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RESUMO 

BARBOSA, Amanda Matias. Avaliação clínica da integridade somatossensorial em 

indivíduos com dor no ombro e um grupo controle. 2019. 47 p. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2019. 

 

Nos distúrbios musculoesqueléticos, a queixa mais frequente é a dor sendo os distúrbios 

do ombro extremamente comuns, caracterizados por alta incidência na população, alto 

custo e impacto negativo nos aspectos funcionais. Considerada um problema mundial, a 

dor crônica acomete cerca de 60 milhões de pessoas, o que corresponde a 10% da 

população mundial. A reorganização da representação específica da região do corpo no 

córtex somatossensorial primário foi identificada como uma das alterações em diferentes 

populações de dor crônica. Assim, testes de avaliação da integridade somatossensorial 

como o teste de julgamento de lateralidade e discriminação de dois pontos são necessários 

para complementar a avaliação clínica para posterior planejamento de um programa de 

reabilitação de indivíduos portadores de dor crônica. Objetivo: comparar os resultados 

dos testes de julgamento de lateralidade e discriminação de dois pontos entre indivíduos 

com dor crônica unilateral não traumática no ombro e um grupo controle.  Acredita-se 

que indivíduos com dor crônica no ombro apresentem maior tempo de resposta e menor 

porcentagem de acerto na tarefa de julgamento da lateralidade bem como discriminem a 

percepção de dois pontos de estímulos táteis a uma maior distância quando comparados 

ao grupo controle. Materiais e métodos: os voluntários foram submetidos ao teste de 

julgamento de lateralidade pelo aplicativo Recognise ShoulderTM e teste de discriminação 

de dois pontos utilizando o paquímetro digital Mitutoyo®. Também foram questionados 

quanto a área dolorosa, afetividade e funcionalidade a fim de caracterização da amostra. 

Resultados: Foram avaliados 52 indivíduos sintomáticos sendo 37 mulheres e 15 homens 

com média de idade de 54,1 ±9,25 anos, tempo médio de sintoma 40,56 ± 39,93 meses e 

acometimento maior do lado direito. E indivíduos assintomáticos: 37 mulheres e 13 

homens, sem queixa de dor no ombro, com média de idade de 44,98±11,75 anos, sendo a 

grande maioria destro. Conclusão: Existe diferença no teste de discriminação de dois 

pontos para uma região específica do ombro e para o tempo de resposta do teste de 

julgamento de lateralidade para o segmento ombro entre indivíduos com dor crônica no 

ombro e um grupo controle. 
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Palavras Chave: dor de ombro, dor crônica, percepção de dor, medição da dor, 

sensibilização do sistema nervoso central 
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ABSTRACT 

BARBOSA, Amanda Matias. Clinical evaluation of somatosensory integrity in 

individuals with shoulder pain and a control group. 2019. 47 p. Dissertation (Master 

degree). Ribeirão Preto Medical School – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

In musculoskeletal disorders, the most frequent complaint is pain, with shoulder disorders 

being extremely common, characterized by high incidence in the population, high cost 

and negative impact on functional aspects. Considered a worldwide problem, chronic pain 

affects about 60 million people, which corresponds to 10% of the world's population. The 

reorganization of the specific representation of the body region in the primary 

somatosensory cortex was identified as one of the changes in different populations of 

chronic pain. Thus, somatosensory integrity assessment tests such as left/right judgement 

task and two-point discrimination threshold are necessary to complement the clinical 

evaluation and for subsequent planning of a rehabilitation program for individuals with 

chronic pain. Objective: To compare the results of the as left/right judgement task and 

two-point discrimination threshold between individuals with chronic shoulder pain and 

no shoulder pain. It is believed that individuals with chronic shoulder pain have a higher 

response time and a lower accuracy in left/right judgement task as well as discriminate 

the perception of two points of tactile stimuli at a greater distance when compared to the 

control group. Materials and methods: The volunteers were submitted left/right 

judgement task by the Recognise ShoulderTM application and the two-point discrimination 

threshold using the Mitutoyo® digital caliper. We also questioned the pain area, 

affectivity and functionality in order to characterize the sample. Fifty-two symptomatic 

cases were evaluated, with 37 women and 15 men with mean age of 54.1 ± 9.25 years, 

mean symptom time 40.56 ± 39.93 months and major right-side involvement. And 

asymptomatic individuals: 37 women and 13 men, with no complaints of shoulder pain, 

with a mean age of 44.98 ± 11.75 years, the majority being righthanded. Conclusion: We 

conclude that there is a difference in the left/right judgement task for the shoulder segment 

and the two-point discrimination threshold for a specific region of the shoulder between 

individuals with chronic shoulder pain and a control group. 

Keywords: shoulder pain, chronic pain, pain perception, pain measurement, central 

nervous system sensitization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as disfunções musculoesqueléticas, os distúrbios do ombro são extremamente 

comuns sendo a dor a queixa mais frequente (MARQUES et al, 2016).  Além da alta 

incidência, alto custo e impacto negativo nos aspectos funcionais (TOSCANO et al, 

2016), a dor no ombro costuma se apresentar de forma persistente ou recorrente, com 

54% de reaparecimento desse sintoma após 3 anos (LEWIS, 2009). Considerada um 

problema mundial, a dor crônica acomete cerca de 60 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 10% de toda a população (MARQUES et al, 2016).  

