
Reabilitação do ombro 
Dr. Thiago Claudino Gomes Righetto - contato@drthiagorighetto.com.br 

Adaptação do protocolo “Rotator Cuff and Shoulder Conditioning Program” da Academia 
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ALONGAMENTO 
 Se possível, antes de iniciar os alongamentos, fazer aquecimento por 5 a 10 minutos com uma 

atividade de baixo impacto como caminhada em esteira sem inclinação ou bicicleta estacionária. 

1. Pêndulo ___________________________________________________________________________ 

Repetições: 2 séries de 10 
Dias por semana: 5 a 6 

Músculos: Deltóide, supra-espinal, infra-espinal, subescapular 
Material necessário: nenhum 

- Incline o tronco e coloque uma mão em um balcão ou mesa como 
apoio. Deixe o outro braço solto, livre, ao lado do corpo. 
- Movimente o braço para frente e para trás, suavemente. Repita com 

movimentos para os lados, e após, com movimento circular. 
- Repita a sequencia de movimentos com o outro braço. 
Dica: não deixe a coluna encurvada ou os joelhos totalmente 

estendidos (deixar levemente fletido). 

2. Crossover ___________________________________________________________________________ 

Repetições: 4 em cada lado 
Dias por semana: 5 a 6 
Músculos: Deltóide posterior 

Material necessário: nenhum 

- Relaxe o ombro e coloque o braço cruzando em frente ao peito o mais 

distante possível. 
- Segure nessa posição por 30 segundos, solte e descanse por 30 segundos. 
- Repita com o outro lado. 

Dica: Não puxe ou coloque pressão sobre o cotovelo. 



3. Rotação Medial passiva _______________________________________________________________ 

Repetições: 4 em cada lado 
Dias por semana: 5 a 6 

Músculos: Subescapular 
Material necessário: cabo de vassoura 

- Segure o cabo com uma mão na região das costas e 
pegue a outra ponta com a outra mão. 
- Puxe o cabo horizontalmente como na figura, até sentir 

a musculatura do ombro alongando, sem sentir dor. 
- Segure nessa posição por 30 segundos, solte e 
descanse por 30 segundos. 

- Repita com o outro lado. 
Dica: Não incline ou rode o tronco durante o exercício. 

4. Rotação Lateral passiva _______________________________________________________________ 

Repetições: 4 em cada lado 

Dias por semana: 5 a 6 
Músculos: Infra-espinal, redondo menor 
Material necessário: cabo de vassoura 

- Segure o cabo com uma mão e cubra a outra ponta com 
palma da mão em forma de concha. 

- Mantenha o cotovelo do ombro que está alongando 
junto ao corpo. Empurre o cabo horizontalmente como 
mostrado na figura, até sentir alongando, sem dor. 

- Segure nessa posição por 30 segundos, solte e 
descanse por 30 segundos. 
- Repita com o outro lado. 

Dica: mantenha a bacia para frente, sem rodar. 



5. Alongamento Lateral __________________________________________________________________ 

Repetições: 4 repetições, 3x ao dia 
Dias por semana: diariamente 

Músculos: infra-espinal e redondo menor 
Material necessário: nenhum 

- Deite de lado em uma superfície plana, firme, com o 
ombro afetado em contato com o solo, com o braço 
dobrado, conforme a figura. Você pode colocar sua cabeça 

em um travesseiro para conforto, se necessário. 
- Utilize o braço não afetado para empurrar o outro braço 
para baixo. Pare de empurrar quando sentir alongar a parte 

posterior do ombro afetado. 
- Segure essa posição por 30 segundos, solte e descanse 
por 30 segundos. 

Dica: Não dobrar o punho ou empurrar pelo punho durante 
o exercício. 



FORTALECIMENTO 

6. Remada em pé _______________________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 
Músculos: Trapézio médio e inferior 

Material necessário: utilize um elástico com resistência confortável. Quando o exercício começar a ficar fácil, 
mude para 3 séries de 12 repetições. Se você tem acesso a uma academia, esse exercício pode ser feito 
em uma aparelho com peso. Um instrutor pode te explicar como utilizar o aparelho com segurança. 

- Pegue uma faixa com aproximadamente 2 metros e amarre 
as pontas. Prenda em uma maçaneta ou outro objeto estável. 

- Segure a faixa com seu cotovelo fletido ao lado do corpo, 
como mostrado na figura “Início”. 
- Deixe seu braço próximo ao corpo e puxe seu cotovelo para 

trás. 
- Devagar, retorne para a posição inicial e repita o 
movimento. 

Dica: junte as bordas das escápulas ao realizar o movimento. 

7. Rotação Lateral com o braço em abdução de 900 __________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 
Músculos: infra-espinal e redondo menor 

Material necessário: utilize um elástico com resistência confortável. Quando o exercício começar a ficar fácil, 
mude para 3 séries de 12 repetições. Se você tem acesso a uma academia, esse exercício pode ser feito 
em uma aparelho com peso. Um instrutor pode te explicar como utilizar o aparelho com segurança. 

