tornaram-se onipresentes para o processo de reabilitação do ombro doloroso. Uma
recente revisão sistemática com meta-análise demonstrou que intervenções focadas
13

na escápula devem ser consideradas no tratamento da SIS, fornecendo resultados
benéficos a curto prazo para dor, função (SAITO et al., 2018) e ADM do ombro (BURY
et al., 2016; SAITO et al., 2018). Recomenda-se cautela ao interpretar os dados do
estudo, uma vez que os efeitos do tratamento na função do ombro têm se mostrado,
na maioria das vezes, baseados em estudos com alto risco de viés (BAŞKURT et al.,
2011; SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014).
As intervenções propostas são variadas e incluem o uso de técnicas como
alongamento (BAŞKURT et al., 2011; STRUYF et al., 2013), fortalecimento muscular,
controle motor e estabilização escapular (BAŞKURT et al., 2011; MOEZY;
SEPEHRIFAR; SOLAYMANI DODARAN, 2014; SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014;
STRUYF et al., 2013), taping (MILLER; OSMOTHERLY, 2009) e uso de mobilização
da escápula (AYTAR et al., 2015). Entretanto, os estudos incluídos mostraram alto
risco de viés de randomização (AYTAR et al., 2015; BAŞKURT et al., 2011; MILLER;
OSMOTHERLY, 2009; MOEZY; SEPEHRIFAR; SOLAYMANI DODARAN, 2014;
SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014; STRUYF et al., 2013), alocação (AYTAR et al., 2015;
BAŞKURT et al., 2011; MOEZY; SEPEHRIFAR; SOLAYMANI DODARAN, 2014;
SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014), cegamento do terapeuta responsável pelas
avaliações (BAŞKURT et al., 2011; SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014) e alto risco de
viés devido a elevadas taxas de abandono (BAŞKURT et al., 2011; MILLER;
OSMOTHERLY, 2009; SHAH; SUTARIA; KHANT, 2014).

Um estudo recente

(STRUYF et al., 2013) mostrou que os exercícios de controle motor da escápula
associados à mobilização e ao alongamento levaram à melhora da função do ombro
clinicamente relevante e da dor. Este estudo envolveu uma amostra limitada (n = 22),
risco incerto de viés de seleção por causa de detalhes insuficientes de randomização,
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alto risco de viés no cegamento do terapeuta que realizou a avaliação e tratamento,
terapia multimodal e falta de avaliação da força muscular e ADM em diferentes
posições do braço. Portanto, há necessidade de mais pesquisas por meio de ensaios
clínicos de alta qualidade que avaliem adequadamente os efeitos dos exercícios de
controle motor da escápula nos desfechos clínicos.

2. OBJETIVO

Determinar o efeito da adição de exercícios de controle motor da escápula a
um programa de fortalecimento muscular, na incapacidade, dor, força muscular e ADM
em indivíduos com SIS.

3. MÉTODOS

3.1. Desenho do estudo

Ensaio clínico controlado randomizado, prospectivamente registrado, 2 braços,
paralelo, avaliador blidando, paciente blindado e alocação oculta. Os procedimentos
foram descritos segundo as recomendações do Consolidated Standards of Reporting
Trials (CONSORT statement).

3.2. Metodologia e Participantes

Indivíduos com SIS foram recrutados de Março/2016 a Junho/2017 pela
Secretaria Municipal de Saúde. Foram incluídos: participantes com história de dor no
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ombro com duração acima de uma semana localizada na região ântero proximal do
ombro, positividade para 3 dos 5 testes de SIS: 1) Neer, 2) Hawkins-Kennedy, 3) arco
doloroso, 4) dor ou fraqueza a resistência à rotação externa, 5) Jobe. Esse conjunto
de testes é sugerido por fornecer melhor acurácia diagnóstica (MICHENER et al.,
2009). Os critérios de exclusão foram: história de trauma ou cirurgia no ombro, ruptura
total do tendão do manguito rotador e do bíceps, praticantes de atividade esportivas
que envolva os membros superiores, indivíduos que possuam doenças neurológicas
para não comprometer os objetivos do estudo (ex: acidente vascular cerebral,
epilepsia, esclerose múltipla, doença de Parkinson e neuropatia periférica),
reprodução de dor no ombro com dor irradiada, dormência ou formigamento no
membro superior como indicativo de acometimento primário na região da cervical ou
torácica, doença sistêmica que envolva as articulações (ex: artrite reumatoide),
presença de disfunções no punho como por exemplo síndrome do túnel do carpo, e
terem realizado tratamento fisioterapêutico no ombro nos últimos seis meses.
O ensaio clínico foi conduzido em um ambulatório público fornecido pelo
sistema de saúde local. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade (CAAE:52563216.0.0000.5414) e registrado no ClinicalTrials.gov
(NCT02695524). Todos os participantes foram informados sobre os procedimentos e
assinaram o termo de consentimento.

3.3. Randomização e Intervenção

Os pacientes foram randomizados para os grupos usando envelopes opacos,
selados, sequencialmente numerados, preparados por um indivíduo não envolvido no
recrutamento, avaliação e tratamento dos pacientes. A randomização simples foi
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conduzida utilizando o software Microsoft Excel for Windows (Microsoft Corporation,
Redmond, Washington).
Após a avaliação inicial, os participantes elegíveis foram encaminhados para
um fisioterapeuta com experiência clínica de 4 anos no protocolo de exercícios
responsável pelo tratamento. Os envelopes foram abertos no primeiro dia de
tratamento e os participantes foram alocados randomicamente para dois grupos de
tratamento: Grupo fortalecimento (GF) e Grupo Controle Motor (GCM). Os sujeitos
foram tratados individualmente e blindados quanto a alocação ao tratamento. Devido
à natureza das intervenções, não foi possível cegar os fisioterapeutas que realizaram
as intervenções.
As intervenções foram realizadas com duração de 8 semanas, 3 vezes por
semana em dias não consecutivos. Cada sessão teve duração de 50 minutos e os
indivíduos foram tratados individualmente. Os pacientes alocados no GF realizaram 6
exercícios de fortalecimento muscular que enfatizam a ação dos músculos
periescapulares: 1) Decúbito lateral com rotação externa abdução a 0º (DE MEY et
al., 2013; HESS et al., 2005); 2) Prono abdução horizontal com rotação externa de 90º
a 135º (DE MEY et al., 2009; ESCAMILLA et al., 2009); 3) Scapular punch (REINOLD;
ESCAMILLA; WILK, 2009); 4) Knee Push (MAENHOUT et al., 2010); 5) Full Can
(ESCAMILLA et al., 2009; MAENHOUT et al., 2010); 6) Diagonal D1 (ESCAMILLA et
al., 2009) (Tabela 1). A carga proposta para cada exercício foi de 60% de 1 repetição
máxima (RM) na primeira semana, devido ao primeiro contato com os exercícios
(RATAMESS et al., 2009). A progressão semanal da carga foi em média de cerca de
2,5% de aumento por semana até -80% de 1-RM, de acordo com a força de cada
participante (RATAMESS et al., 2009). Os exercícios foram realizados em 3 séries de
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10 repetições, com intervalo de 1 minuto entre as repetições entre a primeira e quarta
semana. A partir da quarta semana, os exercícios foram progredidos para 12
repetições e da quinta a oitava semana para 15 repetições (American College of
Sports Medicine position stand, 2009). O exercício Push up plus (ESCAMILLA et al.,
2009; WEISER et al., 1999) com os pés apoiados no chão foi considerado o exercício
de progressão do Knee push (MAENHOUT et al., 2010). A progressão da carga do
exercício push up plus ocorre com a elevação dos pés sobre apoios, podendo chegar
a 47,5 cm de altura (LEAR; GROSS, 1998) (Tabela 2).
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Tabela 1: Descrição dos exercícios de fortalecimento muscular
Exercício
Decúbito lateral
com rotação
externa
abdução a 0º

Descrição
Em decúbito lateral com
cotovelo a 90º e braço
apoiado ao lado do tronco,
realizar o movimento de
rotação externa.
Em decúbito ventral,

Prono abdução

realizar o movimento de

horizontal com

extensão do braço em

rotação externa

abdução horizontal entre

de 90º a 135º

90º a 135º com rotação
externa do braço.
Em decúbito ventral,
cotovelo estendido e

Scapular punch

ombro a 90º, realizar o
movimento de elevar o
braço e retirar o ombro da
maca.

