
 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREIA ROSA RODRIGUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 

FISIOTERAPEUTICAS UTILIZADAS EM DISFUNÇÕES DO 

OMBRO: REVISÃO SISTEMATICA DE LITERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas do Rio Verde – MT 

2018



 

 

 

 

 
ANDREIA ROSA RODRIGUES  

 
 

 

 

 
REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES 

FISIOTERAPEUTICAS UTILIZADAS EM DISFUNÇÕES DO 

OMBRO: REVISÃO SISTEMATICA DE LITERATURA 
 

 
 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito parcial a obtenção do título de 
especialista em FISIOTERAPIA DO TRABALHO 
E ERGONOMIA. 
Orientadora: Esp. Sâmella Raspante de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas do Rio Verde – MT 

201



 

 

 

ANÁLISE DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES FISIOTERAPEUTICAS 
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LITERATURA 

 

 

 

 
RESUMO 

 

Introdução: A articulação do ombro é considerada um complexo articular funcional, sendo composto por ossos, 

músculos, tendões e ligamentos. As principais lesões inflamatórias causadas nessa articulação são as tendinopatias 

e seus principais mecanismos de lesão são gerados por movimentos repetitivos do braço. Responsável por 10% de 

todos os encaminhamentos para os fisioterapeutas, sendo as tendinites de ombro o diagnóstico mais comum entre 

as patologias do ombro. Contudo, a efetividade da fisioterapia nesta patologia é um tema em discussão. Objetivo: 

O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais tipos de intervenções 

fisioterapêuticas utilizadas na tendinopatia do ombro. Metodologia: Pesquisa nas bases de dados 

PubMed/Medline, B-on, SCIELO e PEDro para identificar estudos randomizados controlados que avaliam as 

principais intervenções fisioterapêuticas nas tendinites de ombros, publicados entre 2007 a 2016. Palavras chaves: 

Tendinite do ombro, intervenções de fisioterapia, ensaios randomizados.Resultados: Encontrados 30 artigos, 

sendo que sete artigos contemplaram os critérios de inclusão. A realização de metanálise não foi possível devido 

à heterogeneidade de intervenções e desfechos entre os estudos impossibilitando uma comparação. Apresentou 

uma classificação metodológica de média aritmética 7.4 na escala de PEDro. Dos estudos três avaliaram a 

aplicação de técnicas manuais e exercícios terapêuticos, dois avaliaram o uso da bandagem terapêutica e dois 

somente eletrotermoterapia. Conclusões: Conclui-se que, apesar dos vários benefícios provenientes dos recursos 

eletroterapêuticos, uma abordagem envolvendo apenas a cinesioterapia é capaz de promover uma melhora 

significativa da tendinopatia do supraespinhoso, eliminando fatores que causam a lesão e evitando a chance de 

recidivas, mas que a cinesioterapia associada a eletroterapia também pode ser uma opção eficaz no tratamento de 

tendinopatias. 

 

Palavras-chaves: Tendinite do ombro, intervenções de fisioterapia, ensaios randomizados 
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INTRODUÇÃO 

 

A articulação do ombro é caracterizada como esferoide, possui movimentos em três 

planos: sagital, frontal e transverso. Os ossos que fazem parte dessa articulação são: úmero, 

escapula e clavícula, possui quatro articulações, sendo elas glenoumeral, esternoclavicular, 

acromioclavicular e escapulotoracia. Os ligamentos servem para dar estabilidade, essa 

articulação possui dezesseis músculos envolvidos no complexo articular do ombro segundo 

Pacheco (2010). 

De acordo com Lippert et al. (2003), citado por Pacheco (2010), o complexo articular 

do ombro se faz através de quatro grupos de movimentos, sendo, no plano sagital: flexão, 

extensão e hiperextensão; no plano frontal: adução e abdução; no plano transverso: rotação 

medial e lateral, abdução e adução horizontal e circundação. 

As funções do complexo do ombro compreendem em posicionar a mão no espaço 

possibilitando ao indivíduo interagir com o meio, além de realizar atividades motoras finas, 

conseguir suspender o membro superior, proporcionar fixação suficiente para que consiga 

realizar o movimento do membro superior e auxiliar na elevação do braço (DUTTON, 2006; 

GOSLING et al, 2009, apud SANTOS, s.d). 

No complexo articular do ombro, a integração entre os membros superiores e o tórax 

permite grande amplitude de movimento para realizar o alcance e posicionar as mãos para 

atender as demandas funcionais do indivíduo (MAGGE, 2009; LUDEWIG, 200 apud COTA; 

FARIA, 2011). 