- Pegue uma faixa com aproximadamente 2 metros e amarre 
as pontas. Prenda em uma maçaneta ou outro objeto estável. 

- Segure a faixa com seu cotovelo fletido 90o e elevado na 
altura do ombro, como mostrado na figura “início". 
- Mantendo o cotovelo e o braço nessa altura, devagar eleve 

a mão até que ela alinhe com a sua cabeça. 
- Devagar, retorne para a posição inicial e repita o 
movimento. 

Dica: certifique-se que seu cotovelo se mantém no mesmo 
nível que o ombro durante o movimento. 



8. Rotação Interna ______________________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 

Músculos: peitoral e subescapular 
Material necessário: utilize um elástico com resistência confortável. Quando o exercício começar a ficar fácil, 
mude para 3 séries de 12 repetições. Se você tem acesso a uma academia, esse exercício pode ser feito 

em uma aparelho com peso. Um instrutor pode te explicar como utilizar o aparelho com segurança. 

- Pegue uma faixa com aproximadamente 2 metros e amarre as 

pontas. Prenda em uma maçaneta ou outro objeto estável. 
- Segure a faixa com seu cotovelo fletido 90o ao lado do corpo, 
como mostrado na figura “Início”. 

- Mantenha o cotovelo ao lado do corpo e movimente o braço 
cruzando seu corpo. 
- Devagar, retorne para a posição inicial e repita o movimento. 

Dica: mantenha o cotovelo pressionado contra o corpo. 

9. Rotação Externa______________________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 

Dias por semana: 3 
Músculos: infra-espinal, redondo menor, parte posterior do deltóide 
Material necessário: utilize um elástico com resistência confortável. Quando o exercício começar a ficar fácil, 

mude para 3 séries de 12 repetições. Se você tem acesso a uma academia, esse exercício pode ser feito 
em uma aparelho com peso. Um instrutor pode te explicar como utilizar o aparelho com segurança. 

- Pegue uma faixa com aproximadamente 2 metros e amarre as 
pontas. Prenda em uma maçaneta ou outro objeto estável. 
- Segure a faixa com seu cotovelo fletido 90o ao lado do corpo, 

como mostrado na figura “Início”. 
- Mantenha o cotovelo ao lado do corpo e devagar rode o braço 
externamente. 

- Devagar, retorne para a posição inicial e repita o movimento. 
Dica: junte as bordas das escápulas durante o movimento. 



10. Flexão do cotovelo___________________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 

Músculos: Bíceps 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 3 séries de 8 repetições e aumente para 3 
séries de 12 repetições. Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1kg de peso até um máximo de 

3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente com as 3 séries de 8 repetições. 

- Fique em pé com seu peso bem distribuído nos pés, joelhos levemente fletidos. 

- Mantenha o cotovelo próximo ao corpo e devagar traga o peso para perto do 
ombro conforme a figura. 
- Segure nessa posição por 2 segundos. 

- Retorne a posição inicial e repita o movimento. 
Dica: Não faça o movimento muito rápido ou balance o braço. 

11. Extensão do cotovelo_________________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 
Músculos: Tríceps 

Material necessário: comece com um peso que permita realizar 3 séries de 8 repetições e aumente para 3 
séries de 12 repetições. Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1kg de peso até um máximo de 
3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente com as 3 séries de 8 repetições. 

- Fique em pé com seu peso bem distribuído nos pés, joelhos levemente fletidos. 
- Eleve o braço e dobre o cotovelo, colocando o peso para trás da cabeça. 

Coloque a outra mão na parte superior do braço para dar suporte. 
- Devagar, estenda o cotovelo e traga o peso acima da cabeça. 
- Segure por 2 segundos. 

- Desça o braço novamente para a posição inicial e repita o movimento. 
Dica: Durante o movimento mantenha a musculatura abdominal contraída e não 
incline a coluna. 



12. Fortalecimento do trapézio____________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 20 
Dias por semana: 3 a 5 

Músculos: Deltóide médio e posterior, supra-espinal, trapézio médio 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 3 a 4 séries de 20 repetições sem dor. 
Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1a 2kg de peso, mas faça menos repetições. Aumente para 

3 séries de 15 repetições cada vez que aumentar o peso, com carga máxima de 2 a 4kg. 

- Apoie o joelho em um banco ou cadeira e incline o 

tronco para frente até que sua mão também apoie, 
para distribuir o peso do corpo. Mantenha o outro 
braço ao lado do corpo, com a palma da mão virada 

para o lado do seu corpo. 
- Eleve o braço devagar rodando a mão para a 
posição com o polegar para cima, parando quando 

sua mão atingir a altura do seu ombro, com o braço 
paralelo ao chão. 
- Retorne a posição inicial, com atenção para que 

esse movimento leve por volta de 5 segundos.  
Dica: use um peso que deixe as últimas repetições difíceis, mas sem dor. 

