
Fisioterapia / Physiotherapy

Classificação e relação anatômica dos tipos de incisura da escápula 
e sua importância clínica

Classification and anatomical relationship of types of suprascapular notch and its clinical importance

Ivaldo Esteves Júnior1, Cassio Marcos Vilicev1, Andrea Beatriz Bonsi1, Cristiano Schiavinot Baldan1, 
Fábio Cesar Prosdócimi1, Igor Masson1, Renata Mantovani2
1Curso de Fisioterapia da Universidade Paulista, São Paulo-SP, Brasil; Fisioterapeuta, São Paulo-SP, Brasil.

Resumo

Objetivo – Este estudo anatômico classificou os diferentes tipos de incisura da escápula e estabeleceu a relação entre a incisura e a área total
da escápula, evidenciando a clínica apresentada na compressão do nervo supraescapular, o qual tem sua passagem dentro do forame limi-
tado pela incisura e o ligamento transverso superior da escápula. Este é um nervo misto, originário de C5-C6 e frequentemente de C4, seu
componente motor supre os músculos supra e infraespinais e seu componente sensitivo as articulações acromioclavicular e glemoumeral.
Em atletas de voleibol e basebol há hipertrofia do músculo subescapular e compressão desse nervo. Métodos – Foram analisadas 93 escá-
pulas maceradas e classificadas de acordo com Rengachary et al.4 (1979), onde foi estabelecida a relação entre a área da incisura e a área
total da escápula por meio do método de gabarito de papel. Resultados – A incisura da escápula do tipo III foi prevalente (34%), tendo uma
pequena área comparando com os outros tipos; a seguida pelo tipo IV (20%); e tipo VI ausente. O valor médio da relação entre a área da
incisura da escápula e a área total da escápula foi de 0,3%. Conclusão – As escápulas que possuem incisuras do tipo III foram prevalentes
seguidas pelo tipo IV e as do tipo VI ausentes, apresentando, segundo a literatura, maior propensão à gerar uma compressão.

Descritores: Escápula/anatomia & histologia; Escápula/inervação

Abstract

Objective – This anatomical study classify the different types of suprascapular notch and establish the relation between the notch area and
the total area of the scapula, showing the clinical presentation in compression of the suprascapular nerve, which has this passage into the
foramen bounded by the notch and the superior transverse scapular ligament. This is a mixed nerve, wich originates from C5-C6 and often
C4, its motor component supplies the supra and infra espinal muscles and your sensory component the glenoumeral and acromioclavicu-
lar joints. In volleyball and baseiball athletes there subscapularis muscle hypertrophy and compression of this nerve. Methods – Ninety three
macerated scapula were analyzed and classified according Rengachary et al4 (1979), where was established the relationship between the
notch area and the total area of the scapula through the template paper method. Results – The suprascapular notch of type III was prevalent
(34%), with a small area compared to other types; followed by the type IV (20%); and type VI absent. The medium score between the area
of the scapular notch and the total area of the scapula was 0,3%. Conclusion – The scapula that have suprascapular notch type III have been
prevalent, followed by type IV and type VI was absent, showing, according to literature, a greater propensity to generate a compression.

Descriptors: Scapula/anatomy & histology; Scapula/innervation

Introdução

A morfologia da escápula é foco de inúmeros estudos. Este osso
é classificado como um osso irregular, embora a maioria dos au-
tores a considerem como osso plano. A escápula possui diversas
variações anatômicas, podendo, assim, estarem associadas a
neuropatias1-2. 

Em sua margem superior há a presença de uma incisura com
tamanho e formas diferentes. Estudos realizados classificaram
esta incisura em 6 tipos diferentes3-4 (Figura 1).

Figura 1. Variações anatômicas da incisura da escápula descritos por
Rengachary et al.14 (1979)

A incisura é transformada em forame pelo ligamento transverso su-
perior da escápula, formando uma passagem para o nervo supraes-
capular. Este nervo se origina do plexo braquial, recebendo fibras das
raízes nervosas de C5-C6 e, frequentemente de C4, e o nervo cruza
a região cervical posterior, profundo aos músculos omo-hióideo e
trapézio; entrando na incisura da escápula, ele cruza a margem la-
teral da espinha da escápula, indo para a fossa infraespinal2,5-6.