Com as mãos e joelhos
Knee Push

apoiados no chão, realizar
movimentos de protração
e retração da escápula.

Partindo da posição
Full can

relaxada realizada
abdução e rotação externa
do braço.
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Padrão de flexão,
Diagonal D1

abdução horizontal e
rotação externa.

Tabela 2: Progressão dos exercícios em cadeia cinética fechada

Knee push fase
inicial

Push up plus apoio
dos pés no chão

Push up plus pés
elevados a 20 cm

Push up plus pés
elevados a 40 cm

Os pacientes alocados no GCM realizaram a mesma progressão e os mesmos
exercícios do GF. Foram adicionados a esse grupo 6 exercícios de controle motor
focados na escápula: A) Towel Slide (VOIGHT; THOMSON, 2000); B) Scapular Clock
(VOIGHT; THOMSON, 2000); C) PNF Scapular (VOIGHT; THOMSON, 2000); D)
Inferior Glide modificado (BEN KIBLER et al., 2008; EKSTROM; DONATELLI;
SODERBERG, 2003); E) Scapular Orientation Exercise (SOE) (MOTTRAM, 1997;
MOTTRAM; WOLEDGE; MORRISSEY, 2009); F) Protração e retração no espelho
(Tabela 3). Os exercícios de controle motor foram realizados sempre no início de cada
sessão. Da primeira até a terceira semana, foram realizados 3 séries de 10
movimentos para cada exercício com feedback verbal, visual e cinestésico. Na quarta
semana foram progredidos para 12 movimentos e o estímulo visual foi retirado. A partir
da quinta até a oitava semana os exercícios progrediram para 15 repetições e foi
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realizado somente feedback verbal pelo terapeuta. Para ambos os grupos, a
sequência dos exercícios realizados foi randomizada em bloco no início de cada
semana.

Tabela 3: Exercícios e aplicação do feedback dos exercícios de controle motor
Exercício

Descrição
Em pé ao lado da uma maca,
com a utilização de uma toalha,

Towel slide

realizar maior flexão anterior,
seguida do retorno à posição
inicial.

Em pé ao lado da maca, com a
mão apoiada em uma bola,
Scapular Clock

realizar

movimentos

de

elevação, protração, depressão
e retração escapular.
Em decúbito lateral o terapeuta
auxilia o paciente a realizar o
PNF scapular

movimento de elevação com
protração e depressão com
retração da escápula.

Sentado com a mão apoiada
lateralmente em uma pequena
Inferior Glide
Modificado

bola, realizar um movimento de
retração

escapular

deslizamento

da

bola,

com
sem

realizar pressão inferior.
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As mãos apoiadas no processo
coracóide da escápula, realizar
Scapular
Orientation
Exercise (SOE)

o

movimento

escapular

de

retração

e

observar

a

movimentação

posterior

do

processo coracóide.
Sentado

em

frente

à

um

espelho, braços elevados a 90º,
Protração e

realizar

retração no

protração

espelho

os

movimentos
e

retração

de
da

escápula e ajuste da altura dos
ombros (alongamento mínimo
da faixa).

3.4. Medidas de Desfecho e Seguimento

As medidas dos desfechos primário e secundário foram obtidas antes da
intervenção (avaliação linha de base), 4 semanas após linha de base, no final da
intervenção (8 semanas após linha de base) e a 16 semanas após a linha de base. A
função do ombro foi considerada como desfecho primário do estudo e a dor,
percepção do efeito do tratamento, satisfação, cinesiofobia, força, amplitude de
movimento e posição da escápula foram considerados os desfechos secundários
Função e dor: A versão brasileira do questionário Shoulder Pain and Disability
Index (SPADI-Br) foi utilizada para avaliar a dor e função do ombro e é um instrumento
válido e confiável para avaliar indivíduos com disfunções do ombro (MARTINS et al.,
2010). A Mínima Diferença Importante (MDI) considerada para o questionário é de 10
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pontos (ROY; MACDERMID; WOODHOUSE, 2009) e altos escores indicam pior
condição.
A escala numérica verbal de dor foi utilizada para mensurar a intensidade da
dor percebida pelo paciente. É uma ferramenta válida e confiável para avaliação de
indivíduos com dor no ombro, apresenta valores que variam de zero a dez e deve ser
respondida com base na intensidade de dor referida no momento do teste (FARRAR
et al., 2001; TURK et al., 2003) . Um aumento de 15% a 20% nos valores da linha de
base são considerados diferenças clinicamente relevantes (TURK et al., 2003).
Percepção de efeito do tratamento, satisfação e cinesiofobia: A escala de
percepção do efeito global da intervenção avalia o efeito global do tratamento
percebido pelo paciente comparando os sintomas entre o início e os últimos dias
próximos a avaliação. Valores positivos indicam melhora e valores negativos indicam
piora dos sintomas (COSTA et al., 2008). Para avaliação da satisfação do paciente
sob os cuidados fisioterapêuticos foi utilizado o Questionário Medrisk (DE FÁTIMA
COSTA OLIVEIRA et al., 2014) e para avaliação do nível de cinesiofobia foi aplicada
a Escala Tampa de Cinesiofobia. Maiores valores indicam grau elevado de
cinesiofobia (DE SOUZA et al., 2008).
Força, amplitude de movimento e posição da escápula: Para avaliação da
força, foi utilizado o dinamômetro manual (Lafayette®, Lafayette Instrument Company,
Ind., EUA). Foram realizadas medidas da força muscular em abdução, adução,
rotação interna e rotação externa do braço (BESHAY; LAM; MURRELL, 2011) e
medidas de força para a musculatura específica dos músculos serrátil anterior,
trapézio descendente, transverso e ascendente (COOLS et al., 2010).
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Para avaliação da amplitude de movimento foi utilizado o inclinômetro digital
(Lafayette®, Lafayette Instrument Company, Ind., EUA) durante os movimentos de
flexão ativa e rotação interna e externa do úmero (MULLANEY et al., 2010). Também
foram avaliados os movimentos de rotação superior e a inclinação anterior/posterior
da escápula (COOLS et al., 2010; SCIBEK; CARCIA, 2014; WATSON et al., 2005)
que apresentam, confiabilidade intraexaminador entre boa a excelente (JOHNSON;
MCCLURE; KARDUNA, 2001; LAUDNER; STANEK; MEISTER, 2007) e um critério
de validade bom a excelente (JOHNSON; MCCLURE; KARDUNA, 2001; SCIBEK;
CARCIA, 2014).

