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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão Final, abrange todos os requisitos para obtenção do 

título de Mestre no Programa de Mestrado Profissional da Universidade Federal da Bahia. 

Onde encontra-se; o memorial acadêmico, com descrição de todas as atividades realizadas 

durante o curso; Artigo, publicado na ABRAPEM, com o título, Pilates para trompistas: 

contribuições para uma performance mais saudável; Relatórios das práticas realizadas; e o 

Produto, que trata-se de uma cartilha de exercícios físicos baseados na técnica Pilates para 

prevenção e tratamento das lesões mais recorrentes em trompistas.  

 
Palavras-chave: Pilates, Trompistas, Lesão, Prevenção. 



 

ABSTRACT 

This Final Conclusion Paper covers all the requirements to complete the Master’s 

degree in the Professional Master’s Program of the Federal University of Bahia. It includes an 

academic memorial with a description of all the activities carried out during the course; An 

article, published in ABRAPEM, and entitled “Pilates for french horn players: contributions 

to a healthier performance”; As well as reports of the practices carried out and the product, a 

book for prevention and treatment of the most recurrent injuries in french horn players using a 

serie of physical activities based on the Pilates technique. 

 
Keywords: Pilates, French Horn Players, Injuries, Prevention. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seu corpo é seu maior bem, ele 
guarda e reflete sua alma. 

Cuide dele como se fosse uma pedra 
preciosa e nós o lapidaremos. 

 
(Joseph Pilates) 
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MEMORIAL 

INTRODUÇÃO 

Eu, Josely de Sousa Saldanha, natural de Belém do Pará, nascida no dia 17 de Junho de 

1978, cresci em contato com a música desde a infância por influência de meus pais, Joel 

Monteiro Saldanha, que foi músico da Polícia militar do Estado do Pará e Zelias de Sousa 

Saldanha. Minha formação musical se assemelha a de grande parte dos músicos de sopros do 

nosso país. Cresci no meio evangélico, onde participava das atividades musicais da igreja; 

banda de música, coral, dentre outros. Em reuniões familiares de louvor, líamos nos hinários 

musicais as vozes de quarteto (soprano, contralto, tenor e baixo). Tínhamos ali uma 

verdadeira aula de solfejo e percepção musical. Família de nove irmãos, tivemos uma 

educação musical importante para todos, aos que tornaram-se profissionais na música ou não.  

Meus estudos de leitura musical iniciaram com meu irmão Josiel Saldanha, por volta 

dos 7 anos de idade. Em 1994, já com 16 anos, ingressei no curso técnico de música do 

Conservatório Carlos Gomes em Belém-PA, onde estudei trompa com os professores Serguei 

Dorokhov (Rússia) e Chromácio Leão (Brasil). Ainda em Belém participei da Orquestra 

Sinfônica do Teatro da Paz, Amazônia Jazz Band, Quinteto de Metais, Coral e Banda do 

Conservatório Carlos Gomes, dentre outras formações. No ano de 2000 mudei-me para 

Salvador-BA, para trabalhar na Orquestra Sinfônica da Bahia, onde exerço o cargo de 

primeira trompa assistente, atuando como primeira trompa solista desde meu ingresso. 

Graduei-me no ano de 2008 pela Universidade Federal da Bahia.  

O assunto do pré-projeto para submissão na seleção do mestrado profissional surgiu de 

uma necessidade. Desde 2005 pratico a técnica Pilates, atividade que sempre proporcionou-

me bem-estar físico e mental. No final de 2013 tive dores nos ombros, com o diagnóstico de 

Síndrome do Impacto. Tal fato despertou-me para as razões que levaram a este diagnóstico, 

que poderiam ser causadas por um impacto brusco (que não foi o caso) ou movimentos 

repetitivos. A partir de então, comecei a associar e observar que outros colegas músicos 

sentiam dores e desconfortos, outros se aposentavam pelo mesmo motivo, bem como 

apresentavam atestados frequentes queixando-se dos mesmos problemas. Tive a chocante 

comprovação dos eventuais danos que a prática de tocar trompa (qualquer instrumento) pode 
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causar e da necessidade de exercícios específicos para a função laboral de um trompista 

(instrumentista). O direcionamento dos exercícios de Pilates, a partir de então, foram voltados 

para tratar e reestabelecer a musculatura mais solicitada na minha função como trompista. O 

fato de desconhecermos tais necessidades de cuidados específicos para o desempenho da 

função, nos traz consequências como este que me ocorreu. Tais diagnósticos podem ser 

tardios por se tratar de agressões lentas e silenciosas, e pelo fato dos indivíduos ignorarem os 

sinais e sintomas, dificultando e prolongando o tratamento. O interesse e curiosidade nos 

exercícios e sobre a técnica do Pilates em geral cresceram, surgindo então o desejo de fazer 

este trabalho de pesquisa para contribuir com informações no intuito de desenvolver trabalhos 

de prevenção de danos em trompistas. 

Minha admissão no mestrado profissional foi uma grande conquista, principalmente por 

questões pessoais. Já nos primeiros módulos, adentramos por caminhos assustadores e 

fascinantes pela dimensão de possibilidades a serem explorados. 

SEMESTRE 2015.1  
(Início 02 de março de 2015), (Reinício por decorrência de greve, 19 de outubro 
à 30 de novembro de 2015). 

Ingressei no Mestrado Profissional, sob a orientação do professor de trompa, Dr. Celso 

José Rodrigues Benedito, que desde o início incentivou e acreditou no potencial do meu 

trabalho, dando suporte nos momentos de crise e dúvidas.  

Por se tratar de assunto específico da área da saúde, necessitei de coorientação para 

direcionamento das pesquisas para a confecção da cartilha de exercícios físicos, que foi 

gentilmente aceita e realizada por Karine Graça (instrutora de Pilates e Fisioterapeuta). Neste 

programa de mestrado profissional, temos a possibilidade de ter um coorientador fora do 

programa. Isso muito enriquece as relações interdisciplinares, proporcionando e 

possibilitando trocas de informações, levando a um relacionamento estreito de conhecimento 

mútuo.  

As disciplinas dos semestres foram oferecidas em formato de módulos, com duração de 

uma semana, divididos em três etapas.  
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MUS 502- Estudos Bibliográficos e Metodológicos, com o professor Dr. Paulo Costa 

Lima. CH 51h. Obtive os primeiros passos na introdução à vida acadêmica de forma muito 

leve e descontraída. Como pesquisar? Quais os caminhos? Como fazer um questionário? 

Como ler uma tese? Como preparar uma lista de itens acadêmicos? Abriu-se um mundo 

infinito de caminhos e possibilidades.  

MUS D43- Fundamentos Teóricos e Práticos da Interpretação com o professor Dr. 

Lucas Robatto. CH 51h. Nos aprofundamos nos assuntos sobre pesquisa de literatura em 

interpretação musical. O que é interpretação musical? Qual a definição? Qual o limite da 

interpretação? Foram perguntas que intrigaram e criaram uma revolução dentro de nós, 

abrindo novos horizontes. 

 

Nas Práticas Profissionais Supervisionadas sob a orientação do professor Dr. Celso José 

Rodrigues Benedito, realizei as disciplinas abaixo especificadas; 

• MUS D48- Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. CH 51h.  

• MUS D49- Prática Orquestral 

• MUS D50- Prática Camerística 

Carga Horária Total 153h 

 

No final deste primeiro semestre, por recomendação do meu orientador, tive a 

oportunidade de participar do III Encontro Brasileiro de Trompistas, realizado na cidade de 

Niterói/RJ, de 9 à 13 de Agosto de 2015. Pude compartilhar com os colegas de instrumento, o 

início da minha investigação e os levantamentos realizados até aquele momento da pesquisa. 

Desta experiência obtive ótimos resultados e impressões positivas para continuação no 

caminho em que seguia a pesquisa.  Também foi de grande valia a possibilidade da aplicação 

de questionário para levantamento das queixas álgicas (dores) nos trompistas, para 

complemento e melhor embasamento do trabalho. 
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SEMESTRE 2015.2  
(11 de janeiro à 04 de junho de 2016). 

Cursei as disciplinas obrigatórias em formato de módulos, divididos em três etapas. 

MUS D42- Métodos de Pesquisa em Execução Musical com a professora Dra. Diana 

Santiago da Fonseca. CH 51h. Além de ter dado continuidade aos assuntos sobre pesquisa em 

arte, sua organização e objetividade muito me influenciaram ajudando no direcionamento e 

desenvolvimento do meu artigo acadêmico. 

MUS D45- Estudos Especiais em Interpretação: estudos sobre prática profissional do 

intérprete. Esta disciplina foi ministrada pelos professores; Dra. Beatriz Aléssio de Aguiar, 

Dra. Suzana Kato e Dr. Pedro Robatto. CH 51h. Ao final desta disciplina pudemos 

desenvolver e organizar um mini-recital palestra, sobre o Trio para Trompas n.24 do Op82 de 

Anton Reicha. (Josely Saldanha, Orlando Afanador e Eduardo Minczuk) 

Neste semestre cursei também as disciplinas de Práticas Profissionais Supervisionadas;  

• MUS D48- Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. CH 51h 

• MUS D50- Prática Camerística. 

• MUS D57- Prática Docente em Ensino de Instrumento. 

• MUS D60- Pesquisa Orientada 

Todas sob a orientação do professor, Dr. Celso José Rodrigues Benedito. 

 

Para um melhor embasamento e profundidade da pesquisa, cursei duas matérias que 

foram de fundamental importância para o aprofundamento do meu trabalho, na Escola de 

Fisioterapia da UFBA. Essa vivencia da fisiologia humana deu-me segurança e comprovação 

da importância do assunto. Além de ter feito valiosas amizades, não poderia deixar de dizer 

que fiquei encantada com o mundo apaixonante que é o corpo humano. O cuidado com ele, é 

de fundamental importância para a nossa profissão. 

• ICS B87- Cinesiologia I com o professor Norberto Peña, com carga horaria de 

68h (teoria e prática).  
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• ICS B89- Biomecânica I com o professor Achilles Mota Nunes, com carga 

horária de 68h (teoria e prática).  

Carga Horária Total: 289h 

Neste segundo semestre, quando minha pesquisa estava mais estabelecida e embasada. 

Tive meu artigo aprovado no IV ABRAPEM (Associação Brasileira de Performance 

Musical), Campinas/SP, 27 à 30 de Junho de 2016. Artigo aprovado na Categoria Pôster.  

SEMESTRE 2016.1  

(04 de julho à 31 de outubro de 2016). 

Neste terceiro e último semestre, faço um balanço e organização de todo o conteúdo, 

sintetizando e anexando todas as pesquisas, experiências desenvolvidas durante o curso. Para 

a confecção e conclusão de todos os trabalhos, realizei as disciplinas finais.  

• MUS D47- Projeto de Trabalho de Conclusão Final. 

• MUS D48- Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

Sob a orientação do professor, Dr. Celso José Rodrigues Benedito. 

Neste último semestre obtive aprovação para divulgação da pesquisa, na categoria 

pôster no III Simpósio Paulista de Saúde do Músico, realizado na Unesp-SP nos dias 2 e 3 de 

Setembro de 2016. 

CONCLUSÃO  

O ganho que levo desta trajetória no curso de Mestrado Profissional, que tem duração 

de um ano e meio, são enriquecedoras na minha vida profissional prática, acadêmica e 

pessoal. Toda convivência com professores e colegas proporcionou-me e abriu um mundo 

novo de possibilidades e descobertas. Desta maneira, meu ingresso no universo da pesquisa 

despertou e proporcionou uma nova forma de saciar minha sede de saber, conhecer e realizar. 

Só tenho a agradecer a todos que contribuíram e participaram deste processo. 
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ARTIGO - PILATES PARA TROMPISTAS: CONTRIBUIÇÕES 
PARA UMA PERFORMANCE MAIS SAUDÁVEL. 

Resumo: O presente artigo apresenta o estado atual de uma pesquisa que tem por objetivo a 

organização e desenvolvimento de uma cartilha de exercícios físicos baseados no método Pilates 

para prevenção e tratamento das lesões mais recorrentes em trompistas. Para tanto, foram 

necessários estudos sobre a fisiologia humana, visando a compreensão dos problemas causados 

pelo tocar trompa, assim como a identificação da presença, frequência, intensidade e localização 

das queixas álgicas (dores) em trompistas estudantes e profissionais. 

Palavras chave: Trompistas. Pilates. Lesões. 

 

Pilates for horn players: contributions to a healthier performance. 

