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Resumo 
 
 A proposta deste estudo é mostrar que em meio as atividades modernas com movimentos 
repetitivos, rápidos e continuados o ombro é o principal grupo muscular responsável pela 
movimentação e estabilização da articulação do ombro e o manguito rotador, causando a 
síndrome do impacto um distúrbio cada vez mais observado na pratica clinica.Dentre as 
preocupações das empresas na melhoria da qualidade e competitividade de seus produtos,a 
saúde ocupacional vem ganhando destaque nos últimos anos necessitando assim implantar 
em sua estrutura de negócio, a fisioterapia do trabalho que tem por objetivo solucionar com 
eficiência a raiz do problema de maneira estruturada através de ferramentas 
antropométricas e métodos de diagnóstico para um tratamento apropriado.Para isso foi 
reunido diversos autores para demonstrar que através da avaliação física e ergonômica é 
possível prevenir,evitar ou amenizar os impactos causados oferecendo ao trabalhador uma 
maior interação entre tratamento/trabalho gerando maiores condições e uma rápida 
recuperação. Os resultados obtidos, com enfoque na mecânica e estrutura muscular é para 
que haja uma intervenção do fisioterapeuta do trabalho para propor mudanças no ambiente 
de trabalho na busca da adequação destes ambientes aos indivíduos, tendo como objetivo 
evitar ou amenizar os quadros de síndrome do impacto do ombro. 
 
      Palavras-Chave: Síndrome do impacto; Biomecânica; Fisioterapia do trabalho. 
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1. Introdução 
 
Em todas as espécies, a estrutura correspondente ao ombro não se resume a 

uma única articulação, mas se organiza morfofuncionalmente em um complexo articular 
que possibilita diferentes ações. No ser humano a articulação de maior mobilidade é o 
ombro e, como conseqüência, uma das mais vulneráveis, por isso é comum à manifestação 
de dor nesta região. Trata-se de um complexo de vinte músculos, cinco articulações ósseas 
sendo duas articulações funcionais que permitem uma maior mobilidade entre todas as 
regiões encontradas no corpo humano.1  

Sabe-se que as ações dos membros superiores são de tal complexidade que a 
limitação ou a hipermobilidade, de qualquer natureza, de uma de suas articulações resultam 
em prejuízo funcional de proporções variáveis, desde alterações locais até o envolvimento 
de toda a cadeia cinética formada pela cintura escapular e pelo membro superior. Neste 
contexto, o complexo articular do ombro se coloca na transição entre as ações do membro 
superior e esqueleto axial, o que expões as inúmeras condições de lesões, geradas tanto 
pelas ações da mão isoladamente quanto por desajustes mecânicos mais globais, como as 
alterações de postura corporais tão frequentes nos dias atuais.2 

No processo de avaliação, o fisioterapeuta tem em mãos várias ferramentas 
para serem utilizadas, como palpação óssea, observações de força muscular, utilização do 
goniômetro para análise da amplitude articular dos segmentos corporais, testes específicos 
para verificação de possível patologia pré-existente e realização de antropometria eu se 
refere à medição do tamanho e das proporções do corpo humano.3 

Utilizando de conhecimentos de biomecânica, o profissional pode verificar as 
condições de riscos desse indivíduo e analisar o posto e/ou atividade laboral para a qual o 
trabalhador será designado, sendo assim, prevenir quadros de lesões precoces.4 

Estudos epidemiológicos atuais comprovam que as doenças ocupacionais têm 
uma dimensão multicausal. Estes estudos identificaram entre os fatores causais os 
biomecânicos, ergonômicos, psicossociais, individuais, metabólicos e socioculturais. 
Todos esses fatores se unem para fazer das doenças ocupacionais um complexo quadro de 
degradação do indivíduo, influenciando diretamente no equilíbrio entre corpo/mente/meio 
sócio-econômico-cultural na qual está inserido e que é imprescindível para que se tenha 
uma boa qualidade de vida.5  



Portanto, a pesquisa pretende demonstrar o papel do fisioterapeuta no 
processo de avaliação física e ergonômica, pois o mesmo é capaz de agregar conhecimento 
biomecânico, interferindo de modo eficaz, para encaminhar este trabalhador de maneira 
adequada a cada atividade evitando maiores comprometimentos patológicos. O presente 
trabalho buscou através da revisão de literatura demonstrar os principais pontos sobre o 
assunto. 