Segundo Norkin (2001), citado por Cota e Faria (2011), o que permite manter a 

estabilidade dinâmica do complexo articular do ombro éo fato das estruturas dependerem mais 

da ação muscular do que da integridade das estruturas articulares, a ativação conjunta e 

simultânea dos músculos escapulotorácicos, que são os músculos levantador da escápula, 

porções ascendente, transversa e descendente do trapézio, rombóides e serrátil anterior que 

contribuem para a mobilidade e estabilidade do ombro as quais são necessárias durante 

atividades funcionais. 

De acordo com Hamill e Knutzen (2012), os músculos que se localizam na região do 

ombro em sua maioria são estabilizadores e também executam movimentos. Para a elevação do 

braço em abdução ou flexão, o deltoide gera em torno de 50% da força, tendo sua contribuição 

aumentada com o aumento da abdução, porém, se torna mais resistente a fadiga em 
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umaamplitude de 45º a 90º de abdução (PEAT; GRAHAM, 1977, apud HAMILL; KNUTZEN, 

2012). 

Porém, segundo Zuckerman e Matsea (1989) citado porHamill e Knutzen (2012), o 

musculo deltoide não pode abduzir ou flexionar o braço sem ter estabilização da cabeça do 

úmero, por isso os músculos do manguito rotador (redondo menor, subescapular, infraespinhal 

e supraespinhal) tem um papel importante na elevação do braço. Ao realizar os primeiros 

estágios de flexão ou abdução do braço, o deltoide é ajudado pelo supraespinhal que ao mesmo 

tempo que comprime a cabeça do úmero, produz abdução e opõe resistência ao movimento 

superior da cabeça do úmero pelo deltoide, pois nesse momento a linha de tração do deltoide é 

vertical. Para comprimir e manter a cabeça do úmero na cavidade glenoidal, os músculos do 

manguito rotador se contraem em grupo, o redondo menor, infraespinhal e subescapular através 

da aplicação de uma força para baixo, estabilizam o úmero em elevação, à medida que o ângulo 

aumenta, o latíssimo do dorso se contrai de forma excêntrica par ajudar na estabilização da 

cabeça do úmero (KRONBERG, et al., 1990, citado por HAMILL; KNUTZEN, 2012). 

O ombro é denominado um complexo articular funcional, é composto por tendões, 

músculos, osso e ligamentos que irão unir o membro superior ao tórax, com a função de realizar 

a mobilidade do braço em uma grande amplitude de movimento e garantindo uma boa 

estabilidade e força para conseguir realizar as atividades cotidianas (GERMAIN, 1992, citado 

por MACEDO, et al., 2015). Para possibilitar o movimento entre os músculos e o osso, os 

tendões, que são estruturas anatômicas rica em tecido conjuntivo tem o papel de ligar os dois e 

também dar estabilidade aos mesmos. Quando esses tendões possuem alterações bioquímicas 

ou estão enfraquecidos, poderá ocasionar uma disfunção na articulação do ombro, essa 

disfunção é conhecida como tendinopatia, que é a lesão causada por sobrecarga ou por esforço 

repetitivo afetando um ou vários tendões que irá causar dor, deformidades ósseas, inflamação 

e até pode gerar incapacidade (CLARK, 2013, apud MACEDO, et al., 2015). 

Existem diversas patologias que podem acometer o ombro segundo Lasmar (2012) 

citado por Bernardes (2013), sendo a síndrome do impacto uma importante alteração que 

acomete o ombro, descrita como a síndrome dolorosa do ombro, essa síndrome é degenerativa 

e microtraumática, pode vir acompanhada com a diminuição da força ou não, é caracterizada 

por tendinite do manguito rotador. De acordo com Brennan (2010) citado por Bernardes (2013), 

o motivo mais frequente de dor no ombro é causado pela lesão do manguito rotador, essa dor 

pode se manifestar em qualquer idade e aumenta com o envelhecimento e atividade laboral. 

Segundo Gabriel et al. (2006), o manguito rotador que é formado por um tendão comum aos 

músculos supra espinhal, infra espinhal, redondo menor e subescapular e que é responsável 
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pelos movimentos de abdução e rotação da extremidade superior. Dentro do manguito, o tendão 

que mais apresenta patologias é o supra espinhal, porém, devido as proximidades deles é difícil 

identificar que porção é afetada. 

