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RESUMO 

Introdução: A discinese escapular é definida como alterações cinemáticas do ritmo 

escapulo-umeral e parece estar associada com sobrecargas articulares, sendo considerada 

por muitos autores como um dos principais fatores de risco para a lesão do complexo 

articular de ombro. No entanto, na literatura, há uma falta de consenso sobre a forma de 

categorizar essa alteração, uma vez que o fenômeno pode ser observado em indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos, tendo vários fatores capazes de induzir sua presença. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo é investigar na literatura se há uma forma segura 

de associar a discinese escapular a processos lesionais e entender as circunstâncias que 

levam a dificuldade metodológica de sua avaliação. Metodologia: O estudo utilizou-se 

de revisão literária buscando em bases de dados científicos nacionais e internacionais por 

artigos que caracterizassem a natureza da discinese escapular em indivíduos sintomáticos 

e assintomáticos. Resultados/Discussoes: Como resultado foram encontrados 26 artigos 

que respondiam ao objetivo do estudo. Conclusão: pode-se afirmar que a discinese 

escapular embora presente nos processos álgicos não é mais prevalente em indivíduos 

sintomáticos e não parece ser fator de risco direto para lesão do ombro, porém pode ser 

interpretada como variação do movimento natural humano, influenciada por fatores 

externos.  

Palavras-Chave: Fisioterapia, Dor em Ombro, Lesões do Ombro, Articulação do ombro.  

ABSTRACT  

Introduction: Scapular dyskinesis is defined as kinematic changes in the scapulohumeral 

rhythm and appears to be associated with joint overload, and is considered by many 

authors as one of the main risk factors for shoulder joint complex injury. However, in the 

literature, there is a lack of consensus on how to categorize this alteration, since the 

phenomenon can be observed in symptomatic and asymptomatic individuals, with several 

factors capable of inducing its presence. Objective: The objective of the present study is 

to investigate in the literature whether there is a safe way to associate scapular dyskinesis 

with lesional processes and to understand the circumstances that lead to the 

methodological difficulty of its evaluation. Methodology: The study used a literature 

review searching national and international scientific databases for articles that 

characterized the nature of scapular dyskinesis in symptomatic and asymptomatic 

individuals. Results / discussions: As a result, 26 articles were found that responded to 

the study objective. Conclusion: it can be affirmed that the scapular dyskinesis present in 

the algic processes is no longer prevalent in symptomatic individuals and does not seem 

to be a direct risk factor for shoulder injury, but can be interpreted as a variation of natural 

human movement, influenced by external factors . 

Keywords: Physical Therapy, Shoulder Pain, Shoulder Injuries, Shoulder Joint.
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INTRODUÇÃO  

A articulação escapulotorácica é considerada como um dos componentes do 

complexo articular do ombro, no entanto é classificada como “falsa articulação”, uma vez 

que não há relação óssea verdadeira de seus elementos, tornando-a uma das articulações 

menos congruentes do corpo humano. A ligação entre a escápula e o tórax acontece 

através de mecanismos de sucção dos músculos trapézio e subescapular1. 

Os músculos Trapézio (ascendente e descendente) levantador da escápula, 

romboides e peitoral menor realizam a movimentação da escapula em três eixos de 

rotação sobre o tórax, conforme o movimento glenoumeral. Diante da elevação do braço 

no plano frontal e sagital, a escápula roda internamente, externamente e inclina 

posteriormente. Nos últimos graus de amplitude de elevação do braço a escápula 

complementa o movimento com uma rotação externa2,3. 

Durante os primeiros 60º de flexão ou 30º de abdução glenoumeral (GU), não 

há movimento consistente da escápula, a partir dessa amplitude existe uma relação de 2:1 

para o movimento do úmero e da escápula. Esse mecanismo coordenado é denominado 

ritmo escapuloumeral. Existem três propósitos para o ritmo escapuloumeral: (1) reduzir 

a instabilidade nas grandes ADMs, (2) otimizar o posicionamento da fossa glenóide para 

a cabeça umeral, gerando maior congruência articular GU e reduzindo as forças de 

arrasto; (3) oferecer uma boa relação comprimento-tensão aos músculos que agem sobre 

o úmero minimizando assim sua insuficiência ativa 4,5.  