 
2. Complexo do ombro 

 
O ombro é um complexo articular do corpo humano de maior mobilidade e 

alta funcionalidade, é responsável pela execução da maior parte dos movimentos e 
posicionamento do membro superior no espaço. Graças as suas características anatômicas e 
funcionais, o ser humano consegue realizar tarefas que, do ponto de vista biomecânico e de 
integração neuromotora são muito complexas.6  

 Segundo Souza, no complexo articular do ombro os músculos atuam sobre 
três ossos para o desempenho da maior parte dos movimentos proximais do membro 
superior: a escápula, a clavícula e o úmero.7 

A escápula conecta a clavícula ao úmero e é amplamente móvel. Esse osso 
tem uma face costal, fossa subescapular, e uma face posterior, da qual se projeta a espinha 
da escápula. A espinha continua lateralmente em um processo achatado denominado 
acrômio, que se projeta para frente e se articula com a clavícula. Na região súpero-lateral, a 
escápula apresenta a cavidade glenóide para a articulação com a cabeça do úmero. 8 

Dentre as cinco articulações do ombro, três são do tipo sinovial (glenoumeral, 
esternoclavicular, acromioclavicular) e duas são mecanismos articulares (escapulotorácica 
e subacromial) não possuindo características próprias de uma articulação, mas funcionam, 
do ponto de vista biomecânico, como articulações importantes entre os seguintes da cintura 
escapular.9 
 
2.1. Mecanismo da Lesão 
 



O termo “Síndrome do Impacto” foi popularizado por Neer em 1972. Ele 
enfatizou que tanto a inserção do supra-espinhal no tubérculo maior quanto o sulco 
bicipital estão localizados adiante do arco coracoacromial com o ombro na posição neutra, 
e que, com a flexão anterógrada do ombro, essas estruturas podem passar por debaixo do 
arco coracoacromial, proporcionando a oportunidade para a compressão ou impacto.10  

O espaço entre a região superior da cabeça do úmero e a superfície inferior do 
acrômio é denominado espaço subacromial. Patologias que estreitem esse espaço durante a 
elevação do ombro podem causar a Síndrome do Impacto. O arco coracoacromial e a 
cabeça do úmero delimitam o espaço subacromial, de altura crescente em sentido Antero-
posterior, mais estreito na parte anterior, local em que pode ocorrer impacto – um 
verdadeiro estojo rígido onde se localizam e deslizam as estruturas bursais, capsulares e 
tendinosas mencionadas.11  

Hall12 descreve a Síndrome do Impacto como a redução do espaço 
subacromial nos movimentos de abdução ou flexão conjuntamente a rotação interna, 
levando os tecidos compreendidos neste espaço a ficarem comprimidos, atritando ou 
impactando a bursa, os tendões do manguito rotador entre a cabeça do úmero e o teto osteo 
ligamentar coracoacromial ou do acrômio. O impacto tende a causar micro e macro 
traumatismos nos tendões provocando tendinites e conseqüente bursite. A insistência desta 
síndrome pode acometer em ruptura parcial ou total do manguito rotador. 