 

 O tratamento da tendinopatia pode ser realizado através do tratamento 

conservador por meio de fisioterapia que dispõe de muitos recursos para controle da dor e 

processo inflamatório e principalmente promover um reequilíbrio entre os grupos musculares 

afetados. Também pode ser realizado tratamento por meio de fármacos anti-inflamatórios. 

Porem se após a realização do tratamento conservado e não houver alteração do quadro, pode-

se indicar a intervenção cirúrgica (MACEDO, et al., 2015). 

A fisioterapia dispõe de diversos recursos para tratamento das tedinopatias de ombro, 

entretanto não há um consenso de qual melhor método utilizado pelos profissionais. Portanto, 

o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os principais tipos de 

intervenções fisioterapêuticas utilizadas na tendinopatia do ombro. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo condis com uma revisão sistemática de literatura, que segundo 

Cook, 1997, é um tipo de investigação científica que tem por objetivo reunir, avaliar e conduzir 

uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários sobre o tema proposto.  

A busca pela literatura ocorreu através de uma pesquisa computadorizada nas bases de 

dados: PubMed/Medline, B-on, SciELO e PEDro para identificar estudos randomizados 

controlados que avaliam as principais intervenções fisioterapêuticas nas tendinites de ombros. 

Publicados no período de 2007 a 2016. A pesquisa foi realizada com as palavras chaves: 

shouldertendonitis, Physiotherapyinterventions, Randomizedtrials, onde foram selecionados 

artigos periódicos nas línguas portuguesa e inglesa.   

Os artigos foram selecionados conforme o assunto de interesse pela análise dos 

resumos, sendo incluídos artigos relacionados sobre as intervenções da fisioterapia com suas 

técnicas em tendinites de ombro e foram excluídos do estudo artigos fora do prazo estabelecido, 

assim como artigos de revisão de literatura e artigos que possuam intervenções que não se 

relacionavam a fisioterapia. 

Os artigos pesquisados estão descritos da Figura 1. 
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Figura 1: Organograma dos artigos pesquisados para o estudo 

 

RESULTADOS 

 

Após busca realizada nas bases de dados citadas, foram encontrados um total de 30 

artigos, sendo que sete artigos contemplaram os critérios de inclusão. A realização de 

metanálise não foi possível devido à heterogeneidade de intervenções e desfechos entre os 

estudos impossibilitando uma comparação. Assim, foi feita a descrição individual de cada 

estudo, seguindo a ordem cronológica de publicação conforme apresentado na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Análise dos artigos incluídos 

Autor Ano Duração Tratamento Parâmetros 

avaliados 

Resultados 

BARBOSA et 

al.; 

2008 3 semanas 

10 sessões 

US 

terapêutico, 

exercícios 

excêntricos, 

mobilização 

articular 

Exame físico, 

goniometria e 

questionários 

DASH e de 

Constant 

Melhores 

escores 

quando os 

tratamentos 

são 

associados 

THELEN et al; 2008 Aplicado em 

2 intervalos 

KT 

terapêutico 

 

Desenho de 

medidas repetidas 

Melhora na 

aplicação 

imediata, 

3
0
 a

rt
ig

o
s 

se
le

ci
o
n
ad

o
s 

at
ra

v
es

 d
as

 b
as

es
 d

e 
d
ad

o
s

24 excluidos por serem 
revisões de literatura

9 Artigos foram excluidos 
por usarem tecnicas médicas 

e não fisioterapeutica

7 artigos selecionados 
conforme criterios de 

inclusão do estudo
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consecutivos 

de 3 dias 

mas não a 

longo 

tempo 

STEFANELLO 

et al.; 

2008 13 sessões, 

2x por 

semana 

TM Régua 30 cm, 

inclinômetro, 

Câmera digital e 

EVA 

Pouca 

efetividade 

do 

tratamento 

proposto 

BORGES; 

MACEDO; 

2010 10 sessões 

com duração 

de 1 hora 

Laser e 

cinesioterapia 

EVA e 

goniômetro 

Eficaz na 

redução da 

dor e ADM 

SILVA et al; 2011 14 dias, 

sendo 

avaliados no 

7º e 14º dia 

LED de baixa 

potência 

4J/cm² por 120 

seg. 

