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[tradução livre, Paulo Roberto Kaufmann e equipe, extraído 
partes relevantes de texto do Capítulo, mantido e fiel ao 

conteúdo original, com destaques e uma nota nossos]. 

“(...) 

Mecanismos e fatores de risco da enfermidade 

Fisiopatologia da tendinite de ombro 

“A degeneração tendínea é freqüentemente o fator de predisposição da tendinite de 

ombro. Tal degeneração do tendão pode ser causada por uma alteração da circulação do 

tendão, que interrompe o metabolismo. Também o estresse mecânico pode ser sua causa. 

A morte das células dentro do tendão, que produz resíduos nos quais se pode depositar 

cálcio, pode ser a forma inicial da degeneração. Os tendões do supra-espinhoso, o bíceps 

braquial (a cabeça longa) e as porções superiores do infraespinhoso possuem uma região 

na qual não existe vaso sanguíneo (avascular), e é nesta região que se localizam, 

predominantemente, 

os sinais de 

degeneração, incluída 

a morte de células, os 

depósitos de cálcio e 

as rupturas 

microscópicas. 

Quando se altera a 

circulação sanguínea, 

como ocorre com a 

compressão e o peso 

estático dos tendões 

do ombro, a 



degeneração pode se acelerar, uma vez que a manutenção do organismo não funcionará 

da melhor forma.” 

“Quando se eleva o braço se produz compressão dos tendões. Um processo, 

freqüentemente denominado impacto, consiste na passagem forçada dos tendões através 

dos condutos ósseos do ombro. Produz-se a compressão dos tendões do manguito rotador 

(em especial do tendão do supraespinhoso) porque o espaço entre a cabeça umeral e o 

apertado arco coracoacromial é estreito. As pessoas que sofrem deficiência prolongada 

devido a bursites crônicas ou a lacerações completas ou parciais dos tendões dos 

manguitos rotadores ou do bíceps braquial costumam apresentar também síndrome do 

impacto.” 

“A circulação do sangue até o tendão também depende da tensão muscular. No tendão, 

a circulação será inversamente proporcional à tensão. Com tensões muito altas a 

circulação pode cessar por completo. Estudos recentes tem demonstrado que a pressão 

intramuscular no músculo supra-espinhoso pode superar os 30 mmHg a 30 graus de 

flexão para frente ou de abdução da articulação do ombro [...]. A esta pressão se 

produz alteração da circulação sangüínea. Uma vez que o principal vaso sanguíneo que 

irriga o tendão do supra-espinhoso passa através do músculo do supra-espinhoso, é 

provável que a circulação até o tendão se altere mesmo a 30 graus de flexão para frente 

ou de abdução da articulação do ombro.” 

“Devido a estes efeitos biomecânicos, não é surpreendente encontrar alto risco de lesões 

em pessoas que realizam atividades que requerem contrações estáticas do músculo 

supra-espinhoso ou flexões para frente ou abduções repetitivas do ombro. Os 

soldadores, laminadores de metal e costureiras [em muito as manobras, posturas, 

tensões desses equivale àquelas das operadoras de caixa e de digitador – 

nota do tradutor] se encontram entre os grupos profissionais cujo trabalho causa 

forte tensão estática destes músculos. Os trabalhadores de linha de montagem na 

indústria automobilística, os pintores, os carpinteiros e os desportistas como nadadores 

são outros grupos profissionais que realizam movimentos repetitivos da articulação do 

ombro.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A força na mulher e no homem; mostram-se os 

resultados de manter uma ferramenta de 1 quilograma 

na mão mantendo o braço reto aos ângulos diferentes 

de flexão de ombro. 
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Figura 6.18 - Impacto 
Espinha escapular 
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Antebraço 
A extremidade distal do tendão do supraespinhoso desliza 
por abaixo da parte posterior do acrômio (seta preta) e/ou 
através do arco formado pelo acrômio; o ligamento entre o 
acrômio e a apófise coracróide. Durante este processo um 
impacto contra a superfície inferior da parte posterior do 
acrômio e a pressão e a fricção mecânica são centradas no 
tendão do supraespinhoso. 
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