Abstract: This paper presents the current state of a research that aims at organizing and developing 

a booklet of physical exercises based on the Pilates method for prevention and treatment of 

injuries related to french horn playing. The research focused on human physiology, aiming to 

understand the problems caused by french horn playing, as well as the presence, frequency, 

intensity and location of pain complaints in students and hornists.  

Keywords: French horn players. Pilates. Injury. 

 

O presente artigo apresenta o estado atual de uma pesquisa em andamento como parte 
do Trabalho de Conclusão Final do curso de Mestrado Profissional em Música do Programa 
de Pós-Graduação Profissional em Música da UFBA (PPGPROM-UFBA), e que tem por 
objetivo a organização e desenvolvimento de uma cartilha de exercícios físicos baseados no 
método Pilates para prevenção e tratamento das lesões mais recorrentes em trompistas. Para 
tanto, foram necessários estudos sobre a fisiologia humana, visando a compreensão dos 
problemas causados pelo tocar trompa, assim como a identificação da presença, frequência, 
intensidade e localização das queixas álgicas (dores) em trompistas estudantes e profissionais.  

A prática de tocar trompa traz consigo não só prazer, traz também diversos males para a 
saúde do corpo devido a diversos fatores como, sustentação do peso do instrumento (cerca de 
3 kg), manutenção de posição assimétrica em isometria, movimentos repetitivos dos dedos, 
longas horas de prática, dentre outros. Estes fatores sobrecarregam a musculatura e 
consequentemente as articulações provocando tensões, dores e desconfortos nos segmentos 
corporais mais solicitados, como ombros, coluna vertebral, punhos, etc. Tais sobrecargas 
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podem levar a um desequilíbrio musculoesquelético, podendo causar o surgimento das lesões 
representadas pelas tendinopatias, artrite, artrose, bursite e capsulite. A compreensão dos 
mecanismos de funcionamento do nosso corpo nos primeiros anos de prática com o 
instrumento contribuiria nessa prevenção, pois tais processos, como sabemos, são de 
agressões lentas e silenciosas, levando a ilusão de que tudo vai bem, enquanto de fato uma 
lesão pode estar sendo desenvolvida. Desta maneira, os diagnósticos são tardios 
comprometendo o equilíbrio musculoesquelético, levando assim, ao desenvolvimento das 
patologias conhecidas como LER (lesão por esforço repetitivo) ou DORT (distúrbio 
osteomioarticular relacionado ao trabalho). 

Apesar do crescente número de trabalhos acadêmicos brasileiros relacionados a lesões 
em instrumentistas, (Moura, Fontes e Fukujima, 2000), (Andrade e Fonseca, 2000), (Costa, 
2005), (Pederiva, 2005), (Ferreira, 2009), (Fragelli e Günther, 2009), (Lago, 2010), (Marques, 
2011), dentre outros, ainda são poucos os trabalhos que ultrapassam a identificação de 
problemas já instalados, constatando-se então uma carência de literatura em língua portuguesa 
sobre possíveis soluções preventivas, que evitem o desenvolvimento das patologias 
associadas a prática de tocar trompa.  

No entanto, alguns autores reconhecem a importância do trabalho preventivo frente aos 
problemas físicos dos instrumentistas. Patrícia Pederiva afirma que: 

O estudo de procedimentos preventivos ao adoecimento, com base em 

movimentos compensatórios realizados na aprendizagem de cada 

instrumento musical, também é uma das necessidades nesse campo. 

Investigações sobre fortalecimento muscular seriam, igualmente, uma 

grande aquisição na pesquisa sobre aprendizagem da performance musical  

(Pederiva, p.120, 2005). 

Mais especificamente tratando da trompa, Sarah Ferreira (2009) também adota uma 
abordagem que vai além da identificação de problemas, apontando incialmente padrões 
inadequados na performance da trompa. Os problemas específicos levantados por esta autora 
serão apresentados mais adiante. Em seu trabalho ela sugere a busca de consciência corporal, 
adequação do tamanho do instrumento, a busca de acessórios que facilitem sua sustentação, 
descanso regulares, alongamentos, ajuda especializada ao detectar algum incômodo, e que os 
professores estejam atentos sobre os padrões inadequados. Também aborda a utilização da 
Técnica Alexander como meio de tratamento de tais padrões. Contudo, não indica exercícios 
preventivos específicos para possíveis lesões causadas pelo instrumento. 
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A presente pesquisa parte da constatação das inadequações posturais identificadas por 

Ferreira, porém vai adotar a abordagem do método Pilates não tanto como meio para o 

tratamento de problemas já instalados, mas principalmente visando o desenvolvimento de 

meios para a prevenção destes problemas. A escolha da adoção do método Pilates como meio 

preventivo advêm da experiência própria da autora, que enquanto trompista profissional há 

mais de vinte anos, pratica assiduamente o método Pilates há cerca de dez anos, constatando 

grandes ganhos para sua prática musical. O aprofundamento neste método tem ocorrido 

através de sessões frequentes de exercícios sob a supervisão de fisioterapeuta e professora de 

Pilates Karine Graça, e de levantamento de literatura específica sobre o método, a exemplo de 

Botelho (2011), Massey (2012), Isacowitz e Clippinger (2013) dentre outros. 

O método Pilates1 foi idealizado por Joseph Pilates (Alemanha 1883 – Estados Unidos 

1967), que acreditava no controle do corpo através da mente. Inicialmente denominou seu 

método de Contrologia. Acreditava que a maioria das doenças estavam associadas a má 

postura e hábitos físicos errados. 

O Pilates é um método inclusivo, qualquer pessoa pode praticar, não tendo restrições de 

idade. É contra- indicado somente em fase aguda de dor e nos primeiros três meses de 

gravidez. 

É um método consolidado como terapia de prevenção e tratamento físico, trazendo 

muitos benefícios tais como alinhamento articular e postural, aumento da flexibilidade, força 

e resistência muscular, aumento da capacidade respiratória com consequente melhora da 

oxigenação, diminuição e erradicação de dores, diminuição do estresse, consciência corporal, 

dentre outros. Desta forma, é um método de condicionamento físico que trabalha 

flexibilidade, força e resistência muscular baseando-se em seis princípios: 

- Respiração; aciona os músculos abdominais profundos, expande a caixa torácica, 

controla a ansiedade, diminui o estresse. 

- Concentração; estar focado na realização do movimento para melhor rendimento 

realizando uma integração entre mente e corpo. 

                                                

1 As informações referentes à história e aos conceitos do método Pilates derivam de Botelho (2011), 
Massey (2012), Isacowitz e Clippinger (2013). 
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- Centro (core); força no centro corporal que corresponde a musculatura profunda do 

abdômen e região inferior da coluna lombar e períneo. Auxilia na execução dos movimentos 

mediante estabilização segmentar. Segundo o criador do método, toda força tem origem no 

centro, também chamado de power house. 

- Controle; domínio sobre o movimento executado, evitando tensão muscular e esforços 

desnecessários. 

- Precisão; os movimentos são realizados com plena consciência, sem automatismos. 

- Fluidez de movimento; os movimentos são realizados de forma orquestrada e 

harmônica, em um mesmo tempo e uma mesma velocidade de execução.  

No intuito de desenvolver exercícios baseados no método Pilates para a prevenção de 

lesões em trompistas, constatou-se a importância de um maior conhecimento dos fundamentos 

da fisiologia como anatomia, cinesiologia e biomecânica, confirmando a afirmação:  

Uma das primeiras tarefas que podem colaborar para a prevenção, bem como 
para o tratamento de afecções ligadas à prática com instrumentos musicais é 
identificar as possíveis disfunções e correlacioná-las às estruturas 
musculoesqueléticas mais exigidas; uma vez identificadas, utilizar 
protocolos de tratamento fisioterapêutico preventivo e curativo para tais 
lesões. (Moura, Fontes e Fukujima, Revista Neurociências 83, p. 104, 2000). 

As principais disfunções decorrentes do tocar trompa foram identificadas por Ferreira 

como padrões inadequados recorrentes; 

Protusão da cabeça, retificação do pescoço, rotação lateral de cabeça para a 
esquerda, elevação de ombro esquerdo, protusão de ombro esquerdo, 
projeção posterior do tronco superior, rotação de tronco superior para a 
direita, lordose lombar aumentada, projeção pélvica e tensão excessiva em 
diversas partes do corpo. (Ferreira, p.147 e 148, 2009). 

Além do levantamento bibliográfico, a presente pesquisa elaborou um questionário para 

obtenção de informações a respeito da presença, frequência, intensidade e localização das 

queixas álgicas em trompistas. Este questionário foi aplicado em participantes do III Encontro 

Brasileiro de Trompistas, realizado em agosto de 2015 em Niterói-RJ, quando foram 

respondidos 42 formulários, dos quais 30 acusaram algum desconforto ou dor. Estes 

questionários corroboram as constatações de Ferreira, porém focam nas percepções de dores e 

incômodos ao tocar trompa, sendo as queixas álgicas identificadas; regiões cervicais, torácica, 

lombar, escapular, ombro, antebraço, punho e mão.  
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Complementando o levantamento de bibliografia específica e os estudos no método 

Pilates, a autora também procurou o aprofundamento neste campo frequentando as disciplinas 

de Cinesiologia (estudos do movimento do corpo humano) e Biomecânica (aplicação das leis 

mecânicas nos seres vivos) na Escola de Fisioterapia-UFBA, onde também tem participado 

nos experimentos relacionados a medição de movimentos do corpo humano no Laboratório de 

Física Nuclear-UFBA, sob a supervisão do professor Norberto Peña.  

RESULTADOS PARCIAIS 

A organização e desenvolvimento de exercícios para a cartilha foram baseados na coleta 

de dados do questionário, no que se refere a frequência, intensidade e localização das queixas 

álgicas. Dessa forma os exercícios foram divididos em quatro categorias: alongamento, 

fortalecimento e resistência, mobilização e estabilização. 

Para um melhor entendimento das ações dos exercícios faremos um breve resumo da 

fisiologia, e logo em seguida demonstraremos somente um exemplo de cada tópico, como 

resultado dos exercícios. 

Os ossos são estruturas rígidas que servem de sustentação para os tecidos moles e 

também tem a função de proteção de órgãos vitais. Exemplo; ossos do crânio protegem o 

cérebro. Em volta desse esqueleto estão os músculos, que tem como função, gerar movimento 

através de sua contração. Os músculos também são responsáveis pela estabilização das 

posições juntamente com os ligamentos. Entre um osso e outro estão as articulações, que 

estão protegidas pela cartilagem, líquido sinovial, ligamentos. Todos esses mecanismos têm 

função específica, assim, quando essas estruturas sofrem desequilíbrios podem acarretar em 

disfunções musculoesqueléticas. A cartilagem, por exemplo, não se regenera e depende da 

nutrição do líquido sinovial, este líquido é produzido quando há mobilidade na articulação 

sendo este um dos motivos da importância da atividade física para a saúde do corpo.  

EXERCÍCIOS  

Alongamento é a manutenção da postura por pelo menos 30 segundos para a obtenção 

do relaxamento muscular e ganho de flexibilidade. Na técnica Pilates, a cada grupo muscular 

trabalhado realiza-se o alongamento dos mesmos.  
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Exemplo: músculos flexores e extensores do punho, pois estão em constante tensão 

pelos movimentos repetitivos dos dedos, juntamente com a manutenção da posição do punho 

que tem que estar em equilíbrio entre a flexão e a extensão (c.f. Figura 1). 

 

Figura 1 - Exemplo de alongamento – flexão do punho. 

Fortalecimento e resistência, como o próprio nome já diz, são exercícios para 

promover força e resistência muscular. 

Exemplo: fortalecimento dos músculos rotadores internos e externos do ombro, já que 

fazem parte dos grupos musculares responsáveis pela manutenção da posição dos membros 

superiores do trompista junto ao seu instrumento (c.f. Figura 2).  

 

Figura 2 -  Exemplo de fortalecimento dos músculos rotadores 
internos e externos do ombro. 



20 

 

Mobilização é o estímulo do movimento de uma articulação para ganho da mobilidade 

do segmento com maior e melhor amplitude. 

Exemplo: mobilização escapular, que são realizados através dos movimentos de 

elevação, depressão, protração, retração, báscula medial e lateral (c.f. Figura 3). 

 

Figura 3 -  Exemplo de mobilização escapular – 
movimento de elevação e depressão. 

Estabilização é o trabalho de treinamento com resistência para os músculos 

responsáveis pela sustentação de um segmento, afim de que outros segmentos se movam de 

forma harmônica e precisa. 

