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Exercício

INTRODUÇÃO: Na artrocinemática do ombro o manguito rotador (MR) atua
estabilizando a cabeça umeral em contato à cavidade glenoidal (ABOELMAGD; REES;
GWYLYM, 2018; CLISBY et al., 2008; BITTER et al.,
., 2007), enquanto realiza a
translação inferior para contrabalancear a força rotacional promovida principalmente
pelo deltóide (OLIVEIRA et al.,
al 2017; LEWIS et al.,2015; CLISBY et al
al., 2008;
BITTER et al.,
., 2007; REDDY et al., 2000). A tendinopatia do MR, também nomeada
de síndrome do impacto do ombro (SIO) é uma das mais comuns disfunções do
complexo do ombro que afetam a artrocinemática. A lesão caracteriza-se
se por presença
de dor e fraqueza durante os movimentos de elevação e rotação externa como
consequência de sobrecarga nos tecidos do MR (LEWIS et al., 2015).Assim,
Assim, eexercícios
de rotação externa vem sido utilizados na reabilitação
reabilitaçã de pacientes com SIO buscando
restaurar a artrocinemática do ombro (CLISBY et al., 2008; BITTER et al.,., 2007
2007). O
conhecimento da atividade muscular do complexo do ombro durante exercícios de
rotação externa é de suma importância na reabilitação fisioterapêutica da SIO,
SIO tendo
como implemento principal as faixas elásticas, pelas suas vantagens em relação aos
pesos livres na reabilitação (HINTERMEISTER et al.,1998). Portanto, o objetivo deste
estudo piloto foi comparar
omparar a atividade eletromiográfica dee músculos do complexo do
ombro durante exercícios de rotação externa com faixa elástica. MATERIAL E
MÉTODOS: Participou 1 (um) sujeito do sexo masculino de 29 anos, 80 quilogramas,
fisicamente ativo com dominância do membro superior direito sem histórico de lesão no
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ombro que assinou o TCLE (CEP:89000618.0.0000.5668) concordando em participar
do estudo. Inicialmente realizou-se uma avaliação de caracterização e o indivíduo foi
submetido à tricotomia e limpeza da pele nas regiões de posicionamento de eletrodos de
superfície (HERMENS, 2000) para avaliação da atividade eletromiográfica (EMG
Miotec, 2000Hz). Os músculos avaliados foram: (a) trapézio superior (TS); (b) deltóide
médio (DM); (c)deltóide posterior (DP) e (d) infraespinal (IE) durante contrações
isométricas voluntárias máximas (CIVM) e durante diferentes movimentos de rotação
externa: (1) Rotação Externa até a neutra com flexão de cotovelo a 90º; (2) Rotação
externa com abdução de ombro e flexão de cotovelo a 90º; (3) Rotação externa até a
neutra em decúbito lateral e flexão de cotovelo a 90º. Foram realizadas 5 repetições dos
movimentos numa velocidade de 45º/seg determinados por metrônomo. A resistência
foi determinada por uma faixa elástica cinza calibrada com carga de 5% do peso
corporal. A análise dos dados foi realizada no software BIOMEC-SAS e foram filtrados
com um filtro digital Butterworth, passa-banda de 20 a 400 Hz, 4ª ordem e as
magnitudes de cada atividade eletromiográfica mensurada foram quantificadas pelo
valor RMS (Root Mean Square) e normalizadas em relação à contração isométrica
voluntária máxima (CIVM) de cada músculo. As comparações foram realizadas por
meio da ANOVA de medidas repetidas adotando um nível de significância de 5% no
software SPSS.v20.0. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os músculos TS e DM
obtiveram as maiores atividades EMG durante o movimento de rotação externa com
abdução

e

flexão

de

ombro

(26,9±2,5%CIVM

e

40,1±CIVM),

justificado

provavelmente por estar ocorrendo contrações isométricas nestes músculos, mantendo a
glenoumeral na posição de abdução e a escápula em rotação superior e elevação,
enquanto que o DP e IE atuam gerando o movimento de rotação (54,5±5,2%CIVM e
58,9±1,6%CIVM). Dessa forma, este exercício deve ser utilizado numa fase
média/longo prazo, por justamente ativar de forma mais intensa o DM e TS, envolvidos
na SIO (SPALL, RIBEIRO, SOLE, 2016). Os músculos DP e IE obtiveram as maiores
magnitudes durante o exercício de rotação externa até a neutra com flexão de cotovelo
(60,8±6,8%CIVM e 67,2±5,7%CIVM). Buscando otimizar a atividade do MR e reduzir
a atividade EMG do deltóide para auxiliar na reabilitação da artrocinemática normal do
ombro, o exercício de rotação externa em decúbito lateral demonstrou maior atividade
do IE quando comparado ao DP e DM (52,8±8,7%CIVM, 41,2±5,4%CIVM e
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3,4±0,4%CIVM), demonstrando que dentre os exercícios propostos este otimizou a
atividade do MR em relação ao deltóide. CONCLUSÃO: Os músculos TS e DM
obtiveram as maiores atividades durante o exercício de rotação externa com abdução e
flexão de cotovelo, enquanto que os músculos DP e IE durante o movimento de rotação
externa até a neutra com flexão de cotovelo. Este estudo é um resultado preliminar,
futuramente mais indivíduos serão incluídos na pesquisa para obter-se mais evidências
quanto a atividade EMG nos diferentes exercícios de rotação externa com faixa elástica.
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