O formato do acrômio foi estudado em indivíduos com síndrome do impacto. 
É provável que as lesões do manguito rotador ocorram com maior probabilidade se houver 
um acrômio enganchado, porém não foi possível determinar se o formato do acrômio é 
causado ou resulta de uma laceração do manguito.13  

O acrômio pode ser classificado anatomicamente, conforme sua curvatura 
lateral, em reto, curvo e ganchoso. O tipo ganchoso não seria uma forma anatômica, mas 
uma formação de osteófitos (calcificação) determinados pelas trações exercidas pelo 
ligamento coracoacromial. Quanto mais curvo o acrômio, maior será o impacto 
desenvolvido e maior será a possibilidade de ocorrer uma lesão do manguito rotador. Na 
verdade, os tipos curvos são responsáveis por 81% das rupturas do manguito, encontradas 
no estudo com cadáveres.14  
 
 



 2.2. Fases evolutivas da síndrome do impacto 
 
Neer 15 descreveu 3 fases: 

Fase I: Edema e Hemorragia reversíveis: ocorre em pacientes 
preferencialmente jovens devido a um excesso do uso do membro superior no esporte ou 
no trabalho. As lesões por esforços repetitivos incluem-se nessa fase. O tratamento 
adequado é o conservador. Idealmente se realizam o tratamento da sintomatologia dolorosa 
e a posterior reforço muscular (rotadores internos e externos e bíceps) com o objetivo de 
aliviar o fenômeno de impacto. O afastamento da causa da lesão é um fator essencial para 
evitar a recidiva. 

Fase II: fibrose e tendinite do manguito rotador: ocorrem de maneira crônica e 
intermitente em pacientes com idade entre 25 e 45 anos. Os sinais clínicos são clássicos e 
descritivos a seguir. Nesses casos, o tratamento conservador costuma ser suficiente nos 
primeiros episódios dolorosos apenas; a acromioplastia clássica por via artroscópica ou 
aberta pela míni incisão tem sua grande indicação nessa fase, já que alivia definitivamente 
os sintomas dolorosos e previne a ruptura do manguito, que certamente ocorreria na 
evolução natural da doença. 

Fase III: Ruptura Completa do manguito com alterações ósseas típicas ao raio 
X simples (esclerose óssea, cistos subcondrais, osteófitos na porção anterior e na 
articulação acromioclavicular e contato da cabeça do úmero com o acrômio, nos casos de 
ruptura maciça do manguito). Ocorre geralmente em pacientes acima de 40 e 50 anos. O 
diagnóstico é sempre clínico, mas a confirmação por imagem pode ser obtida por meio de 
ecografia ou ressonância magnética nuclear. A indicação cirúrgica é formal e tem como 
objetivo a acromioplastia (para descomprimir) e a reconstrução de manguito rotador (para 
melhorar a função do membro superior). 
 
3. Avaliação fisioterapêutica 
 
 O componente vital de um programa de reabilitação é a avaliação inicial, que 
possibilita o conhecimento de real situação funcional do paciente. A avaliação do 
complexo do ombro inclui-se elementos subjetivos e objetivos da prática propedêutica.  De 
modo geral, é composta de dados de identificação, anamnese e exame físico (inspeção, 



palpação, amplitude de movimento, força muscular, reflexos, sensibilidade e testes 
especiais). Os testes especiais auxiliam a identificar as estruturas envolvidas no quadro 
patológico e a evidenciar anormalidade da dinâmica articular. Dor, apreensão, subluxação, 
ruídos ou incapacidade funcional são os sinais (sintomas) considerados positivos para esses 
testes.16  
 
4. Biomecânica ocupacional 
 

A biomecânica ocupacional é uma parte da biomecânica geral, que se ocupa 
dos movimentos corporais e forças relacionadas ao trabalho, pois o ser humano em 
diversos aspectos pode ser comparado a uma máquina e suas estruturas corpóreas 
constituem os elementos capazes de fazer essa máquina realizarem seus movimentos. 
Analisa as interações físicas do trabalhador, com seu posto de trabalho, máquinas, 
ferramentas e materiais visando reduzir os riscos de distúrbios músculos-esqueléticos.17 

Se o estresse biomecânico dos esforços manuais for muito alto, lesões graves 
e incapacitantes podem ocorrer a partir de uma deterioração gradual dos tecidos ao longo 
de semanas e mesmo de anos. Segundo Chaffin; Anderson; Martin18, apesar de os 
trabalhadores se acidentarem por traumas de impacto, a maior preocupação é prevenir uma 
variedade de doenças e lesões envolvendo o sistema músculo-esquelético.  

