
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: A DISCINESE ESCAPULAR EM ATLETAS DE BASQUETEBOLTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUMINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): PHAMELA AFONSO DE OLIVEIRA, DAIKITI EDUARDO TANIMOTO, GLEDMAN FERREIRA
LIMA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOÃO RUFINO DA SILVA JUNIOR, JONATHAN DANIEL TELLES, LEANDRO
PASCHOALI RODRIGUES GOMES, MARCO AURELIO GABANELA SCHIAVON
ORIENTADOR(ES): 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é realizar uma revisão acerca das principais 

características da discinese escapular em atletas de basquetebol, a importância da 

avaliação física e treinamento funcional para fortalecimento e prevenção desta 

patologia. Desse modo, entender a discinese escapular (alterações biomecânica da 

posição da escápula ocorrida pela falta de controle do movimento e de sua posição 

em relação ao gradil costal), comumente ocasionada pelo enfraquecimento dos 

músculos do complexo da cintura escapular, agrega, portanto, importância na 

literatura para o tratamento preventivo da mesma.  

Uma minuciosa anamnese vinda do Profissional de Educação Física, 

amparado por uma equipe multidisciplinar, confere ao atleta que tenha discinese 

escapular um melhor caminho para o tratamento de sua patologia, seja tipo (I, II ou 

III). Para o estudo foram pesquisadas várias referências, entre livros e artigos 

científicos, visando entendimento da patologia de discinese escapular no 

basquetebol, avaliação e treinamento de prevenção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os atletas de basquetebol, amador ou profissional, muitas vezes executam 

gestos motores da característica esportiva que excedem os padrões dos seus limites 

fisiológicos, alterando os mecanismos estáticos e dinâmicos do ombro, podendo 

acarretar indesejadas lesões em decorrência de fadiga osteomuscular e ligamentar.  

Sabendo disso, Cohen e Abdalla (2003) aponta que o ombro é a sede com 

maior frequência de lesões nos esportes competitivos. Na literatura revisada a 

incidência varia de 8 a 13% de todas as lesões atléticas. Além disso, acometimentos 

diretos ou indiretos na cintura escapular por fraqueza muscular e os movimentos 

repetitivos podem influenciar na alteração biomecânica e fisiológica da escápula, 

ocasionando a chamada discinese escapular.  

De acordo com a pesquisa de Santana, Ferreirar e Ribeiro (2009) o 

movimento adequado da escápula é muito importante para a função normal do 



 

 

ombro, pois ela faz conexão entre o tronco e a cintura escapular, servindo de base 

para a origem e inserção de diversos músculos. Alterações da posição da escápula 

em repouso ou durante o movimento são chamadas de discinese escapular, o que 

significa a falta de controle do movimento e da posição da escápula em relação ao 

gradil costal vista clinicamente. 

Desse modo, o presente artigo traz o objetivo de realizar uma revisão sobre 

as principais características de discinese escapular, bem como seus efeitos em 

atletas de basquetebol para um referencial deste acometimento clínico e 

identificação das principais alterações biomecânicas da discinese escapular, além 

de explanar a importância de um avaliação física e um treinamento funcional no 

intuito de amenizar ou prevenir esse tipo de lesão em esportistas. 

 

1 BASQUETEBOL  

 

Segundo os conceituados autores Cohen e Abdalla (2003), os movimentos 

básicos do basquetebol são: o arremesso, o drible, o passe, a bandeja, o rebote e a 

posição de defesa. Trata-se de um jogo, amador ou profissional, com variantes na 

direção e principalmente de contato físico, acarretando no possível aparecimento de 

determinadas patologias, tornando o atleta suscetível às lesões traumáticas e por 

sobrecarga biomecânica.   

De Rose, Tadiello e De Rose Jr. (2006) afirmam que o basquetebol exige 

muito contato entre seus jogadores (defesa e ataque), uma vez que os dez atletas 

devem atuar concomitantemente de maneira dinâmica dentro de um espaço total de 

420m². Essa característica gera situações coletivas que exigem organização e 

sincronização, destacando o domínio motor, técnico e tático para melhor execução 

do contexto global do jogo. Além disso, outros pontos devem ser ressaltados, tais 

como a interferência de fatores extrínsecos (ambiente, condição climática) e 

intrínsecos (especificidade funcional de cada jogador) que permeiam o basquetebol, 

envolvendo as capacidades motoras condicionantes e coordenativas. 