Alterações no equilíbrio cinemático do ritmo escapuloumeral considerados 

como “normais” (sequência sincronizada de rotação superior e inclinação posterior com 

variável rotação médio-lateral da escápula no momento de elevação do braço) é 

denominado na literatura como discinese escapular (DE)6,7,8.  

A principal característica clínica da DE é a alteração multiplanar da 

estabilidade escapulotorácica durante os movimentos da GU, observada pela 

proeminência do bordo medial e ou inferior da escápula quando solicitado o movimento 

de elevação do braço9. Entre as causas principais dessa variação de movimento, destacam-

se: disfunções biomecânicas ou fisiológicas dos estabilizadores escapulares, rigidez na 

cápsula posterior; lesões dos músculos do manguito rotador, alterações do comprimento 

do musculo peitoral menor, lesões dos nervos torácico longo e espinhal acessório e 

fraturas de clavícula5, 10. 
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Sendo a escápula capaz de influenciar significativamente a atividade da 

articulação glenoumeral, especialmente em movimentos que excedem a amplitude de 90° 

de elevação do braço, na literatura há muito interesse em investigar a verdadeira relação 

entre as disfunções do movimento escapular e espectro clínico das alterações de ombro11. 

No cenário científico atual, muito se discute sobre a relação existente entre DE e 

patologias do ombro, criou-se assim conjecturas sobre a presença de assimetrias do ritmo 

escapuloumeral como fator de risco para dor no ombro e uma variedade de condições 

desse complexo8,9,10,11. 

Em variados estudos essa associação, apresenta contrassensos, pois 

identifica-se sua presença em indivíduos sintomáticos e assintomáticos, sendo difícil sua 

qualificação como sinal patológico. Outra barreira, diz respeito a identificação e 

classificação da DE pelos testes observacionais, uma vez que entre examinadores “cegos” 

quanto as condições dos avaliados, não parece haver concordância 12, 13. 

Tomando como referência a problemática supracitada, o objetivo central do 

presente estudo é investigar na literatura a essência das controvérsias envolvendo a 

relevância clínica da presença de discinese escapular em indivíduos sintomáticos e 

assintomáticos.  Entre outros pontos, a narrativa preocupa-se em entender a influência 

desse padrão motor na mecânica do ombro e com base em estudos científicos discorrer 

se há realmente riscos maiores de lesões em sua presença.  

 

MÉTODOS  

O estudo compõem-se de uma revisão narrativa da literatura, baseado na 

leitura crítica de artigos escritos e publicados nas bases de dados Latin American and 

Caribbean Health Science Literature (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLNE) e Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). A 

busca aconteceu no período de novembro de 2017 a janeiro de 2018.  

A pesquisa utilizou-se dos descritores no idioma português e seus homólogos 

em inglês: Discinese Escapular (Scapular dyskinesis), Ombro Doloroso (Shoulder Pain) 

e Ritmo Escapular (Scapular Rhythm), foram termos usados isoladamente e combinados 

nas caixas de busca.   
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Artigos encontrados entre os anos de 2009 a 2017 foram selecionados pelos 

critérios de inclusão e artigos encontrados fora da mesma estavam exclusos, também 

entraram para os critérios de exclusão os estudos que destacavam a associação de ombro 

doloroso com outro sinal clínico que não fosse a DE.  

  

RESULTADOS  

A busca a respeito do tema, mostrou-se muito restrita, tendo pouco material 

publicando nessas especificações, sendo a maioria deles em língua estrangeira. Ao todo 

foram incluído 26 artigos, sendo 15 destes vindos da base MEDLINE, sete da base 

BIREME e quatro da base LILACS, Destacando-se: 

Resultados dos estudos sobre associação da DE e o sintoma de dor ou lesão no 

complexo do ombro.  

