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RESUMO 

Objetivo: elucidar aspectos relacionados a eletromiografia e controle motor na 
síndrome do impacto do ombro Metodologia: Revisão de literatura, com amostra de 
cinco artigos na língua inglesa entre os anos de 2009-2018. Resultados: Os dois 
estudos de maior relevância apontaram melhora na dor, cinemática do movimento, 
amplitude de movimento. Conclusão: Os estudos evidenciaram melhora na dor, 
controle motor, cinemática do movimento e redução na inibição reflexa. 

Palavras chaves: Impacto subacromial; complexo do ombro; manguito rotador. 

 

ABSTRACT 

Aim: To elucidate aspects related to electromyography and motor control in 
Subacromial impact. Methodology: Literature review, with a sample of five articles in 
the english language between 2009-2018. Results: The two studies of greater 
relevance indicated improvement in pain, motion kinematics, range of motion. 
Conclusion: The studies evidenced improvement in pain, motor control, kinematics 
of movement and less in reflex inhibition. 
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INTRODUÇÃO  

A articulação do ombro caracteriza-se por apresentar a maior amplitude de 

movimento (ADM) comparado a outras articulações do corpo humano, o que permite 

ao indivíduo realizar movimentos em diversos sentidos. MONTEIRO et al (2012) 

afirmam que a falta de estabilidade devido à pouca profundidade da cavidade 

glenóide em relação à cabeça do úmero é controlada pelos ligamentos e músculos 

que envolvem essa articulação, mais especificamente os músculos do manguito 

rotador. Essa articulação é primordial na realização de atividades de vida diária 

(AVD’S), laborais e esportivas.  

O uso excessivo e repetitivo em atividades vigorosas e traumas constantes 

podem levar ao surgimento da síndrome do impacto do ombro (SIO), um dos 

problemas mais frequentes relacionados ao ombro, que causa dor e limitação 

funcional (KISNER E COLBY, 2009). A SIS apresenta alterações no ombro que se 

manifestam por dor e limitação funcional, especialmente por acometimento do 

músculo supra-espinhal, e consequente compressão ou impactação da cabeça 

longa do bíceps e da bursa subacromial (HEBERT, 2016). 

Neste contexto, a fisioterapia é relevante no programa de reabilitação dos 

pacientes que procuram atendimento devido ao comprometimento físico e distúrbio 

do movimento, a qual interfere diretamente no desempenho durante a realização de 

tarefas relevantes (KISNER E COLBY, 2009). 

Desta forma torna-se importante a realização de estudos que possibilitem ao 

profissional de fisioterapia conhecimento sobre as principais formas de tratamento e 

seus resultados terapêuticos contribuindo assim para melhor linha de conduta para 

recuperação da saúde de pessoas acometidas pela SIO, dentro deste aspecto o 

estudo tem o objetivo de elucidar aspectos relacionados a eletromiografia e controle 

motor na Síndrome do impacto do ombro. 

METODOLOGIA 

Foi realizado uma revisão de literatura sobre o controle motor da síndrome 

do impacto. A busca foi realizada nas bases de dados Pubmed, Bireme, J-Stage e 

Scielo com o uso dos termos “trapezius alterations in subacromial impact syndrome”, 



“Muscle electromyography in subacromial impact syndrome”, “Physiotherapy in 

muscle balance disorders in individuals with shoulder syndrome”. Sendo os critérios 

de inclusão estudos publicados no idioma inglês entre 2008 a 2018, que 

abordassem aspectos eletromiograficos e de controle motor na SIO publicados. Os 

critérios de exclusão foram estudos descontextualizados, características/definições 

inadequadas da síndrome, objetivos e métodos utilizados não adequados ao tema 

em foco.  

RESULTADOS  

Foram encontrados 5 artigos relevantes para a pesquisa, sendo dois estudos 

transversais, uma revisão sistemática, um estudo longitudinal e um ensaio clínico 

aleatorizado, descritos no Quadro 1 em ordem cronológica. 

Quadro 1. Informações relevantes dos artigos encontrados sobre SIO. 