Testes de capacidade funcional aplicados na seleção dos trabalhadores podem 
garantir que o candidato ao emprego não será sobrecarregado quando iniciar suas 
atividades laborais. Esses testes devem ser aplicados tanto na seleção de recrutamento 
quanto aos trabalhadores que retornam ao trabalho após afastamento por algum tipo de 
lesão músculo-esquelética, sendo estes testes, prioridade da biomecânica ocupacional 
devendo ser aplicada por profissionais competentes da área.19 
 
5. Avaliação ergonômica 
 

O Fisioterapeuta do trabalho com conhecimentos em prevenção, ergonomia e 
utilizando de seus conhecimentos de biomecânica, ao verificar as condições de risco, pode 
propor mudanças que tenham por objetivo evitar ou amenizar os quadros de Síndrome do 



Impacto do Ombro. Ele observa não só as tarefas diárias executadas, mas também o 
ambiente, o estado emocional dos indivíduos, o gestual, a relação, o envolvimento com as 
máquinas, inclusive a postura corporal e os problemas que daí podem advir, para realizar 
um diagnóstico ergonômico da empresa e cria possibilidades de prevenção e intervenção.20  

Segundo Baú21,a ergonomia é dividida em quatro fases: a ergonomia 
tradicional, analisa-se posto de trabalho: ergonomia do meio ambiente onde analisa-se a 
temperatura, luminosidade, níveis de ruídos entre outros; ergonomia cognitiva, analisa-se 
ritmo de trabalho, o tempo de ciclo de trabalho, a pressão do trabalho e a quarta fase 
macroergonomia que realiza uma análise completa do sistema. 

 
5.1. Antropometria 
 

A antropometria trata das medidas físicas do corpo humano. Os dados 
antropométricos dos indivíduos são fundamentais para a biomecânica ocupacional. Sem 
esses valores os modelos biomecânicos que estimam áreas de alcance, força e espaços 
necessários para acomodar o corpo humano não podem ser determinados. É a antropometria 
que nos mostra, através das dimensões humanas, as quais variam de indivíduo para 
indivíduo, se o homem está em harmonia com o seu ambiente ou se o ambiente de trabalho 
comporta um homem trabalhando, obtemos ao final, dimensões apropriadas para se projetar 
objetos e espaços.22  

 
5.2 Análise ergonômica do trabalho 
 

A análise ergonômica do trabalho busca a avaliação de aspectos como a 
duração da jornada de trabalho, a função, o ciclo da tarefa, número de movimentos, as 
pausas, as posturas inadequadas, o esforço muscular e os ritmos necessários para a realização 
da tarefa, assim como o tipo de ferramenta, os equipamentos e as condições globais de 
trabalho. Dessa forma a análise ergonômica de trabalho pode contribuir para a melhoria das 
situações do trabalho.23  

Uma análise ergonômica tem como objetivo averiguar (quantitativamente e 
qualitativamente) as condições de trabalho de uma determinada tarefa. Essa análise procura 



mostrar uma situação global das tarefas; assim, ela não se limita tão somente ao aspecto 
organizacional e biomecânico do posto de trabalho, mas verifica o conforto térmico, acústico 
e iluminação.24  

 
7. Metodologia 
 

Para esse estudo houve a necessidade de revisão bibliográfica tendo como 
bases de pesquisa o Google Acadêmico, SCIELO, Scribd, Revistas Brasileiras de Educação 
Médica, de Fisioterapia e de Medicina do Esporte; Revisões de literaturas contando com 
periódicos internacionais de base como o Science Direct, manuais e, por fim, boletim 
editorial, site a Ação Ergonômica – Revista da Associação Brasileira de ergonomia, ao todo 
cerca de 10 artigos, 2 monografias e 6 livros  no período de setembro de 2016 a janeiro de 
2017 que foram utilizadas 5 artigos e os 6 livros com o idioma utilizado português. A 
pesquisa foi baseada em literatura cujo as palavras chaves fora, Complexo do ombro, LER e 
DORT, síndrome do Impacto, biomecânica da lesão e processo industrial. E os critérios 
utilizados foram: ser estudos em livros da área, ser artigo de pesquisa em período nacional 
indexado em bases de dados informatizados e ter sido publicado no período de 1990 a 2016. 