Exemplo: estabilização escapular. A estabilização desta região proporciona um melhor 

posicionamento das articulações envolvidas do ombro. Para ganho de estabilização desta 

articulação, os músculos trapézio inferior e serrátil anterior são fortalecidos (c.f. Figura 4). 
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Figura 4 -. Exemplo de estabilização escapular. 

CONCLUSÃO 

Constata-se que a prevenção de lesões musculares e articulares podem ser de soluções, 

relativamente simples e descomplicadas. Fazendo uma análise das posições adotadas pelos 

instrumentistas, conseguimos localizar os músculos e articulações mais sobrecarregados, 

sendo possível trabalha-los com maior atenção, dando equilíbrio corporal para realização da 

função através de estabilização segmentar da coluna vertebral, alongamento para os músculos 

tensionados em posição de alongamento por consequência de uma posição viciada que temos 

que adotar pela anatomia do instrumento.  

Mais eficiente ainda, seria, a inclusão no currículo, de matérias relacionadas com o 

estudo do corpo como Anatomia, Cinesiologia (estudos do movimento do corpo humano) e 

Biomecânica (aplicação das leis da mecânica nos seres vivos), com trabalhos práticos para o 

aprofundamento de conhecimento do funcionamento geral do corpo humano. Nosso corpo é o 

real instrumento que faz tocar, temos que adquirir esta consciência desde os primeiros 

aprendizados com o instrumento. Seria importante que professores tivessem maior 

conscientização dos problemas que podem advir da postura do tocar trompa, para assim então, 

poderem alertar seus alunos sobre a importância desses cuidados nos primeiros contatos com 

o instrumento. 
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Acredito que esse conhecimento anatômico seria de fundamental importância para a 

compreensão mais clara e rápida sobre o funcionamento e prática da respiração, essencial para 

instrumentistas de sopro. 

Entretanto, ter essa consciência por si só não é suficiente, é preciso que se faça a 

manutenção específica e constante dos segmentos corporais. 

Por todas essas questões, acredito no método Pilates como aliado para esta manutenção, 

onde a respiração é trabalhada acionando a musculatura profunda da coluna vertebral e 

abdômen dando estabilização segmentar e expandindo a caixa torácica, por consequência 

melhorando a oxigenação, diminuindo o estresse e aliviando dores. Trabalhando alongamento 

e fortalecimento dos cíngulos2 dos membros superiores e inferiores dando maior estabilidade 

e mobilidade. No Pilates os movimentos são pensados e controlados dando uma melhor 

consciência corporal. É uma atividade física adaptável para qualquer faixa etária.  

Nossa área ainda é muito carente desses cuidados, devemos adquirir consciência para 

não termos que parar de tocar por conta de uma tendinite, por exemplo, pois como vimos, tais 

problemas podem ser facilmente prevenidos com alongamentos e exercícios específicos nas 

regiões possivelmente mais acometidas. Esse diagnóstico é facilmente detectável levando em 

consideração a posição adotada por cada instrumentista, como mencionado anteriormente. 

Fortalecendo os músculos que estão em constante tensão em posição de alongamento e 

alongando os músculos encurtados. Esse procedimento ajuda na estabilização das articulações 

dando maior conforto corporal e prevenindo problemas maiores. O diagnóstico tardio de 

lesões dificulta e prolonga o tratamento. 

Esses cuidados contribuirão para o aumento de vida útil na profissão com uma melhor 

qualidade de vida. 

Desta forma é importante que o aprendizado na trompa seja paralelamente iniciado com 

o conhecimento e percepção do corpo e atentando para a importância da preparação dos 

músculos e articulações envolvidos nesta atividade. 

  

                                                

2 Cintura escapular. 
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ANEXO A – RELATÓRIOS 

 PRÁTICA CAMERÍSTICA. 2015.1 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                  Matrícula: 215115576 
Área: Criação Musical- Interpretação           Ingresso: 2015.1 
 
"#$%&'! (')*!$+!,-./%0+!
MUS D50 Prática Camerística. 2015.1 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Prática camerística realizada na OSBA (Orquestra Sinfônica da Bahia) 
 
2) Carga horária total: 67h 
 
3) Locais de realização: Palacete das Artes, Igreja Nossa Senhora do Carmo, TCA (Teatro 
Castro Alves), Teatro Jorge Amado. 
 
4) Período de realização: 31.03 a 25.05 de 2015 
 
5) Detalhamento das atividades (incluindo cronograma): 
a) Levantamento de repertório, estudo individual e levantamento de informações auxiliares: 
15h 
 
b) Ensaios e concertos de 4 programas de Música de Câmara da OSBA: 
 
b.1- Concerto I 
 
Data: 02 de abril de 2015 
Local: Palacete das Artes- Série Lina Bo Bardi 
Hora: 18h 
Repertório: 
- Taffanel, Quinteto de Sopros.  
Lucas Robatto (flauta), Pedro Robatto (clarineta), Carlos Prazeres (oboé), Jean Marques 
(fagote), Josely Saldanha (trompa). 
- Mozart, Serenata em Dó menor 
Pedro Robatto (clarineta), Carlos Prazeres (oboé), Jean Marques (fagote), Josely Saldanha 
(trompa). 
 
Ensaios 
Data: 31 de março à 2 de abril de 2015  
Hora: 10 às 13h 
Carga horária: 3 ensaios e concerto: 12h (cada ensaio com 3h de duração)  
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b.2 Concerto II 
 
Data: 12 de abril de 2015 
Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo- Série Manoel Inácio 
Hora: 18h 
Repertório: 
- Antonin Dvorák, Serenata para Cordas, op.22 
________________________, Serenata para Sopros, op.44 
Carlos Prazeres, Sandra Romero (oboés). Pedro Robatto, Solamy Roccio (clarinetas). Jean 
Marques, Valter Pedro Nascimento (fagotes). Ilza Cruz (Contra-fagote). Josely Saldanha, 
Adelson Lemos, João Magalhães (trompas). Rodolfo Lima (contrabaixo). Laís Tavares 
(violoncelo). 
 
Ensaios 
Data: 7 à 10 de abril de 2015 
Hora: 10 às 13h 
Carga Horária: 4 ensaios e concerto: 15h (cada ensaio com 3h de duração) 
 
 
b.3 Concerto III 
 
Local: TCA 
Hora: 20h 
Repertório: 
Poesia de Paulo Leminski e Gilberto Gil 
- A. Copland, Fanfarra para um homem comum 
Joathan Nascimento, Emerson Araújo (trompetes). Josely Saldanha, Davi Brito, Adelson 
Lemos, João Magalhães (trompas). Stephan Sanches (trombone). Renato Pinto (tuba). 
- I. Stravinsky, Sinfonia para 23 instrumentos 
Piscila Plata Rato, Ana Zanata (violinos). Laura Jordão (viola). Laís Tavares (violoncelo). 
Rodolfo Lima (contrabaixo). Sandra Romero, Gustavo Seal (oboés). Pedro Robatto, Solamy 
Roccio (clarinetas). Jean Marques, Ilza Cruz (fagotes). Josely Saldanha, Davi Brito (trompas). 
- A. Espinheira, Música para cordas e quarteto de sopros 
 
Ensaios: 19 e 20 de maio de 2015 
Carga horária: 2 ensaios e concerto: 9h (cada ensaio com 3h de duração) 
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 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO- INTERPRETATIVA. 2015.1 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D48 Oficina de Prática Técnico- Interpretativa. 2015.1 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais 
saudável. 
 
2) Carga horária total: 91h 
 
3) Locais de realização: Escola de Música da UFBA, Estúdio de Pilates Graça (Rua da 
mouraria) 
 
4) Período de realização: 02.03 a 11.07 de 2015, com retorno por consequência de greve em 
19.10 à 30.11 de 20015 
 
5) Detalhamento das atividades: 
Atividade referente aos exercícios da cartilha, sob orientação da fisioterapeuta Karine 
Cerqueira Graça. 
 
a) Orientação para levantamento de informações auxiliares sobre o trabalho específico: 10h 
 
b) Aulas individuais de Pilates 3X por semana: 75h 
Total: 85h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a prática: 
a) Desenvolvimento, observação e preparação para os exercícios específicos da cartilha. 
 
7) possíveis produtos resultantes da prática 
a) Cartilha de exercícios físicos baseados no método Pilates para prevenção e tratamento de 
lesões mais recorrentes em trompistas. 
 
8) Orientação geral: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 6h 
8.2) Formato da Orientação:  
- Encontros presenciais de 1h, para levantamento de informações auxiliares e direcionamento 
de atividades. 
Total: 6h 
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 PRÁTICA ORQUESTRAL. 2015.1 

Aluna: Josely de Sousa Saldanha                  Matrícula: 215115576   
1-*+2!"-%+34'!567%0+89!:;/*-<-*/+34'!!!!!!!!!!!!!:;&-*77'2!=>?@A!?!
!
"#$%&'! (')*!$+!,-./%0+!
MUS D49 Prática Orquestral. 2015.1 
!
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Trompista na temporada da OSBA (Orquestra Sinfônica da Bahia)  
 
2) Carga horária total: 86h 
 
3) Locais de Realização: TCA (Teatro Castro Alves), Farol da Barra, Igreja de São Francisco. 
 
4) Período de Realização: 23.03 a 19.06 DE 2015 
 
5) Detalhamento das atividades (incluindo cronograma): 
a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – análise de 
partituras, estudo individual na OSBA: 15h 
 
b) Ensaios e concertos de 4 programas da OSBA 
 
b.1) Concerto 26 de março, TCA 
Regente: Carlos Prazeres 
Repertório: 
- Natan Ourives: Pálida 
 Solista: Larissa Lacerda, soprano 
-Joaquin Rodrigo: Concerto de Aranjuez 
 Solista: Pablo Villegas, violão 
- C. Saint- Saëns: Sinfonia No 3 em dó menor, op.78, sinfonia do órgão. 
Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e concerto (23 a 26.03). Duração de 3h cada ensaio. 
Total: 18h 
 
b.2) Concerto 29 de março, Farol da Barra 
Repetição do programa anterior 
Cronograma e carga horária: 1 ensaio e concerto (29.03). Duração de 3h o ensaio. 
Total: 6h 
 
b.3) Concerto 23 de abril, TCA 
Regente: Carlos Prazeres 
Repertório:  
- Eduardo Lago: A’borigene 
- Dárius Milhaud: O boi no telhado 
- Paul Hindemith: Septeto de sopros  
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- Arnold Schoenberg: Sinfonia de câmara No 1, op. 9 
Cronograma e carga horaria: 7 ensaios e concerto (13 à 17 e 22,23.04). Duração de 3h cada 
ensaio. 
Total: 24h 
 
b.4) Concerto 19 de junho, Igreja de São Francisco 
Regente: Carlos Prazeres  
Repertório:  
- W. A. Mozart: Sinfonia No 29, K. 201 
____________ Sinfonia Concertante, K. 297 B 
Solistas: Carlos prazeres (oboé), Pedro Robatto (clarineta), Jean Marques (fagote), Josely 
Saldanha (trompa). 
Cronograma e carga horaria: 4 ensaios e concerto (16 a 19.06). Duração de 3h cada ensaio. 
Total: 15h 
Total de ensaios e concertos: 63h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
a) executar o repertório programado, observando postura, padrões inadequados, tensões 
desnecessárias no ambiente orquestral. 
 
b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e orquestral 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
a) Concertos realizados. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horaria da orientação 
8.2) Formato da Orientação:  
- Um encontro presencial preparatório para cada programa: 4 x 1h = 4h 
- Um encontro avaliativo pós concerto para cada programa: 4 x 1h = 4h 
Total: 8h 
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 PRÁTICA CAMERÍSTICA. 2015.2 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                     Matrícula: 215115576 
Área: Criação Musical- Interpretação               Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D50 Prática Camerística. 2015.2 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da Prática: Prática camerística em diversas formações. 
 
2) Carga Horária Total: 81h 
 
3) Locais de realização: Instituto Feminino da Bahia, Centro de Artes UFF-Niterói/RJ, 
Reitoria da UFBA, Igreja Santo Antônio da Barra, ACBEU. 
 