13. Estabilização da escápula_____________________________________________________________ 

Repetições: 10 

Dias por semana: 3 
Músculos: Trapézio médio, serrátil 
Material necessário: nenhum 

- Deite de bruços com os braços ao lado do corpo. 
Coloque um travesseiro na testa para conforto, se 

necessário. 
- Faça um movimento para juntar as escápulas, o 
mais próximo possível. 

- Relaxe até aproximadamente metade do 
movimento e mantenha por 10 segundos. 
- Retorne a posição inicial e repita 10 vezes. 

Dica: Não contraia a musculatura do pescoço. 



14. Retração e protração escapular________________________________________________________ 

Repetições: 2 séries de 10 
Dias por semana: 3 

Músculos: Trapézio médio, serrátil 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 2 séries de 8 a 10 repetições e aumente 
para 3 séries de 15 repetições. Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1kg de peso até um máximo 

de 3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente com as 2 séries de 8 a 10 repetições. 

- Deite de barriga para baixo em uma mesa ou cama, com o 

braço lesado solto ao lado. 
- Mantenha o cotovelo reto e eleve o peso contraindo a 
escapula em direção ao lado oposto, o máximo que puder. 

- Retorne a posição inicial e repita. 
Dica: não encolha o ombro em direção a orelha. 

15. Abdução horizontal deitado____________________________________________________________ 

Repetições: 3 séries de 8 
Dias por semana: 3 

Músculos: Trapézio médio e inferior, infra-espinal, redondo menor, deltoide posterior. 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 3 séries de 8 repetições e aumente para 3 
séries de 12 repetições. Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1kg de peso até um máximo de 

3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente com as 3 séries de 8 repetições. 

- Deite de barriga para baixo em uma mesa ou cama, com o 

braço lesado solto ao lado. 
- Mantenha o cotovelo reto e eleve o braço até a altura dos 
olhos. 

- Retorne a posição inicial e repita. 
Dica: controle o movimento conforme for retornando a 
posição inicial. 



16. Rotação medial e lateral_______________________________________________________________ 

Repetições: 3 a 4 séries de 20 
Dias por semana: 3 a 5 

Músculos: Rotação medial: Deltóide anterior, peitoral, subescapular, latíssimo dorsal. Rotação lateral: 
Deltóide posterior, infra-espinal, redondo menor. 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 3 a 4 séries de 20 repetições sem dor. 

Conforme o exercício for ficando fácil, aumente 1a 2kg de peso, mas faça menos repetições. Aumente para 
3 séries de 15 repetições cada vez que aumentar o peso, com carga máxima de 2 a 4kg. 

- Deite em uma superfície plana. 
- Abra o braço até 90o em relação ao corpo, dobre o 
cotovelo também 90o, de modo que seus dedos apontem 

para cima. 
- Mantendo o cotovelo fletido e no chão, movimente 
devagar o braço no arco conforme indicado na figura. Se 

apresentar dor nessa posição, estenda o cotovelo até 45o. 
Dica: use um peso que deixe as últimas repetições difíceis, 
mas sem dor. 

17. Rotação lateral______________________________________________________________________ 

Repetições: 2 séries de 10 

Dias por semana: 3 
Músculos: Infra-espinal, redondo menor, deltóide posterior 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 2 séries de 10 repetições 

(aproximadamente 0,5 a 1kg), e aumente para 3 séries de 5 repetições. Conforme o exercício for ficando 
fácil, aumente 1 a 2kg de peso, sendo o máximo 3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente 
com 2 séries de 8 a 10 repetições. 

- Deite de lado, sobre o ombro não afetado, em uma superfície plana. 
Coloque o braço abaixo da cabeça para apoio. 

- Deixe o braço lesado ao lado do corpo conforme a figura, com o 
cotovelo fletido 90o. 
- Mantenha o cotovelo junto ao corpo e rode o braço para cima até que 

o peso fique na posição vertical. 
- Retorne a posição inicial, com atenção para que esse movimento leve 
por volta de 5 segundos. 

Dica: Não deite o tronco quando fizer o movimento de rotação. 



18. Rotação medial______________________________________________________________________ 

Repetições: 2 séries de 10 
Dias por semana: 3 

Músculos: Subescapular, redondo maior 
Material necessário: comece com um peso que permita realizar 2 séries de 8 a 10 repetições 
(aproximadamente 0,5 a 1kg), e aumente para 3 séries de 5 repetições. Conforme o exercício for ficando 

fácil, aumente 1 a 2kg de peso, sendo o máximo 3kg. Cada vez que aumentar o peso, comece novamente 
com 2 séries de 8 a 10 repetições. 

- Deite de lado, sobre o ombro afetado, em uma superfície plana. 
Coloque um travesseiro ou lençol dobrado abaixo da cabeça para 
manter a coluna reta. 

- Mantenha o braço ao lado do corpo conforme a figura, com o cotovelo 
fletido 90o. 
- Mantenha o cotovelo junto ao corpo e rode o braço para cima em 

direção ao outro ombro, até que o peso fique na posição vertical. 
- Retorne a posição inicial e repita. 
Dica: Não deite o tronco quando fizer o movimento de rotação. 


