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Estudo morfométrico da localização anatômica do tendão do músculo 
supraespinhal em três posições adotadas para sua palpação.

Morphometric study of the anatomical localization of supraspinal 
tendon in three positions adopted to be palpable.
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RESUMO
A localização subacromial do tendão do músculo 

supraespinhal (MSE) torna-o alvo de lesões por 
movimentos repetitivos de elevação do membro 
superior, caracterizando a síndrome do impacto do 
ombro, que é uma doença comum na clínica ortopédica. 
Desta maneira, um conhecimento detalhado da 
topografia deste tendão muscular torna-se necessário 
durante as avaliações clínicas, visando à adequada 
abordagem terapêutica. Foram realizadas dissecções 
de 19 ombros cadavéricos para a localização do tendão 
do MSE. No estudo morfométrico, foram executadas 
medidas da região do ombro em três posições, a saber: 
com o membro superior na posição neutra, antebraço 
sobre o abdome e antebraço atrás do dorso. Com isto, 
procurou observar qual dessas posições tornaria o 
tendão do MSE mais exposto e de mais fácil acesso à 
palpação. Os resultados mostraram que o tendão do 
MSE está localizado dentro de uma área triangular 
situada entre o tubérculo maior do úmero, acrômio e o 
processo coracóide da escápula. Além disso, notou-se 
que na posição do antebraço atrás do dorso, associado 
à rotação interna do ombro, ocorre um deslocamento 
anterior das porções intra e extramuscular do MSE, 

levando à exposição de maior quantidade de fibras 
musculares que se deslocam de uma posição 
subacromial para uma localização mais anterior ao 
acrômio. Tal posição expõe melhor o tendão do MSE à 
palpação, além de facilitar a avaliação e aplicação das 
técnicas de tratamento durante as lesões do mesmo.

ABSTRACT
The subacromial localization of the tendon of the 

supraspinal muscle (SM) becomes the aim of wounds by 
repetitive movements of elevation of the upper member, 
characterizing to syndrome of the impact of the 
shoulder, being this a common pathology in the clinical 
orthopedic.  Of this way, a knowledge detailed of the 
topography of this muscular tendon becomes-itself 
necessary during the clinical evaluations as well like 
the handling of the even.  They were carried out 
dissecation of 19 post-mortem shoulders for approach 
of the tendon of the SM.  In the study morphometric, 
were performed measures of the region of the shoulder 
with the upper member in the neutral position, forearm 
about the abdomen and forearm supported about the 
spine.  With this, it found to observe which of those three 
positions would become the tendon of the SM displayed 
and of easier access to be palpable.  The results showed 
that the tendon of the SM is located inside an area 
triangulate situated between the biggest tubercle of the 
humerus, acromio and the trial coracoid of the scapula.  
Beyond that, noticed itself that in the position of the 
forearm about the spine associated to the internal 
rotation of shoulder, a previous displacement occurs of 
the portions intra and extramuscular of the SM, causing 
to the exposition of bigger quantity of muscular fibers 
that are dislocated of a position subacromial for a more 
previous location to the acromio.  Such position 
exposes better the tendon of the SM to be palpable 
beyond facilitate the test of application of the 
techniques of handling during the wounds of the even. 

INTRODUÇÃO
O tendão de inserção do músculo supraespinhal é 

alvo de impacto e compressão contra o arco 
coracoacromial durante a elevação do braço devido à 
sua localização subacromial no ombro. Tal situação 
pode resultar na síndrome do impacto do ombro, 



