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RESUMO  

Introdução: Os problemas do ombro são das complicações músculo-esqueléticas mais vistas 

por profissionais de saúde na atualidade. Apresentam uma incidência de 9,5 por mil pacientes 

que se submetem aos cuidados primários e com uma prevalência de 6,9 a 26%. Objetivos: 

Este estudo tem como alvo o levantamento do percentual de beneficidade da cinesioterapia 

vem apontando o caminho a seguir na elaboração de um protocolo seguro e eficaz 

Metodologia: Esta pesquisa compreende um levantamento bibliográfico com produções 

científicas publicadas entre os anos de 2007 até os dias atuais. Inicialmente foram 

selecionados 30 artigos científicos, dentre estes artigos foram selecionado 17 que comporão a 

atual pesquisa, incluindo o referenciamento teórico bem como a discussão e resultados.  

Resultados e discussão: Em todos os artigos a cinesioterapia vem acompanhada de um 

procedimento analgésico seja invasivo, medicamentoso ou terapêutico, sendo importante que 

cada protocolo seja visto como gradativo seja para ganho de ADM ou para fortalecimento 

muscular in loco. Conclusão: O estudo realizado mostrou que para o tratamento de patologias 

do complexo do ombro a cinesioterapia é amplamente utilizada principalmente quando o 

quadro do paciente envolve perda funcional, seja pela presença de algía ou por restrição de 

tecidos moles do complexo. 

 

Palavras-chave: Ombro, Fisioterapia, Cinesioterapia 

 

INTRODUÇÃO  

 O ombro é considerado a articulação mais móvel do corpo humano, mas devido a sua 

anatomia articular, especialmente na articulação glenoumeral, apresenta pouca estabilidade. 

Devido à a frouxidão da capsula articular que está associada em uma forma arredondada e 

grande da cabeça umeral e rasa da superfície da fossa glenóide faz com que tenha grande 

mobilidade, mas pouca estabilidade. É necessário que haja uma perfeita sincronia entre todas 

as suas estruturas a fim de manter a sua biomecânica normal. Qualquer alteração que ocorra 

em sua estrutura facilita o aparecimento de afecções em todo complexo articular1. 

 O funcionamento adequando do ombro depende exclusivamente da sinergia de seus 

músculos com os músculos da escápula. Os músculos tem a função de executar o movimento, 

bem como em controlar a articulação glenoumeral. O deltóide é um músculo fundamental 

                                                           
1 Pós-graduanda em  Fisioterapia Traumato Ortopédica 

² Fisioterapeuta, Pós-graduado em cardiorrespiratória 
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durante a estabilização do ombro, o seu limite de força alcança 90º de abdução. Além desse 

músculo, o grupo que compõe o MR (manguito rotador), desempenha um papel importante 

quando relacionado à estabilidade. Outra estrutura em destaque é a porção longa do bíceps 

braquial que possui a mesma função na articulação glenoumeral e atua nos movimentos de 

flexão, abdução do ombro 2. 

 Os problemas do ombro são das complicações músculo-esqueléticas mais vistas por 

profissionais de saúde na atualidade. Apresentam uma incidência de 9,5 por mil pacientes que 

se submetem aos cuidados primários e com uma prevalência de 6,9 a 26%. A prevalência de 

problemas associados à dor no ombro aumenta com a idade, atingindo o máximo por volta 

dos 50 anos3. As possíveis lesões do complexo articular causam dor reduzindo a ADM. Essa 

dor desagradável pode está relacionada com alguma lesão do tecido. A dor no ombro é uma 

das queixas mais comuns e é capaz de limitar as funções do sistema musculoesquelético4. 

 Tanto na fisioterapia quanto na ortopedia são utilizados testes clínicos além da 

anamnese objetivando que a avaliação clínica aponte para um determinado diagnóstico, que 

normalmente pode ser confirmado com exames de imagens. Após o diagnóstico existe a etapa 

da intervenção (tratamento), onde o tratamento fisioterapêutico que se baseia em 

fortalecimento muscular (cinesioterapia) normalmente é a primeira indicação5.  

 De acordo com Lianza (2001) apud Romeiro (2007)6, a cinesioterapia é uma forma de 

tratamento que aborda a atividade física ou movimento com o intuito de favorecer o retorno 

da função músculo-esquelética, promovendo assim, o estado funcional do indivíduo. 