Os avanços dos métodos de neuroimagem permitiram investigar o processamento 

central cerebral da dor crônica dada a sua pobre relação com a lesão tecidual (JENSEN 

et al, 1994).  A observação mais consistente na literatura é a de que exista uma diminuição 

da substância cinzenta principalmente no córtex pré-frontal em indivíduos com dor 

crônica, embora os resultados sejam variáveis e conflitantes a depender das diferentes 

metodologias, tamanho amostral, variabilidade clínica e demográfica e heterogeneidade 

nas condições de saúde subjacentes  (YUAN et al 2017).  Outras modificações observadas 

no cérebro envolvem a reorganização da representação específica da região do corpo no 

córtex somatossensorial primário (S1), (PLEGER et al 2006), menor área quando 

comparada a área contralateral que representa o segmento sadio (BRECKENRIDGE et 

al, 2017) e a possibilidade de existir uma sobreposição das áreas de representação do 

segmento como foi observado nos casos de amputação do membro e na dor lombar 

crônica (BOWERING et al, 2013).  

Evidências sugerem que a organização somatotópica do segmento doloroso do 

cérebro de pessoas com dor crônica seja diferente de pessoas assintomáticas, seguindo 

um padrão único e específico para cada condição de dor (BALIK et al, 2014). A 

integridade do esquema corporal pode ser mensurada indiretamente pelo teste de 

julgamento de lateralidade (PARSONS E FOX, 1998). Para ser realizado o julgamento 

sobre qual parte do corpo pertence a imagem representada, é necessária uma rotação 

mental do corpo e uma comparação com o mapa interno, sugerindo que a redução na 

precisão reflete o esquema corporal afetado (BRAY E MOSELEY, 2011; MOSELEY E 

FLOR, 2012; PARSONS E FOX, 1998). Dessa forma a reorganização cortical do córtex 

somatossensorial também poderia contribuir para distúrbios motores (PLEGER et al 

2006). 
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Outra ferramenta clínica de avaliação indireta da representação somatotópica em 

S1 é o teste de discriminação de dois pontos (BOTNMARK; TUMILTY; MANI 2016). 

Inicialmente proposto como um teste de sensibilidade funcional ou teste de densidade de 

inervação e categorizado por Dellon como um teste de limiar de medida (MACKIN et al, 

2002). Amplamente utilizado como avaliação de integridade da inervação no local testado 

após reparos cirúrgicos (LUNDBORG; ROSÉN, 2004). Existe grande variabilidade na 

literatura quanto ao protocolo a ser utilizado, a distância a ser determinada entre as 

ponteiras do instrumento de medida, o tipo de instrumento e a força inespecífica do 

examinador, que é uma variável não controlada (SKIRVEN et al, 2013). 

Diversas condições clínicas de dor musculoesquelética indicam déficits no teste 

de julgamento de lateralidade, como maior tempo de resposta e menor porcentagem de 

acerto, comparados com indivíduos controle (BRECKENRIDGE et al, 2019; 

PELLETIER; HIGGINS; BOURBONNAIS, 2018).  Casos de dor crônica como artrite, 

síndrome da dor complexa regional e dor lombar crônica trazem evidências de diminuição 

na acuidade tátil mas ainda é desconhecido se a anormalidade na acuidade tátil é uma 

característica da dor crônica, mesmo não havendo relato de aumento da acuidade tátil 

nesse condição (CATLEY et al, 2014).  

Poucos estudos realizaram os testes de julgamento de lateralidade e discriminação 

de dois pontos especificamente para o segmento ombro a grande  maioria deles avaliaram 

apenas indivíduos assintomáticos (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016; 

BRECKENRIDGE et al, 2015; BRECKENRIDGE et al, 2017; HEERKENS et al, 2018; 

KOO et al, 2016). Diante das evidências que demonstram a reorganização cortical mal 

adaptativa como uma característica da dor crônica, é reforçada a importância de uma 

investigação mais aprofundada do teste de julgamento de lateralidade e do teste de 

discriminação de dois pontos em indivíduos com dor crônica no ombro comparados a um 

grupo controle (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Acredita-se que a dor, especialmente a crônica provoque modificações anatômicas e 

funcionais no cérebro. Conforme observado na literatura, a dor crônica pode modificar 

áreas no cérebro relacionadas a representação do corpo. Essas modificações já foram 

relatadas em estudos sobre dor lombar (LUOMAJOKI e MOSELEY, 2011; ELSIG et al, 

2014; BOWERING et al, 2013). As alterações da representação do corpo no cérebro vêm 

sendo estudadas a partir de métodos de neuroimagem, mas, esses métodos poder ser 

custosos e demandar tempo para a execução e para análise das imagens. O julgamento de 

lateralidade e a discriminação de dois pontos podem ser medidas mais simples e de fácil 

aplicação clínica que podem sugerir alterações da representação do corpo no cérebro 

(PLEGER et al, 2006). Os estudos que avaliaram as modificações da representação do 

corpo por meio de medidas clínicas em pessoas com dor crônica no ombro ainda são 

escassos na literatura. Desta maneira, este estudo pode contribuir com o conhecimento na 