Esses dados permitem compreender que o basquetebol é um exercício físico 

de alto rendimento, caracterizado por arremessos, ataque, defesa, saltos, tendo 

como objetivo principal acertar a bola na cesta para pontuação. Os atletas se 

destacam pela altura, rapidez, desenvolvimento tático e técnico. Por esse motivo, é 

de suma importância que o indivíduo esteja acompanhado de profissionais da área 



 

 

da saúde, principalmente Profissional de Educação Física, realizando os devidos 

fortalecimentos musculares e articulares. 

 

A necessidade de vitórias e super-resultados nos esportes de alta 

competitividade e as consequências do excesso de treinamentos e 

competições, condições indispensáveis para se atingir o ápice 

esportivo, refletem um número crescente de lesões do aparelho 

locomotor nos atletas de alto nível, cujas causas supostamente 

podem ser atribuídas a ausência de medidas preventivas, exaustão 

competitiva, volúpia atlética e psicossomatismos. (GANTUS; 

ASSUMPÇÃO, 2002, p. 78). 

 

2 DISCINESE ESCAPULAR 

 

Santana, Ferreirar e Ribeiro (2009) esclarecem que a escápula possui 

funções essenciais no ombro do atleta de arremesso. Sua estabilidade é conferida 

pelos músculos escapulares que a fixam ao tórax, posicionando adequadamente a 

cavidade glenóide em relação ao úmero e proporcionando uma base estável para o 

manguito rotador. A mobilidade da articulação glenoumeral deve estar em harmonia 

com a mobilidade escapulotorácica, regendo uma relação de proporcionalidade 

durante a elevação do ombro, nos movimentos de abdução e flexão. Qualquer 

desequilíbrio no ritmo escapulotorácico originará a condição de discinese escapular.  

Desse modo, entendendo que a discinese escapular trata-se de alterações da 

posição da escápula em repouso ou durante o movimento, ocorrida pela falta de 

domínio do movimento e da posição da escápula em relação ao gradil costal, Miana 

(2009) apresenta que as anomalias de tais movimentos são avaliadas clinicamente 

por meio de uma escala conhecida como Escala de Kibler, em que os padrões de 

discinese escapular são classificados em três categorias correspondentes aos três 

planos de movimento da escápula em relação ao tórax.  

 

No tipo I é caracterizado pela proeminência do ângulo inferior da 

borda medial da escápula. No tipo II pela proeminência de toda a 

borda medial da escápula e no tipo III pela translação superior da 

escápula e proeminência da borda medial superior da escápula 

(KIBLER apud MIANA, 2003, p. 2). 



 

 

 

Ainda segundo Miana (2003), a Escala de Kibler é considerada como modelo 

para a avaliação dos movimentos da escápula. Essas classificações do tipo I e II 

estão comumente associadas a lesões labrais (trauma direto no ombro) e a tipo III a 

lesões de manguito e síndrome do impacto. Esta avaliação clínica da escápula é 

realizada visualmente pela parte posterior do tronco. Deve-se observar a escápula 

em repouso e durante a abdução do ombro no plano da escápula, observando 

possíveis anormalidades como rotação, alamento (formato de asas) e/ou elevação 

das escápulas em relação ao gradil costal, assim como assimetrias e ritmo durante o 

movimento ascendente e descendente do ombro.  

Os autores acima afirmam que apesar deste método de avaliação clínica ser 

considerado simplório e de fácil execução, ele possui algumas limitações e possíveis 

erros devido ao aspecto qualitativo e a dificuldade de classificação da escápula nos 

três planos de movimento apenas visualmente. No entanto, sugere ser um dos 

métodos mais usados para tal procedimento clínico. 

Segundo Cardeal (2012) o diagnóstico é realizado basicamente por meio da 

história clínica e pelos sintomas apresentados pelo paciente, sendo necessário 

realizar em alguns casos o exame de eletroneuromiografia, sendo este um método 

de diagnóstico neurofisiológico usado na avaliação diagnóstica e prognóstica das 

doenças dos nervos periféricos, plexos, raízes, neurônios motores espinhais, além 

dos músculos e junções neuromusculares.  