Referências Objetivos Métodos Conclusão 

Santana et al, 

20099. 

Verificar a 

associação entre 

DE e dor no 

ombro em 

praticantes de 

natação.  

Avaliação de 36 

nadadores jovens do 

sexo masculino por 

meio do SLST 

 

A hipótese do estudo 

não foi correspondida, 

uma vez que não houve 

associação significativa 

entre DE e sintoma de 

dor.  

 

Madsen et al, 

201112. 

Investigar a 

hipótese de 

indução da DE 

em atletas de 

natação por 

meio de treino 

excessivo. 

Avaliação de 14 

atletas sem histórico 

de dor ou lesão no 

ombro, expostos a 

uma sessão de 

treinamento normal. 

Os testes ocorreram 

em intervalos de 

25%, 50%, 75%, 

100% da carga de 

treinamento. 

 

 

Houve presença de DE 

conforme o aumento 

progressivo da 

exposição ao treino, no 

entanto sua presença 

não esteve associada a 

dor.  

Ellenbecker et 

al, 201213. 

Testar a 

confiabilidade 

do sistema de 

classificação do 

movimento 

escapular em 

atletas de 

baseball  

 

Análise do 

movimento 

escapular de 71 

atletas de baseball 

por meio de 

filmagem. 

 

 

Comparando dois tipos 

de classificação da DE, 

os autores concluíram 

baixa confiabilidade na 

observação visual que 

classificação do 

movimento escapular.  
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Referências  Objetivos  Metodologia  Conclusões  

Oliveira et al, 

201314. 

Avaliar a 

presença da DE, 

níveis de dor e 

função durante 

tarefas 

isométricas em 

atletas com e 

sem síndrome do 

impacto (SI).  

 

Avaliação de 30 

atletas do sexo 

masculino por meio 

do Slide lateral test 

(para identificar 

DE), questionário  

Pennshoulder score, 

para avaliação de 

dor e exposição a 

atividade 

eletromiográfica dos 

músculos trapézio e 

serrátil a fim de 

testar ativação 

muscular.   

 

 Maiores alterações no 

padrão motor e 

presença de dor e DE 

no grupo SI. 

Melo et al, 

201415.. 

Investigar a 

associação da 

DE com a dor no 

ombro em 

praticantes de 

musculação  

 

Aplicação do 

questionário 

pennshoulder score 

em 37 praticantes de 

musculação do sexo 

masculino com 

queixas de dor no 

ombro. 

Posteriormente os 

participantes foram 

avaliados pelo SLST 

a fim de identificar a 

presença de DE;   

 

 Dos 37 participantes, 

30 apresentaram DE, 

apresentando 16 vezes 

mais chances de referir 

dor aos esforços, sendo 

provável que o 

desequilíbrio muscular 

causado pelos esforços 

gerem sobrecarga 

durante os exercícios.  

Soliaman et al, 

2015 16. 

Avaliar a 

influência do 

treinamento na 

presença de DE 

em atletas do 

voleibol. 

Avaliação de 12 

atletas do sexo 

feminino, sem 

histórico de dor ou 

lesão, expostas ao 

treinamento da 

modalidade por 

aproximadamente 

duas horas e 

avaliadas antes e 

depois do esforço. 

 

 

 

 

 

 

 

Das 12 atletas 

avaliadas, 9 

apresentaram DE, e 

após a sessão de 

treinamento, apenas 1 

das que não 

apresentaram, 

manifestou o evento, 

correspondendo a 8% 

do total avaliado.  
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Referências  Objetivos   Metodologia  Conclusões  

Rich et al, 2016 
17.. 

Identificar o 

efeito de um 

protocolo de 

fadiga sobre a 

presença de DE 

em Tenistas.  

Comparação de dois 

grupos de atletas, 

onde o grupo 

experimental 

participou de um 

protocolo de fadiga e 

o grupo controle 

recebeu descanso 

antes de atingir a 

fadiga. As 

avaliaçãos foram 

feitas nos períodos 

pré-fadiga, pós-

fadiga, 24, 48 e até 

72 horas após a 

atividade.  