área uma vez que as alterações do reconhecimento do segmento podem estar relacionadas 

a maior extensão da área de dor bem como para as alterações motoras (MOSELEY et al, 

2012). 
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3. OBJETIVO 

Comparar os resultados dos testes de julgamento de lateralidade e de discriminação 

de dois pontos para o ombro entre indivíduos com dor crônica no ombro e sem dor no 

ombro. 
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4. HIPÓTESE 

Partimos da hipótese nula de que não existe diferença na discriminação de dois pontos 

e no julgamento de lateralidade entre pessoas com dor crônica no ombro e sem dor no 

ombro. A hipótese alternativa é que os indivíduos com dor crônica no ombro apresentem 

maior tempo de resposta e menor porcentagem de acerto na tarefa de julgamento da 

lateralidade bem como discriminem a percepção de dois pontos de estímulos táteis 

somente com a aplicação de distâncias maiores quando comparados ao grupo controle. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Aspectos Éticos 

Esse projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Centro Saúde Escola (CSE-Cuiabá) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP) de acordo com resolução 466/12 CNS/MS 

(CAAE 76637517.0.0000.5414) (Anexo A). Os voluntários foram informados sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa. Foram orientados quanto aos seus direitos durante 

a realização da pesquisa, incluindo a garantia de total anonimato, sua liberdade de 

participação e possível desistência em qualquer período da pesquisa, sem qualquer 

punição, sendo assim, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A). 

 

5.1.Participantes 

As pessoas com dor crônica no ombro foram recrutadas a partir da análise das guias 

de encaminhando para atendimento de fisioterapia em um serviço público de saúde. Os 

voluntários do grupo controle foram selecionados apenas a partir da divulgação do projeto 

pelas redes sociais, cartazes e folhetos informativos. Os indivíduos foram submetidos a 

uma entrevista breve para se avaliar os critérios de elegibilidade para o estudo. Aqueles 

que aceitaram participar do estudo foram convidados a comparecer para avaliação no 

serviço público de atendimento fisioterapêutico ou no laboratório de pesquisa da 

universidade. 

Para o grupo de participantes com dor no ombro foram considerados como critérios 

de elegibilidade: (1) idade superior a 30 anos, (2) queixa principal de dor ombro, (3) 

ausência de dor irradiada para os membros superiores, (4) ausência de sintomas 

neurológicos como parestesia no membro superior, (5) dor por mais de 12 semanas e (6) 

dor de origem traumática ou após cirurgia do ombro. Não foram considerados elegíveis 

para o estudo aquelas pessoas que relataram diagnósticos clínicos que pudessem ser 

sugestivos de sensibilização central como fibromialgia, síndrome de dor complexa 

regional, enxaqueca ou cefaleia tensional, síndrome de fadiga crônica, disfunção 

temporomandibular, síndrome do intestino irritável, lesão em chicote cervical, síndrome 

das pernas inquietas, transtornos de ansiedade, síndrome de estresse pós traumático, 

sensibilidade química múltipla e depressão.  Os voluntários que apresentavam déficits 
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cognitivos impedindo-os de responder aos questionários, voluntários que estavam em 

tratamento fisioterapêutico no momento ou nos últimos seis meses, aqueles que 

apresentavam dores no ombro ou em outras partes do corpo de origem traumática como 

aquelas resultantes de pós-fratura ou pós-luxação nos últimos dois anos também não 

foram considerados elegíveis.  

Para o grupo de participantes assintomáticos foram considerados os seguintes critérios 

de elegibilidade: (1) ter mais de 30 anos, (2) não ter nenhuma queixa de dor no ombro.  

Não foram considerados elegíveis para o grupo assintomático os voluntários que 

relataram queixa de dor nos membros superiores, cintura escapular ou coluna cervical no 

momento da avaliação ou aqueles com história de dor no ombro nos últimos dois anos 

(que tivesse sido suficiente para restringir o trabalho ou lazer por mais de dois dias), 

aqueles com alguma doença neurológica capaz de acarretar algum déficit sensoriomotor 

ou cognitivo, pessoas com uso de alguma substância capaz de afetar a sensibilidade ou a 

atenção, indivíduos com distúrbios cognitivos e gravidez. Esses participantes foram 

pareados pela idade com o grupo sintomático. 

 

5.2 Instrumentos de coleta 

A coleta dos dados foi composta da avaliação sociodemográfica, do teste de 

julgamento de lateralidade, do teste de discriminação de dois pontos, da avaliação da dor 

e incapacidade e da predominância dos afetos.  

5.2.1 Avaliação dos dados sociodemográficos 

Os participantes sintomáticos foram avaliados de acordo com o roteiro de 

entrevista de triagem, anamnese e exame físico do Ambulatório de Reabilitação do 

Complexo do Ombro – ARCO. Esse roteiro permitiu registrar informações pessoais e 

informações biopsicossociais úteis para caracterização da amostra do estudo 

(APENDICE B). 