 
8. Resultados e Discussão 
 

Segundo Serafim25, os profissionais que trabalham com os MMSS elevados 
têm um risco 7,9 vezes maior para distúrbios musculoesqueléticos do que aqueles que não 
trabalham nessa posição, destacando-se os professores como classe de maior risco a adquirir 
doenças musculoesqueléticas, junto a outras profissões. 

 Fellet diz que a Síndrome do Ombro Doloroso (SOD) é caracterizada por dor e 
impotência funcional em graus variados, que acomete estruturas responsáveis pela 
movimentação do ombro. Esta é classificada pelas patologias: síndrome do impacto (SI), 
tendinites, capsulite adesiva (CAO) e artropatias. 26 

Atualmente a incidência das lesões relacionadas ao ombro tem crescido, 
levando, por sua vez, ao grande número de pessoas fora do ambiente de trabalho e 
aposentados por invalidez, gerando um ônus maior para a sociedade, segundo Carvalho.27 A 
dor no ombro apresenta prevalência alta, estimada entre 15% a 25% nos pacientes que 
procuram clínicas ortopédicas e de fisioterapia. 



Couto e Moraes consideram como tarefa repetitiva a atividade que apresenta 
um ciclo de trabalho menor que 30 segundos, ou ciclo maior que 30 segundos com 50% do 
tempo ocupado com apenas um tipo de movimento.28 

Deliberato afirma que só a boa estabilidade da escápula contra o tronco é que 
permite a atuação do membro com destreza e força. A estabilização da mesma depende 
basicamente da ação muscular do manguito rotador, com auxílio dos músculos do trapézio, 
rombóides, elevador da escápula e serrátil anterior, esses músculos estão constantemente se 
contrapondo á ação da gravidade. Sem tratamento, a síndrome do impacto frequentemente 
evolui para tendinite e ruptura completa do manguito rotador.29 

Segundo Konin a síndrome do impacto também pode ser decorrente de maus 
hábitos posturais do pescoço e dos membros superiores. A má postura ao sentar (postura 
desleixada) resulta em protrusão anterior da cabeça e do pescoço, rotação medial dos 
membros e aumento da cifose torácica. 30 

Para Souza a etiologia da síndrome do impacto é multifatorial. A área crítica 
para compressão ocorre sobre o tendão do músculo supra-espinhal, que se constitui na 
estrutura com maior probabilidade de ser afetada, resultando em lesões parciais e totais ou 
ainda em calcificações.31 

 
 
9. Conclusão 
 
                           Evidencia-se nesse, que há uma grande importância na identificação da 
síndrome do impacto do ombro grau I, através da avaliação física e ergonômica para que se 
possa planejar uma conduta. Um dos principais determinantes no tratamento inadequado, 
deve-se a falha no diagnóstico das reais etiologias do quadro clínico de avaliação na 
incapacidade dos fatores que agravam o quadro doloroso. 
                           Para um prognóstico satisfatório, faz-se necessário a realização de um 
diagnóstico precocemente. A inicialização de um tratamento de imediato é importante que 
haja a modificação do posto do trabalho, atividade e/ou função deste nas fases iniciais da 
síndrome, evitando-se as fases evolutivas. Deve-se ainda adequar o mobiliário e os 
equipamentos de modo a reduzir a intensidade dos esforços aplicados e corrigir posturas 
desfavoráveis, valorizando a alternância postural. 
 Portanto, a metodologia da biomecânica é uma estratégia decisiva para buscar 
as causas mais freqüentes dos problemas que afetam os indicadores ambulatoriais e estruturar 



de maneira mais adequada para atacar e solucionar os problemas apresentados, buscando a 
adequação destes ambientes aos indivíduos. 
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