O nervo supraescapular é um nervo misto, no qual o compo-
nente motor supre os músculos supraespinal e infraespinal, en-
quanto o componente sensitivo supre as articulações acromiocla-
vicular e glenoumeral6-9.

A compressão do nervo supraescapular no local da incisura é
muito comum; tal compressão pode gerar manifestações clinicas,
sendo estas frequentemente encontradas em indivíduos praticantes
de voleibol ou beisebol8-9. Assim, o objetivo do presente estudo é
investigar a classificação dos diferentes tipos de incisura da escá-
pula e estabelecer relação entre a área da incisura da escápula e
área total da escápula.

Métodos

Noventa e três escápulas provindas do laboratório de anatomia
humana da Universidade Paulista – UNIP, sem distinção de lado,
raça, gênero ou idade, foram fotografadas. A documentação foto-
gráfica foi realizada com câmera digital Sony modelo Cyber-shot
DSC-W1 (Sony, Tokyo, Japão), com resolução de 5.1 megapixels e

J Health Sci Inst. 2010;29(3):195-7 195



captadas num plano horizontal à amostra, com incidência em ân-
gulo reto, sendo que todas foram fotografadas a distância de
63,5 cm, pois tal distância foi a adequada para enquadramento do
objeto de estudo. Para tal sistematização, utilizou-se com acessó-
rio tripé regulado com tais parâmetros. As escápulas foram foto-
grafadas em vista anterior, posicionadas sobre um pano de fundo
azul-marinho, que cobria a espinha da escápula. Estas foram sepa-
radas de acordo com os diferentes tipos de incisura da escápula des-
critos por Rengachary4 (1979) (Figura 1).

Posteriormente, foi demarcada a área total da escápula em papel
vegetal (Figura 2), assim como a área da incisura da escápula (Fi-
gura 3); estes gabaritos de papel foram pesados em balança de pre-
cisão utilizando a fórmula do Quadro 1.

Desta forma, foi determinada a relação percentual entre a área
da incisura da escápula e a área da escápula como descrito por Sa-
saki e Pang10 (1980).

Resultados

Os resultados obtidos com a relação entre área da incisura da es-
cápula e a área total da escápula podem ser observadas na Tabela
1. O valor médio dos resultados de todo grupo foi de 0,3%, sendo
observado que a menor relação da área de incisura da escápula foi
de 0%, o que ocorreu em 18 escápulas, e a maior relação encon-
trada foi de 1,1%, ocorrendo em duas escápulas.

Tabela 1. Relações entre a área da incisura e a área total da escápula

Quantidades Relação percentual entre a área
de escápulas da incisura e a área da escápula

18 0%
7 0,1%
7 0,2%

14 0,3%
14 0,4%
10 0,5%
13 0,6%
4 0,7%
4 0,8%
2 1,1%

93 Media 0,3%

As amostras estudadas também foram separadas de acordo com
os diferentes tipos de incisura da escápula4. Cada tipo de incisura
foi comparado com o valor médio da relação entre a área da inci-
sura com a área total da escápula. Esta comparação entre o tipo da
incisura e o valor médio da relação de área está demonstrada na Ta-
bela 2. Foi observado que as incisuras da escápula classificadas
como tipo III tiveram maior ocorrência (34%), enquanto que as do
tipo VI não tiveram nenhuma ocorrência entre as escápulas estu-
dadas.

Tabela 2. Comparações dos diferentes tipos de incisura com o va-
lor médio das relações entre área da incisura e a área da
escápula

Tipos de Quantidades Valor médio da relação de
incisura de escápulas peso entre a área da incisura

e a área da escápula

Tipo I 19 % 0,0 %
Tipo II 14 % 0,6 %
Tipo III 34 % 0,5 %
Tipo IV 13 % 0,3 %
Tipo V 20 % 0,2 %
Tipo VI 0 –

Discussão

Não se encontra na literatura nenhum trabalho que se propõe a
estabelecer parâmetros normais de comparação entre a área da in-
cisura da escápula e a área total da escápula, inviabilizando assim
a comparação deste trabalho com outros estudos; entretanto, mui-
tos autores estudaram outros tipos de relação entre os acidentes ós-
seos da escápula. 