 Mediante a grande prevalência de doenças relacionadas ao complexo do ombro, 

prospectar uma melhor possibilidade terapêutica torna- se fundamental no processo tanto de 

prevenção como na reabilitação das funções normais desta articulação. Sendo assim o 

levantamento do percentual de beneficidade da cinesioterapia vem apontando o caminho a 

seguir na elaboração de um protocolo seguro e eficaz. Por tal motivo esta pesquisa foi 

realizada. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 O ombro é formado por vários músculos, 3 articulações verdadeiras e 2 funcionais que 

fazem com que esta articulação apresente maior mobilidade em relação a outras do corpo 

humano. O complexo articular do ombro possui 5 articulações: escapulotorácica, 

acromioclavicular, esternoclavicular, subdeltoidea e escapuloumeral, sendo a última mais 

importante no ponto de vista biomecânico e também denominada glenoumeral. Cada 
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articulação tem sua amplitude e graus de movimento limitados pelas estruturas ósseas, 

ligamentares, tendinosas, capsulares ou musculares, sendo que uma sincronia perfeita entre 

todo o complexo articular do ombro faz com que grandes movimentos com os membros 

superiores possam ser realizados. Essa perfeita sincronia que ocorre entre o úmero e a 

escápula denomina-se ritmo escapuloumeral e a junção escápula, clavícula e úmero é 

chamada de cintura escapular7. 

 Além das articulações, os ligamentos desempenham papel fundamental, atuam na 

estabilidade do ombro durante os movimentos passivos e ativos. Quando a estabilidade e a 

mobilidade desses ligamentos ficam comprometidas podem gerar alguma lesão. Esses 

comprometimentos afetam amplitude de movimento do ombro interferindo de forma negativa 

nos movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação medial e rotação lateral. E 

para que todos esses movimentos sejam executados é preciso a atuação em conjunto dos 

músculos do ombro, estes nunca devem atuar sozinhos8. 

 A ADM (amplitude de movimento articular) é fator necessário durante a execução de 

diversos movimentos, pois atuam na realização das AVDs (atividades de vida diária), destaca-

se a ADM, como sendo fator essencial. Diversos exercícios são propostos para promover o 

aumento ou preservar a flexibilidade. Ao realizar atividades do dia a dia a necessidade de 

movimentos é fundamental. Uma amplitude só é preservada, quando os segmentos de uma 

articulação forem movidos periodicamente. Os movimentos osteocinemáticos dependem do 

bom funcionamento da capsula articular, ligamentos, músculos, tendões e tecidos9. 

  A estabilidade dinâmica do ombro é devida, em grande parte, à ação dos músculos 

subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, cujos tendões se fundem em 

forma de coifa, constituindo o manguito rotador. Essa estrutura tendínea abraça dois terços da 

cabeça do úmero e encontra-se parcial e firmemente aderida a cápsula articular glenoumeral 

que lhe é subjacente. A ação dos músculos do manquito rotador mantém a cabeça do úmero 

aposta à rasa cavidade glenóide. O manquito, além de abdutor e rotador externo e interno, é 

importante depressor da cabeça do úmero e também desacelerador do membro superior 

livre.10. 

 Problemas no ombro são a terceira desordem mais frequente do aparelho 

musculoesquelético - atrás de problemas nas regiões lombar e cervical. Na população geral, 

estima-se uma incidência anual de 7%2 e prevalência anual de 5% a 47%3 e cerca de 40% dos 

casos se tornam crônicos. A prevalência de dor no ombro associada à restrição de amplitude 

de movimento por dor, com incapacidade de executar atividades de vida diária, acomete 20% 



6 
 

da população geral. Com base em uma ampla revisão feita no Reino Unido sobre patologias 

do ombro, a dor é responsável por um custo estimado para a sociedade de cerca de 100 

milhões de libras11. 

 As lesões do tendão do manquito rotador são as causas mais frequentes de 

instabilidade do ombro, devido a traumas de estruturas anatômicas no espaço subacromial. O 

músculo supraespinhoso é o tendão mais afetado devido à sua precária localização abaixo do 

acrômio anterior e por possuir extensões dentro do tendão infraespinhal, que também poderá 

estar envolvido caso a instabilidade persista. Rupturas maciças do manquito rotador raramente 

envolvem o tendão subescapular10. 