 

O grupo experimental 

apresentou DE em 

todas as posições de 

ombro no teste pós 

fadiga. No entanto não 

foram observadas 

diferenças nas horas 

após o treino.  

Moller et al, 

201718. 

Investigar se um 

aumento nas 

cargas de treino 

da modalidade 

hadball está 

associado ao 

aumento das 

taxas de lesão no 

ombro em 

comparação com 

um maior ou 

menor controle 

escapular   

 

Análise de 679 

relatórios de atletas 

de handball 

recrutados de todas 

das equipes da 

primeira divisão 

dinamarquesa, com 

relatos de dor no 

ombro, durante um 

período de 31 

semanas. 

Os maiores relatos de 

dor e presença de DE 

estavam relacionados a 

um aumento da carga 

de treinamento em 

60%. 

Maor, Roninm 

Kalichman, 

201719. 

Avaliar a 

prevalência de 

DE em 

nadadores 

competitivos 

durante as 

sessões de 

treinamento da 

modalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 

observacional via 

vídeo de 20 

nadadores 

competitivos, antes, 

durante e após o 

treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo certificou que 

a prevalência da DE 

aumenta de forma 

significativa após uma 

sessão de treinamento.  
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Legenda: SLST- Slide Lateral Scapular Test; DE- Discinese Escapular; SI- Sindrome do 

Impacto.  

 

DISCUSSÃO 

Diante da análise dos resultados e das amostras apresentadas, é possível se 

fazer a relação entre a presença de DE e modalidades esportivas com gestos  realizados a 

partir de movimentos  de elevação do ombro acima de 90° em vários estudos 11,12, 13, 14,16. 

A grande maioria estudos mostraram algum grau de dificuldade em 

determinar a DE, uma vez que o processo de avaliação é mais qualitativo do que 

quantitativo e depende do julgamento individual do examinador. Esse fato é um desafio 

para interpretação coletiva, sendo uma barreira na comunicação interexaminador, o que 

impossibilita autenticação metodológica e correlação dos achados com implicações 

clínicas14,15,18,19. 

No cenário clínico os métodos utilizados para avaliar a escápula dependem 

de observação visual, compreensão da mecânica normal e patológica do movimento 

escapular. Kibler et al20, 21, o teste unanimemente aceito entre os estudos é o Slide Lateral 

Scapular Test (SLST), que consiste em solicitar ao indivíduo que faça o movimento de 

elevação lateral do braço, com e sem carga (peso sugerido: carga de três a cinco libras em 

cada mão), o examinador através de inspeção observa se há proeminência do bordo 

escapular e então dá-se o diagnóstico22.   

Há várias classificações para avaliação da DE, e esta é uma das discussões 

mais comentadas entre os autores, que encontram dificuldades para estabelecer um 

Referências  Objetivos  Metodologia  Conclusões  

Plummer et al., 

201726 

Caracterizar a 

DE em 

indivíduos 

sintomáticos e 

assintomáticos e 

determinar a 

influência do 

conhecimento 

do examinador a 

respeito da dor 

no ombro sobre 

a prevalência da 

DE.  

Avaliação de 135 

indivíduos 

separados em grupo 

experimental 

sintomático e 

controle 

assintomático, 

avaliados por dois 

grupos de 

examinadores, um 

cego e o outro não 

cego.  

Não há maior 

incidência de DE no 

grupo experimental, 

porém sua classificação 

é influenciada ´pelo 

conhecimento dos 

examinadores.  
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consenso dignóstico da DE, no entanto de acordo com os trabalhos selecionados para 

compor o referencial teórico do presente estudo, o esquema classificatório mais utilizado 

foi proposto por MCClure et al23, que apesar de menos objetivo expunha o indivíduo ao 

teste de flexão e abdução do ombro e realizava uma filmagem da execução de cada 

indivíduo em vista posterior e superior. A classificação do distúrbio se dava em duas 

etapas, uma de definições operacionais (ritmo escapuloumeral normal e discinese 

escapular), e posteriormente uma escala de classificação em movimento normal, 

anormalidade sutil e anormalidade óbvia12,13,24..  