Schroeder et al.11 (2001) mencionaram em seu trabalho que a
margem superior da escápula é afinada, sendo que sua incisura
apresenta variações quanto ao seu tamanho. Estas variações medem
aproximadamente 1,7 mm a 1,4 cm de largura. A incisura é fechada
superiormente pelo ligamento transverso superior da escápula,
onde este ligamento também apresenta variações quanto à sua es-
pessura e resistência11.

Mallon et al.12 (1992) mediram a distância do polo superior da
cavidade glenoidal até a extremidade lateral da incisura da escá-
pula, onde foi encontrada distância média de 28,9 mm. A distân-
cia da extremidade medial do acrômio até a extremidade lateral da
incisura da escápula obteve um valor médio de 32,9 mm, e os au-
tores deste estudo mostraram que há grande variação nestas medi-
das nas amostras de seu estudo12. 

Neste trabalho observou-se que houve uma maior incidência da
incisura da escápula do tipo III (34%), e no tipo VI a incidência foi
inexistente, o que corrobora com o estudo descrito por Renganchary
et al.4 (1979), onde o tipo III foi o de maior incidência, e o tipo VI
o de menor. Os autores também citaram em seu trabalho que o tipo
IV tem uma maior suscetibilidade para sofrer uma compressão no
nervo supraescapular, em relação com o tipo I. No entanto, como
o tipo III é mais frequente e tem uma pequena área comparando
com os outros tipos, este é o tipo mais frequentemente encontrado
nos pacientes com lesão do nervo supraescapular4.

O estudo de Ürgüden et al.13, também observou a maior inci-
dência de incisura da escápula do tipo III, sendo que as incisuras
da escápula de menor incidência foram as dos tipos I e VI. O
mesmo estudo calculou a distância do ponto mais fundo da incisura
até o tubérculo supraglenoidal, sendo o valor médio encontrado de
2,49 cm. A menor medida encontrada foi no tipo IV, enquanto a
maior medida encontrada foi no tipo V13. No entanto, Prescher14

(2000), em seu estudo, classificou cinco diferentes tipos de incisu-
ras da escápula, sendo o tipo I o mais comum14.

Segundo o estudo de Bayramoglu et al.8 (2003), foram descritos
apenas três diferentes tipos de incisura de escápula; no qual certos
diferentes tipos de incisura podem levar a uma compressão do nervo
supra-escapular, especialmente nos indivíduos jogadores de volei-
bol e beisebol, pela hipertrofia do músculo subescapular8.

196 J Health Sci Inst. 2011;29(3):195-7
Esteves Júnior I, Vilicev CM, Bonsi AB, Baldan CS, Prosdócimi FC, 
Masson I et al.

Figura 2. Área total da escápula  Figura 3. Área da incisura da escápula

Quadro 1. Fórmula para pesagem dos gabaritos de papel



Edeland et al.9 (1975), demonstraram que as fraturas das escápu-
las podem afetar sua incisura, podendo levar a compressão do nervo
supraescapular; no entanto, essa complicação não é comum9.

De acordo com Cohen et al.15 (1997), a compressão do nervo su-
praescapular pode ser causada devido a uma calcificação do liga-
mento transverso superior da escápula, o que é muito comum. Esta
compressão pode causar dor na região do ombro e atrofia dos
músculos supraespinal e infraespinal15.

Segundo Cummins et al.7 (1999), em seu estudo, a lesão do
nervo supraescapular no tubérculo supraglenoidal não é comum,
pode ocorrer devido a um trauma direto, compressão por uma
massa, trações, ou por uma hipertrofia do ligamento transverso su-
perior da escápula7.

Conclusão

As escápulas que possuem incisuras do tipo III apresentaram-se
com maior incidência enquanto que as incisuras da escápula do
tipo VI tiveram menor incidência, apresentando, segundo a litera-
tura, maior propensão a gerar uma compressão. O valor médio das
relações entre a área da incisura da escápula e a área total da es-
cápula é de 0,3%. 
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