 A incidência de dores em articulações aumenta com a idade. Assim, com o 

envelhecimento populacional, o número de pacientes com queixas de dor no ombro e com 

incapacidade decorrente desta tende a aumentar. O impacto socioeconômico das patologias do 

ombro é considerável: atinge uma população economicamente ativa e, aos idosos, adiciona 

e/ou causa dependência de terceiros, sendo assim, representa um alto custo para a sociedade11.   

 O manguito rotador mantém o úmero no interior da cavidade glenóide e funde-se com 

a cápsula articular, visando proporcionar estabilização dinâmica, assim, durante o movimento 

da articulação do ombro o paciente não apresentava estabilidade devido à tendinite presente 

no supra-espinhoso e no bíceps6. 

 A fisioterapia isolada não só é um tratamento eficaz largamente aceito, como também 

é um complemento para outras formas terapêuticas, especialmente para melhoria da rotação 

externa do ombro, sendo que alguns consideram mesmo ser crucial para o sucesso. 

Atualmente são utilizadas variadas modalidades como aplicação de calor úmido, exercícios de 

fortalecimento, alongamentos e exercícios manuais. Diversos estudos têm comparado esta 

variedade de modalidades com conclusões diversificadas, sendo assim difícil determinar qual 

a mais benéfica. A maioria dos estudos em que foram feitas comparações entre duas 

intervenções não detectaram diferenças significativas entre as técnicas 12. 

 Levando em consideração a pratica fisioterapêutica no tratamento das lesões de ombro 

é fundamental salientar que a mobilidade é de fundamental importância para a manutenção ou 

restauração da amplitude de movimento (ADM). Observando as precauções e contra-

indicações, a mobilização precoce da articulação além de contribuir para a manutenção da 

mobilidade, impede comprometimentos articulares e musculares, limitação funcional ou 

incapacidade na realização do movimento 13.  
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 Os exercícios de ADM podem ser divididos em passivos, ativos ou ativo assistidos. O 

passivo é produzido inteiramente por uma força externa e não há uma contração voluntária, o 

ativo é produzido por uma contração ativa dos músculos que cruzam a articulação, já o ativo-

assistido é feito por uma força externa manual ou mecânica, devido aos músculos precisarem 

de assistência para completar o movimento. Esse tipo de ADM e o alongamento muscular são 

os mais utilizados nos exercícios de mecanoterapia, que visam o incremento ou manutenção 

da mobilidade13.  

 A mobilização de tecidos é de fundamental importância no movimento, tanto para os 

processos de reparo normal como para a manutenção de saúde do tecido. O movimento 

fornece direção à deposição de colágeno, mantém o equilíbrio entre os componentes do tecido 

conjuntivo, estimula a regeneração vascular normal e reduz a formação excessiva de ligações 

cruzadas e aderências12,13.  

 

METODOLOGIA  

 Esta pesquisa compreende um levantamento bibliográfico com produções científicas 

publicadas entre os anos de 2007 até o ano de 2017.. Estes artigos foram selecionados a partir 

dos bancos de dados nacionais Google Acadêmico, Bireme, Scielo. O levantamento dos dados 

foi iniciado em Janeiro de 2017e encerrada em Outubro de 2017. 

 Inicialmente foram selecionados 30 artigos científicos, dentre estes artigos foram 

selecionado 17 que comporão a atual pesquisa, incluindo o referenciamento teórico bem como 

a discussão e resultados. Os critérios de inclusão compreendem: data atualizada, coerência 

com o tema da pesquisa, qualidade metodológica, artigos publicados em português. Como 

critérios de exclusão foram adotados: artigos duplicados, baixa qualidade metodológica, 

artigos em outros idiomas. Todo levantamento foi baseado nos descritores Ombro, 

Fisioterapia e Cinesioterapia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para o tratamento das doenças que afetam o membro superior, a fisioterapia pode ser 

uma das modalidades de terapia indicada. O tratamento fisioterápico é dividido em etapas de 

acordo com o grau de lesão, intensidade dos sintomas e grau de tolerância do paciente. Na 

fase inflamatória aguda o objetivo principal é o controle da dor, regressão do edema e 

manutenção dos movimentos ativos14. Controlada a fase inflamatória, serão orientados o 

reforço muscular e a recuperação das amplitudes articulares, para reabilitação das atividades 
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de vida diária (AVDs) que devem ser realizadas com precaução. Vários tipos de terapias 

como a crioterapia, eletrotermoterapia, massagem suave para relaxamento muscular, repouso, 

terapias manuais, exercícios de alongamento e de fortalecimento são utilizadas para a 

reabilitação14. 