3.5. Análise Estatística

A amostra foi calculada pelo software G*Power 3.1 for Windows (Universität
Kiel, Germany) baseada no desfecho primário do estudo avaliado pelo questionário
SPADI-Br (MARTINS et al., 2010). A amostra foi calculada na capacidade do
questionário de detectar uma diferença de 10 pontos do desfecho escore global,
considerada a mínima diferença clinicamente relevante, com alfa de 5%, poder de
80% e considerando uma perda amostral de 20%.
A análise estatística do estudo seguiu os princípios da análise por intenção de
tratar (ELKINS; MOSELEY, 2015; MORDEN et al., 2011) e foi realizada por um
pesquisador não envolvido na avaliação e protocolo de tratamento. As medidas de
força foram

examinadas com normalização do peso

corporal (força em

quilogramas/quilograma de peso corporal X 100).
O modelo linear de efeitos mistos foi conduzido para as variáveis primárias e
secundárias. “Tempo” e o “grupo” foram considerados efeitos fixos e os participantes
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o efeito randômico. A interação “tempo x grupo” foi incluída na análise para avaliar o
efeito da diferença entre os grupos em cada seguimento e valor da linha de base da
variável dependente foi incluída como covariável para correção de possíveis
diferenças (KRUEGER; TIAN, 2004). O nível de significância foi de 0,05 para todas as
análises. O cálculo do tamanho de efeito (TE) e da mínima diferença importante (MDI)
foi realizado segundo Armijo-Olivo et al (ARMIJO-OLIVO et al., 2011). Os valores de
tamanho de efeito foram considerados pequeno (até 0,2), moderado (0,5), e grande
(maior ou igual a 0,8) (COHEN, 1988)
A confiabilidade intra-examinador foi estabelecida pelo Coeficiente de
Correlação Intraclasse (CCI3,k), as medidas de erro pelo Erro Padrão da Medida (EPM)
e Mínima Mudança Detectável (MMD) com intervalo de confiança de 95% (FLEISS,
1986), para os valores da força, posição da escápula e amplitude de movimento. Os
valores de CCI foram categorizados como pobre (< 0.40), moderado (0.40 ≤ ICC ≤
0.75) ou excelente (> 0.75) (FLEISS, 1986).

4. RESULTADOS

Um total de 113 pacientes foram avaliados na clínica entre Março de 2016 e
Junho 2017 sobre a possível inclusão neste ensaio clínico. O fluxo de participantes
durante o estudo é ilustrado na Figura 1. Dos 113 pacientes avaliados, 53 não foram
considerados elegíveis para inclusão no ensaio clínico, principalmente por não
apresentarem positividade para os testes clínicos de SIS, apresentaram exames de
imagem com presença de ruptura dos tendões do manguito rotador ou dor de origem
traumática. Os 60 pacientes foram randomizados para o GF e GCM. Três pacientes
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do GF e três pacientes do GCM não conseguiram acompanhar o tratamento para
reavaliação em 4 semanas após randomização. Uma paciente do GCM sofreu parada
cardíaca em sua casa e morreu antes de completarmos a avaliação de 16 semanas
após a randomização. Destes pacientes que não deram seguimento, um paciente do
GF e dois pacientes do GCM retornaram ao local do estudo para realizar todas as
avaliações planejadas. Os dados referentes a dor, função do ombro e os demais
questionários dos participantes que não deram seguimento ao tratamento e que não
compareceram as avaliações planejadas foram obtidos via telefone. Portanto, a
medida do desfecho primário foi obtida de 60 participantes (100%) nas avaliações de
4 e oito semanas e de 59 (98,4%) participantes em 16 semanas de seguimento.
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Recrutamento

Figura 1: Diagrama de fluxo dos participantes
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As características dos participantes deste ensaio clínico estão presentes na
tabela 4. Os grupos foram iguais na linha de base para todas as características
avaliadas. A população do estudo foi composta por adultos e cada grupo apresentou
números iguais de homens e mulheres com dor crônica no ombro. Participantes do
GF receberam em média 22,2 (DP=2) sessões de tratamento e participantes do GCM
receberam em média 22,4 (DP=1,7) sessões de tratamento.

Tabela 4: Características demográficas dos grupos Exercício de Fortalecimento
(GF) e Exercício de Controle Motor (GMC)

Grupo F

Grupo CM

(n=30)

(n=30)

Idade (anos), média (DP)

47 (10)

51 (8)

Mulheres, n (%)

21 (70)

21 (70)

1,64 (0,08)

1,64 (0,07)

Massa Corporal (Kg), média (DP)

77 (13,9)

79,3 (14,2)

IMC, (Kg/m2), média (DP)

28,4 (4,4)

29,4 (4,9)

Lado direito dominante, n (%)

30 (100)

28 (93,3)

Lado dominante testado, n (%)

14 (46,6)

18 (60)

Duração dos sintomas (meses), média (DP)

28 (15)

29 (33)

Medicação para dor, n (%)

24 (80)

27 (90)

SPADI-BR escore total (0-100), média (DP)

63,3 (18)

65,7 (21)

Escala visual numérica da dor (0-10), média (DP)

3,7 (3,7)

3,9 (3,4)

Altura (m), média (SD)
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Cinesiofobia (17-68), média (DP)

42,1 (7,8)

42,8 (8,3)

Percepção global do efeito (+5 a -5), média (DP)

2 (2,4)

2,8 (1,4)

Satisfação com o tratamento (13-80), média (DP)

60,8 (5,3)

63,1 (3,8)

IMC: Índice de Massa Corpórea; SPADI-Br: Versão Brasileira do Shoulder Pain
and Disability Index.

Os dados de todas as medidas pré e após a randomização do GF e do GCM
estão apresentados nas tabelas 5, 6, e 7. Para a medida do desfecho primário
funcionalidade, as diferenças entre a média total (SPADI-Br escore) entre os grupos
avaliados nos períodos de seguimento (4, 8 e 16 semanas) foram considerados com
efeito pequeno, não apresentaram evidência de diferença (p>0,05) e sem mudanças
clinicamente importantes. A quatro semanas de seguimento, o GCM apresentou 6,4%
[-19,4; 6,6] mais função que o GF. Após o tratamento, o GF apresentou 2,6% mais
função que o GCM. Em 16 semanas de seguimento o GF apresentou 1,5% [-11,5;
14,5] mais função que o GCM.
Para os desfechos secundários, as diferenças entre os valores médios para a
dor, cinesiofobia, percepção global de efeito, satisfação com o tratamento, amplitude
de movimento, força muscular e posição da escápula entre os grupos avaliados nos
períodos de seguimento foram considerados com efeito pequeno, não apresentaram
evidência de diferença (p>0,05) e sem diferenças clinicamente importantes (Tabelas
5, 6, 7 e 8). Nenhum efeito adverso foi reportado durante a intervenção, com exceção
da presença de dor muscular tardia nas primeiras duas semanas devido à realização
de exercícios, em ambos os grupos.
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Tabela 5: Medidas Clínicas pré-tratamento, em 4 semanas, em 8 semanas após o tratamento
e com 16 semanas de seguimento para os sujeitos nos grupos Fortalecimento (GF) (n = 30)
e Grupo Controle Motor (GCM) (n = 30)

Semanas

Grupo F

Grupo CM

Diferença

[IC 95%]

[IC 95%]

entre Grupos

(pontos)

(pontos)

[IC 95%]

P
valor

TE

MDI
0,5

SPADI Total (escore de 0 a100 pontos; baixos escores indicam melhor função)
Inicial

63,3 [56,4; 70,1]

65,7 [57,8; 73,5]