Figura 2: Representação esquemática das tomadas métricas 
efetuadas. A- acrômio; B- processo coracóide; C- tubérculo maior do 
úmero; D- ligamento coracoacromial; E-  tendão do músculo supra-
espinhal. 1- distância entre o ponto mais alto do tubérculo maior do 
úmero e o ápice do processo coracóide; 2- distância entre o ponto mais 
alto do tubérculo maior do úmero e o ângulo acromial. 3- distância entre 
o ângulo acromial e o ápice do processo coracóide; 4- distância entre o 
ponto médio da margem anterior do tendão do músculo supraespinhal e 
ápice do processo coracóide; 5- distância entre o ponto mais alto do 
tubérculo maior do úmero e ponto médio da margem lateral do 
ligamento coracoacromial.
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principalmente quando os movimentos do membro 
superior são repetitivos ao longo da atividade 
ocupacional do indivíduo, podendo até ser 
caracterizado como um distúrbio osteomuscular 
relacionado ao trabalho (DORT). Esta doença é 
freqüente na clínica ortopédica e manifesta-se por dor, 
rigidez, inflamação, fibrose e degeneração tendinosa e 
articular do ombro, afetando principalmente o tendão 

(1)
do músculo supraespinhal . 

Alguns métodos específicos já foram descritos para 
avaliar a condição patológico-normal do músculo 
supraespinhal na síndrome do impacto. Cyriax (1993) 
foi um dos primeiros a sugerir posições específicas do 
ombro para facilitar a localização e a palpação do 
tendão do músculo supraespinhal. Assim, o autor cita a 
posição na qual o braço é colocado em rotação interna 

(2)e leve hiperextensão . Entretanto, Hawkins e Bokor 
(1990) propuseram a posição em que o antebraço é 

(3)colocado sobre o abdome  e Nicholson e Clendaniel 
(1989) indicaram a posição neutra do membro superior 

( 4 )
ou com ligeira hiperextensão do ombro . 
Posteriormente, Mattingly e Mackarey (1996), 
avaliando as posições propostas na literatura, 
utilizaram medidas goniométricas em ombros de 
cadáveres e concluíram que a posição que produz 
melhor exposição e acesso à palpação do tendão do 
músculo supraespinhal é adução (10 graus) associada 
à rotação medial (80-90 graus) e a hiperextensão (30-

(5)
40 graus) do ombro .

Segundo Neer (1972), o tendão do músculo 
supraespinhal localiza-se anterior e inferiormente ao 

(6)
acrômio . Com rotação interna, este tendão é 
conduzido para uma posição ainda mais anterior 
enquanto que na rotação externa a face de inserção do 
músculo supraespinhal apresenta localização lateral 
ao terço anterior do acrômio. Assim, a elevação do 
braço em rotação interna ou externa, faz com que a 
"zona crítica hipovascular" do músculo supraespinhal 
situa-se inferior ao ligamento coracoacromial ou na 
borda anterior do acrômio. Desta maneira, é coerente 
presumir que saliências na superfície inferior da borda 
anterior do acrômio podem impactar e lesar o músculo 

(7)
supraespinhal .

Entretanto, na literatura consultada sobre os 
estudos morfométricos do tendão do músculo 
supraespinhal, verificou-se uma ausência de 
correlações específicas e diretas entre as análises 
morfológicas efetuadas e a prática terapêutica. Com 
este propósito, desenvolvemos este estudo visto a 
necessidade de conhecer topograficamente este tendão, 
pois o mesmo não pode ser distinguido só pela 

(8,9)
palpação . Desta maneira o objetivo foi fornecer 
dados métricos para a localização precisa do tendão do 
músculo supraespinhal bem como padronizar em qual 
posição do membro superior o torna mais exposto à 
palpação e, conseqüentemente, às técnicas de 
tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados 10 ombros direitos e 9 ombros 

esquerdos de cadáveres de indivíduos adultos, de 
ambos os sexos, integrantes do acervo do Laboratório 
de Anatomia do Departamento de Morfologia e 
Patologia da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). 

Através de incisões na estratigrafia superficial do 

ombro, o músculo deltóide foi dissecado e seccionado 
transversalmente. No coto proximal do músculo 
deltóide, realizou-se um corte longitudinal que o 
dividiu em duas metades, anterior e posterior. A seguir, 
os cotos do músculo deltóide foram rebatidos em 
direção aos seus pontos de fixação óssea. Isto permitiu 
a visualização da região subacromial do ombro, 
visando expor a maior área possível do tendão do 
músculo supraespinhal (Figura 1). 