 

5.2.2 Teste de Julgamento de lateralidade (TJL) 

Para o teste de julgamento de lateralidade do ombro foi utilizado o aplicativo 

Recognise ShoulderTM (Neuro Orthopaedic Instituteb- NoiGroup, Adelaide AS, AUS) 

para smartphones e tablets. Este teste apresenta alta confiabilidade (BRECKENRIDGE et 

al 2017; WILLIAMS et al, 2019) e se baseia na apresentação de imagens de segmentos 

corporais em diferentes posições. O teste foi realizado utilizando um tablet de 9,7 
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polegadas (Samsung® Eletronics, Galaxy Tab A, Seul, ROK). Para a apresentação, foi 

selecionada a opção Vanilla que apresenta imagens do segmento ombro em diferentes 

posições, em um fundo neutro. A apresentação das imagens do ombro aconteceu de 

maneira aleatória definida pelo próprio aplicativo e cada foto foi apresentada por cinco 

segundos. O voluntário foi orientado a selecionar na tela do tablet (touchscreen) a palavra 

direita ou esquerda, conforme julgamento das imagens. No aplicativo as palavras 

“direita” e “esquerda” estão em língua inglesa e por isso foi colocado um recorte de aviso 

com as palavras “direita” e “esquerda” na língua portuguesa definindo o lado a qual 

correspondiam. 

O procedimento iniciou com familiarização da tarefa com a visualização de 

30 imagens do segmento pé. Para a familiarização foi utilizado o aplicativo Recognise 

FootTM, também na opção Vanilla, com diversas imagens dos pés, apresentadas por 5 

segundos para cada imagem. Após a familiarização foi apresentada uma sequência de 30 

imagens do ombro, no tempo de 5 segundos cada, por três repetições e o participante foi 

orientado a avaliar a imagem apresentada e responder por meio do toque na tela do Tablet 

com a maior velocidade e certeza de resposta possível. O intervalo entre a bateria dos 

testes foi de um minuto (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016). Os desfechos 

considerados foram o tempo médio de resposta em segundos e a porcentagem de acerto 

na tarefa de julgamento da lateralidade do ombro.  

 

5.2.3 Teste de Discriminação de Dois Pontos 

Para o teste de discriminação de dois pontos, os participantes foram 

posicionados confortavelmente em uma cadeira com o tronco e os membros superiores 

apoiados sobre as próprias pernas. O teste de discriminação de dois pontos foi realizado 

com o paquímetro digital (Mitutoyo®, Suzano, SP, Brasil). Este teste apresenta alta 

confiabilidade (ADAMCZYK et al, 2016; CATLEY et al, 2013). A sensibilidade 

discriminativa dos ombros foi avaliada em dois locais: 1-) representado as raízes nervosas 

de C3 e C4, na área de inervação sensorial do nervo supraclavicular, uma medida foi 

realizada no aspecto ântero-superior do ombro, levando-se em consideração cinco 

centímetros a partir do acrômio em direção cranial e, 2) representando as raízes nervosas 

de C5 e C6, na região de abrangência do nervo cutâneo lateral superior do braço do nervo 

axilar, no aspecto lateral do ombro, levando-se em consideração a inserção distal do 

músculo deltoide (Figura 1), totalizando assim, duas áreas de inferência do esquema 
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corporal relativo ao ombro (BAYAM et al, 2011; DAVEY; NOWICKY; ZAMAN, 2000). 

O teste foi feito com o paquímetro no plano transverso. 

 

 

 

Figura 1. Pontos de aplicação do teste de discriminação de dois pontos. Região anterior= 

ponto 1, marcado 5 cm abaixo do acrômio. Região lateral= ponto 2, sobre a tuberosidade 

deltoidea.  

A acuidade tátil foi avaliada em uma única sessão. Inicialmente ocorreu uma 

familiarização do teste na região do antebraço para que o participante diferenciasse a 

sensação pertencente ao toque de um ou dois pontos. Na realização do teste, o participante 

permaneceu com os olhos vendados e durante a aplicação do paquímetro ele foi orientado 

a responder a sua percepção de acordo com três opções de resposta: “um ponto”, “dois 

pontos” ou “não sei” (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016). 

O teste teve início com o paquímetro ajustado a uma distância de 20,0mm entre 

as suas duas ponteiras. A distância foi gradualmente aumentada de 2,0 em 2,0mm até que 

o participante relatasse verbalmente a percepção de que dois pontos foram tocados. 

Posteriormente, a sequência descendente foi aplicada até a percepção de um ponto. Esse 

procedimento foi repetido duas vezes de modo que o escore do teste de discriminação de 

dois pontos foi baseado na média de quatro distâncias encontradas: duas ascendentes e 

duas descendentes. Esse método também incluiu dois momentos definidos como “ponto 

nulo”, ou seja, o toque de apenas uma das ponteiras do paquímetro a fim de minimizar a 

chance de viés de resposta (Figura 2) (KLEIN, 2001). Valores menores das médias das 

quatro distâncias indicam maior acuidade tátil. O protocolo de avaliação da discriminação 

de dois pontos foi adaptado para o ombro de acordo com um estudo prévio feito com 

indivíduos com diagnóstico de dor lombar seguindo o método staircase adaptado 

(ADAMCZYK et al 2017). 
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A ordem de aplicação do estímulo tátil quanto ao ombro direito ou esquerdo, 

região anterior ou lateral e o momento de aplicação dos dois “pontos nulos” foi definida 

mediante randomização prévia. O valor médio das quatro respostas foi considerado como 

limiar de discriminação de dois pontos. A duração do teste variou de acordo com a 

capacidade dos voluntários em discriminar dois pontos. 