4

49,8 [41; 58,7]

43,5 [33; 53,9]

6,4 [-19,4; 6,6]

,33

,2

10,3

8

37,1 [27,6; 46,6]

39,7 [28,4; 50,9]

2,6 [-10,4; 15,6]

,69

,09

11,1

16

32,8 [23; 42,5]

34,2 [23; 45,4]

1,5 [-11,5; 14,5]

,82

,05

11,2

SPADI Dor (escore de 0 a100 pontos; baixos escores indicam níveis baixos de dor)
Inicial

70,4 [63,1; 77,6]

73,5 [65,8; 81,1]

4

57,8 [47,6; 67,9]

49 [37,3; 60,6]

8,8 [-23; 5,4]

,22

,3

14,6

8

43,7 [33,2; 54,2]

43 [31; 55]

0,7 [-15; 13,4]

,91

,02

15,1

16

39,3 [28; 50,5]

39,3 [27,7; 50,8]

0 [-14,2; 14,2]

1

0

15,3

SPADI Incapacidade (escore de 0 a 100 pontos; baixos escores indicam níveis baixos
de incapacidade)
Inicial

58,8 [51,1; 66,4]

60,8 [52,3; 69,2]

4

44,8 [36,3; 53,4]

40 [30; 49,9]

4,8 [-17,8; 8,1]

,46

,2

10,9

8

32,9 [23,4; 42,4]

37,6 [26,6; 48,5]

4,6 [-8,3; 17,6]

,47

,2

13,7

16

28,6 [19,5; 37,7]

31 [19,8; 42,3]

2,4 [-10,5;
15,4]

,70

,09

13,7

Escala Visual Numérica da Dor (escore de 0 a 10 pontos; 0 indica sem dor e 10 a pior
dor)
Inicial

3,7 [2,3; 5,1]

3,9 [2,6; 5,2]

4

2,8 [1,5; 4]

1,5 [0,5; 2,6]

1,2 [-2,7; 0,3]

,05

,4

1,5

8

1,8 [0,7; 3]

1,3 [0,3; 2,2]

0,5 [-2,1; 0,9]

,45

,2

1,4

16

0,5 [-0,09; 1,1]

1,2 [0,3; 2,1]

0,7 [-0,8; 2,2]

,35

,3

1,1
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TAMPA Cinesiofobia (escore de 17 a 68 pontos; altos escores indicam alta
cinesiofobia)
Inicial

42,1 [39,2; 45]

42,8 [39,7; 45,9]

4

39,8 [37; 42,4]

40,7 [37,8; 43,6]

0,9 [-3,3; 5,3]

,65

,1

3,7

8

40,2 [36,8; 43,5]

38,9 [35,5; 42,3]

1,2 [-5,5; 3]

,57

,1

4,5

16

38,7 [34,2; 40,7]

37,5 [34,2; 40,7]

1,2 [-5,5; 3]

,57

,1

4,6

Escala de Percepção do Efeito Global (escore de -5 a 5; baixos escores indicam
piores sintomas)
4

2 [1;2,9]

2,8 [2,3; 3,4]

8

2,9 [2,1; 3,7]

3,3 [2,8; 3,8]

0,4 [-0,5; 1,4]

,36

,2

0,8

16

3,3 [2,7; 3,9]

3,1 [2,3; 3,85]

0,2 [-1,1; 0,7]

,67

,03

3,26

MEDRISK Total (escore de 13 a 80; altos escores indicam melhor satisfação do
paciente
4

60,8 [58,9; 62,8]

63,1 [61,7; 64,5]

8

61,3 [59,6; 63]

63,6 [62,2; 64,9]

2,3 [-0,53; 5]

,10

,5

2*

16

62 [60,5; 63,53]

63,8 [62,5; 65,2]

1,8 [-0,3; 4]

,10

,6

1,4

Abreviação: F: Fortalecimento; SFE: Exercícios Focados na Escápula; TE: Tamanho de
Efeito; CI: Intervalo de Confiança; MDI: Mínima Diferença Importante, P Valor em negrito
destacam resultados com significância estatística entre grupos (p <0,05)
* Valores que apresentaram Mínima Diferença Importante
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Tabela 6: Efeito do tratamento na amplitude de movimento pré-tratamento, em 4 semanas, em 8
semanas após o tratamento e com 16 semanas de seguimento para os sujeitos nos grupos
Fortalecimento (GF) (n = 30) e Grupo Controle Motor (GCM) (n = 30)
Grupo F

Grupo CM

Diferença entre

[IC 95%]

[IC 95%]

Grupos

(°)

(°)

[IC 95%]

132,5 [118,8; 146,1]

129 [116,2;141,7]

4

140,4 [129;151,7]

148,5 [140,3; 156,6]

8,1 [-6,2; 22,3]

,26

,3

13,4

8

148 [138,6; 157,4]

147,8 [138,4; 157,2]

0,3 [-14,5; 13,9]

,98

,01

12,6

16

146,6 [137,4; 155,9]

149,9 [141,8; 158]

3,2 [-11; 17,5]

,65

,2

8,4

Inicial

125,3 [111,2;139,4]

120,2 [106,4; 134]

4

139 [127,4; 150,6]

145,2 [137,1; 153,4]

6,3 [-9,3; 22]

,42

,3

13,5

8

147,8 [137,1; 158,4]

145,5 [135,1; 155,9]

2,4 [-18,1; 13,3]

,76

,06

14,1

16

143,2 [132,3; 154,1]

141,3 [129,9; 152,7]

1,9 [-17,6; 13,8]

,81

,06

13

Semanas

P

TE

valor

MDI
0,5

Flexão
Inicial

Abdução

Rotação Externa Neutro
Inicial

46,9 [39,4; 54,3]

54,8 [47,3; 62,2]

4

56 [49,9; 62,1]

58,2 [52,4; 64]

2,2 [-6,3; 10,7]

,61

,1

8

8

60,3 [56; 64,6]

56,8 [50,4; 63,2]

3,5 [-12; 5]

,41

,2

7,2

16

61,6 [55,9; 67,3]

63 [57; 69,1]

1,4 [-7,1; 9,9]

,74

,08

9,2

Rotação Externa 90° abdução
Inicial

60,1 [59,9; 76,2]

60,9 [51,6; 70,2]

4

66,4 [58; 74,9]

66,7 [57,8; 75,6]

0,3 [-11,3; 11,8]

,96

,07

11,4

8

73,7 [66,6; 80,8]

68,3 [60; 76,6]

5,3 [-16,9; 6,2]

,36

,2

10,2

16

71,4 [65,7; 80,1]

70 [61,1; 78,9]

1,4 [-13; 10,1]

,80

,04

8,7

Rotação Interna 90º abdução
Inicial

49,2 [43,1; 55,2]

48,6 [43,1; 54]
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4

53,9 [47,9; 59,9]

53,4 [46,7; 60,1]

0,4 [-8,2; 7,3]

,92

,01

8,5

8

59,2 [54,2; 64,1]

54,6 [40,3; 60]

4,5 [-3,3; 12,3]

,25

,3

6,9

16

57,1 [51,3; 62,9]

54,8 [49,6; 60]

2,3 [-10,1; 5,4]

,55

,09

9,6

Abreviação: S: Fortalecimento; SFE: Exercícios Focados na Escápula; TE: Tamanho de Efeito;
CI: Intervalo de Confiança; MDI: Mínima Diferença Importante