AUTOR/
ANO 

AMOSTRA TIPO DE 
INTERVENÇÃO 

RESULTADOS CONCLUSÃO 

FREDD

Y et al 

(2011) 

Quarenta e 

oito indivíduos 

com 

diagnóstico de 

SIO divididos 

em grupo 1 = 

35 a 49 anos; 

grupo 2 = 50 a 

65 anos 

 

 

Os indivíduos foram 

Avaliados quanto a 

força muscular 

isométrica do ombro 

sintomático e 

assintomático 

(utilizando um 

dinamômetro 

isométrico manual), 

além de serem 

avaliados quanto a 

função utilizando a 

escala de 

Constant-Murley 

 

Foi encontrada 

redução da força de 

rotação interna, 

externa e elevação no 

ombro sintomático, 

comparado ao lado 

assintomáticos (p< 

0,0001). Não foi 

observada redução da 

força de rotação 

medial nos sujeitos do 

grupo 1 

 

A SIO causa 

diminuição da força 

muscular de 

rotação interna, 

externa e elevação 

comparado ao lado 

assintomático, além 

de causar 

diminuição da 

função do ombro. A 

redução da função 

é proporcional a 

diminuição da força 

muscular do 

manguito rotador. 

YOUN et 

al 

(2011) 

35 indivíduos 

alocados 

aleatoriamente 

no grupo 

controle, e de 

fortalecimento 

do ombro; 

grupo de 

terapia 

conservadora 

Terapia conservadora, 

3 sessões (45 minutos 

por semana), durante 

4 semanas. O grupo 

de exercícios de 

fortalecimento e 

controle do ombro 

realizou exercícios 

adicionais de controle 

motor e fortalecimento 

por 30 minutos 

Houve diferenças 

significativas na 

quantidade de 

mudança da dor, 

função, força 

isocinética e amplitude 

de movimento entre os 

dois grupos 

O treinamento do 

programa de 

exercícios de 

fortalecimento e 

controle motor 

melhorou dor, a 

função, a força e a 

amplitude de 

movimento. Estes 

resultados sugerem 

o programa de 

controle motor e 

fortalecimento do 

exercício é viável 

no tratamento da 

SIO. 



CHEST

ER et al 

(2010) 

Onze estudos, 

oito 

comparando a 

intensidade da 

atividade 

eletromiografic

a (EMG), e 

três 

comparando o 

tempo de 

início EMG 

 

As bases de dados 

Medline, CINAHL, 

AMED, EMBASE e 

literatura cinza foram 

pesquisadas desde o 

seu início até 

novembro de 2008. 

Inclusão, extração de 

dados e qualidade dos 

estudos foram 

avaliados em 

duplicata. 

 

Os dois estudos de 

maior relevância 

relataram aumento 

intensidade EMG no 

trapézio superior. Em 

outros estudos foi 

verificado a ativação 

tardia do trapézio 

inferior 

 

Uma diferença 

pode ocorrer na 

ativação EMG do 

trapézio superior e 

início de 

recrutamento 

muscular para 

trapézio inferior 

entre pessoas com 

SIS e controles 

saudáveis. Evidênci

a não existia ou era 

inconsistente para 

suportar diferenças 

em outros 

músculos 

ROY et 

al 

(2009) 

Trinta e três 

indivíduos com 

diagnóstico de 

SIO 

Treinamento 

supervisionado de 

movimento com 

feedback (única 

sessão). Os indivíduos 

foram avaliados antes, 

durante, 

imediatamente após e 

24 horas da 

intervenção 

Após 24 horas da 

intervenção, a 

atividade EMG foi 

reduzida, houve 

melhora na cinemática 

e excursão conjunta 

total do tronco, ombro 

e clavícula, retornando 

ao nível basal 24 

horas após a 

intervenção 

 

O treinamento de 

movimento com 

feedback trouxe 

mudanças nas 

estratégias motoras 

e melhorou 

temporariamente 

alguns aspectos da 

cinemática. No 

entanto, uma 

sessão apenas não 

foi suficiente para 

haver melhoras 

permanentes, 

apenas 

demonstram seu 

potencial 

propedêutico 

LOMBA

RDI et 

al 

(2009) 

60 pacientes 

(média 55 

anos), 

alocados 

aleatoriamente 

para o grupo 

experimental e 

grupo controle. 

O grupo experimental 

participou do 

programa de 

treinamento resistido 

progressivo para a 

musculatura do ombro; 

realizado duas vezes 

por semana durante 2 

meses. 

Houve uma diferença 

significativa na 

melhora da dor e 

função entre os 

pacientes do grupo 

experimental e do 

grupo controle 

O programa de 

treinamento 

resistido 

progressivo para a 

musculatura do 

ombro em 

pacientes com 

síndrome do 

impacto do ombro 

foi eficaz na 

redução da dor e 

melhora da função 

e qualidade de 

vida. 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Os estudos que associaram a EMG a intervenções de fortalecimento 

resistido progressivo com feedback obtiveram melhora na dor, controle motor, 

cinemática do movimento e quebra na inibição reflexa, sendo uma conduta plausível 

aplicada em indivíduos SIS. 
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