 

 

Figura 2. Ilustração do método staircase. Para todos os participantes o teste começou a 

partir de 20 mm, seguido de um aumento da distância entre as ponteiras do paquímetro.  

Duas das três letras A, B ou C foram sorteadas pelo voluntário e indicam os “pontos-

nulos”. Necessariamente, após a aplicação do ponto-nulo houve mudança no 

direcionamento da distância das ponteiras do paquímetro (aplicação ascendente ou 

descendente). Os números 1 e 3 referem-se ao momento ascendente, ou seja, aumento da 

distância das ponteiras do paquímetro a fim de quantificar a distância que o indivíduo 

relatava perceber dois pontos. Já os números 2 e 4 referem-se ao momento descendente, 

ou seja, diminuição da distância das ponteiras do paquímetro a fim de identificar a 

distância que o indivíduo referia sentir apenas um ponto. 

5.3 Dor e Incapacidade 

O questionário Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), foi aplicado no 

grupo sintomático a fim de avaliar a dor e a incapacidade associadas as disfunções no 

ombro. Foi utilizada a versão adaptada transculturalmente para o Brasil apresentando 

excelente confiabilidade (ICC 0,90) e consistência interna de medida (Alpha de Cronbach 

0,89) (MARTINS et al, 2010). A pontuação varia de 0 a 100%, sendo que quanto maior 

a pontuação, pior a condição de disfunção do ombro. Ainda não existem valores de corte 

para os resultados obtidos pelo SPADI nas condições do ombro (MARTINS et al, 2010). 
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5.4 Mensuração da área de dor 

Para o grupo de indivíduos com dor crônica no ombro, foi realizada a 

mensuração da área dolorosa por meio do aplicativo de desenho Sketchbook instalado em 

um tablet de 9,7 polegadas (Samsung® Eletronics, Galaxy Tab A, Seul, ROK). O 

indivíduo foi instruído a preencher a área de dor em um mapa representativo da silhueta 

do corpo humano nas visões anterior e posterior utilizando uma caneta para tablet. Em 

seguida as imagens eram salvas e importadas para o aplicativo Sketchbook e 

posteriormente analisadas utilizando o software Body Chart Analyser V1.6, de excelente 

confiabilidade (CASEIRO et al, 2019), a fim de quantificar a área dolorosa. A intensidade 

da dor foi mensurada por meio da Escala Visual Numérica considerando 0 a ausência 

total de dor e 10 a intensidade de dor máxima suportada pelo indivíduo. 

 

5.5 Aspectos afetivos 

A Escala de Afetos Positivo e Negativo (PANAS) foi respondida pelo grupo 

sintomático e assintomático. A escala tem evidências psicométricas de validade estrutural 

e consistência interna, e é composta por 20 palavras sendo 10 relacionadas a aspectos 

positivos e 10 palavras que se referem a aspectos negativos (CARVALHO et al, 2013). 

Cada uma das palavras descreve o modo do indivíduo pensar sobre si mesmo e é avaliada 

pelos participantes em uma escala Likert de cinco pontos relacionado a frequência desse 

sentimento (CARVALHO et al, 2013). O espectro temporal considerado foi o último mês, 

sendo que a escala já foi traduzida para a língua original do país (PEREIRA; CALVANO; 

CUNHA, 1992). 

O grupo com dor crônica no ombro também foi avaliado por meio da Escala de 

Pensamento Catastrófico sobre a Dor (B-PCS) já adaptada e validada para o Brasil. Os 

indivíduos indicavam o grau do pensamento ou sentimento em uma escala de 0 a 4 em 13 

declarações ditas pelo examinador, levando em consideração o momento em que estava 

com dor no ombro acometido. Maiores valores indicam maior catastrofização sendo que 

30 pontos é considerado o ponto de corte. Além disso as declarações do questionário 

englobam os domínios de magnificação, ruminação e desesperança relacionado a dor 

(SEHN et al 2012). 

 

5.6 Análise estatística 

O software estatístico utilizado foi o R Core Team (2016). R: A language and 

environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
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Austria. E o SAS Statistical Software (version 9.3; SAS Institute, Inc. Cary, NC). Os 

dados são apresentados utilizando a análise de frequência relativa e absoluta e as análises 

de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão, mínimo e máximo) das variáveis 

contínuas. Para a comparação das variáveis tempo de resposta e porcentagem de acerto 

no teste de julgamento da lateralidade no segmento ombro e para comparação do teste de 

discriminação de dois pontos entre os indivíduos sintomáticos e assintomáticos foi 

utilizado um modelo de regressão linear com efeitos mistos a partir da média das 

respostas. Para esta comparação entre os grupos foi considerado a média das respostas do 

ombro sintomático e para o grupo assintomático considerou-se o ombro dominante.  Os 

dados são apresentados pela diferença das médias e o intervalo de confiança. Considerou-

se um nível de significância de 95%. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Característica da amostra 

O fluxograma do processo de seleção indivíduos com dor crônica no ombro 

incluídos e avaliados na pesquisa está disposto na Figura 3.  