4) Período de realização: 13.05 a 10.09 DE 2013 
 
5) Detalhamento das atividades (incluindo cronograma): 
a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – análise de 
partituras: 1 hora para cada programa: 5h 
 
b) Ensaios e concertos de 5 programas: 
 
b.1) Concerto I 
Data: 05 de agosto de 2015. 
Local: Instituto Feminino da Bahia. 
Hora: 19h 
Quarteto de Trompas da Bahia (Josely Saldanha, Orlando Afanador, Uriel Borges e Davi 
Brito) 
 
Repertório:  
- Tomás de Santamaria, Fantasia 
- J. Winter, Suíte para Quarteto Jovem 
- P. Hindemith, Sonata para Quarteto de Trompas 
- Jamberê, Quatro Danças Nordestinas 
- L. Guglelmi, Cherry Pink and Blossom Witle 
- J. Strauss, Radetzky March 
 
Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e concerto (27 a 30.05). Duração de 3 horas cada 
ensaio: 18h 
 
b.2) Concerto II 
Data: 11 de agosto de 2015 
Local: Centro de Artes- UFF, Niterói-RJ (III Encontro Brasileiro de Trompistas) 
Hora: 20h 
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Quarteto de Trompas da Bahia (Josely Saldanha, Orlando Afanador, Uriel Borges e Davi 
Brito) 
Repertório:  
- P. Hindemith, Sonata para Quarteto de Trompas (Fugatto. Lebhaft. Variations) 
- Jamberê, Quatro Danças Nordestinas (Baião. Xote. Xaxado e Rastapé) 
 
Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e concerto (26.06 a 02.07). Duração de 3 horas cada 
ensaio: 18h 
 
b.3) Concerto III 
Data: 01 de outubro de 2015 
Local: Reitoria da UFBA 
Hora: 18h 
Repertório:  
- W. A. Mozart, Quinteto de Cordas e Trompa 
Divertimento Musical 
 
Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e concerto (19 a 23.08). Duração de 3 horas cada 
ensaio: 18h 
 
b.4) Concerto IV 
Data: 02 de outubro de 2015 
Local: Igreja Santo Antônio da Barra 
Hora: 17h 
Repertório: 
Mesmo do concerto III 
 
Carga horaria: 3h 
 
b.5) Concerto V 
Data: 18 de novembro de 2015 
Local: ACBEU 
Hora: 19h 
Repertório: 
- J. Brhams, Trio 
- F. Duvernoy, Trio in C-Major for violin, horn and piano 
 
Carga horaria: 3 ensaios e concerto. Duração de 3 horas cada ensaio: 9h  
Total de ensaios e concertos: 66h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório camerístico 
específico 
b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios em formações variadas. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
a) Concertos realizados. 
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8) Orientação: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 10h 
8.2) Formato da Orientação:  
- Um encontro presencial preparatório para cada programa (5 x 1h = 5h) 
- Um encontro avaliativo para cada programa - pós concerto (5 x 1h = 5h)  
Total: 10h 
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 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO- INTERPRETATIVA. 2015.2 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D48 Oficina de Prática Técnico- Interpretativa. 2015.2 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais 
saudável. 
 
2) Carga horária total: 73h 
 
3) Locais de realização: Escola de Música da UFBA, Estúdio de Pilates Graça (Rua da 
mouraria) 
 
4) Período de realização: 11.01 à 04.06 de 2016 
 
5) Detalhamento das atividades: 
Atividade referente aos exercícios da cartilha, sob orientação da fisioterapeuta Karine 
Cerqueira Graça. 
 
a) Orientação para o levantamento de informações auxiliares sobre o trabalho específico: 5h 
 
b) Aulas individuais de Pilates 3X por semana: 63h 
Total: 68h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a prática: 
a) Desenvolvimento, observação e preparação para os exercícios específicos da cartilha. 
 
7) possíveis produtos resultantes da prática 
a) Cartilha de exercícios físicos baseados no método Pilates para prevenção e tratamento das 
lesões mais recorrentes em trompistas. 
 
8) Orientação geral: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 5h 
8.2) Formato da Orientação:  
- Encontros presenciais de 1h, para levantamento de informações auxiliares e direcionamento 
de atividades. 
Total: 5h 
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 PRÁTICA DOCENTE EM INSTRUMENTO. 2015.2 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D57 Prática Docente em instrumento. 2015.2 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da Prática: Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais 
saudável (Cuidando do instrumento corpo) 
 
2) Carga Horária Total: 14h 
 
3) Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Escola de 
Música da Universidade Federal do Pará (curso técnico). 
 
4) Período de Realização: 22.06 e 09.07 de 2016 
 
5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 
a) Levantamento de informações auxiliares sobre o trabalho específico =6h 
 
b) Aula para alunos da UFBA= 2h 
-  Professor: Celso José Rodrigues Benedito. 
 
c) Aula para alunos da UFPA= 2h 
- Professor: Sóstenes Siqueira. 
Total: 10h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
a) Desenvolvimento da prática oral.  
 
b) Observação, preparação e divulgação dos exercícios específicos da cartilha no intuito de 
alertar os trompistas sobre a importância da prevenção de possíveis lesões. 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
a) Relatório e contribuição para o desenvolvimento dos trabalhos da Cartilha de exercícios 
físicos. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 4 h 
8.2) Formato da Orientação:  
- 2 Encontros presenciais de 2h, para levantamento de informações auxiliares e 
direcionamento de atividades = 4h 
Total: 4h 
 
 
Total de = 14h 
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 PESQUISA ORIENTADA. 2015.2 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.2 
 
"#$%&'! (')*!$+!,-./%0+!
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Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
 
Descrição da Prática 
 
1) Título da prática: Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais 
saudável 
 
2) Carga horária total aproximada: 20h 
 
3) Locais de realização: Escola de Música da UFBA. 
 
4) Período de realização: 11.01 a 04.06 de 2015 
 
5) Detalhamento das atividades: 
a) Encontros presenciais mensais de 2 horas: 10h 
 
b) Orientações constantes por trocas de email,  whatsAPP, telefone. (horas variáveis) 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
 
a) Direcionamento de atividades referentes a confecção dos relatórios, memorial, cartilha, 
artigo e produto.  
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
a) Produção do TCF (trabalho de conclusão final) que trata-se dos relatórios das práticas, 
memorial, artigo e produto (cartilha de exercícios físicos baseados no método Pilates). 
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 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO- INTERPRETATIVA. 2016.1 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D48 Oficina de Prática Técnico- Interpretativa. 2016.1 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais 
saudável. 
 
2) Carga horária total: 61h 
 
3) Locais de realização: Escola de Música da UFBA, Estúdio de Pilates Graça (Rua da 
mouraria) 
 
4) Período de realização: 04.07 à 31.10 de 2016 
 
5) Detalhamento das atividades: 
Atividade referente aos exercícios da cartilha, sob orientação da fisioterapeuta Karine 
Cerqueira Graça. 
a) Orientação para o levantamento de informações auxiliares sobre o trabalho específico: 5h 
 
b) Aulas individuais de Pilates 3X por semana = 51h 
Total: 56h 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a prática: 
a) Desenvolvimento, observação e preparação para os exercícios específicos da cartilha. 
 
7) Possíveis produtos resultantes da Prática 
a) Cartilha de exercícios físicos baseados no método Pilates para prevenção e tratamento das 
lesões mais recorrentes em trompistas. 
 
8) Orientação geral: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 5h 
8.2) Formato da Orientação:  
- 5 encontros presenciais de 1 h, para levantamento de informações auxiliares e 
direcionamento de atividades. 
Total: 5h 
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 PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO FINAL. 2016.1 

Aluno: Josely de Sousa Saldanha                         Matrícula: 215115576 
Área: Criação musical- interpretação                   Ingresso: 2015.1 
 
Código Nome da Prática 
MUS D47 Projeto de Trabalho de Conclusão Final. 2016.1 
 
Orientador da Prática: Celso José Rodrigues Benedito 
 
Descrição da Prática 
1) Título da prática: Trabalho de Conclusão Final. 
 
2) Carga horária total: 20h 
 
3) Locais de realização: Escola de Música da UFBA. 
 
4) Período de realização: 04.07 à 31.10 de 2016. 
 
5) Detalhamento das atividades: 
 
a) Levantamento de informações auxiliares sobre o trabalho específico (Lubisco) = 5h 
 
b) Formatação do TCF, para entrega da produção total do curso. 
 
6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
 
a) Desenvolvimento, observação e preparação para entrega dos trabalhos.  
 
b) Preparação da defesa. 
 
7) Possíveis produtos Resultantes da Prática 
a) Confecção do Trabalho de Conclusão Final. 
 
8) Orientação: 
8.1) Carga horaria da Orientação: 
8.2) Formato da Orientação:  
- 5 encontros presenciais de 1 h, para levantamento de informações auxiliares e 
direcionamento de atividades = 5h 
- 1 encontro quinzenal de 1 h para orientação = 10h 
total: 15h 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 
JOSELY DE SOUSA SALDANHA 
 
Orientador: Celso José Rodrigues Benedito 
Coorientação: Karine Cerqueira Graça (instrutora de Pilates e fisioterapeuta) 
 
Este questionário faz parte do meu trabalho de Pós-Graduação Profissional em Música 
intitulado, Pilates para Trompistas: contribuições para uma performance mais saudável. 
Que propõe o desenvolvimento de uma cartilha, sugerindo exercícios baseado na técnica 
Pilates, para estabilização articular, flexibilidade, fortalecimento muscular e consciência 
corporal. Buscando uma prática de tocar consciente, diminuindo a tensão muscular 
desnecessária, gerando mais conforto para um melhor desempenho musical e qualidade de 
vida. 
 
QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS QUEIXAS E/OU LESÕES MAIS 
RECORRENTES EM TROMPISTAS PROFISSIONAIS E ESTUDANTES. 
 
1.Nome:____________________________________________________________________ 
 
2.Idade: _____________ anos. 
 
3. Profissional (   )  Estudante (   ) 
 
4 A quantos anos toca trompa? ____________ anos. 
 
5. Toca ou tocou outro instrumento musical? 
Sim (   ) - Qual?________________________- Quanto tempo?________________________ 
Não (   ) 
 
6.Tempo de horas de prática de trompa por dia: ___________ horas. 
 
7. Pratica alguma atividade física regular? ( esporte, yoga, etc. ) 
Sim (   ) - Qual?__________________________ - Quantos dias por semana?_________  
Não (   ) - A quanto tempo? ____________________________ 
 
8. De que maneira faz o transporte do instrumento? 
a. Mochila (   ) 
b. Alça lateral no ombro (   ) 
c. Mão (   ) 
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9. Sente DOR?  -Sim (   ) -Não (   )  -Se a resposta for SIM, na figura abaixo: 
- Identifique os locais afetados. 
- Em cada local afetado, diga se a dor é contínua ou intermitente ( local ou irradiada), 
cansaço, contração involuntária, dormência, outros.   
- Numa escala de 1 a 10, qual o nível da dor? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docedieta.com/wp-content/uploads/2013/10/musculos.jpg 
 
 
10. Já precisou do uso de medicamentos para alívio das dores? 
 Sim (   ) Não (   ) 
 
11. Já precisou interromper as atividades por decorrência destas dores? 
Sim (   ) Não (   ) 
 
12. Já procurou ajuda médica ou outros profissionais da área para tratamento desses 
incômodos? 
Sim (   ) -Qual?_________________________________________________________ 
Não (   ) 
!
"#$%!
!
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ANEXO C – CERTIFICADOS 
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ANEXO D – CARTILHA PRODUTO 

 

PILATES PARA TROMPISTAS: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA 

PERFORMANCE MAIS SAUDÁVEL 
 

Cartilha de Exercícios Físicos Segundo o Método Pilates 
 

JOSELY DE SOUSA SALDANHA 
 

Salvador, Bahia, Abril de 2017 

Produto constituinte do Trabalho de 
Conclusão final do Mestrado 
Profissional em Música, defendido no 
Programa de Pós Graduação Profissional 
em Música da Universidade Federal da 
Bahia – PPGPROM UFBA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta cartilha é o produto resultante de pesquisa realizada no PPGPROM (Programa de 

Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal da Bahia). 