Moreira e Pereira (2016) aponta que a escápula é a base que estabiliza os 

movimentos amplos da articulação glenoumeral ou articulação do ombro, sendo a 

articulação mais exigida dentro do basquete e, este tem como principal fator de 

treinamento a repetição, gerando um alto nível de desgaste no complexo articular. A 

irregularidade do movimento implica diretamente nas ações biomecânicas deste 

complexo, ocasionado alterações indesejadas capazes de modificar a postura do 

atleta e também causar fortes dores na região dos membros superiores. 

 

3 AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

As avaliações físicas e funcionais são testes (antropométricos e ergométricos) 

que diferenciam o estado atual de condicionamento físico, seja muscular, 

cardiorrespiratório ou de gordura. Guedes e Guedes (2006) apontam a necessidade 



 

 

de profissionais capacitados para a avaliação física, no intuito de orientar 

corretamente a prática de exercícios físicos do atleta. Tais profissionais precisam ter 

conhecimentos e habilidades específicas, embasados em uma detalhada 

anamenese (questionário individual), cuja função é verificar/identificar seus hábitos 

alimentares, algumas doenças hereditárias, questões cirúrgicas e atividades físicas. 

Segundo Fontoura; Formentin; Abech (2008) as avaliações físicas 

antropométricas e posturais auxiliam no melhor detalhamento individual, bem como 

suas necessidades e limitações.  Portanto, essas avaliações devem ser repetidas 

periodicamente, conotando as seguintes variações: evolução e regressão. 

Entendendo essas variáveis e o motivo pelas quais se dão, é possível agir mediante 

o resultado. É válido salientar que muitos profissionais não se baseiam em 

avaliações prévias e periódicas, tornando o sujeito atendido ou treinado mais 

suscetível às lesões e complicações em seu corpo.  

 

A importância da avaliação, bem como seus procedimentos e 

recursos utilizados na área da educação física, estão evoluindo 

surpreendentemente nos últimos anos sob influência do 

desenvolvimento científico e tecnológico observado nessa área e 

muitas vezes determinado pelas diferentes tendências acadêmicas e 

profissionais de cada época. (GUEDES; GUEDES, 2006, p. 13). 

 

4 TREINAMENTO FUNCIONAL 

 

Stapait et al. (2006) esclarece que o treinamento funcional para auxiliar na 

discinese escapular e dores no ombro tem como base corrigir os padrões de 

movimento e recrutamento muscular, trabalhando com exercícios para restabelecer 

a dinâmica dos músculos, respeitando as capacidades musculares normais dos 

indivíduos para o planejamento de um programa de exercícios característicos. A 

combinação desses exercícios com terapia manual pode ser eficaz tanto na redução 

da dor como na melhora da função em todas as condições que produzam dor no 

ombro. 

Esses autores também apontam que as possíveis causas de dor no ombro 

são destacadas pela fraqueza e falta de coordenação dos músculos estabilizadores 

da cintura escapular. O domínio/controle e ativação desses músculos são essenciais 



 

 

para as atividades que envolvem o membro superior, assim como é o basquetebol. 

Tais alterações do grupo muscular estabilizador parecem estar associadas às 

disfunções da cintura escapular. Dentre os músculos estabilizadores, destacam-se 

manguito rotador, trapézio inferior e trapézio médio. 

Do estudo dos autores Stapait et al. (2006) é importante salientar a 

informação de que houve redução da dor em seus avaliados quando inseridos em 

exercícios de fortalecimento dos estabilizadores da cintura escapular e 

alongamentos em casa (indicado por fisioterapeuta). Uma ligação do fortalecimento 

com técnicas de terapia manual, aplicação de gelo e mobilizações realizadas por um 

fisioterapeuta na clínica reduziram significativamente a dor e foram superiores ao 

fortalecimento associado ao alongamento. Há relevos de que a estabilização 

associada ao alongamento atenua a dor, no entanto, evidências para associação de 

outras técnicas com a estabilização, como eletroterapia, mobilizações com aplicação 

de gelo, não podem ser sugeridas devido à baixa qualidade metodológica e o 

número reduzido de estudos.  

