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chama-se ritmo escápulo-umeral 
(REU).  O compromisso ideal entre 
estabilidade e mobilidade do ombro 
vai depender do correto ritmo 
escápulo-umeral e do funcionamento 
harmonioso dos pares de força do 
ombro (deltóide-coifa dos rotadores; 
grande dentado-trapézio) (Donatelli, 
Ruivo, Thurner, & Ibrahim, 2014). 

Portanto, para garantir a saúde 
do ombro há um conjunto 
de pressupostos e cuidados 
metodológicos a adotar no treino. 

A saber:

Realizar os exercícios 
no plano da omoplata 

Em repouso, normalmente, a escápula 
posiciona-se contra a face postero-
lateral do tórax com a fossa glenóide 
com uma orientação de cerca de 
30º anterior relativamente ao plano 
frontal. Esta orientação da escápula 
é normalmente referida como plano 
da omoplata e é o plano em que 
naturalmente a omoplata e úmero se 
movimentam quando se elevam os 
braços acima da cabeça (Neumann, 
2017). Abduzir o ombro no plano 
da omoplata é um movimento mais 
natural (relativamente à abdução 
no plano frontal) (Neumann, 2017; 
Donatelli, 2012) e encerra um 
conjunto de vantagens, tais como: 
existe uma maior congruência 
articular e a relação comprimento 
e tensão dos abdutores e rotadores 
do ombro encontra-se otimizada 
(Poppen&Walker, 1976). Em termos 
práticos, signficaria, por exemplo, 

no exercício de elevações laterais 
realizar o movimento sem que os 
braços estejam diametralmente ao 
lado do tronco, mas ligeiramente mais 
avançados, cerca de 30º à frente do 
plano frontal.

1º Par de forças

Par de forças da articulação 
glenoumeral

O deltóide produz uma força superior, 
enquanto o conjunto dos músculos da 
coifa dos rotadores (supraespinhoso, 
subescapular,  infra-espinhoso e 
o pequeno redondo) produzem 
uma força compressiva e inferior 
(Neumann, 2017). 
As forças compressivas combinadas 
dos músculos da coifa dos rotadores 
puxam a cabeça umeral para dentro 
da glenoide, neutralizando a força de 
cisalhamento superior do músculo 
deltóide. Percebe-se desta forma 
o papel crucial de estabilizadores 
dinâmicos da articulação gleno-
umeral que os músculos da coifa dos 
rotadores desempenha.

Caso os músculos da coifa dos 
rotadores não consigam cumprir 
convenientemente a sua função, o 
movimento de rotação da cabeça do 
úmero, que acontece, por exemplo, 
quando o braço se eleva, acompanhar-
se-ia de translação superior com 
possível consequente compressão das 
estruturas circundantes. 

Em termos de recomendação prática 
sugere-se a inclusão de exercícios que 
fortaleçam estes músculos da coifa dos 
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Está cansado de ter dor no ombro 
ou que os seus clientes tenham dor 
no ombro?

É uma das regiões anatómicas mais 
sujeita a lesões e, com dor, pode 
limitar bastante a realização de tarefas 
quotidianas, condicionar o período 
de sono e prejudicar a prática de 
algumas modalidades desportivas, 
comprometendo a qualidade de vida. 

Por isso, convido-o a “mergulhar” 
neste artigo e conhecer algumas 
recomendações que poder-lhe-ão ser 
úteis para a saúde do seu ombro. 

Complexo articular do ombro - 
anatomia

O complexo articular do ombro é uma 
entidade músculo-esquelética formada 
por quatro elementos ósseos (tórax, 
clavícula, omoplata e úmero), três 
articulações verdadeiras (há verdadeira 
ligação osso-osso), a gleno-umeral, 
esterno-clavicular e acromio-clavicular, 
duas articulações falsas ou interfaces, 
a articulação escapulo-torácica que se 
refere a um mecanismo de deslizamento 
muscular (a falsa articulação omo-costal) 
e a articulação sub-deltoideia e ainda 
por um conjunto de estabilizadores 
passivos e ativos, considerando-se neste 
último caso os músculos e porções 
musculares. 

Do ponto de vista funcional, ao 
padrão de interacção específico entre 
o movimento do úmero, o movimento 
da omoplata e da clavícula, permitindo 
que se consiga alcançar uma amplitude 
de movimento total normal do ombro 
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rotadores, como por exemplo: rotação 
externa do ombro em pé, com elástico, 
ou sentado, com haltere (Figura 1).

Figura 1 - Exercício de rotação externa com haltere,
na posição de sentado (posição inicial e posição final)

2º Par de forças

Par de forças na articulação 
escapulotorácica

É referente à ação dos músculos trapézio 
e grande dentado durante a rotação 
superior da escápula numa abdução 
do braço.

Os rotadores superiores primários são 
o grande dentado e as fibras do trapézio 

superior e inferior e, considera-se pela 
mecânica de par de forças, que atuam 
simultaneamente. O trapézio médio é 
também um importante estabilizador da 
omoplata. Em termos de recomendação 
prática, interessa muitas das vezes, 
procurar uma inibição muscular/ 
alongamento do músculo angular da 
omoplata (rotador inferior da escápula), 
quando hiperativo, e exercícios de 
reforço muscular para o grande dentado, 
como por exemplo, o scap push up 
(Figura 2).

Figura 2 – Scap push up (posição inicial e final)

e para o trapézio médio (Figura 3) 
e inferior (Figura 4). 

Figura 3 – Adbução horizontal do ombro com rotação 
externa, em posição de decúbito ventral. Para além de reforço 
do trapézio médio, tem também participação dos músculos 
infraespinhoso e pequeno redondo. (Reinold, Escamilla, 
& Wilk, 2009) (posição inicial e posição final)

Figura 4 - Exercício para fortalecimento do músculo trapézio 
(porção inferior) (posição inicial e final)

Rácio rotação externa-rotação 
interna do ombro.

Complementarmente a esta informação 
dos dois pares de força, na glenoumeral 
e na articulação escapulotorácica, para 
a saúde do ombro é também importante 
que exista um equilíbrio muscular 
entre o torque dos músculos rotadores 
internos e externos do ombro.

Este ratio rotação externa-rotação interna 
(ratio RE:RI), que permite despistar a 
existência de eventual desequilíbrio 
muscular, não é uma constante absoluta 
e alguns parâmetros como a posição 
de avaliação, a velocidade do teste ou 
a actividade específica praticada pelo 
sujeito são capazes de o modificar. 
Um valor compreendido entre os 66 e 
76% na relação concêntrica RE:RI tem 
sido apresentado como um valor que está 
dentro da amplitude normativa que vários 
autores têm apresentado nos seus estudos 
(Noffal, 2003; Alderink & Kuck, 1986).

Em resumo, regra geral, um rácio RE:RI 
em que os rotadores externos devem 
valer 2/3 da força dos rotadores internos, 
traduz um equilíbrio satisfatório.

Estas são apenas algumas medidas 
preventivas que se devem adotar 
para preservar o estado de saúde 
do seu ombro. Não substituem, 
no entanto, a necessidade de sempre 
se procurar individualizar a avaliação 
e prescrição de exercício ou da consulta 
de um especialista de saúde, 
quando necessário.




