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Introdução e objetivos: 
A dor no ombro é uma das complicações mais comuns após o acidente vascular cerebral 
(AVC), dificultando o processo de reabilitação. Alterações da cinemática escapular têm 
sido associadas a diversas doenças do ombro, entretanto não existe estudos detalhados 
sobre as possíveis alterações da cinemática escapular pós-AVC. Assim, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a cinemática escapular de indivíduos pós-AVC crônico com dor no 
ombro, durante a elevação e depressão do braço.  
 
Métodos: 
10 indivíduos pós-AVC crônico com dor no ombro (62,7 ± 7,4 anos) e 10 indivíduos 
saudáveis (62,4 ± 6,6 anos), com idade e gênero pareados, fizeram parte do estudo 
(Parecer comitê de ética nº517.179). Foi realizada uma análise cinemática 3-D durante 
a elevação e depressão do braço parético e não-parético, dos indivíduos pós-AVC e do 
braço dominante do grupo controle, no plano da escápula. O teste de Shapiro-Wilk foi 
utilizado para testar a normalidade dos dados. Para comparações dos dados de rotação 
interna, rotação superior e inclinação posterior da escápula à 30º, 60º e 90º de elevação 
do braço foi utilizada uma ANOVA two-way mista para cada fase (elevação e depressão 
do braço), de forma separada. Foi adotado um nível de significância de p < 0.05.  
 
Resultado: 
Não houve interação grupo x ângulo para os movimentos de rotação interna (p=0.78, 
elevação do braço; p=0.83, depressão do braço), rotação superior (p=0.34, elevação do 
braço; p=0.57, depressão do braço) e inclinação posterior (p=0.36, elevação do braço; 
p=0.57, depressão do braço). O efeito principal de grupo também não foi significativo 
para os movimentos de rotação interna (p=0.14, elevação do braço; p=0.13, depressão 
do braço), rotação superior (p=0.20, elevação do braço; p=0.51, depressão do braço) e 
inclinação posterior (p=0.62, elevação do braço; p=0.51, depressão do braço).  
 
Discussão e conclusão: 
Não há alteração da cinemática escapular durante o movimento de elevação e 
depressão do braço de indivíduos pós-AVC crônicos com dor no ombro comparados a 
indivíduos saudáveis. Assim, outros fatores, tais como alterações do recrutamento 
motor, espasticidade e subluxação da cabeça do úmero devem ser investigados e 
focados no tratamento da dor no ombro desses indivíduos.  
 
 
 
 
 
 