Tabela 7: Efeito do tratamento na força muscular pré-tratamento, em 4 semanas, em 8 semanas
após o tratamento e com 16 semanas de seguimento para os sujeitos nos grupos Fortalecimento
(GF) (n = 30) e Grupo Controle Motor (GCM) (n = 30)
Diferença

Grupo F

Grupo CM

[IC 95%]

[IC 95%]

(KgF)

(KgF)

6,2 [5; 7,4]

5,5 [4,3; 6,6]

4

7,1 [5,8; 8,5]

6,3 [5,1; 7,6]

0,8 [-2,57; 0,9]

,36

,2

1,8

8

7,9 [6,6; 9,2]

7,1 [5,8; 8,4]

0,8 [-2,5; 0,9]

,36

,2

1,7

16

7,8 [6,4; 9,2]

7 [5,7; 8,4]

0,7 [-2,5; 1]

,39

,2

1,8

Inicial

7,8 [6,2; 9,4]

7,9 [6,5; 9,4]

4

8,8 [7; 10,5]

9 [7,2; 10,8]

0,2 [-2; 2,4]

,84

,05

2,4

8

9,16 [7,5; 10,8]

9,23 [7,6; 10,8]

0,06 [-2,2; 2,3]

,95

,02

1,9

16

8,46 [7; 9,9]

9 [7,3; 10,7]

0,5 [-1,7; 2,8]

,63

,1

2,1

Semanas

Entre os

P

Grupos

valor

TE

MDI
0,5

[IC 95%]

Abdução
Inicial

Adução

Rotação Externa Neutro
Inicial

5,8 [4,8; 6,8]

5,7 [4,7; 6,7]

4

5,9 [5; 6,8]

6,1 [5,1; 7,2]

0,2 [-1,1; 1,6]

,71

,1

1,3

8

6,5 [5,7; 7,3]

6,5 [5,5; 7,5]

0,008 [-1,4; 1,3]

,99

,01

1,2

16

6,9 [5,8; 8]

6,4 [5,3; 7,4]

0,5 [-1,9; 0,8]

,42

,3

1,4

1,2 [-1,3; 3,7]

,33

,2

2,5

Rotação Interna Neutro
Inicial

8,6 [6,7; 10,4]

9,4 [7,7; 11]

4

9,12 [7,4; 10,8]

10,4 [8,3; 12,4]
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8

10,4 [8,8; 12]

11,4 [9,2; 13,6]

0,9 [-1,5; 3,5]

,43

,2

2,6

16

10,3 [8,7; 11,9]

10,7 [8,7; 12,8]

0,4 [-2; 2,9]

,73

,1

2,5

Rotação Externa 90º abdução
Inicial

6,7 [5,1; 8,4]

5,62 [4,3; 6,9]

4

7,4 [6; 8,8]

7 [5,5; 8,4]

0,4 [-2,5; 1,7]

,69

,1

1,9

8

8,3 [6,6; 9,9]

7,6 [5,9; 9,3]

0,7 [-2,8 1,4]

,52

,1

2,2

16

8,8 [7; 10,5]

7,8 [6,4; 9,2]

1 [-3,1; 1,1]

,35

,2

2,1

Rotação Interna 90º abdução
Inicial

7,3 [5,7; 8,8]

6,7 [5,3; 8,1]

4

8,2 [6,6; 9,8]

8,2 [6,4; 9,9]

0,06 [-2,3; 2,2]

,95

,02

2,2

8

8,8 [7,4; 10,2]

9,4 [7,3; 11,4]

0,5 [-1,7; 2,8]

,63

,1

2,4

16

9,3 [7,8; 10,9]

9,2 [7,3; 11]

0,1 [-2,4; 2,1]

,88

,04

2,4

Inicial

7,2 [5,6; 8,8]

6,8 [5; 8,5]

4

9,1 [7; 11,1]

10 [8; 12]

0,9 [-1,8; 3,6]

,51

,2

2,7

8

10,3 [8,4; 12]

10,8 [8,7; 13]

0,5 [-2,2; 3,3]

,70

,1

2,7

16

11,1 [8,8; 13,3]

10,6 [8,36; 12,9]

0,5 [-3,2; 2,3]

,73

,08

3

Serrátil Anterior

Trapézio Descendente
Inicial

8,3 [7; 10]

8,8 [7,6; 10]

4

9,8 [8,3; 11,5]

11,1 [9,3; 12,8]

1,2 [-0,9; 3,4]

,25

,3

2,2

8

11,1 [9,4; 12,8]

12,1 [10,4; 13,8]

1 [-1,1; 3,2]

,35

,2

2,3

16

11 [9,2; 12,6]

11,4 [9,5; 13,2]

0,4 [-1,7; 2,6]

,67

,1

2,3

Trapézio Transverso
Inicial

4,4 [3,5; 5,4]

3,3 [2,7; 3,9]

4

4,9 [3,9; 5,9]

4,1 [3,6; 4,7]

0,7 [-0,4; 1,9]

,21

,3

1,1

8

5,1 [4,3; 6]

4,4 [3,8; 5]

0,7 [-0,4; 1,9]

,20

,4

1

16

5,4 [4,3; 6,5]

4,6 [3,7; 5,5]

0,8 [-0,3; 1,9]

,17

,5

,9

Trapézio Ascendente
Inicial

4,3 [3,4; 5,3]

3,1 [2,6; 3,6]

4

4,6 [3,7; 5,5]

4 [3,5; 4,5]

0,5 [-0,5; 1,6]

,31

,3

1

8

5 [4,2; 5,9]

4 [3,5; 4,7]

0,9 [-0,1; 2]

,07

,5

1

16

5 [4; 6]

4,1 [3,3; 5]

0,8 [-0,2; 2]

,11

,4

1,2
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Abreviação: F: Fortalecimento; SFE: Exercícios Focados na Escápula; TE: Tamanho de Efeito;
CI: Intervalo de Confiança; MDI: Mínima Diferença Importante,
* Valores que apresentaram Mínima Diferença Importante

Tabela 8: Efeito do tratamento na posição da escápula pré-tratamento, em 4 semanas, em 8
semanas após o tratamento e com s 16 semanas de seguimento para os sujeitos nos grupos
Fortalecimento (F) (n = 30) e Fortalecimento+ Exercícios Focados na Escápula (S+SFE) (n =
30)

Semanas

Grupo F

Grupo CM

[IC 95%]

[IC 95%]

(°)

(°)

Diferença
Entre

P

Grupos

valor

TE

MDI
0,5

[IC 95%]

Rotação Superior a 0º de elevação umeral
Inicial

5,6 [4,1; 7]

7 [4,8; 9,2]

4

5,3 [3,8; 6,8]

5,7 [4; 7,4]

0,4 [-1,9; 2,7]

,74

,09

2,2

8

5 [3,4; 6,5]

5,7 [3,9; 7,4]

0,7 [-1,6; 3,0]

,55

,2

2,2

16

5,1 [3,5; 6,6]

6,5 [4,6; 8,4]

1,4 [-0,9; 3,7]

,24

,3

2,3

Rotação Superior a 90º de elevação umeral
Inicial

12,8 [9,2; 15,9]

13,6 [10,9; 16,3]

4

13,3 [10,7; 15,4]

14,5 [11,8; 17,1]

1,2 [-2,6; 5]

,54

,2

3,3

8

15 [12; 17,7]

17,6 [14,6; 20,7]

2,6 [-1,2; 6,4]

,18

,4

3,9

16

16,8 [13,8; 20]

20,6 [18,2; 23,2]

3,8 [-1,2; 8,9]