 No estudo realizado por Araujo & Meurer (2012)15 onde apresentaram um 

levantamento bibliográfico contendo 20 artigos acerca do tratamento para capsulite adesiva 

foi constatado que a cinesioterapia compreendia grande parte do tratamento de ganho 

funcional dos indivíduos estudados. Nesta pesquisa foram associados diversos métodos que 

podem ser empregados no processo de analgesia como Acupuntura, Infiltração de corticoides, 

Inibição ou bloqueio Nervoso, porém todos estes métodos analgésicos careceram de 

Cinesioterapia para ganho da funcionalidade. Outro ponto importante a ser levado em 

consideração neste estudo é também a dependência que a cinesioterapia tem dos fatores 

analgésicos, dentro dos artigos estudados todos os protocolos envolviam algum tipo de 

método analgésico seja de aplicação invasiva ou não. O Estudo de Araújo e Meurer (2012)15 

corrobora com o ponto de vista de Metzcker (2017)14 que afirma que independentemente da 

medida associada, a fisioterapia deve ser inserida no plano de tratamento o mais breve 

possível, a .m de diminuir a possibilidade de limitação funcional. 

 Apesar de a doença ter evolução espontânea, é imprescindível intervir com o intuito de 

minimizar a incapacidade funcional e abreviar o período de duração da CA. Situação já 

referenciada por Shaffer, Tibone e Kerlan (1992) apud Metzcker (2017)14, ao salientarem que 

a fisioterapia deve ser inserida o mais precocemente possível e mantida por pelo menos três 

meses, antes da adoção de outros métodos de tratamento.  

 Meliscki et. al (2013)16  realizou em estudo onde foram avaliados 24 pacientes (16 

homens e 8 mulheres), com idade entre 40 e 55 anos, voluntários, física e mentalmente 

independentes, encaminhados pelo Sistema Único de Saúde com diagnóstico de tendinopatia 

do supraespinhoso. Após a seleção dos participantes, eles foram avaliados pelo professor 

responsável e pelos alunos participantes do estudo. Divididos em três grupos, o primeiro 

assistido apenas com Ultrassom 1Mhz associado a cinesioterapia convencional, o segundo 

assistido com Laser 905 associado a cinesioterapia convencional e o terceiro submetido a 

cinesioterapia diferenciada com mobilização de tecidos moles e mobilização das estruturas 

adjacentes. Como resultado foi observado que o grupo 3 obteve resultados bem mais 

significativos em relação ao ganho de ADM se comparado aos outros grupos.  



9 
 

 No estudo de Silva, Rocha & Rocha (2016)10 onde foi descrito um estudo de caso de 

ruptura parcial do tendão supra- espinhoso, sendo empregada o uso das técnicas de ultrassom 

terapêutico, Laserterapia e cinesioterapia, os autores mostraram ganhos de ADM de cerca de 

50% da sessão de número 1 a sessão de número 9, bem como a redução da dor reforçando, 

assim, a teoria de que o processo analgésico depende diretamente dos exercícios 

cinesioterapeuticos bem como a cinesioterapia depende fundamentalmente dos recursos 

analgésicos para se totalmente eficaz. 

 Dias, Periard & Silva (2016)1 realizaram um estudo de caso onde indivíduo do sexo 

feminino, E. R. S. P., 52 anos de idade, cabeleireira, casada, portadora da SIO na fase crônica, 

a qual apresentou diagnóstico clinico confirmado por um médico ortopedista, sem histórico de 

intervenção cirúrgica, e com dor bilateral frequentes nos MMSS. A rotação externa 

apresentou uma diferença acentuada em relação aos membros direito e esquerdo antes de 

iniciar o tratamento. A ADM em relação à rotação externa de MSD E MSE sendo mostrada 

após 10 sessões de intervenção.  