Figura 1: Fotografia do ombro esquerdo em vista antero-superior onde 
foram afastadas as partes do músculo deltóide (D) seccionado. Nota-se 
a porção intramuscular (I) e extramuscular (E) do tendão do músculo 
supra-espinhal (S), que se fixa no tubérculo maior do úmero (TM) e 
localizado dentro de uma área triangular delimitada pelo acrômio, 
tubérculo maior do úmero e processo coracóide (PC) da escápula.
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Com o auxílio de um goniômetro, os membros 
superiores foram colocados nas seguintes posições 
citadas pela literatura: A- Neutra; B- Posição sugerida 
por Hawkins e Bokor (1990) na qual o antebraço é 
colocado sobre o abdome padronizando-se uma flexão 

(10)de cotovelo a 60 graus ; C Posição de Cyriax onde o 
braço permanece em rotação medial, adução e ligeira 
extensão, sendo esta posição obtida colocando-se o 
antebraço fletido atrás do dorso. Em cada uma das três 
posições foram realizadas cinco medidas com o auxílio 
de um paquímetro (Figura 2). 

A partir dos dados morfométricos, calculou-se as 
médias e seus desvios-padrão. Foi então realizado um 
estudo estatístico, que constituiu na aplicação da 
análise de variância (ANOVA) para comparação entre 
as posições do membro superior em cada uma das 
variáveis estudadas e o Teste de Comparações 
Múltiplas (“Post Hoc”) nos casos de rejeição das 
igualdades entre as situações encontradas pelo 
ANOVA.

Os resultados foram correlacionados aos achados 
morfológicos a fim de buscar a posição mais indicada 
para a localização do tendão do músculo 
supraespinhal, bem como quantificar a maior ou menor 
exposição deste tendão em relação aos acidentes ósseos 
palpáveis in vivo. 

RESULTADOS 
Nas dissecções foram reconhecidas duas porções do 

tendão do músculo supraespinhal, sendo uma 
intramuscular na qual, as fibras musculares 
convergiam obliquamente e uma extramuscular. A 
porção intramuscular estava situada anteriormente à 
articulação acromioclavicular e ao acrômio e 
profundamente ao ligamento coracoacromial. A porção 
extramuscular foi visualizada anteriormente ao 
acrômio e lateralmente ao ligamento coracoacromial. 

Gráfico 1: Médias (cm) das cinco medidas nas posições: neutra (A); antebraço sobre o abdome (B) e antebraço atrás do dorso (C). 

Desse modo a maior parte do tendão localizava-se 
dentro de uma área triangular delimitada pelo 
tubérculo maior do úmero, acrômio e o processo 
coracóide da escápula. Por outro lado, fibras do 
músculo  supraespinhal  foram observadas  
inferiormente ao acrômio e à articulação 
acromioclavicular constituindo assim, parte do 
assoalho do espaço subacromial. Próximo à sua 
inserção, o tendão do músculo supraespinal estava em 
sintopia com o tendão do músculo infraespinhal e 
ântero-medialmente com a porção longa do músculo 
bíceps braquial (Figura 1). 

A partir das tomadas métricas adotadas, foi 
efetuada uma somatória dos valores referentes aos 
ombros direitos e esquerdos e calculada uma média 
única para cada variável em cada uma das três 
posições usadas (Gráfico1). As médias dos valores 
referentes às variáveis adotadas diferiram 
significamente (p < 0,05) entre as posições utilizadas, à 
exceção da variável acrômio  processo coracóide (p > 
0,05).