O presente trabalho surge de uma necessidade prática. Desde 2005 pratico a técnica 
Pilates, atividade que sempre proporcionou-me bem estar físico e mental. No final de 2013 fui 
diagnosticada com a Síndrome do Impacto que se caracteriza por um quadro de limitação e 
dor nos movimentos do ombro. Tal síndrome geralmente é causada por impacto brusco (que 
não foi o caso) ou por movimentos repetitivos (fato). A partir de então, comecei a associar 
esta síndrome às minhas atividades como trompista e a observar que outros colegas músicos 
também sentiam dores e desconfortos similares, sendo comum no ambiente de trabalho em 
Orquestras Sinfônicas a apresentação de atestados frequentes e mesmo aposentadorias por 
essas dores e desconfortos. Hoje em dia já se sabe dos eventuais danos físicos que a prática de 
tocar trompa (na verdade, de tocar qualquer instrumento) pode causar e da necessidade de 
exercícios específicos para a função laboral de um trompista (ou qualquer instrumentista). 
Diante desta constatação, passei a direcionar a minha prática de Pilates para o tratamento e o 
reestabelecimento da musculatura mais solicitada na minha função como trompista. Esta 
minha experiência decorre do fato de nós músicos desconhecermos as necessidades de 
cuidados específicos para o desempenho da função profissional. Os diagnósticos de lesões 
corporais em músicos podem ser tardios, por se tratarem de agressões lentas e silenciosas, e 
pelo fato dos indivíduos ignorarem os seus sinais e sintomas, dificultando e prolongando o 
tratamento.  

O presente trabalho tem por objetivo auxiliar o trompista a compreender as lesões 
mais recorrentes causadas pelo ato de tocar o instrumento, podendo assim melhor preveni-las. 
Para a confecção desta cartilha foram necessários estudos de: anatomia, cinesiologia e 
biomecânica - visando a compreensão da fisiologia articular bem como os problemas 
causados pelo tocar trompa; a identificação da presença, frequência, intensidade e localização 
das queixas álgicas (dores) em trompistas estudantes e profissionais. Esta identificação foi 
realizada através da aplicação de questionário durante o III Encontro Brasileiro de 
Trompistas, realizado em Niterói-RJ em 2015, quando foram respondidos 42 formulários, dos 
quais 30 acusaram algum desconforto ou dor. As regiões mais acometidas por queixas de dor 
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e fadiga foram nas regiões cervical, torácica, lombar, escapular, ombro, antebraço, punho e 
mão.  

A trompa é um instrumento musical da família dos metais. Está presente em Orquestras 
Sinfônicas, podendo também ser encontrada em bandas de música e em diversas formações 
musicais. A prática de tocar trompa pode trazer consigo não só prazer, mas também diversos 
males para a saúde do corpo. Entre as razões para este potencial de dano corporal no 
instrumentista estão: sustentação de peso ao tocar ou transportar o instrumento (cerca de 3 
kg), manutenção de posição assimétrica em isometria (contração muscular sem a geração de 
movimento) ao tocar, movimentos repetitivos dos dedos, longas horas de prática, dentre 
outros. Estes fatores sobrecarregam a musculatura, e consequentemente as articulações, 
provocando tensões, dores e desconfortos nos segmentos corporais mais solicitados, como 
ombros, coluna vertebral e punhos. Tais sobrecargas podem levar a um desequilíbrio 
musculoesquelético, podendo causar o surgimento das lesões representadas pelas 
tendinopatias, artrite, artrose, bursite e capsulite, podendo evoluir para as patologias 
conhecidas como LER (lesão por esforço repetitivo) ou DORT (distúrbio osteomioarticular 
relacionado ao trabalho). 

A compreensão dos mecanismos de funcionamento do nosso corpo, já nos primeiros 
anos de prática com o instrumento, pode contribuir para a prevenção destes danos. Desta 
maneira é importante que educadores de música busquem este conhecimento de 
conscientização corporal para que orientem seus alunos já desde os primeiros contatos com o 
instrumento, proporcionando uma outra visão na interação entre corpo e instrumento, 
contribuindo para uma performance mais saudável e duradoura. Paralelamente a aquisição 
deste conhecimento, faz-se necessário a presença de profissionais da área de saúde que 
estudem o movimento do corpo humano para uma constante orientação, prevenção, 
manutenção e intervenção quando necessário. Instituições como Orquestras Sinfônicas 
deveriam ter profissionais da área de saúde habilitados a realizar um trabalho de prevenção.   

Esta cartilha tem como objetivo principal auxiliar trompistas (estudantes, profissionais 
ou amadores) ao sugerir exercícios baseados no método Pilates que irão auxiliar na sua saúde 
postural, contribuindo para a melhora da sua performance. Apresenta atividades voltadas ao 
condicionamento físico (flexibilidade, resistência e força muscular), prevenindo possíveis 
lesões provenientes do ato de tocar trompa. Também pode auxiliar fisioterapeutas 
interessados em conhecer e tratar da saúde desta parcela da população carente de cuidados 
específicos. 
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 1.1. O MÉTODO PILATES 

O método Pilates3 foi idealizado por Joseph Pilates (Alemanha 1883 – Estados Unidos 

1967), que acreditava no controle do corpo através da mente. Inicialmente denominou seu 

método de Contrologia. Acreditava que a maioria das doenças estavam associadas a má 

postura e hábitos físicos errados. 

O Pilates é um método inclusivo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não 

apresentando restrições de idade, gênero, preparo físico, etc. Tem contra- indicação relativa 

em fase aguda de dor e nos três primeiros meses de gravidez. É um método consolidado como 

terapia de prevenção e tratamento físico, trazendo muitos benefícios, tais como: alinhamento 

articular e postural; aumento da flexibilidade, força e resistência muscular; aumento da 

capacidade respiratória, com consequente melhora da oxigenação; diminuição e erradicação 

de dores; diminuição do estresse; aumento da consciência corporal; dentre outros. Este 

método e seus benefícios podem impactar positivamente a atuação de trompistas. Enquanto 

trompistas, necessitamos de força e resistência para a manutenção da postura e sustentação do 

instrumento. O trabalho muscular desenvolvido no Pilates pode garantir alinhamento articular 

e postural, o qual, nos trompistas, é de fundamental importância para o equilíbrio das 

articulações, pois estas estão sujeitas a desalinhamentos causados pelo posicionamento 

assimétrico do corpo em relação ao instrumento. O trabalho com a respiração desenvolvido no 

Pilates - além de expandir a caixa torácica, dando maior capacidade respiratória e ajudando no 

controle da ansiedade e nervosismo no momento da performance, também auxilia na 

estabilidade segmentar da coluna vertebral fortalecendo a musculatura profunda desta região 

(musculatura que auxilia na manutenção da postura). O ganho de consciência corporal evita 

eventuais compensações desnecessárias, causadas pela assimetria da sustentação do 

instrumento.  

                                                

3 As informações referentes à história e aos conceitos do método Pilates derivam de Botelho (2011), 
Massey (2012), Isacowitz e Clippinger (2013). 
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Figura A – Distribuição assimétrica do peso da trompa para a direita – vista 
anterior. 

 

Figura B – Distribuição assimétrica do peso da trompa para a direita – vista 
lateral esquerda. 
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Figura C – Distribuição assimétrica do peso da trompa para a direita – vista 
lateral direita. 
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Figura D – Distribuição assimétrica do peso da trompa para a direita – vista 
posterior. 
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Figura E – Distribuição assimétrica do peso da trompa para a direita – vista 
superior. 

 

Estes problemas posturais e a necessidade destes cuidados não são exclusividade dos 

trompistas, e estão presentes nas atividades de quaisquer músicos instrumentistas. 

O método Pilates baseia-se em seis princípios, que são de fundamental importância para 

que tenhamos um melhor rendimento dos exercícios: 

- Respiração: inspiração realizada pelo nariz, expandindo a caixa torácica, e expiração 

pela boca, retornando o gradil costal e acionando os músculos abdominais mais profundos, 

que são responsáveis pela estabilização da coluna, trabalhando-os de dentro para fora. 

- Concentração: estar focado na realização do movimento, para melhor rendimento 

deste, realizando uma integração entre mente e corpo. Observar cada comando, cada 

movimento, sem distrações.  
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- Centro (core): força no centro corporal, que corresponde à musculatura profunda do 

abdômen e região inferior da coluna lombar e períneo. Auxilia na execução dos movimentos 

mediante estabilização segmentar (equilíbrio da musculatura desta região). Segundo o criador 

do método, toda força tem origem no centro, também chamado de power house.  

- Controle: domínio sobre o movimento executado, evitando tensão muscular e esforços 

desnecessários. 

- Precisão: os movimentos são realizados com plena consciência do executante, sem 

automatismos, imprimindo-se uma resistência na execução dos mesmos. 

- Fluidez de movimento: os movimentos são realizados de forma orquestrada e 

harmônica, em um mesmo tempo e uma mesma velocidade de execução. 

Tais princípios são interligados, tornando-se com o passar do tempo, orgânicos e 

automáticos. Desta maneira, os princípios necessitam ser observados, percebidos e executados 

de forma integrada em uma perfeita harmonia, para que o corpo desenvolva e aprenda os 

comandos (consciência corporal). Estes princípios são similares aos que adotamos nos estudos 

com o instrumento, onde precisamos observar cada nota tocada, como ela começa e termina, 

afinação, ritmo, andamento, intensidade, cor, dentre outros. Desta forma podemos usar os 

princípios do Método Pilates para a prática da performance e vice-versa. 

 1.2. O CORPO 

Para efeito da presente cartilha, vamos considerar que o corpo humano é um sistema 

interligado constituído de ossos, músculos e articulações, que trabalham de forma orquestrada 

para um funcionamento ideal. 

Os ossos são estruturas rígidas que servem de sustentação para os tecidos moles e 

também tem a função de proteção de órgãos vitais.  

Exemplo: ossos do crânio protegem o cérebro.  

Ao redor desse esqueleto estão os músculos, que têm como função, gerar movimento 

através de sua contração. Os músculos também são responsáveis pela estabilização das 

posições, juntamente com os ligamentos.  
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Entre um osso e outro estão as articulações, que estão protegidas pela cartilagem, 

líquido sinovial e ligamentos.  

Cada parte desse mecanismo tem funções específicas, assim, quando essas estruturas 

sofrem desequilíbrios, podem acarretar disfunções musculoesqueléticas.  

  



55 

 

2. OS EXERCÍCIOS 

A postura que o formato do instrumento exige do trompista leva a desequilíbrios 

musculoesqueléticos, podendo gerar, por um lado, tensões musculares e sobrecargas 

articulares, e por outro, fraquezas musculares em outros segmentos. Por esta razão, a prática 

instrumental vai exigir o alongamento de alguns músculos, e a geração de força e resistência 

em outros. Assim, os exercícios foram divididos em alongamentos, mobilizações e 

estabilizações articulares, força e resistência muscular. 

É importante ressaltar que alguns dos exercícios aqui apresentados podem ser realizados 

em casa, porém, a maioria, principalmente os de fortalecimento, devem ser executados sob a 

orientação de profissional especializado (fisioterapeuta). 

Recomenda-se a realização dos exercícios, pelo menos duas à três vezes por semana. 

 2.1. ALONGAMENTO 

O alongamento visa a eliminação da tensão dos músculos sobrecarregados, como por 

exemplo os músculos da região cervical (pescoço) e os músculos da região da coluna torácica 

e lombar (costas), no ato de tocar. Sua prática proporciona o comprimento ideal das fibras 

musculares para geração de força ideal, diminuindo a tensão dos músculos mais solicitados, 

seja no movimento repetitivo ou na manutenção da postura.  

Para que o estiramento das fibras musculares seja satisfatório é importante manter o 

posicionamento solicitado por no mínimo 30 segundos, a cada exercício.  

Orienta-se realizar duas séries de 30 segundos para cada exercício. 

 2.1.1. ALONGAMENTOS DA REGIÃO CERVICAL 

Esta região é muito solicitada ao se tocar trompa, pois a manutenção da posição do 

instrumento pelos membros superiores sobrecarrega os músculos desta região, levando muitas 

vezes a compensações através de ombros elevados. 
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 Exercício 01(fig. 01) - Inclinação lateral para direita e para esquerda  

Com os ombros relaxados e respiração tranquila, inspirando e expirando de forma 

controlada, traciona-se a cabeça para um dos lados e mantém-se o posicionamento (30 

segundos). Posteriormente realiza-se o movimento para o lado oposto.  

 

 

 

Figura 01 - Inclinação lateral para direita e para esquerda. 

 

 

 Exercício 02 (fig.2) - Inclinação lateral com pequena rotação para direita e para esquerda 

Gira-se a cabeça para um dos lados e puxe a mesma para baixo com a ajuda da mão, mantém-

se o posicionamento. Posteriormente realiza-se o movimento para o lado oposto. 
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Figura 02 - Inclinação lateral com pequena rotação para direita e para 
esquerda.  
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 Exercício 03 (fig. 03a e 03b) - Flexão anterior e posterior de cabeça. 

Traciona-se a cabeça para baixo (flexão anterior – fig. 3a) e mantém-se o 

posicionamento. Em seguida, traciona-se a cabeça para cima (flexão posterior – fig. 3b) e 

mantém-se o posicionamento.  