Dois dos estudos selecionados se preocuparam em avaliar a confiabilidade 

dos testes e sistemas de classificação da DE, porém ambos apresentaram resultados 

diferentes. O primeiro foi produzido por Tate et al.24, que compararam medidas 

tridimensionais do movimento escapular de 142 atletas com e sem DE, seus resultados 

foram submetidos a testes cinemáticos eletromagnéticos nas três dimensões usando os 

mesmos movimentos do teste visual (flexão e abdução do ombro). Os dados cinemáticos 

de ambos os grupos foram comparados através de análise multifatorial de variação com 

teste post hoc, que convergiu para a análise visual, resultando em validade para o teste da 

discinese escapular (TDE).  

Diferente do estudo supracitado Ellenbecker et al.13tinham o objetivo de 

avaliar a confiabilidade do TDE entre examinadores. Filmaram a avaliação estática e 

dinâmica da escapula de 71 atletas de baseball e enviaram para dois cirurgiões ortopédicos 

especializados na articulação do ombro e dois fisioterapeutas com muitos anos de 

experiência. Coletaram os relatórios da observação dos quatro observadores e cruzaram 

os dados de ambos os grupos de profissionais. Os resultados divergiram, concluindo baixa 

confiabilidade interexaminador para os testes de DE.  

A fragilidade na interpretação dos dados coletados da observação visual da 

DE, é o grande desafio para qualificar sua relevância clínica para o tratamento e redução 

de riscos nas lesões da articulação do ombro. Os estudos que avaliaram e compararam 

grupos de indivíduos sintomáticos e assintomáticos foram inconclusivos a respeito da 

presença da DE, uma vez que dependendo das variáveis, ambos os grupos apresentavam 

alteração do movimento escapular12, 16, 17, 18, 25.  

Um fator pertinente e muito comentado na literatura para o aparecimento de 

discinese, é a fadiga, como no estudo de Madsen et al., 12 que verificaram em sua amostra 
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assintomática um percentual de mais  de 80% de alterações do ritmo escapular após um 

protocolo de fadiga com treino na água, concluindo que condições extremas de 

treinamento eram capazes de induzir a DE.  

Soliaman et al.,16 num intuito de avaliar a influência do treinamento na 

presença de DE em atletas do voleibol, expuseram 12 atletas do sexo feminino, brasileiras 

sem histórico de dor ou lesão no ombro, à avaliação do movimento escapular. As 

participantes deveriam ter pelo menos quatro anos de treinamento competitivo, estar em 

treinamento regular com prática de no mínimo 10 horas de treinos semanais. Na avaliação 

pré-treinamento, nove das 12 atletas apresentaram DE. Após o treino, além das nove, mais 

uma apresentou a variação, resultando em 10 atletas com DE. Diante dos resultados, 

pode-se concluir que a presença de DE nem sempre está associada a dor ou lesão, uma 

vez que esses casos foram excluídos do estudo, outro ponto é a influência do treino no 

aparecimento de DE, correspondendo a 8% (um indivíduo) da amostra analisada.  

Um estudo similar foi produzido por Rich et al.,17 onde seu objetivo era 

observar a relação entre fadiga muscular e alterações cinemáticas da escápula como forma 

de identificar os possíveis riscos de lesão entre jogadores de tênis. Após expor os atletas 

hígidos e sem histórico de lesão a um protocolo de fadiga muscular, verificaram que a 

fadiga imediata era capaz de induzir DE sem necessariamente a presença de dor no ombro, 

apresentando mais um fator capaz de produzir o efeito sem estar relacionado a patologia 

do complexo articular de ombro. 

Tal como Rich et al.,17 o estudo de Maor et al., 19 também encontrou dados 

que caracterizavam a presença da DE em relação a fadiga muscular causada por treinos 

exaustivos de modalidade esportiva, porém sua amostra era composta por 20 atletas, e o 

esporte selecionado foi a natação.  