Considerando-se a posição neutra como referência, 
a média para a distância entre o tubérculo maior do 
úmero e o ápice do processo coracóide foi de 3,92cm 
(Gráfico1). Houve uma diminuição significativa desse 
valor (p > 0,05) quando o antebraço foi colocado atrás 
do dorso ou sobre o abdome, aproximando-se assim, 
essas duas saliências ósseas. Conseqüentemente, 
nessas duas posições, à medida que o processo 
coracóide se aproximou do tubérculo maior do úmero, 
este se distanciou do ângulo acromial.

Quanto à distância entre o tubérculo maior do 
úmero e o ângulo acromial, ocorreu um aumento 
significativo desse valor (p < 0,05) quando o antebraço 
foi colocado atrás do dorso. Desse modo, as médias 
encontradas para a posição neutra e o antebraço sobre 
o abdome foram significativamente semelhantes entre 
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si (p > 0,05), mas ambas apresentaram-se menores (p < 
0,05) que a encontrada para a posição na qual o 
antebraço foi colocado atrás do dorso (Gráfico1).

As médias encontradas para as distâncias entre o 
ângulo acromial e ápice do processo coracóide nas três 
posições não diferiram entre si. Os valores da variável 
que envolveu borda anterior do tendão do músculo 
supraespinhal e ápice do processo coracóide foram 
diferentes (p<0,05) nas posições adotadas Tendo a 
posição neutra como referência, pode ser notado que a 
borda anterior do tendão do músculo supraespinhal 
estava mais próxima do processo coracóide quando o 
antebraço foi colocado atrás do dorso (Gráfico1).

Em relação à distância entre o tubérculo maior e o 
ponto médio do ligamento coracoacromial, verificou-se 
que os valores obtidos nas posições neutra e antebraço 
atrás do dorso não diferiram estatisticamente entre si 
(p>0,05).  Porém, esta distância diminuiu 
significativamente (p<0,05) quando o antebraço foi 
colocado sobre o abdome (Gráfico 1). 

Na posição de antebraço atrás do dorso (Figura 
3C), notou-se que a exposição do tendão do músculo 
supraespinhal ficou mais acentuada quando 
comparada com as posições neutra (3A) e antebraço 
sobre o abdome (3B). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O tendão do músculo supraespinal está intimamente 

aderente à cápsula articular do ombro, mantendo 
relações anatômicas com os tendões dos músculos 

(10)infraespinhal e subescapular . Esses tendões 
juntamente com o do músculo redondo menor 

(11)
constituem o manguito rotator musculotendíneo . 
Devido à disposição destes tendões, o manguito rotator 
protege a articulação glenoumeral, conferindo-lhe 
estabilidade através da fixação da cabeça do úmero à 
cavidade glenóide da escápula. Dos músculos que 
compõem este manguito, o tendão do músculo 

supraespinhal é o mais comumente lesado devido à sua 
inserção subacromial, predispondo-o ao impacto e 
compressão contra o arco coracoacromial durante os 
movimentos repetitivos de elevação do braço, como 
ocorre nas atividades ocupacionais. 

Codman & Akerson (1931) foram os primeiros a 
reconhecer a prevalência de rupturas do tendão do 

(12).
músculo supraespinhal  A partir de então, outros 
trabalhos têm sido realizados na tentativa de elucidar 
as causas e conseqüências da síndrome do impacto que 
afeta principalmente este músculo decorrente de lesões 

 (13)
por esforços repetitivos (LER) .

Durante as nossas dissecções, observou-se que o 
tendão do músculo supraespinal apresentava duas 
porções, sendo uma intramuscular e outra 
extramuscular. O reconhecimento dessas porções foi 

 (14)
citado por Ito et al(1995) . A maior parte do tendão do 
músculo supraespinhal pode ser localizada dentro de 
uma área triangular situada entre o tubérculo maior do 
úmero, acrômio e o processo coracóide da escápula. 
Inferiormente ao acrômio e à articulação 
acromioclavicular, observou-se fibras do músculo 
supraespinhal fazendo parte do assoalho do espaço 
subacromial. 