 

 

Figura 1: Fluxograma de participantes do grupo sintomático incluídos e avaliados na 

pesquisa. 

 

O grupo de pessoas com dor no ombro incluiu 37 mulheres e 15 homens com dor 

crônica unilateral não traumática com média de idade de 54,1 (DP=9,25) anos, tempo 

médio de sintoma 40,56 (DP=39,93) meses, intensidade de dor segundo Escala Visual 

Analógica de 2,2 (DP=3,0), porcentagem de área dolorosa de 3,83 (DP=3,86) e maior 

acometimento do lado direito. A média da pontuação total do SPADI foi de 48,56 

(DP=25,98), do PANAS afeto positivo 35,8 (DP=8,51) e PANAS afeto negativo 23,48 
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(DP=8,76) e de catastrofização 23,88 (DP=11,91). O grupo assintomático continha 37 

mulheres e 13 homens, com média de idade de 44,98 (DP=11,75) anos, sendo a grande 

maioria destros. A média da pontuação do PANAS afeto positivo foi 36,54 (DP=7,55) e 

PANAS afeto negativo 21,7 (DP=7,21). A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização 

do grupo sintomático e assintomático 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas da amostra de acordo com o 

grupo. 

Variável Grupo 

Sintomático 

Grupo 

Assintomático 

Sexo, n (%)   

Feminino 71 (%) 74 (%) 

Masculino 29 (%) 26 (%) 

Lado Acometido, n (%)   

Direito 77(%)  

Esquerdo 23 (%)  

Idade, média (DP) 54,1 (9,25) 44,98 (11,75) 

Tempo de Sintoma, média (DP) (meses) 40,56 (39,93)  

Intensidade de dor, média (DP) (0 – 10) 2,2 (3,04)  

Área de dor, média (DP) (0 – 100%) 3,83 (3,86)  

SPADI, média (DP) (0 – 100%)   

Total 48,56 (25,98)  

PANAS, média (DP) (20-100)   

Positivo 35,80 (8,51) 36,54 (7,55) 

Negativo 23,48 (8,76) 21,7 (7,21) 

PCS, média (DP) (0-52) 23,88 (11,91)  

 

 

6.2 Julgamento de lateralidade e discriminação de dois pontos 

A comparação dos resultados do julgamento de lateralidade demonstrou haver 

diferença estaticamente significativa para a média do tempo de resposta do ombro 

sintomático (média=1,54; DP=0,42) com o ombro dominante do grupo assintomático 

(média=1,37; DP=0,37) [IC(95%)= 0,02 a 0,31; p=0,025). Em relação a porcentagem de 

acertos, o grupo sintomático apresentou valor médio de acertos menor quando comparado 

com o grupo controle. No entanto, essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

Para o teste de discriminação de dois pontos, a comparação dos resultados entre os grupos 

sintomático e assintomático demonstra haver diferença estatisticamente significativa 

(p=0,0125) somente para a região lateral do ombro. Os resultados para o julgamento da 

lateralidade e para a discriminação de dois pontos estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Comparação entre os grupos sintomático e assintomático considerando 

o tempo de resposta e a porcentagem de acerto no teste de julgamento de 

lateralidade e os valores médios para discriminação de dois pontos.  

Variável Grupo 

Sintomático 

média (DP) 

Grupo 

Assintomático 

média (DP) 

IC (95%) 

Julgamento de Lateralidade    

Tempo de resposta 

Ombro sintomático 

vs ombro dominante 

1,54 (0,42) 1,37 (0,37) 0,02 a 0,31* 

Porcentagem de acerto 

Ombro sintomático 

vs ombro dominante 

90,64 (9,87) 91,21 (12,65) -4,91 a 3,78 

Discriminação de dois pontos    

Ombro sintomático vs ombro 

dominante   

 

Região anterior  28,08 (11,04) 25,38 (8,80) -0,35 a 5,76 

Região lateral 27,86 (9,92) 23,96 (8,37) 0,84 a 6,95* 

* p-valor < 0,05 
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7. DISCUSSÃO  

Este estudo teve como objetivo comparar o tempo de resposta e o percentual de 

acertos no teste de julgamento de lateralidade e capacidade de discriminação de dois 

pontos considerando o ombro sintomático de pessoas com dor no ombro com 

característica predominantemente nociceptiva quando comparadas a um grupo de pessoas 

sem dor no ombro. Os resultados obtidos para o ombro sintomático mostram que as 

pessoas com dor no ombro apresentaram, tempo médio de resposta maior que o que o 

grupo assintomático e maior distância para o reconhecimento de dois pontos na face 

lateral do braço. Os resultados desse estudo apoiam a hipótese de que o grupo com dor 

crônica no ombro tem pior desempenho no tempo de resposta para o julgamento de 

lateralidade e só conseguem discriminar a percepção tátil de dois pontos sobre a pele da 

região deltoide à uma distância mínima maior que a do grupo controle. 