 2.1.2. ALONGAMENTOS DAS REGIÕES TORÁCICA E LOMBAR 

As regiões torácica e lombar necessitam de alongamento, pois são responsáveis pela 

manutenção da postura e por isso estão em constante contração (isometria). Como vimos 

anteriormente, os músculos precisam de um alongamento ideal para uma contração ideal. A 

falta de alongamento é uma das razões para as dores nas costas. 

 Exercício 04 (fig. 04) - Prece de Maomé 

Sentado sobre os calcanhares, flete-se o tronco em direção ao solo com os braços para 

frente e mantém-se o posicionamento.  

Figura 03b - Flexão posterior da cabeça. Figura 03a - Flexão anterior da cabeça. 
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 Exercício 05 (fig. 05) - Prece de Maomé lateral para direita e para esquerda. 

Partindo da posição anterior inclina-se o tronco para um dos lados e mantém-se a 

posição, em seguida para o lado oposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 04 - Prece de Maomé. 

Figura 05 - Prece de Maomé lateral para direita e para esquerda. 
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 Exercício 06 (fig. 06a e 06b) - Posição do gato 

Com quatro apoios no solo e com a coluna alinhada (fig. 06a), curva-se a mesma para 

cima formando um C (fig. 06b), e mantem-se o posicionamento. 

 

 

  

Figura 06 – Posição do gato : (a) posição inicial e (b) posição final. 

  

(a) 

(b) 



61 

 

 Exercício 07 (fig. 07) - Alongamento de Lombar 

De costas no solo com o abdome voltado para cima, abraça-se os membros inferiores 

puxando-os em direção ao abdome e mantem-se o posicionamento. 

 

 

Figura 07 - Alongamento de lombar. 

 

 Exercício 08 (fig. 08) - Alongamento Lateral de Lombar 

Com as costas no solo inclina-se os membros inferiores para um dos lados e mantem-se 

o posicionamento. Em seguida inclina-se para o lado oposto. Importante ressaltar que os 

ombros devem estar em contato com o solo durante este alongamento. 

  

Figura 08 - Alongamento Lateral de Lombar. 
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2.1.3. ALONGAMENTOS DOS MEMBROS SUPERIORES 

Na trompa, a sustentação do instrumento é realizada pelos membros superiores, 

juntamente com punhos e mãos, exigindo muito esforço destes grupos musculares. Estes 

músculos necessitam de alongamento para a realização da contração (movimento ou 

manutenção da posição) de maneira plena.  

 

Figura F – Movimentos dos membros superiores – Fonte:   
http://jumperbrasil.lance.com.br/2014/01/09/visita-ao-departamento-medico-
6-al-horford/ (acessado em 20 de março de 2017) 

Exercício 09 (fig. 09) - Adução horizontal do membro superior para a direita e para a 

esquerda. 

Com os ombros relaxados e coluna ereta, desloca-se um membro superior a frente do 

corpo e com o outro puxa-o contra o tórax, mantem-se o posicionamento.  

  

Extensão 

Flexão 

Abdução 
Adução 

Circundução 

Rotação medial Rotação lateral 

Articulação do ombro 
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Figura 09 - Adução horizontal do membro superior para a direita e para a esquerda. 

 Exercício 10 (fig. 10) - Extensão e adução horizontal de membro superior para direita e 

para esquerda 

Com o membro superior elevado na altura do ombro e apoiado na parede, faz-se um 

giro do corpo para o lado oposto e mantém-se o posicionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Extensão e adução horizontal do membro 
superior para direita e para esquerda. 
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Figura G – Movimentos do punho – Fonte (adaptado): 
http://edfcinesio.blogspot.com.br/ (acessado em 20 de março de 2017) 

 Exercício 11 (fig. 11a e 11b) - Flexão e extensão do punho. 

Com o membro superior elevado na altura do ombro, traciona-se a mão para baixo 

mantendo o cotovelo esticado. Com o mesmo posicionamento anterior traciona-se a mão para 

cima. 

Figura 11a - Flexão do punho. 

 

Extensão 

Neutro 

Neutro 
Desvio 
radial 

Desvio ulnar 

Flexão  

Beliscar  
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Figura 11b - Extensão de punho. 

 2.2. MOBILIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ARTICULAR 

Mobilidade e estabilidade articular são dois pré-requisitos para que o movimento seja 

realizado de forma saudável em uma atividade funcional. Enquanto a estabilidade articular 

consiste no bom funcionamento de ligamentos, cápsulas, tendões para a mecânica adequada 

de uma articulação, a mobilidade articular consiste na capacidade de executar movimentos de 

pequena amplitude permitindo um bom padrão e grau de movimento. Percebe-se assim que 

ambas se complementam e se fazem necessárias para o bom desempenho de qualquer 

segmento que gere movimento, auxiliando no equilíbrio entre articulações e músculos 

minimizando possíveis danos. 

Recomenda-se 2 séries de 10 repetições para cada exercício.  

Estes exercícios são muito simples e eficazes trazendo um conforto imediato nas regiões 

mobilizadas. 
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 2.2.1. MOBILIZAÇÃO CERVICAL  

 Exercício 12 (fig. 12) - Mobilização cervical para direita e para esquerda 

 Deitado no chão com uma bola pequena na região da nuca, realiza-se movimentos 

laterais de cabeça (direita e esquerda) 20 repetições (fig. 12) e posteriormente desloca-se a 

cabeça para cima e para baixo (fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 - Mobilização cervical para direita e para esquerda. 
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 Exercício 13 (fig. 13) - Mobilização cervical para cima e para baixo 

 

 

 

 

Figura 13 - Mobilização cervical para cima e para baixo. 
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 2.2.2. MOBILIZAÇÃO PÉLVICA  

 Exercício 14 (fig. 14) - Mobilização pélvica para cima e para baixo  

Deitado no chão com uma pequena bola sob a lombar, movimenta-se a pelve para cima 

e para baixo. 

 

 

 

Figura 14 - Mobilização pélvica para cima e para baixo. 
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 Exercício 15 (fig. 15) - Mobilização pélvica para a direita e para a esquerda 

Na mesma posição anterior, movimenta-se a pelve lateralmente em direção ao tronco, 

ora para direita ora para a esquerda. 

 

 

Figura 15 - Mobilização pélvica para direita e para esquerda. 

 2.2.3. MOBILIZAÇÃO ESCAPULAR 

Em nosso cotidiano, mesmo quem pratica atividade física sob supervisão, geralmente 

não é dada a devida atenção para a articulação escapulotorácica (região entre as escápulas e o 

tórax), que é de extrema importância para o bom funcionamento dos membros superiores, 

uma vez que esta articulação faz parte do cíngulo (cinturão) dos membros superiores. No 

trompista, esta articulação é fundamental, pois em condições ideais, dá maior equilíbrio, força 

muscular e estabilidade articular para os membros que estão em constante carga pela 

sustentação do instrumento.  

Todos os movimentos propostos pelos exercícios a seguir devem ser realizados sem 

sobrecarga na articulação do cotovelo, mantendo-os estendidos, para que tenha-se certeza que 

é a articulação escapulotorácica que está sendo mobilizada. É importante ressaltar que a 

amplitude articular nesta região é pequena, ou seja, o movimento deve ser sutil. 

Os movimentos consistem em elevação e depressão (ombros para cima e para baixo), 

protração e retração (ombros pra frente e para trás).  
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Figura H – Movimentos das escápulas – Fonte (adaptado) :  
http://cinesiomaua.blogspot.com.br/2013/12/cintura-escapular-e-
respiracao.html (acessado em 20 de março de 2017) 

Para melhor percepção das escápulas e de seus movimentos, recomenda-se  colocar as 

mãos nas costas de uma pessoa, sobre as escápulas (fig. 16a), enquanto a pessoa movimenta 

os braços para frente e para os lados.  

Figura I – Localização das escápulas – Fonte (adaptado) : 
https://jafer1309.files.wordpress.com/2015/03/axialy-apendicular.gif  
(acessado em 18 de março de 2017) 

DEPRESSÃO 

PROTRAÇAO 

ESCÁPULA  
ESQUERDA 
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 Exercício 16 (fig. 16) - Elevação e depressão das escápulas com rolo. 

Deitado no solo com o abdome voltado para baixo, os braços elevados e apoiados no 

rolo, desloca-se o mesmo para cima e para baixo através de movimentos nos ombros.  

 

Figura 16 - Elevação e depressão das escápulas com rolo. 

 Exercício 17 (fig. 17) - Elevação e depressão das escápulas com bola. 

Deitado no solo com o abdome voltado para cima, braços posicionados ao longo do 

corpo e apoiados na bola, desloca-se a mesma para cima e para baixo através dos movimentos 

dos ombros. 

 

Figura 17 - Elevação e depressão das escápulas com bola. 
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 Exercício 18 (fig. 18) - Retração e protração das escápulas. 

Deitado no solo com o abdome voltado para cima, braços elevados à 90o em relação ao 

tórax, movimenta-se os ombros para cima e para baixo. 

 

Figura 18 - Retração e protração das escápulas. 

 Exercício 19 (fig. 19) - Retração e protração das escápulas com molas. 

Em pé com os membros superiores elevados na altura dos ombros, traciona-se as molas 

para trás, sem fletir o cotovelo.   

Figura 19 - Retração e protração das 
escápulas com molas. 
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 2.2.4. ESTABILIZAÇÃO ESCAPULAR 

Esses exercícios consistem em acionar os músculos responsáveis pela estabilização da 

articulação escapulotorácica. A postura de sustentação da trompa pode acarretar em um 

alinhamento postural deficiente, onde os músculos da região escapular tendem a apresentar 

um tônus muscular insuficiente, podendo gerar alterações biomecânicas na articulação 

escápuloumeral, e acrômioclavicular (complexo do ombro) e posterior comprometimento da 

função. 

Uma das formas de atingirmos o acionamento desses músculos é imaginarmos que 

estamos empurrando algo com as extremidades dos membros superiores (fig. 20), acoplando 

as escápulas contra as costelas. A evolução desse exercício pode ser realizada usando objetos 

instáveis como a bola (fig. 21) e/ou variando o posicionamento do corpo, no qual usaremos a 

força do próprio corpo como resistência. (fig. 22a e 22b respectivamente) 

 Exercício 20 (fig. 20) - Estabilização escapular 

Em pé com as mãos apoiadas contra a parede, pressiona-se a mesma ajustando as 

escápulas sobre as costelas. 
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Figura 20 - Estabilização escapular.  

 Exercício 21 (fig. 21) - Estabilização escapular com bola 

O mesmo posicionamento do exercício anterior pressionando a bola contra a parede, 

ajustando as escápulas sobre as costelas. 
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Figura 21 - Estabilização escapular com bola. 

 Exercício 22 (fig. 22a) - Estabilização escapular no solo 

Com o corpo inclinado em direção ao solo e as mãos apoiadas no mesmo, tenta-se 

manter as escápulas alinhadas e fixas sobre as costelas, sustentando o peso do corpo com as 

mãos e ponta dos pés. Cautela para não sobrecarregar a região cervical e ombros, manter 

abdome contraído e coluna alinhada.  

Manter a posição por 30 segundos (3 repetições). 
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Figura 22a - Estabilização escapular no solo. 

 

 

Figura 22b - Estabilização escapular no solo com bola. 
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 2.3. FORÇA E RESISTÊNCIA MUSCULAR 

A manutenção da postura e movimentos repetitivos ao se tocar trompa exigem que 

tenhamos músculos fortes e resistentes, evitando lesões nas estruturas articulares e nos 

próprios músculos sobrecarregados nesta ação. 

 É importante ressaltar que os exercícios de fortalecimento, devem ser executados sob a 

orientação de profissional especializado (fisioterapeuta), por estes serem capacitados em 

avaliar o potencial de lesão de cada exercício bem como do momento certo de serem 

introduzidos. 

O trabalho de fortalecimento e resistência muscular implica na repetição do movimento 

com uma carga imposta ao mesmo. Esta carga deve ser gradual na medida que haja evolução 

no treinamento, assim garante-se o aumento de força. Sugere-se a execução do movimento em 

três séries de 10 à 15 repetições, associada à uma resistência (carga). 