Alguns autores referem que na posição anatômica 
ou neutra do ombro, o tendão do músculo supraespinal 
está localizado profundamente ao acrômio e, sendo 
assim, torna-o inacessível à palpação e às técnicas de 

(5)tratamento . As observações anatômicas e métricas 
feitas nos ombros dissecados em nosso trabalho 
demonstraram que para tornar o tendão do músculo 
supraespinhal mais exposto foi necessário colocar o 
ombro em uma posição que resultasse num aumento 
significativo da distância entre o tubérculo maior do 
úmero e o ângulo acromial além de permitir uma 
aproximação entre a borda anterior deste tendão e o 
processo coracóide. Assim sendo, verificou-se que na 
posição de antebraço atrás do dorso, houve um 

Figura 3: Fotografia do ombro em posição neutra (A), antebraço sobre o abdome (B) e antebraço atrás do dorso (C). Na figura C evidencia-se um 
aumento considerável da distância entre tubérculo maior do úmero (TM) e acrômio, além de grande parte do tendão do músculo supraespinhal (S) 

localizado anteriormente ao acrômio, tornando-o mais exposto à palpação. 5x.
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deslocamento anterior e lateral das porções intra e 
extramuscular do tendão, como também de fibras 
musculares de uma posição subacromial para uma 
localização mais anterior ao acrômio. Estes dados 
estão em consonância com os apresentados por 

 (5)Mattingly e Mackarey (1996) .
A distância entre o tubérculo maior do úmero e o 

ápice do processo coracóide diminuiu quando o 
antebraço foi colocado atrás do dorso ou sobre o 
abdome como conseqüência da rotação medial do 
úmero que ocorre nessas posições. Entretanto, a 
distância entre o tubérculo maior do úmero e o ângulo 
acromial permaneceu inalterado na posição neutra do 
ombro e naquela em que o antebraço era posicionado 
sobre o abdome. Já o tubérculo maior afastou-se do 
ângulo acromial quando o antebraço foi colocado atrás 
do dorso como resultado de um deslocamento anterior 
da cabeça do úmero provocada pela extensão do 
ombro. 

O espaço entre o ângulo acromial e o ápice do 
processo coracóide foi praticamente constante nas três 
posições adotadas e isto ocorreu porque os pontos 
utilizados para essa medida referem-se a duas 
saliências ósseas pertencentes a um único osso, a 
escápula, não havendo assim nenhum deslocamento 
entre eles durante os movimentos da articulação 
escápulo-umeral.

Analisando a distância entre a borda anterior do 
tendão do músculo supraespinhal e o ápice do processo 
coracóide, verificou-se que, colocando o antebraço 
sobre o abdome, o movimento de rotação medial do 
ombro contribuiu para a diminuição desta variável 
comparando com a posição neutra. Tais estruturas 
ficaram consideravelmente aproximadas quando esta 
rotação foi associada à extensão do ombro durante a 
posição de antebraço atrás do dorso. 

No que se refere ao espaço entre o tubérculo maior 
do úmero e o ponto médio do ligamento 
coracoacromial, evidenciou-se uma aproximação 
destas duas estruturas anatômicas quando o antebraço 
foi colocado sobre o abdome como resultado do 
movimento de rotação medial do úmero. Essa distância 
não se alterou de maneira significativa quando foi 
comparada nas posições: neutra e antebraço atrás do 

dorso. Nesta última, a extensão do ombro, deslocando a 
cabeça umeral anteriormente, não permitiu maior 
aproximação entre o tubérculo maior do úmero e o 
ponto médio do ligamento coracoacromial, apesar de 
ter ocorrido o movimento de rotação medial.

Tendo em vista a importância do músculo 
supraespinhal na movimentação e estabilidade da 
articulação escápulo-umeral, bem como a localização 
anatômica do seu tendão, que o predispõe a processos 
patológicos diversos, acreditamos que este trabalho 
contribui com informações importantes para as 
condições morfofuncionais e clínicas do mesmo. 
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