 Nesse estudo, foram incluídos indivíduos com dor crônica unilateral no ombro 

com predomínio de característica nociceptiva, com média de idade de 54 anos, o tempo 

médio de resposta para o julgamento de lateralidade foi de 1,37 segundos com taxa de 

acerto de 91.2%. Este é o primeiro estudo que compara o tempo e a porcentagem de acerto 

no teste de julgamento de lateralidade incluindo pessoas com dor no ombro com uma 

classificação neurofisiológica da dor específica, ou seja, não foram elegíveis aqueles 

pacientes com dor neuropática ou nociplástica comparando esses resultados com 

controles saudáveis. Os valores de tempo de resposta obtidos no teste de julgamento de 

lateralidade do presente estudo são comparáveis aos valores normativos para voluntários 

assintomáticos encontrados na literatura que vão de 1.3 a 1.7 segundos (BOTNMARK; 

TUMILTY; MANI, 2016; BRECKENRIDGE et al, 2015; BRECKENRIDGE et al, 2017; 

BRECKENRIDGE et al, 2019; HEERKENS et al, 2018) . No entanto a porcentagem de 

acerto é menor que as anteriormente relatadas, que vão de 93.8 a 94% na tarefa de julgar 

imagens de ombros (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016; BRECKENRIDGE et al, 

2015; BRECKENRIDGE et al, 2017; BRECKENRIDGE et al, 2019; HEERKENS et al, 

2018). Embora no presente estudo, os sujeitos com dor no ombro apresentem um tempo 

de resposta maior para fazer o julgamento de lateralidade quando comparados ao grupo 

controle, a porcentagem de acertos não foi diferente entre os grupos. Isso nos leva a 

concluir que ainda não há como discriminar sujeitos com dor crônica unilateral no ombro 

de indivíduos sem a condição usando o teste de julgamento de lateralidade e mais estudos 

são necessários. A literatura demonstra não haver efeito da dominância sobre tempo de 
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resposta e a porcentagem de acerto no teste de julgamento da lateralidade 

(BRECKENRIDGE et al, 2017), por isso lados direito e esquerdo não foram considerados 

separadamente no nosso estudo. 

 De fato, em uma revisão sistemática com metanálise recente, os autores 

agruparam os estudos com pessoas dor crônica no membro superior (n=134) comparando 

com um grupo controle saudável (n=84). Os resultados demonstraram que pessoas com 

dor crônica no membro superior são menos precisas na discriminação entre imagens da 

esquerda e da direita do que pessoas saudáveis. Entretanto, os estudos incluídos 

apresentaram heterogeneidade moderada (I2 = 56%, p = 0,03), potencialmente em virtude 

ao agrupamento desses resultados (BRECKENRIDGE et al, 2019). 

 No presente estudo, a média da distância mínima para discriminar a percepção 

tátil de dois pontos foi de 28.08mm para a região anterior e 27.86 mm para a região da 

tuberosidade deltoidea nos indivíduos com dor crônica. Os assintomáticos, em média, 

discriminaram dois pontos a distância mínima de 25.38 mm para a região anterior e 23.96 

mm para a região da tuberosidade deltoidea. Embora a distância mínima para a 

discriminação de dois pontos seja sempre maior para o grupo com dor no ombro, apenas 

sobre a região próxima a tuberosidade deltoidea ela foi significativamente diferente do 

grupo controle. Estudos anteriores (BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016; CATLEY 

et al, 2014; HEERKENS et al, 2018; KOO et al 2016; MANCINI et al, 2014; NOLAN, 

1982) avaliaram sujeitos assintomáticos e jovens, com idades entre 22 e 25 anos e 

encontraram valores variando de 1820 a 44.213 mm para discriminar dois pontos sobre a 

região anterior do ombro, de 30 mm na região supero-posterior13 e de 44,8 sobre a região 

lateral13. Essa variação entre os valores mínimos para discriminação de dois pontos na 

região do ombro deve ser interpretada considerando as características das amostras 

avaliadas com relação a idade e presença de sintomas ou não14,16,17, aos diferentes 

métodos e protocolos propostos pelos autores para obter o valor referente a percepção do 

sujeito ( BOTNMARK; TUMILTY; MANI, 2016; CATLEY et al, 2014; HEERKENS et 

al, 2018; KOO et al 2016) e ao fato do teste de discriminação de dois pontos é avaliador 

dependente em virtude do controle da pressão aplicada pelo examinador (LUNDBORG; 

ROSÉN, 2004). Na prática clínica, se o examinador optar por usar o protocolo staircase 

conforme aplicado no presente estudo, recomendamos que o faça apenas sobre a região 

lateral próxima a tuberosidade deltoide, onde os valores discriminaram os grupos com 

dor e controle. 
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As medidas indiretas da representação somatotópica em S1 usadas nesse estudo 

foram úteis para diferenciar os grupos de dor crônica unilateral de origem atraumática no 

ombro e controles. No entanto, são necessários mais estudos que avaliem a condição 

específica de dor musculoesquelética no ombro, incluindo amostras maiores, com 

diferentes características clínicas uma vez que mudanças na reorganização funcional dos 

sistemas somatossensorial e motor aumentam com a cronicidade e estão associadas com 

a intensidade de dor (FLOR, 2003). 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 Dois examinadores realizaram os testes de discriminação de dois pontos e de 

julgamento de lateralidade conforme conveniência, tanto para grupo sintomático quanto 

assintomático. 
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8. CONCLUSÃO  