No treinamento funcional, Monteiro e Evangelista (2015) afirmam que os 

diferentes sentidos devem ser desafiados/provocados para que o corpo do atleta de 

basquetebol consiga manter melhor o controle neuromuscular e fortalecimento do 

core, visto a necessidade dessas características no esporte. Assim, esse tipo de 

treinamento está mais próximo da realidade de um jogo, indicando o termo 

“funcional” e também consegue constituir métodos preventivos. Pois, além de 

preparar o atleta, ele também fortalece as áreas que o mesmo mais utiliza dentro do 

jogo, principalmente a região do ombro. 

 

O treinamento funcional procura levar seus praticantes a um melhor 

equilíbrio muscular e a uma melhor estabilidade articular. Esses 

benefícios podem ser alcançados por meio de um treinamento que 

enfatize a capacidade natural do corpo de mover-se nos três planos 

anatômicos. Essa é uma característica muito comum aos exercícios 

funcionais que procuram imitar situações reais do cotidiano e, 

portanto, movimentos que ocorrem em múltiplos planos, e não 

somente em um, como a maioria dos movimentos realizados com 

máquinas de musculação. (MONTEIRO; EVANGELISTA. 2015, p. 

12). 



 

 

 

Segundo o Pedrinelli (1997), o aspecto preventivo no tratamento das lesões 

esportistas reveste-se de muita importância quer se discuta atividade física de alto 

desempenho quer como mero coadjuvante de tratamentos médicos. Vale ressaltar 

que a relevância dessas lesões se encontra em atletas de alto rendimento que não 

conhecem/compreendem ou não usufruem de treinamentos preventivos.  

 Sabendo disso, o desenvolvimento de cada indivíduo se demonstra através 

de aspectos cognitivos, capacidades físicas e psicológicas, resultando na aptidão 

física. Pedrinelli (1997) ainda define que a sobrecarga acerca do aparelho locomotor 

pode influenciar na recuperação do organismo e, portanto, resultar em instalação de 

um processo patológico.  

Compreendendo esses fatores, Santos (2009) destaca que a força muscular é 

uma capacidade fundamental para o jogador de basquetebol, tendo em vista que na 

maioria dos gestos específicos há exigência da mesma e o atleta necessita de 

treinamentos resistidos para auxiliar nesse ganho. Entretanto, um treinamento 

funcional específico com os movimentos executados no dia a dia do atleta é 

indispensável. 

A partir disso, Carvalho (2010) acredita que a associação de estratégias tanto 

neuromusculares, quanto proprioceptivas deva ser contemplada na periodização 

esportiva. Promovendo, portanto, níveis de dificuldade que sejam aumentadas com 

os treinos específicos, auxiliando na biomecânica e facilitando na automatização do 

gesto esportivo, bem como potencializar a estabilidade do central (core). 

 Porém a tendência à lesão é inevitável ao esportista. Ela é comum e faz parte 

da vida profissional de qualquer atleta. Cohen e Abdalla (2003) apontam que o 

número de anos de prática do basquetebol tem relação direta com as lesões. No 

entanto, apesar do pouco embasamento científico e estudos com o tema, relatam 

que tecidos mais fortes podem evitar as lesões e, dessa maneira, evitar a patologia 

de discinese muscular. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo conclui que os atletas com discinese escapular devem ter 

a oportunidade e o direito a um treinamento preventivo, denotando suas 

características próprias, tanto as intrínsecas quanto as que se adquirem ao longo da 



 

 

vida no basquetebol. Acima de tudo, os testes prévios (anamnese) devem ser 

realizados como um conjunto de ações voltadas ao bem-estar e saúde do esportista, 

possibilitando que o planejamento do tipo de treinamento seja realmente eficaz e 

amenize suas patologias.  

Entendendo que a discinese escpular causa uma limitação de amplitude e 

perca de rolagem da escápula sobre o gradil costal saindo totalmente do padrão 

natural e intervindo prejudicialmente na realização de movimentos específicos do 

basquetebol, o Profissional de Educação Física em conjunto com uma equipe 

multidisciplinar deve propor treinamento funcional de fortalecimento dos 

estabilizadores da cintura escapular, não deixando obstante disso todo o corpo do 

atleta.  
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