,35

,5

3,7*

Rotação Superior a 180º de elevação umeral
Inicial

30,7 [26,4; 34,2]

35,5 [31,6; 39,6]

4

37,3 [32,9; 40,8]

39,3 [35,8; 42,9]

2 [-3,1; 7,1]

,43

,2

5,4

8

40,9 [36,9; 44,9]

44,3 [40,4; 48,1]

3,4 [-1,8; 8,5]

,19

,3

5,2

16

39,7 [35,5; 44]

44,5 [41,5; 47,6]

4,7 [-0,4; 9,9]

,06

,5

4,8

1,6 [-1,5; 4,7]

,30

,3

3,1

Inclinação Anterior a 0º de elevação umeral
Inicial
4

18,4 [15,6; 21]

19 [17; 21,1]

18,5 [15,4; 21,1]

20,1 [18,4; 21,8]

35

8

19,7 [17; 22,1]

19,4 [17,6; 21,2]

0,3 [-3,4; 2,8]

,83

,03

2,9

16

18,7 [15,8; 21,1]

19,6 [17,6; 21,6]

0,9 [-2,2; 4]

,55

,2

3

Inclinação Anterior a 90º de elevação umeral
Inicial

15 [12,5; 18]

14,2 [11,5; 16,7]

4

14,6 [12,1; 17]

13,6 [11,2; 15,9]

1 [-4,7; 2,7]

,57

,1

3,2

8

15,1 [11,9; 17,9]

12,3 [9,7; 14,9]

2,8 [-0,9; 6,5]

,13

,3

3,7

16

13,2 [9,8; 16,4]

11,7 [8,7; 14,6]

1,5 [-5,3; 2,1]

,39

,2

4,1

Inclinação Anterior a 180º de elevação umeral
Inicial

4,3 [-0,2; 8,9]

4,2 [1,3; 7]

4

2 [-2,7; 6,2]

3,2 [-0,03; 6,7]

1,2 [-4,2; 6,6]

,66

,1

5,3

8

3,1 [-0,9; 7]

0,1 [-3,6; 3,8]

3 [-2,4; 8,4]

,27

,2

5,1

16

0,6 [-4,7; 4,7 ]

0,7 [-3,2; 4,7]

0,1 [-5,3; 5,5]

,96

,07

5,8

Abreviação: F: Fortalecimento; SFE: Exercícios Focados na Escápula; TE: Tamanho de Efeito;
IC: Intervalo de Confiança; MDI: Mínima Diferença Importante, P Valor em negrito destaca
resultados com significância estatística entre grupos (p <0,05)
* Valores que apresentaram Mínima Diferença Importante

A confiabilidade intra-examinador dos valores da amplitude de movimento,
posição da escápula e da força muscular apresentaram excelente confiabilidade
(>0.75). Os valores das diferenças entre os grupos em cada avaliação (4, 8 e 16
semanas) não superaram o erro padrão da medida e a mínima mudança detectável
estimada para os valores da amplitude de movimento, posição da escápula e força
muscular, com exceção da rotação superior da escápula a 90º de elevação umeral na
avaliação de 16 semanas, que apresentou uma diferença 3,8º [95% IC=0,01 a 7,6;
EPM=2º; MMD=3º] no GCM (Apêndice 1).
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5. DISCUSSÃO

Este estudo randomizado controlado mostrou que os grupos melhoram a
funcionalidade e a dor ao longo do tempo, mas não foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos a curto e médio prazos. Ambos os protocolos propostos
são eficazes para melhora clinicamente relevante da dor e da função. Esses
resultados demonstram que a escolha do protocolo de exercícios proposto em nosso
estudo para ser realizado na prática clínica deve considerar as características do
sistema local de saúde, número e duração das sessões de cada paciente e o
programa de exercícios domiciliares.
Os resultados do presente estudo estão de acordo com a literatura que
observaram que a realização de exercícios de controle motor não geram melhora da
dor (BAŞKURT et al., 2011; MOEZY; SEPEHRIFAR; SOLAYMANI DODARAN, 2014),
da força (BAŞKURT et al., 2011; STRUYF et al., 2013) e amplitude de movimento
(BAŞKURT et al., 2011). A realização de exercícios foram estabelecidos como um
critério de abordagem padrão para pacientes com SIS (HAIK et al., 2016) Nosso
protocolo foi baseado apenas em exercícios de força, pois apresentaram maior
evidência no tratamento da SIS persistente (HAIK et al., 2016; STEURI et al., 2017) e
para evitar conclusões tendenciosas devido à aplicação da terapia multimodal.
Exercícios de controle motor com enfoque na ativação coordenada, co-ativação
das restrições dinâmicas, regulação do tônus e rigidez muscular9,10,11 foram realizados
no nosso estudo, sem associação com movimentos funcionais. A articulação
escapulotorácica é inervada pelo sistema de controle motor descendente medial,
responsável por organizar sinergias globais, comprometendo a efetividade do
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recrutamento e fortalecimento individual da musculatura (MCQUADE; BORSTAD; DE
OLIVEIRA, 2016) Assim, o recrutamento de músculos escapulotorácicos globais deve
ser enfatizado e futuros estudos devem ser centrados em movimentos que associam
o uso do membro superior (por exemplo, mãos) durante movimentos funcionais, uma
vez que as transferências de carga entre o membro superior e o esqueleto axial são
realizadas por uma estrutura de tensegridade (LEVIN, 2015; MCQUADE; BORSTAD;
DE OLIVEIRA, 2016).
Este estudo foi realizado com pacientes de um ambulatório de fisioterapia de
nível secundário do sistema público de saúde. Portanto os dados deste estudo podem
ser generalizados para pacientes que apresentam característica similar como
presença dor crônica de intensidade moderada. Os exercícios propostos foram bem
definidos e baseados na literatura e a reprodução destes exercícios de forma
semelhante por outro terapeuta é viável, uma vez que se realize um treinamento
prévio.

5.1. Limitações do estudo

A principal limitação do estudo foi o terapeuta não estar blindado quanto a
alocação no tratamento e não ter avaliado e excluído indivíduos com sensibilização
central e altos níveis de catastrofização, uma vez que na presença destas alterações,
os

pacientes

reorganização

devem
cortical,

receber
por

outras

exemplo

modalidades
(NIJS;

terapêuticas

GOUBERT;

visando

ICKMANS,

a

2016).

Adicionalmente, apesar de alguns pacientes excluídos apresentarem exames
comprobatórios de ruptura total tendínea, nem todos os pacientes incluídos possuíam
exames de imagem.
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6. CONCLUSÃO
A adição de exercícios de controle motor ao fortalecimento muscular forneceu
pouco valor agregado para melhora da função e da dor em pacientes com SIS.

7. REFERÊNCIAS

ABDULLA, S. Y. et al. Is exercise effective for the management of subacromial
impingement syndrome and other soft tissue injuries of the shoulder? A systematic
review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa)
Collaboration. Manual Therapy, v. 20, n. 5, p. 646–656, 2015.

American College of Sports Medicine position stand. Progression models in
resistance training for healthy adults. Medicine and Science in Sports and
Exercise, v. 41, n. 3, p. 687–708, mar. 2009.

ARMIJO-OLIVO, S. et al. Clinical relevance vs. statistical significance: Using neck
outcomes in patients with temporomandibular disorders as an example. Manual
Therapy, v. 16, n. 6, p. 563–572, dez. 2011.

