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 Introdução. Tradicionalmente, evidências de alteração da cinemática escapulotorácica em pacientes com 
dor no ombro baseiam-se exclusivamente na análise da magnitude das rotações da escápula em pontos es-
pecíficos do arco de movimento. Objetivos. Comparar o padrão da série temporal de inclinação anterior/
posterior da escápula por meio de Análise de Componentes Principais (ACP) em pacientes com dor no ombro 
e assintomáticos, com e sem discinese escapular (DE) associada, sob a hipótese de que a DE influencia o 
padrão da série temporal no sentido de maior inclinação anterior da escápula. Método. Foram avaliados 4 
grupos: pacientes com dor no ombro com (n=7) e sem DE (n=6), e assintomáticos com (n=8) e sem DE (n=7). O 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (processo n° 4799/2014). A classificação da DE foi reali-
zada através do método “sim”/“não” durante 10 ciclos de elevação-abaixamento do braço com carga. Os dados 
cinemáticos foram adquiridos com um sistema eletromagnético de rastreamento, seguindo as recomendações 
internacionais. As séries temporais de inclinação da escápula ao longo da amplitude de movimento foram obti-
das da sequência Euler YX’Z’’. A aplicação da ACP sobre a matriz de covariância das variáveis originais retorna 
um número menor de variáveis não correlacionadas denominadas componentes principais (CP) que descrevem 
a quantidade máxima de variância total contida no dado original de inclinação anterior/posterior da escápula. 
Cada série temporal de inclinação anterior/posterior de cada participante recebe um escore em cada CP, que 
representa o grau em que a série temporal expressa o padrão específico de variação capturado pela compo-
nente. Resultados. Foram necessárias duas CPs para explicar 98,12% da variabilidade total dos dados origi-
nais. O grupo assintomático sem DE apresentou menor escore na CP1 o que representa menor magnitude de 
inclinação anterior da escápula comparado aos demais grupos. O grupo sintomático sem DE apresentou maior 
escore nessa componente, representando maior magnitude de inclinação anterior da escápula durante a fase 
excêntrica do movimento do braço. A CP2 capturou a variabilidade total dos dados no sentido da amplitude total 
das séries temporais originais. O grupo assintomático com DE apresentou alto escore na CP2, demonstrando 
inclinação anterior no início e inclinação posterior ao final do abaixamento do braço. Em contrapartida, o grupo 
sintomático com DE apresentou um baixo escore nesta componente (menor amplitude). Conclusão. O uso da 
ACP possibilitou diferenças entre os grupos na forma e na magnitude da série temporal de inclinação anterior da 
escápula durante o abaixamento do braço.

Descritores: Ombro; Escápula; Cinemática. 

Agradecimentos
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) processo: 2015/02116-1 BEPE - Doutorado 
e 2014/09485-0 Doutorado

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