Na área do esporte muitos estudos nesse caráter foram conduzidos na 

tentativa de produzir um dado palpável para reduzir os riscos de lesão em atletas de 

temporada. E o resultado parece convergir para uma relação muito mais próxima entre 

DE e fadiga do que DE e a dor. Moller et al.,18 usando a mesma metodologia dos estudos 

anteriores, expuseram atletas assintomáticos a um aumento da carga de treino, nesse caso 

o handball, para observar a longo prazo. Sua pesquisa demonstrou que a DE pode ser um 

fator indireto e não deve ser interpretada isoladamente, porém na presença de carga 

excessiva aumentou o risco de dor no ombro. Outros achados nesse trabalho conferem 
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que a DE pode estar presente na ausência de dor (65% dos atletas) e dor no ombro pode 

estar presente na ausência da discinese (25% dos atletas).  

A meta-análise conduzida por Hickey et al,11 apurou dados que estabeleciam 

a relação da DE com eventos lesivos da articulação do ombro, no entanto nas discussões 

levantadas pelos autores, eles reconhecem a fragilidade dos dados devido à falta de 

objetividade clínica dos teste avaliativos, e sugerem que em novos estudos os 

examinadores devem estar cegos quanto a presença de sintomas dos participantes.  

Plummer et al.,26 também abordaram a importância do clínico estar cego a 

respeito dos sintomas do paciente, pois seu julgamento pode ser influenciado pelo 

conhecimento do mesmo. Sendo possível que o examinador ou o viés de confirmação 

possam mascarar a verdadeira presença ou ausência de DE resultando em um TDE 

incorreto.  

Os autores discutem em seu trabalho sobre os conflitos a respeito da tomada 

de decisões clínicas na presença da DE, e como variáveis dividiram sua amostra de 135 

indivíduos em grupo experimental sintomático (dor e lesão) e controle assintomático (sem 

queixas), expostos a avaliadores cegos e não cegos a respeito de sua sintomatologia. Os 

autores expuseram a amostra ao TDE (flexão e abdução) à avaliação dos dois grupos de 

examinadores. E a conclusão da pesquisa correspondeu as hipóteses do estudo, onde a 

DE não foi mais prevalente no grupo experimental, e a avaliação sofreu os impactos do 

conhecimento do avaliador sobre a sintomatologia da amostra, pois o examinador não 

cego relatou uma taxa significativamente mais elevada do TDE positivo que o 

examinador cego26.  

A evidência atualmente disponível sugere que a DE deve ser interpretada 

como um fator indireto, capaz de aumentar o risco de dor no ombro se combinado a outros 

fatores de risco, e que talvez a variação do movimento escapular não seja em si um 

predisponente para a lesão, e sim um indicador de alerta precoce de eventos futuros de 

dor no ombro, como sugere os resultados de todos os estudos que comparam indivíduos 

sintomáticos de assintomáticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Em conclusão existem inúmeras controvérsias na literatura sobre a relação 

DE - Dor, e estas podem ser decorrentes  das tentativas de construir uma identidade para 

essa alteração, como sendo culpada pelas lesões ou vítima de outros mecanismos. No 

entanto existe a hipótese de que a DE seja uma variação natural do movimento humano, 

uma vez que indivíduos assintomáticos, sem histórico de dor, sem fadiga ou insatisfação 

com a função do complexo articular apresentaram a variação.  

No que diz respeito a sua inclusão como elemento chave do tratamento das 

lesões de ombro, é preciso cautela pois não há dados objetivos sobre a relação e talvez 

não seja benéfico ao paciente, uma vez que a causa de seu problema pode estar sendo 

ignorada para dar espaço a abordagem da DE. Porém sua inclusão como medida na 

redução de risco no esporte, juntamente a outras medidas visando o equilíbrio articular, 

não parece prejudicial, pois seus custos são mínimos. Sendo assim, os achados na 

literatura descaracterizam a DE como dado relevante clinicamente como fator de risco 

para a lesão articular, pois não se aplica a todos os indivíduos testados.   
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