AYTAR, A. et al. The Effects of Scapular Mobilization in Patients with Subacromial
Impingement Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical
Trial. Journal of Sport Rehabilitation, v. 24, n. 2, p. 116–129, 2015.
BAŞKURT, Z. et al. The effectiveness of scapular stabilization exercise in the
patients with subacromial impingement syndrome. Journal of Back and
Musculoskeletal Rehabilitation, v. 24, n. 3, p. 173–179, 2011.

BEN KIBLER, W. et al. Electromyographic analysis of specific exercises for scapular
control in early phases of shoulder rehabilitation. American Journal of Sports
Medicine, v. 36, n. 9, p. 1789–1798, 2008.

39

BESHAY, N.; LAM, P. H.; MURRELL, G. A. C. Assessing the reliability of shoulder
strength measurement: hand-held versus fixed dynamometry. Shoulder & Elbow, v.
3, n. 4, p. 244–251, out. 2011.

BURY, J. et al. Effectiveness of scapula-focused approaches in patients with rotator
cuff related shoulder pain: A systematic review and meta-analysis. Manual Therapy,
v. 25, p. 35–42, 2016.

CAMARGO, P. R. et al. Effects of strengthening and stretching exercises applied
during working hours on pain and physical impairment in workers with subacromial
impingement syndrome. Physiotherapy Theory and Practice, v. 25, n. 7, p. 463–
475, out. 2009.
CHIPCHASE, L. S. et al. Shoulder impingement syndrome : Preoperative health
status. J Shoulder Elbow Surg, v. 9, n. 1, p. 12–15, 2000.

COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd. ed. [s.l:
s.n.]. v. 2
COOLS, A. M. et al. Descriptive profile of scapulothoracic position, strength and
flexibility variables in adolescent elite tennis players. British Journal of Sports
Medicine, v. 44, n. 9, p. 678–684, jul. 2010.

COSTA, L. O. P. et al. Clinimetric testing of three self-report outcome measures for
low back pain patients in Brazil: which one is the best? Spine, v. 33, n. 22, p. 2459–
2463, out. 2008.

DE FÁTIMA COSTA OLIVEIRA, N. et al. Measurement properties of the Brazilian
Portuguese version of the MedRisk instrument for measuring patient satisfaction with
physical therapy care. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy,
v. 44, n. 11, p. 879–889, nov. 2014.

40

DE MEY, K. et al. Trapezius Muscle Timing During Selected Shoulder Rehabilitation
Exercises. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 39, n. 10, p.
743–752, 2009.

DE MEY, K. et al. Conscious Correction of Scapular Orientation in Overhead Athletes
Performing Selected Shoulder Rehabilitation Exercises: The Effect on Trapezius
Muscle Activation Measured by Surface Electromyography. Journal of Orthopaedic
& Sports Physical Therapy, v. 43, n. 1, p. 3–10, 2013.

DE SOUZA, F. S. et al. Psychometric testing confirms that the Brazilian-Portuguese
adaptations, the original versions of the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire, and
the Tampa Scale of Kinesiophobia have similar measurement properties. Spine, v.
33, n. 9, p. 1028–1033, abr. 2008.

DONG, W. et al. Treatments for Shoulder Impingement Syndrome. Medicine, v. 94,
n. 10, p. e510, 2015.

EKSTROM, R. A.; DONATELLI, R. A.; SODERBERG, G. L. Surface
Electromyographic Analysis of Exercises for the Trapezius and Serratus Anterior
Muscles. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 33, n. 5, p. 247–
258, 2003.

ELKINS, M. R.; MOSELEY, A. M. Intention-to-treat analysis. Journal of
Physiotherapy, v. 61, n. 3, p. 165–167, 2015.
ESCAMILLA, R. F. et al. Shoulder muscle activity and function in common shoulder
rehabilitation exercises. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), v. 39, n. 8, p. 663–685,
2009.

FARRAR, J. T. et al. Clinical importance of changes in chronic pain intensity
measured on an 11-point numerical pain rating scale. Pain, v. 94, n. 2, p. 149–158,
nov. 2001.

41

FLEISS, J. Reliability of Measurement. [s.l: s.n.].

GOLDGRUB, R. et al. The Effectiveness of Multimodal Care for the Management of
Soft Tissue Injuries of the Shoulder: A Systematic Review by the Ontario Protocol for
Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Journal of Manipulative and
Physiological Therapeutics, v. 39, n. 2, p. 121–139.e1, 2016.

HAIK, M. N. et al. Effectiveness of physical therapy treatment of clearly defined
subacromial pain: a systematic review of randomised controlled trials. British
Journal of Sports Medicine, v. 50, n. 18, p. 1124–1134, 2016.

HESS, S. A. et al. Timing of Rotator Cuff Activation During Shoulder External
Rotation in Throwers With and Without Symptoms of Pain. Journal of Orthopaedic
& Sports Physical Therapy, v. 35, n. 12, p. 812–820, 2005.

JOHNSON, M. P.; MCCLURE, P. W.; KARDUNA, A. R. New method to assess
scapular upward rotation in subjects with shoulder pathology. The Journal of
Orthopaedic and Sports Physical Therapy, v. 31, n. 2, p. 81–89, fev. 2001.

KRUEGER, C.; TIAN, L. A comparison of the general linear mixed model and
repeated measures ANOVA using a dataset with multiple missing data points.
Biological Research for Nursing, v. 6, n. 2, p. 151–157, 2004.

LAUDNER, K. G.; STANEK, J. M.; MEISTER, K. Differences in scapular upward
rotation between baseball pitchers and position players. The American Journal of
Sports Medicine, v. 35, n. 12, p. 2091–2095, dez. 2007.

LAWRENCE, R. L. et al. Comparison of 3-Dimensional Shoulder Complex
Kinematics in Individuals With and Without Shoulder Pain, Part 2: Glenohumeral
Joint. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 44, n. 9, p. 646-B3,
2014.

42

LEAR, L. J.; GROSS, M. T. An electromyographical analysis of the scapular
stabilizing synergists during a push-up progression. The Journal of Orthopaedic
and Sports Physical Therapy, v. 28, n. 3, p. 146–157, set. 1998.

LEVIN, S. M. Tensegrity: the new biomechanics. Oxford Textbook of
Musculoskeletal Medicine, p. 150–162, 2015.

LUDEWIG, P. M.; REYNOLDS, J. F. The Association of Scapular Kinematics and
Glenohumeral Joint Pathologies. Journal of Orthopaedic & Sports Physical
Therapy, v. 39, n. 2, p. 90–104, 2009.

MAENHOUT, A. et al. Electromyographic analysis of knee push up plus variations:
what is the influence of the kinetic chain on scapular muscle activity? British Journal
of Sports Medicine, v. 44, n. 14, p. 1010–1015, nov. 2010.

MARTINS, J. et al. The Brazilian version of Shoulder Pain and Disability Index:
translation, cultural adaptation and reliability. Brazilian Journal of Physical
Therapy, v. 14, n. 6, p. 527–536, dez. 2010.

MCQUADE, K. J.; BORSTAD, J.; DE OLIVEIRA, A. S. Critical and Theoretical
Perspective on Scapular Stabilization: What Does It Really Mean, and Are We on the
Right Track? Physical Therapy, v. 96, n. 8, p. 1162–1169, 2016.

MICHENER, L. A. et al. Reliability and diagnostic accuracy of 5 physical examination
tests and combination of tests for subacromial impingement. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation, v. 90, n. 11, p. 1898–1903, nov. 2009.