Avaliação 

histológica e 

histomorfométrica 

Melhora 

significativa 

do processo 

inflamatório 

MELISCKI et 

al.; 

2012 18 sessões, 

3x por 

semana 

US, 

cinesioterapia, 

Laser e 

exercícios de 

controle 

neuromuscular 

EVA e 

questionário de 

MPQ e o índice 

DASH 

Eficaz em 

todas as 

técnicas, 

mas as que 

usaram 

exercícios 

apresentou 

maior 

ganho de 

ADM 

ANDRADE et 

al.; 

2015 1 mês, 2x na 

semana 

Laser e 

bandagem 

 

EVA e 

questionário 

UCLA 

Eficaz no 

quadro 

álgico 

Legenda: TM: Terapia manual; US: Ultrassom; DASH: Shoulder and Hand Questionnaire, Constant : A clinical method of 

functional assessment of the shoulder; KT: Kinesio tape;  EVA: Escala Visual Analógica; ADM: Amplitude de Movimento; LED: 

Light Emitting Diode; MPQ: questionário de dor McGill;  UCLA: Modified-University of California at Los Angeles Shoulder Rating 

Scale. 

 

Com relação a qualidade metodológica do estudo, os artigos selecionados foram 

avaliados através da escala de PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabasescoringscale). Que foi 
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criada para o intuito de uma avaliação criteriosa da qualidade dos estudos randomizados 

controlados, para inclusões em revisões sistemáticas (CARDOSO; LEITE, 2013).  

Após essa avaliação, foi constatado que os setes artigos selecionados obtiveram uma 

média aritmética 7,4 em uma variável de 0 a 10 na escala de PEDro. De um modo geral, uma 

qualidade metodológica considerável, por expor uma boa interpretação de dados. 

 

DISCUSSÃO 

 

As tendinopatias estão entre as disfunções traumato-ortopédica mais comuns, estando 

muito relacionadas ao trabalho, caracterizada por lesões de esforços, principalmente quando 

estão associados a movimentos repetidos. Muitas vezes se desenvolvem de maneira 

assintomáticas, e só sendo percebidas inflamações mais agudas, prejudicando a qualidade do 

tecido e consequentemente pode ser levado a ruptura completa do tendão (Silva, et al; 2011). 

Andrade, et al.(2015), realizou um estudo quantitativo e qualitativo onde 

correlacionou os efeitos do laser e da bandagem funcional em pacientes com síndrome do 

impacto em ombro. A síndrome do impacto é caracterizada como uma patologia que gera lesões 

de tecidos moles, gerando como consequência as tendinopatiassubacromiais.  

A amostra foi composta por 9 participantes e divididos em 3 grupos. O grupo 1 foi 

submetido a aplicação de laser Arseneto de Gálio (GaAs), o grupo 2, aplicações de bandagem 

e o 3 a aplicação do laser GaAs desligado (placebo) e aplicação da bandagem. Todos os 

participantes foram avaliados pela EVA e UCLA. 

O estudo evidenciou que tanto a bandagem quanto o laser proporcionamanalgesia para 

a síndrome do impacto do ombro e a utilização somente da bandagem também contribuiu na 

redução das algias do paciente. 

Um estudo realizado por Borges e Macedo (2010), teve o objetivo de analisar os efeitos 

proporcionados pela associação da laserterapia e exercícios terapêuticos nos sintomas da 

Síndrome do Impacto do Ombro. Os mesmos realizaram um estudo de caso com uma paciente 

com diagnostico da síndrome do impacto, realizando uma avaliação inicial com aplicação da 

escala analógica de dor e a goniometria para avaliar amplitude de movimento. Foram 10 sessões 

de fisioterapia com aplicação inicial do laser e após exercícios terapêuticos.  

Concluiu-se então com esse trabalho que o uso dos mesmos se mostrou eficaz na 

redução do quadro álgico e no ganho de amplitude levando uma melhora da qualidade de vida.  

Stefanelloet al. (2008), relatou que seu estudo teve como objetivo a aplicação de um 

protocolo de tratamento através da terapia manual e verificar sua eficácia na tendinite calcaria 
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do supra espinhoso. Foi aplicado o protocolo em uma paciente do sexo feminino de 45 anos 

diagnosticada com a tendinite. Ao início do tratamento foi realizado avaliação e após a paciente 

foi submetida a 13 atendimentos 2 vezes por semana.  

Após reavaliação final, observou-se que os sintomas haviam melhorado com a 

diminuição da dor e aumento da amplitude de movimento do complexo articular do ombro, 

porém a paciente relatou pouca melhora nas atividades funcionais da vida diária. 

Um estudo realizado por Silva et al. (2011) objetivou-se a analisar a ação da terapia 

com Light EmittingDiode (LED) de baixa potência na reparação de tendões com indução de 

tendinite por meios histológicos e histomorfométrico. A terapia LED de baixa potência acelera 

a cicatrização de partes moles, consequentemente possuindo efeitos analgésicos e anti-

inflamatório. 