 Para Rached (2013)11 alguns fatores em relação aplicação da cinesioterapia devem ser 

observados. Pode se realizar um programa para fortalecimento dos músculos estabilizadores 

da escapula e os músculos do Manguito Rotador, massagem de tecidos moles, mobilização 

passiva da articulação glenoumeral, treino escapular e taping postural e mobilização da coluna 

vertebral além de estratégias comportamentais com fixação de metas, motivação e reforço 

positivo dividido em sessões individuais de fisioterapia supervisionada por 30 a 45 minutos, 

duas vezes por semana na primeira quinzena seguida de uma vez por semana para as próximas 

quatro semanas, depois de quinze em quinze dias para as últimas quatro semanas, totalizando 

10 visitas por 10 semanas no ambulatório. Posteriormente, realizar os mesmos exercícios em 

domicílio diariamente por mais 12 semanas sem supervisão. 

 Ainda nesse grupo, sem lesão total, pode optar por realização, num período de 3 

semanas, de exercícios para flexibilidade da parte anterior e posterior do ombro durante 30 

segundos sendo 3 repetições com 10 segundos de intervalo entre cada repetição e 6 exercícios 

de fortalecimento usando elástico distrator para os músculos flexores, extensores, rotadores e 

abdutores do ombro e músculos escapulares determinados por 10-repetições máximas, 

incluindo terapia manual com mobilização passiva das articulações objetivando ganho no arco 

de movimento do ombro, coluna cervical e torácica superior com intervenção durante 6 

sessões11. 
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 Para cada protocolo estabelecido haverá restrições principalmente em relação a carga 

aplicada e ao tempo de execução, por exemplo, Antes e após a realização de exercícios 

resistidos deve-se realizar o alongamento muscular ou exercícios de aquecimento com o 

intuito de diminuir a dor muscular tardia, evitar lesões, funcionar como relaxante e, 

principalmente, produzir uma maior tensão no momento da contração (relação entre 

comprimento e tensão)17. 

 Comparando-se a cinesioterapia com a eletroestimulação, verifica-se que a primeira 

oferece uma maior vantagem no plano de treinamento de força, já que proporciona ao 

paciente um aprendizado psicomotor, recrutamento assincrônico das unidades motoras, 

estimula os órgãos tendinosos de Golgi para protege o músculo e diminui o risco de lesão, 

enquanto que na última isso não acontece. Isto porque O treino de força induz alterações no 

sistema nervo central, o qual pode aumentar o número de unidades motoras recrutadas, alterar 

a frequência de disparo dos motoneurônios, melhorar a sincronia da unidade motora durante 

determinado padrão de movimento e reduzir ou cancelar gradativamente os impulsos 

inibitórios permitindo que o músculo atinja níveis mais elevados de força, que geralmente 

acontecem na segunda ou terceira semana, para a partir da sexta semana acontecer hipertrofia 

muscular17,13, 5. 

 A unidade de mensuração para o número de repetições é o RM (repetição máxima). O 

American College of Sports Medicine (ACSM) recomenda que o treino contra resistência 

tenha pelo menos uma série de oito a dez exercícios para os principais grupamentos 

musculares, e cada exercício deve ser feito com 8 a 12 repetições17. 

 

CONCLUSÃO 

  

 O estudo realizado mostrou que para o tratamento de patologias do complexo do 

ombro a cinesioterapia é amplamente utilizada principalmente quando o quadro do paciente 

envolve perda funcional, seja pela presença de algía ou por restrição de tecidos moles do 

complexo. Em todos os artigos a cinesioterapia vem acompanhada de um procedimento 

analgésico seja invasivo, medicamentoso ou terapêutico, sendo importante que cada protocolo 

seja visto como gradativo seja para ganho de ADM ou para fortalecimento muscular in loco. 

 A vastidão de exercícios que a cinesioterapia proporciona uma dinâmica de tratamento 

podendo ser estendido para o ambiente domiciliar prolongando o efeito do tratamento e 

acelerando a reabilitação do paciente. É importante salientar que ainda que hajam estudos que 
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abordem o tema, as quantidade de amostras ainda é pequena se comparado a grande 

incidência de indivíduos acometidos de patologias do ombro, sendo necessário que mais 

pesquisas sejam feitas com a abordagem deste tema. 
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