MICHENER, L. A.; MCCLURE, P. W.; KARDUNA, A. R. Anatomical and
biomechanical mechanisms of subacromial impingement syndrome. Clinical
Biomechanics, v. 18, n. 5, p. 369–379, 2003.

MILLER, P.; OSMOTHERLY, P. Does Scapula Taping Facilitate Recovery for

43

Shoulder Impingement Symptoms? A Pilot Randomized Controlled Trial. Journal of
Manual & Manipulative Therapy, v. 17, n. 1, p. 6E–13E, 2009.

MOEZY, A.; SEPEHRIFAR, S.; SOLAYMANI DODARAN, M. The effects of scapular
stabilization based exercise therapy on pain, posture, flexibility and shoulder mobility
in patients with shoulder impingement syndrome: a controlled randomized clinical
trial. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, v. 28, p. 87, 2014.

MORDEN, J. P. et al. Assessing methods for dealing with treatment switching in
randomised controlled trials: A simulation study. BMC Medical Research
Methodology, v. 11, n. 1, p. 4, 2011.

MOTTRAM, S. . Dynamic stability of the scapula. Manual Therapy, v. 2, n. 3, p.
123–131, 1997.

MOTTRAM, S. L.; WOLEDGE, R. C.; MORRISSEY, D. Motion analysis study of a
scapular orientation exercise and subjects’ ability to learn the exercise. Manual
Therapy, v. 14, n. 1, p. 13–18, 2009.

MULLANEY, M. J. et al. Reliability of shoulder range of motion comparing a
goniometer to a digital level. Physiotherapy Theory and Practice, v. 26, n. 5, p.
327–333, jul. 2010.

NIJS, J.; GOUBERT, D.; ICKMANS, K. Recognition and Treatment of Central
Sensitization in Chronic Pain Patients: Not Limited to Specialized Care. Journal of
Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 46, n. 12, p. 1024–1028, 2016.

PHADKE, V.; CAMARGO, P.; LUDEWIG, P. Scapular and rotator cuff muscle activity
during arm elevation: A review of normal function and alterations with shoulder
impingement. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 27, n. 3, p. 320–331, 2009.

RATAMESS, N. A. et al. Progression Models in Resistance Training for Healthy

44

Adults. Med Sci Sports Exerc, v. 41, n. 3, p. 687–708, 2009.

REINOLD, M. M.; ESCAMILLA, R.; WILK, K. E. Current Concepts in the Scientific
and Clinical Rationale Behind Exercises for Glenohumeral and Scapulothoracic
Musculature. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, v. 39, n. 2, p.
105–117, 2009.

ROY, J. S.; MACDERMID, J. C.; WOODHOUSE, L. J. Measuring shoulder function:
A systematic review of four questionnaires. Arthritis Care and Research, v. 61, n. 5,
p. 623–632, 2009.

SAITO, H. et al. Scapular focused interventions to improve shoulder pain and
function in adults with subacromial pain: A systematic review and meta-analysis.
Physiotherapy theory and practice, v. 3985, p. 1–18, 2018.

SCIBEK, J. S.; CARCIA, C. R. Validation of a new method for assessing scapular
anterior‐posterior tilt. International Journal of Sports Physical Therapy, v. 9, n. 5,
p. 644–656, out. 2014.

SHAH, M.; SUTARIA, J.; KHANT, A. Effectiveness of Scapular Stability Exercises in
the Patient With the Shoulder Impingement Syndrome. Indian Journal of Physical
Therapy 2014;2(1):79-84, v. 2, n. 1, p. 79–84, 2014.

STEURI, R. et al. Effectiveness of conservative interventions including exercise,
manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: A
systematic review and meta-analysis of RCTs. British Journal of Sports Medicine,
v. 51, n. 18, p. 1340–1347, 2017.

STRUYF, F. et al. Scapular-focused treatment in patients with shoulder impingement
syndrome: A randomized clinical trial. Clinical Rheumatology, v. 32, n. 1, p. 73–85,
2013.

45

TURK, D. C. et al. Core outcome domains for chronic pain clinical trials: IMMPACT
recommendations. p. 337–345, ago. 2003.

VAN DER WINDT, D. A. W. M. et al. Shoulder disorders in general practice:
Prognostic indicators of outcome. British Journal of General Practice, v. 46, n.
410, p. 519–523, 1996.

VOIGHT, M. L.; THOMSON, B. C. The Role of the Scapula in the Rehabilitation of
Shoulder Injuries. Journal of Athletic Training, v. 35, n. 3, p. 364–372, 2000.

WATSON, L. et al. Measurement of scapula upward rotation: a reliable clinical
procedure. British Journal of Sports Medicine, v. 39, n. 9, p. 599–603, set. 2005.

WEISER, W. M. et al. Effects of simulated scapular protraction on anterior
glenohumeral stability. The American Journal of Sports Medicine, v. 27, n. 6, p.
801–805, dez. 1999.

46

APÊNDICE 1

Tabela 9: Confiabilidade intra-avaliador para todas as medidas de amplitude de
movimento.
Medida

CCI

95% Intervalo
de Confiança

EPM (°)

MMD95% (°)

Flexão

0,98

[0,98; 0,99]

8

11

Abdução

0,94

[0,91; 0,96]

17

25

Rotação Externa Neutro

0,98

[0,98; 0,99]

4

6

Rotação Interna Neutro

0,97

[0,96; 0,98]

2

3

0,98

[0,96; 0,98]

7

9

0,96

[0,95; 0,98]

5

8

Rotação Externa 90º
abdulção
Rotação Interna 90°
abdução

Abreviação: CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse, EPM: Erro Padrão da
Medida; MMD: Mínima mudança detectável

Tabela 10: Confiabilidade intra-avaliador para todas as medidas de posição da
escápula.
Medida
Rotação Superior a 0º
elevação umeral
Rotação Superior a 90º
elevação umeral
Rotação Superior a 180º
elevação umeral
Inclinação Anterior a 0º
elevação umeral
Inclinação Anterior a 90º
elevação umeral
Inclinação Anterior a180º
elevação umeral

CCI

95% Intervalo
de Confiança

EPM (°)

MMD95% (°)

0,96

[0,94; 0,97]

2

3

0,97

[0,96; 0,98]

2

3

0,97

[0,96; 0,98]

3

5

0,97

[0,96; 0,98]

2

3

0,97

[0,96; 0,98]

2

3

0,97

[0,96; 0,98]

3

4
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Abreviação: CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse, EPM: Erro Padrão da
Medida; MMD: Mínima mudança detectável

Tabela 11: Confiabilidade intra-avaliador para todas as medidas de força muscular.
Medida

CCI

95% Intervalo
de Confiança

EPM (kgf)

MMD95%
(Kgf)

Abdução

0,94

[0,91; 0,96]

1

2

Adução

0,94

[0,91; 0,96]

2

3

Rotação Externa Neutro

0,93

[0,90; 0,96]

1

2

Rotação Interna Neutro

0,95

[0,93; 0,97]

2

3

0,97

[0,95; 0,98]

1

2

0,96

[0,94; 0,98]

2

2

Serrátil Anterior

0,98

[0,96; 0,99]

1

2

Trapézio Descendente

0,91

[0,87; 0,94]

2

3

Trapézio Transverso

0,97

[0,95; 0,98]

1

1

Trapézio Ascendente

0,97

[0,95; 0,98]

1

1

Rotação Externa 90°
Abdução
Rotação Interna 90°
Abdução

Abreviação: CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse, EPM: Erro Padrão da
Medida; MMD: Mínima mudança detectável; KgF: Kilograma-força
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