No estudo foram usados 25 ratos Wistar, de 220 a 250 g, divididos em três grupos 

experimentais avaliados no 7º e 14º dia. Grupo A compôs os com tendinite induzida sem 

tratamento, grupo B, tendinite induzida tratada com LED de baixa potência e grupo C, sem 

indução de tendinite. A indução da tendinite foi feita através de aplicação de colágeno direto 

no tendão.  

Os resultados obtidos nesse estudo evidenciaram que as análises histológicas e 

histomorfométrica revelaram que as espécies tratadas com LED apresentaram maior ação anti-

inflamatória quando comparados ao grupo sadio no tempo experimental de 14 dias. Também 

demonstraram aumento qualitativo e quantitativo no número de fibroblastos aos 7 dias de 

tratamento, e das fibras colágenas aos 14 dias para grupo tratado com LED em relação ao grupo 

sadio. 

As causas mais comuns de dor no ombro estão relacionadas às degenerações dos 

tendões da musculatura do manguito rotador. Um estudo realizado por Barbosa et al.(2008), 

objetivou verificar a influência da mobilização articular por meio dos movimentos acessórios 

do ombro na recuperação de tendinopatia crônica com a aplicação de dois protocolos de 

tratamento, compostos da aplicação de ultrassom terapêutico na área do tendão afetado e de 

treinamento excêntrico na musculatura envolvida, acompanhados ou não de manobras de 

mobilização articular.  

Após uma avaliação final pode-se observar que ambos os protocolos de tratamento 

foram eficazes no tratamento da tendinopatia crônica do ombro, sendo que, o uso associado da 

mobilização articular parece oferecer melhores resultados funcionais. 

Um ensaio clinico, de abordagem quantitativa e longitudinal, publicado por Melisckiet 

al. (2012) verificou a eficácia de diferentes modalidades terapêuticas no tratamento da 
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tendinopatia do supraespinhoso. Foram selecionados 24 pacientes adultos entre 40 e 50 anos, 

de ambos os gêneros, com diagnóstico de tendinopatia do supraespinhoso, divididos em três 

grupos, sendo que um grupo foi submetido a ultrassom e cinesioterapia convencional, o grupo 

dois, laser e cinesioterapia convencional, e o grupo 3 por cinesioterapia aprimorada.  

Os resultados obtidos puderam constatar que a cinesioterapia aprimorada, abordando 

todas as estruturas do ombro, mostrou-se mais eficaz no ganho de amplitude de movimento 

quando comparada ao tratamento de eletroterapia e cinesioterapia convencional. 

Thelenet al.(2008), realizou um estudo randomizado, duplo cego, onde verificou a 

eficácia clinica a curto prazo da Kinesio Tape (KT) em comparação a aplicação de fita comum 

em estudantes com dores no ombro.  O método KT ganhou popularidade significativa nos 

últimos anos, mas há pouca evidência sobre seu uso.  

A amostra foi composta por quarenta e dois sujeitos diagnosticados clinicamente com 

tendinite de manguito rotador e foram aleatoriamente designados para dois grupos. O grupo KT 

terapêutico e o grupo de aplicação com fita comum. Os indivíduos usavam a fita durante 2 

intervalos consecutivos de 3 dias. 

Os resultados foram eficiente com a aplicação do KT a curto prazo, porém a longo 

prazo não obteve uma resposta satisfatóra com a melhora do quadro algico. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após o término deste estudo, de acordo com o objetivo proposto, pode-se evidenciar 

que a fisioterapia dispõe de diversos recursos para o tratamento de tendinopatias de 

ombro,sendo primordialna recuperação.  

Portanto, foi possível constatar que a associação de diferentes modalidades 

terapêuticas,são capazes de atingir efeitos maiores e mais rápidos e promovem uma melhora 

significativa no quadro clínico das tendinopatias. 

Evidencia também, que os estudos que tiveram aplicação de terapia manual e exercícios 

mais específicos para a patologia apresentou resultados significantes em relação ao quadro 

álgico e ao ganho da amplitude de movimento. 

Assim, conclui-se que, apesar dos vários benefícios provenientes dos recursos 

eletroterapêuticos, uma abordagem envolvendo apenas a cinesioterapia écapaz de promover 

uma melhora significativa da tendinopatia do supraespinhoso, eliminando fatores que causam 

a lesão e evitando a chance de recidivas, mas que a cinesioterapia associada a eletroterapia 

também pode ser uma opção eficaz no tratamento de tendinopatias. 
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