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CAPÍTULO 01
Introdução e conceitos básicos
Nesse capítulo serão abordados os conceitos básicos e fundamentais de
anatomia, fisiologia e biomecânica do aparelho locomotor relacionados ao
complexo da cintura escapular. E porque complexo da cintura escapular e não
simplesmente ombro?
Quando pensamos em complexo articular, como tratamos a cintura escapular,
levamos em consideração o conjunto de estruturas e articulações que o compõem
como um todo, sendo, desta forma, formado por uma articulação principal, onde
ocorrem as principais amplitudes de movimento, chamada articulação glenoumeral
ou escápuloumeral, porém , também por articulações acessórias, que atuam como
facilitadoras dos movimentos, permitindo assim, grande amplitude de movimento
osteocinemático, que são as articulações acrômioclavicular, esternoclavicular e
escápulotorácica.
Desta forma, ao estudarmos a articulação ou complexo articular do ombro,
devemos considerar as seguintes articulações:
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• Articulação glenoumeral ou escápuloumeral;
• Articulação escápulotorácica;
• Articulação acrômioclavicular;
• Articulação esterno-clavicular.

Estruturas ósseas:
A cintura escapular e formada por três peças ósseas principais: escápula,
clavícula e extremidade proximal do úmero; e pela coluna torácica que participa
estruturalmente e funcionalmente da biomecânica da cintura escapula.

Nessas estruturas ósseas, se destacam como pontos importantes de
palpação:

• Espinha da escápula
• Ângulo inferior da escápula
• Ângulo superior medial da escápula
• Acrômio
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• Processo coracóide
• Extremidade esternal da clavícula
• Extremidade acromial da clavícula
• Margem superior da clavícula
• Margem anterior da clavícula
• Tubérculo maior
• Tubérculo menor

A palpação da cintura escapular, assim como a palpação de qualquer uma das
estruturas, vai ser uma importante ferramenta na avaliação, tendo em vista que a
partir dela podemos avaliar as simetrias e assimetrias no corpo humano e iniciar
uma avaliação mais detalhada das possíveis falhas posicionais.

Articulações envolvidas no complexo do ombro:
O complexo do ombro é formado pelas estruturas ósseas citadas anteriormente
e também por um conjunto de articulações que atuam facilitando os movimentos
dos membros superiores. Essas articulações podem sem divididas em:
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Articulações verdadeiras: São aquelas que possuem todas as características
comuns de articulação sinovial, como cápsula articular, líquido sinovial, dentre
outras.
São elas:
• Articulação glenoumeral
• Articulação acrômioclavicular
• Articulação esternoclavicular

Articulações falsas: São aquelas que não possuem características de
articulação sinovial, porém atuam como articulações no sentido de facilitar os
movimentos do complexo do ombro. Também são chamadas de articulações
funcionais.
A principal articulação funcional do complexo do ombro é a articulação
escapulo-torácica.

Movimentos osteocinemáticos do ombro:
Os movimentos osteocinemáticos do ombro são:
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• Abdução de 180° sendo: até 60° função da glenoumeral
De 60 a 120° função da escapulo torácica
De 120° a 180° glenoumeral + escapulo torácica

• Adução de 180° sendo: até 60° função da glenoumeral
De 60 a 120° função da escapulo torácica
De 120° a 180° glenoumeral + escapulo torácica

OBS: trata-se da volta da abdução, pois na adução partindo da posição
anatômica a amplitude é de aproximadamente 45°

Figura 1: Imagem ilustrativa da abdução de ombro / Fonte: David Magee
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Figura 2: Imagem ilustrativa da mobilidade articular do ombro / Fonte: David Magee

• Rotação interna de aproximadamente 90°
• Rotação externa de aproximadamente 90°

Figura 3: Imagem ilustrativa da mobilidade de rotação de ombro / Fonte: David Magee

• Flexão de aproximadamente 180°
• Extensão de aproximadamente 35° além da volta da flexão
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