 

Figura J - Músculos trapézio superior e elevador da escápula – Fonte 
(adaptado) : http://www.hipertrofiahardcore.com.br/wp-
content/uploads/2015/07/musculos_costas.jpg, (acessado em 18 
de março de 2017) 
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Figura K - Músculo esternocleidomastóideo –  Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-
oveMptEwF8w/UWwJjU13S4I/AAAAAAAAAUg/4Tc0oG2FLPA/s1
600/5+esternocleidomastoideo.jpg (acessado em 18 de março de 2017) 

Cuidados essenciais:  

-  Na execução desses movimentos é importante estar atento à compensações 

desnecessárias, tais como elevação de ombros, o que denotaria sobrecarga nos músculos 

trapézio superior, esternocleidomaistóideo (esternocleidoocíptomastóideo) e elevador da 

escápula. 

-  Manter o alinhamento das curvas da coluna vertebral. 

-  Realizar movimentos suaves e precisos durante todo movimento (fluidez de 

movimento). 

-  Não perder o controle no retorno do movimento (precisão de movimento). 

-  Contrair abdome e períneo, acionando dessa forma o centro de força no momento que 

estiver vencendo a resistência. 

-  Manter sempre o padrão respiratório de expirar na execução do movimento contra a 

resistência e inspirar no retorno do mesmo. 
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 2.3.1. MEMBROS SUPERIORES 

Para a região escapular - músculos rombóide, trapézio inferior (fig. J) e serrátil anterior 

(fig. L). 

 

Figura L – Músculo serrátil anterior – Fonte: 
https://ifanatomia.wordpress.com/2012/06/05/musculo-serratil-
anterior/ (acessado em 18 de março de 2017) 

 Exercício 23 (fig. 23) - Fortalecimento do músculo trapézio inferior 

Empurrar a escápula para baixo e para dentro contra o polegar, em direção ao eixo da 

coluna vertebral (músculo trapézio inferior fig. J).  

Figura 23 - Fortalecimento do músculo trapézio inferior. 
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 Exercício 24 (fig. 24) - Fortalecimento do músculo rombóide com mola. 

Esses exercícios podem ser realizados em pé ou sentado. É gerada uma força contra 

uma resistência no membro superior ao puxar o braço para trás. Pode ser realizado com 

movimentos alternados entre os membros ou simultaneamente. 

Sentado ou em pé de frente para as molas, coluna ereta e centro de força acionado, 

traciona-se a mola para trás vencendo a resistência que a mesma oferece. 

Dica: este exercício pode ser realizado em casa com uma faixa elástica que imprima 

resistência. 

 Exercício 25 (fig. 25) - Fortalecimento do músculo rombóide com halter. 

Em pé com o tronco fletido anteriormente, curvas vertebrais mantidas, traciona-se para 

cima o membro superior que está ao longo do corpo com uma resistência em sua extremidade 

(halter).  

Figura 24 - Fortalecimento do músculo rombóide com mola. 
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 Exercício 26 (fig. 26) - Fortalecimento do músculo serrátil anterior 

Imprime-se uma força contra a parede acoplando as escápulas sobre as costelas. 

  

Figura 25 - Fortalecimento do músculo romboide 
com halter. 

Figura 26 - Fortalecimento do músculo serrátil anterior. 
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2.3.2. OMBROS (ABDUTORES, FLEXORES E MANGUITO ROTADOR – ROTADORES 
- E PUNHOS) 

Fortalecimento e resistência dos abdutores do membro superior direito (MSD), que são 

responsáveis pela abertura do braço e flexores do membro superior esquerdo (MSE), 

acarretando na elevação do braço para frente. De forma sintética esses são os grupos 

musculares responsáveis pela manutenção e sustentação da trompa, portanto devem manter-se 

fortes e resistentes.  

É válido ressaltar que a musculatura correspondente dos membros contralaterais (lado 

oposto) também deverá ser fortalecida, porém a ênfase é dada aos músculos mais solicitados 

nos gestuais do trompista, pois assim o mesmo será condicionado através de um treinamento 

funcional.  
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Figura M – Músculos do membro superior – Fonte:  
http://anatomiaonline.com/musculos-do-membro-superior/ 
(acessado em 18 de março de 2017) 
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Figura N – Músculos do manguito rotador – Fonte:  
http://www.dornoombro.com/problemascomuns/manguito (acessado 
em 18 de março de 2017) 

 Exercício 27 (fig. 27) - Fortalecimento e resistência de MSD com mola e MSE com halter. 

Em pé desloca-se o membro superior direito para o lado (abdução) vencendo a 

resistência da mola, ao mesmo tempo que desloca-se o membro superior esquerdo para frente 

(flexão) vencendo a resistência do halter. Esses deslocamentos devem ser executados até a 

altura dos ombros, como ilustrado na figura.  

 

Figura 27 - Fortalecimento e resistência de MSD com mola e MSE com halter. 
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 Exercício 28 (fig. 28) - Fortalecimento e resistência de MSD com halter e MSE com mola. 

O mesmo exercício de fortalecimento dos músculos flexores do MSE e abdutores do 

MSD, apenas com mudança da resistência a ser vencida (halter e mola). 

 

 

Figura 28 - Fortalecimento e resistência de MSD com halter e MSE com mola. 

 

 Exercício 29 (fig. 29a e 29b) - Fortalecimento dos músculos flexores e adutores dos 

membros superiores com mola 

O movimento inicia-se com os braços abertos na altura dos ombros e cotovelos fletidos 

(figura 29a) e progride deslocando-os para frente na mesma linha dos ombros, vencendo a 

resistência das molas (figura 29b).  
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Figura 29a - Fortalecimento dos músculos flexores e adutores dos membros 
superiores com mola (posição inicial). 

 

 

Figura 29b - Fortalecimento dos músculos flexores e adutores dos membros 
superiores com mola (posição final). 
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 Exercício 30 (fig. 30) - Fortalecimento dos músculos flexores e adutores dos membros 

superiores com halter 

Deitado sobre a bola com a parte superior do tronco apoiada, braços inicialmente 

abertos, realiza-se o movimento para frente. 

 

Figura 30 - Fortalecimento dos músculos flexores e adutores dos membros 
superiores com halter. 

 Exercício 31 (fig. 31) - Fortalecimento dos músculos flexores dos membros superiores com 

halter 

Deitado sobre a bola com a parte superior do tronco apoiada, braços posicionados ao 

longo do corpo, realiza-se elevação do mesmo até a altura do ombro. Os movimentos podem 

ser alternados ou simultâneos. 

  

Figura 31 - Fortalecimento dos músculos flexores dos membros 
superiores com halter. 



88 

 

 Exercício 32 (fig. 32) - Fortalecimento dos músculos rotadores externos dos ombros 

Nos trompistas, os músculos rotadores internos e externos estão geralmente em 

desequilíbrio favorecendo a um desarranjo articular em consequência do posicionamento do 

instrumento para frente.  

Em pé posiciona-se o membro superior a ser fortalecido ao longo do corpo com o 

cotovelo fletido e a resistência na extremidade. Este será puxado para fora através de um 

movimento de rotação do ombro. 

 Exercício 33 (fig. 33) - Fortalecimento dos músculos rotadores internos dos ombros 

Em pé posiciona-se o membro superior a ser fortalecido ao longo do corpo com o 

cotovelo fletido e a resistência na extremidade. Este será puxado para dentro através de um 

movimento de rotação do ombro. 

Dica: estes exercícios podem ser realizados em casa com uma faixa elástica que 

imprima resistência (exercícios 32 e 33).  

Figura 32 - Fortalecimento dos músculos rotadores externos dos 
ombros. 

Figura 33 - Fortalecimento dos músculos rotadores internos dos ombros. 



89 

 

 Exercício 34 (fig. 34) - Fortalecimento dos músculos flexores do punho. 

Estes músculos estão envolvidos diretamente nos movimentos repetitivos dos dedos, 

juntamente com a sustentação do instrumento realizada através do punho, gerando grande 

carga sobre os mesmos. 

Sentado, membro superior apoiado sobre a perna de forma que o cotovelo se mantenha 

fletido e o punho livre para executar os movimentos. 

Segurando o halter com a palma da mão voltada para cima, eleva-se o punho para cima 

e para baixo.  

 Exercício 35 (fig. 35) - Fortalecimento dos músculos extensores do punho 

Mesmo posicionamento anterior, agora com a palma da mão voltada para baixo, eleva-

se o punho para cima e para baixo.   

Figura 34 - Fortalecimento dos músculos flexores do punho. 
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2.3.3. TRONCO (ABDOME E PARAVERTEBRAIS) 

Fortalecimento dos músculos abdominais. 

Os movimentos das figuras 36 à 40, são todos fortalecimentos dos grupos dos músculos 

abdominais.  

Esta região é responsável pela manutenção da postura. Com um abdome forte é possível 

realizar todos os movimentos com menor esforço e menos tensão. É do abdome (centro de 

força) que toda força do corpo é gerada.   

Figura 35 - Fortalecimento dos músculos extensores do punho 

Figura O – Músculos do abdome – Fonte:  http://queimadiaria.com/blog/contrair-
o-abdome-durante-os-exercicios/ (acessado em 18 de março de 2017) 
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 Exercício 36 (fig. 36) - Fortalecimento do músculo reto do abdome 

Deitado sobre o solo com o abdome voltado para cima, membros inferiores suspensos 

com os joelhos fletidos, braços abertos e mãos apoiadas atrás da cabeça, eleva-se somente o 

tórax para cima e para baixo. 

 

 

Figura 36 - Fortalecimento do músculo reto do abdome. 

 

 

Figura P - Movimento dos membros inferiores – Fonte: 
http://mmiienfermagem.blogspot.com.br/2014_05_01_archive.ht
ml (acessado em 20 de março de 2017) 
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 Exercício 37 (fig. 37) - Fortalecimento dos músculos abdominais oblíquos com elevação de 

perna 

Deitado sobre o solo com o abdome voltado para cima, os membros inferiores apoiados 

no chão e joelhos fletidos, braços abertos e mãos apoiadas atrás da cabeça, eleva-se um dos 

lados do tórax para cima e para dentro (medialmente) elevando o joelho fletido oposto em 

direção ao tronco. Os movimentos são simultâneos e alternados.  

 

Figura 37 - Fortalecimento dos músculos abdominais oblíquos com elevação de perna. 

 Exercício 38 (fig. 38) - Fortalecimento dos músculos abdominais oblíquos com flexão e 

extensão de quadril 

Mesmo movimento anterior com os membros inferiores suspensos, movimenta-se os 

membros inferiores alternando-os em flexão e extensão de quadril e joelho. 

  

Figura 38 - Fortalecimento dos músculos abdominais 
oblíquos com flexão e extensão de quadril.  
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 Exercício 39 (fig. 39) - Fortalecimento do músculo reto do abdome com flexão e extensão 

de quadril 

Deitado sobre o solo com o abdome voltado para cima, mantém-se o tronco elevado 

com os membros superiores sustentados ao longo do corpo, movimenta-se os membros 

inferiores alternando-os em flexão e extensão de joelho e quadril. 

 

Figura 39 - Fortalecimento do músculo reto do abdome com flexão e 
extensão de quadril. 

 Exercício 40 (fig. 40) - Fortalecimento do músculo reto do abdome com flexão e extensão 

de quadril com os joelhos estendidos 

Deitado sobre o solo com o abdome voltado para cima, mantém-se o tronco elevado 

enquanto os membros inferiores se alternam em movimentos de flexão e extensão de quadril 

com ambos joelhos estendidos. 

 

Figura 40 - Fortalecimento do músculo reto do abdome com flexão e 
extensão de quadril com os joelhos estendidos. 
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 Exercício 41 (fig. 41) - Fortalecimento dos músculos abdominais laterais e quadrado 

lombar 

 

Figura Q – Músculo quadrado lombar – Fonte: http://personaltrainer-
rafa.blogspot.com.br/2013/04/flexao-lateral-de-tronco-nao-e.html 
(acessado em 18 de março de 2017) 

Deitado lateralmente sobre a bola o tronco eleva-se superando a força da gravidade.  

Durante a execução destes exercícios é importante manter o centro de força (abdome e 

períneo) ativado para evitar sobrecarga na região lombar e deslocamentos da pelve. 

 

 

Figura 41 - Fortalecimento dos músculos abdominais laterais e quadrado lombar.  
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 Exercício 42 (fig. 42) - Fortalecimento dos músculos paravertebrais com bola. 

O fortalecimento dos músculos paravertebrais são importantes para a manutenção da 

postura e alinhamento da coluna vertebral.  

 
Figura R – Múculos paravertebrais – Fonte:  

http://www.herniadedisco.com.br/conheca-sua-
coluna/ligamentos-e-musculos/ (acessado em 18 de março de 
2017) 

Deitado sobre a bola com o abdome voltado para baixo, pés apoiados em uma 

superfície, braços abertos com as mãos apoiadas na cabeça, eleva-se o tronco para cima 

realizando o movimento de extensão da coluna.  

  

Figura 42 - Fortalecimento dos músculos paravertebrais com bola. 
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 Exercício 43 (fig. 43a e 43b) - Fortalecimento dos músculos paravertebrais com rolo. 

Deitado sobre o solo, abdome voltado para baixo, com os antebraços apoiados no rolo, 

eleva-se a parte superior do tronco realizando o movimento de extensão da coluna. 

Obs: este movimento pode ser realizado sem o uso do rolo. 

 

Figura 43a - Fortalecimento dos músculos paravertebrais com rolo (posição inicial). 

 

Figura 43b - Fortalecimento dos músculos paravertebrais com rolo (posição final). 

Durante a execução dos movimentos de fortalecimento dos músculos paravertebrais 

deve-se estar atento a manutenção do acionamento do centro de força (abdome e períneo), 

para que não haja sobrecarga na região lombar.  
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3. ALGUMAS DICAS 

Minha experiência prática enquanto musicista de uma orquestra sinfônica aponta para a 

necessidade constante de cuidados corporais durante os estudos individuais e ensaios. 

Além da realização dos exercícios propostos pela presente cartilha – a serem 

preferencialmente realizados em um estúdio de Pilates, em um período de tempo 

exclusivamente dedicado à preparação física, recomendo a busca constante por uma 

consciência corporal com uma postura sem tensões durante o tocar, com os pés apoiados 

paralelemente na direção dos ombros, mantendo as curvas da coluna, escápulas encaixadas, 

sem tensão nos ombros. Portanto, recomendo a realização dos seguintes alongamentos 

diretamente ligados ao tocar trompa, e a serem realizados antes, durante e depois dos estudos 

e ensaios, não dissociando-se esta prática corporal dos estudos ou ensaios, criando um todo, 

onde se agregam as atividades tradicionais dos músicos, às atividades de cuidado corporal. 

3.1. EXERCÍCIOS CORPORAIS DURANTE A PRÁTICA DA TROMPA 

3.1.1. ANTES DO ESTUDO OU ENSAIO: 

Realizar os seguintes exercícios de alongamento, no intuito de preparar a musculatura 

para a realização da atividade musical, minimizando a possibilidade de lesões e dores. 

- Região cervical (exercícios e fig. 1, 2, 3a e 3b) [REFERENCIA CRUZADA] 

- Membros superiores (exercícios e fig. 9 e 10) 

- Punhos e dedos (exercícios e fig. 11a e 11b) 

 3.1.2. DURANTE O ESTUDO OU ENSAIO: 

A serem realizados aproveitando pausas ou intervalos na atividade musical. 

Recomenda-se realizar pausas de 15 minutos a cada 45 minutos de atividade seguida, 

realizando então alongamentos. 

Nas pausas durante os ensaios e estudos aproveite para observar seu corpo. Caso 

identifique algum desconforto como dor, formigamento, cansaço, recomenda-se o 

alongamento dos grupos musculares onde os mesmos foram identificados. 
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Os intervalos entre os estudos são muito importantes, pois, proporcionam o descanso 

das fibras musculares.    

 3.1.3. IMEDIATAMENTE AO FINAL DO ESTUDO OU ENSAIO: 

Repetir os exercícios e alongamentos realizados antes do início das atividades com a 

trompa, visando agora o relaxamento muscular, que serão importantes para a sua recuperação, 

a saber: 

- Região cervical (exercícios e fig. 1, 2, 3a e 3b) [REFERENCIA CRUZADA] 

- Membros superiores (exercícios e fig. 9 e 10) 

- Punhos e dedos (exercícios e fig. 11a e 11b) 

 3.2. COMPLEMENTAÇÃO DOS ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS PARA 
TROMPISTAS 

Em complementação aos alongamentos e exercícios dedicados especificamente para 

trompistas, recomenda-se sempre que possível (diariamente, se possível) realizar 

alongamentos mais completos que envolvam todo o corpo, desta forma sugerimos alguns 

alongamentos para os membros inferiores. 

 
Figura S – Músculos isquiotibiais e glúteo máximo – Fonte: 

https://corredorcasual.wordpress.com/2015/08/13/semana-32/ 
(acessado em 18 de março de 2017) 
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Exercício 44 (fig. 44) - Alongamento dos músculos extensores de quadril (alongamento dos 

músculos isquiotibiais) 

Deitado no solo com o abdome votado para cima, uma das pernas fletida e apoiada no 

solo ao mesmo tempo que a outra perna está estendida com flexão de quadril, puxa-se a perna 

estendida para frente em direção ao tronco com a ajuda de uma faixa. Mantém-se o 

posicionamento. 

 

Figura 44 - Alongamento dos músculos extensores do quadril (alongamento 
dos músculos isquiotibiais). 

Exercício 45 (fig. 45) - Alongamento dos músculos extensores do quadril com inclinação 

medial. 

No mesmo posicionamento anterior, direcionando o membro estendido para dentro 

(medialmente) e para cima.  

  

Figura 45 - Alongamento dos músculos extensores do quadril com inclinação medial. 
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Figura T – Músculos adutores dos membros inferiores – Fonte: 
http://schuttecorpoesaude.blogspot.com.br/2015/04/adutores-e-
abdutores-de-quadris.html (acessado em 19 de março de 2017) 

 Exercício 46 (fig. 46) - Alongamento dos músculos adutores dos membros inferiores 

No mesmo posicionamento anterior, direcionando o membro estendido para fora 

(lateralmente) e para cima.  

 

Figura 46 - Alongamento dos músculos adutores dos membros inferiores. 
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 Exercício 47 (fig. 47) - Alongamento dos glúteos 

No mesmo posicionamento anterior, curva-se um dos membros sobre o outro, puxando-

se a faixa em direção ao tórax. 

 

Figura 47 - Alongamento dos glúteos. 

Seguindo com os alongamentos das regiões torácica e lombar (exercícios e fig. 4, 5, 6a, 

6b, 7 e 8). 
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 Figura U – Alguns ossos e regiões do corpo humano – Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/sistema-esqueletico/ 
(acessado em 19 de abril de 2017). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se que a prevenção de lesões musculares e articulares podem ser de soluções, 

relativamente simples e descomplicadas. Ao fazer uma análise das posições adotadas pelos 

trompistas (instrumentistas), conseguimos localizar os músculos e articulações mais 

sobrecarregados, sendo possível trabalhá-los com maior atenção, dando equilíbrio corporal 

para realização da função através de estabilização segmentar, mobilização, alongamento para 

os músculos encurtados e fortalecimento para os músculos tensionados em posição de 

alongamento. 

Mais eficiente ainda, seria, a inclusão no currículo, de matérias relacionadas com o 

estudo do corpo como Anatomia, Cinesiologia (estudos do movimento do corpo humano) e 

Biomecânica (aplicação das leis da mecânica nos seres vivos), com trabalhos práticos para o 

aprofundamento de conhecimento do funcionamento geral do corpo humano. Nosso corpo é o 

real instrumento que faz tocar, temos que adquirir esta consciência desde os primeiros 

aprendizados com o instrumento. Seria importante que professores tivessem maior 

conscientização dos problemas que podem advir da postura do tocar trompa, para assim então, 

poderem alertar seus alunos sobre a importância desses cuidados nos primeiros contatos com 

o instrumento. 

Por todas essas questões, acredito no método Pilates como aliado para esta manutenção, 

onde a respiração é trabalhada acionando a musculatura profunda da coluna vertebral e 

abdômen dando estabilização segmentar e expandindo a caixa torácica, por consequência 

melhorando a oxigenação, diminuindo o estresse e aliviando dores. Trabalhando alongamento 

e fortalecimento dos cíngulos4 dos membros superiores e inferiores dando maior estabilidade 

e mobilidade.  

Nossa área ainda é muito carente desses cuidados, devemos adquirir consciência para 

não termos que parar de tocar por conta de uma tendinite, por exemplo, pois como vimos, tais 

problemas podem ser facilmente prevenidos com alongamentos e exercícios específicos nas 

regiões possivelmente mais acometidas. Esse procedimento ajuda na estabilização das 

                                                

4 Cintura escapular. 
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articulações dando maior conforto corporal e prevenindo problemas maiores. O diagnóstico 

tardio de lesões dificulta e prolonga o tratamento. 

Esses cuidados contribuirão para o aumento de vida útil na profissão com uma melhor 

qualidade de vida. 

Desta forma é importante que o aprendizado na trompa seja paralelamente iniciado com 

o conhecimento e percepção do corpo e atentando para a importância da preparação dos 

músculos e articulações envolvidos nesta atividade. 
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GLOSSÁRIO 

 

Abdução: movimento na direção lateral do corpo (abertura do segmento). 

Adução: movimento em direção a região medial do corpo, ou seja, ao centro do corpo 
(fechamento do segmento). 

Anatomia: parte da biologia que estuda a estrutura do corpo humano. 

Articulação escapulotorácica: junção entre as escápulas e as costelas. 

Articulação: é a junção entre dois ou mais ossos com a finalidade de proteger determinados 
órgãos, sustentação do esqueleto e geração de movimento. 

Artrite: processo inflamatório de uma articulação. 

Artrose: processo degenerativo de uma articulação. 

Assimetria: ausência de simetria. 

Biomecânica: estudo dos movimentos sob o aspecto mecânico, suas causas e efeitos no corpo 
humano. 

Bursite: inflamação da Bursa (estrutura encontrada em algumas articulações que contém 
líquido sinovial cuja função consiste em diminuir o atrito entre tendões e ossos). 

Capsulite: inflamação da cápsula articular. 

Cinesiologia: parte da ciência que estuda o movimento do corpo humano. 

Cíngulo: cinturão formado por várias articulações que no membro superior dá origem a 
cintura escapular e no membro inferior dá origem a cintura pélvica. 

Circundação: junção de todos os movimentos. 

Depressão: deslocamento de um segmento para baixo tomando-se como referência o sentido 
oposto ao crânio. 

Desequilíbrio musculoesquelético: alterações musculares e articulares decorrentes de 
assimetrias, traumas diretos ou por esforço repetitivo. 

Desvio radial: inclinação lateral do punho (sentido do osso rádio). 

Desvio ulnar: inclinação medial do punho (sentido do osso ulna). 

DORT: distúrbio osteomioarticular relacionado ao trabalho. 
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Elevação: deslocamento de um segmento para cima tomando-se como referência o sentido em 
direção ao crânio. 

Estabilidade articular: condição de bom funcionamento de estruturas articulares como 
ligamentos, cápsulas, tendões e estruturas articulares que permite um desempenho mecânico 
normal de uma articulação durante uma atividade funcional. 

Estabilização segmentar: equilíbrio muscular e articular realizado pela musculatura profunda 
de um segmento com a finalidade de assegurar um bom alinhamento e movimento do mesmo. 

Extensão: movimento realizado para trás do segmento corporal, com exceção do joelho. 

Flexão: movimento realizado para frente do segmento corporal, com exceção do joelho. 

Isometria: contração muscular sem a geração de movimento. 

LER: lesão por esforço repetitivo. 

Manguito rotador: conjunto de quatro tendões que se inserem na cabeça do úmero conferindo 
maior estabilidade e funcionalidade a articulação do ombro. São eles: subescapular, 
supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. 

Membros inferiores: esqueleto apendicular dividido em coxa, perna e pé. 

Membros superiores: esqueleto apendicular dividido em braço, antebraço e mão. 

Mobilidade: capacidade de uma articulação de gerar movimentos de pequena amplitude 
(rolamento e deslizamento), livre de qualquer restrição, permitindo um bom padrão de 
movimento e assim, conferindo à articulação um grau completo de amplitude. 

Mobilização: é o estímulo dado a uma articulação para ganho de mobilidade do segmento. 

Protração ou protusão: deslocamento de um segmento para frente. 

Retração: deslocamento de um segmento para trás. 

Rotação lateral: giro do segmento no sentido externo. 

Rotação medial: giro do segmento no sentido interno. 

Síndrome do impacto: patologia que acomete um ou mais tendões do manguito rotador do 
ombro que se caracteriza por um quadro de limitação e dor aos movimentos de flexão, 
abdução, rotação interna e/ou rotação externa, consequente a uma lesão parcial ou total destes 
tendões. 

Tendinopatias: patologia de caráter inflamatório e degenerativo que acomete os tendões. 
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