 Esse estudo demonstra que existe diferença para o tempo de resposta do teste 

de julgamento de lateralidade para o segmento ombro e no teste de discriminação de dois 

pontos para uma região específica do ombro entre indivíduos com dor crônica no ombro 

e um grupo controle. Além disso, os resultados obtidos podem ser utilizados como valores 

de referência para uma amostra dolorosa e de indivíduos sem sintomas de dor no ombro. 
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APÊNDICE A – FICHA DE AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) Sr.(a) está sendo convidado a participar do estudo “Avaliação clínica da 

integridade somatossensorial em indivíduos com dor no ombro e um grupo 

controle” que será realizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, tendo como responsáveis 

a Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira e a mestranda Amanda Matias Barbosa da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP e como co-orientador Prof. Dr. Felipe 

Jose Jandre dos Reis, docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

 

Esclarecimento geral e objetivo do estudo: O objetivo deste estudo será avaliar se 

sujeitos com e sem dor no ombro reconhecem o ombro direito e esquerdo e se são capazes 

de sentir dois pontos tocando a pele sem visualizar. Sabe-se que investigar mecanismos 

centrais da dor, pode auxiliar no tratamento e prognóstico das condições dolorosas no 

ombro. Acredita-se que os indivíduos com dor crônica apresentarão alterações no tempo 

de resposta e acurácia no teste de julgamento de lateralidade assim como na sensibilidade 

discriminativa quando comparados a indivíduos sem dor no ombro. 

 

Explicação do procedimento: O Sr.(a) deverá assinalar a área de dor correspondente em 

um aplicativo que será apresentado através de um Tablet se for o caso do grupo com dor 

crônica. Em seguida, será realizado um teste, onde o Sr.(a), visualizará várias imagens do 

ombro e responderá se corresponde à direita ou à esquerda. Feito isso o Sr.(a) participará 

de outro teste, onde será aplicado um instrumento no seu ombro com duas pontas que não 

oferecem risco de lesão, e será questionado sobre a sensação. 

 

Possíveis benefícios: A sua participação no estudo tem como possível benefício permitir 

que novas descobertas para pacientes com dor no ombro sejam investigadas e que podem 

ser usadas para melhorias no tratamento dos pacientes. O Sr.(a) terá garantia de acesso ao 

tratamento. 

 

Desconforto e risco: A pesquisa poderá apresentar risco mínimo a sua saúde. O Sr.(a) 

poderá sentir um pouco de dor e desconforto após a avaliação sendo que esses sintomas 

desaparecerão aos poucos. De qualquer forma os pesquisadores estarão dispostos a 

solucionar problemas durante e após a realização da pesquisa. Os riscos destes 

procedimentos serão mínimos já que envolve apenas medições não invasivas. 

 

Liberdade de participação: A sua participação neste estudo é voluntária. É seu direito 

interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso cause qualquer 

penalidade ou prejuízo à sua pessoa, comprometendo-se somente a comunicar pelo menos 

um dos responsáveis da pesquisa. 

 

Sigilo de identidade: Sua identidade será mantida em sigilo absoluto, as informações 

obtidas nesta pesquisa serão de maneira algumas associadas a sua identidade e não 

poderão ser consultadas por pessoas leigas sem sua autorização oficial. Estas informações 

poderão ser utilizadas para fins estatísticos ou científicos, desde que fiquem guardados a 

sua identidade e seu anonimato. 

 

Ressarcimento de despesa e indenização: Pela sua participação, o Sr.(a) não receberá 

nenhum tipo de seguro de vida ou saúde que possa beneficiá-lo. Caso sinta-se prejudicado 

(a) ou lesado (a) por participar da pesquisa, o Sr.(a) deverá buscar indenização nas Leis 
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vigentes no Brasil. Os responsáveis pelo estudo explicarão todos os riscos envolvidos, a 

necessidade da pesquisa e se prontificarão a responder todas as suas dúvidas. 

 

O Sr.(a) recebera uma via deste documento assinado pelo participante e pelo 

pesquisador responsável. Se o Sr.(a) quiser saber quais são os resultados da sua 

avaliação o pesquisador responsável irá lhe entregar um relatório com os resultados. 

 

Eu, __________________________________________________________________ 

portador do RG n°________________________________________________________  

Residente à _____________________________________________________________ 

Bairro _________________________________________________________________  

Cidade __________________-____ declaro que tenho ____ anos de idade e que concordo 

em participar, voluntariamente, na pesquisa conduzida pelos alunos responsáveis e por 

seu (sua) respectivo (a) orientador(a). 

 

Nome Participante:______________________________________________________  

Data: __________________________________________________________________ 

Assinatura Participante: 

______________________________________________________________________  

 

Nome Pesquisador:_______________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________________  

Assinatura Pesquisador: 

______________________________________________________________________  

 

Esse estudo está sendo avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Saúde 

Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Rua: Terezina, 690 Vila Maria Luiza  

Telefone: 16 3315 0009 

 

Profa. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira, Curso de Fisioterapia – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP: (16) 3315-4413 - siriani@fmrp.usp.br 

Mestranda: Amanda Matias Barbosa, Pós-Graduação em Reabilitação e 

Desempenho Funcional - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP: 

(16) 98807-6527 – amanda.barbosa@usp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL 
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ANEXO C - SHOULDER PAIN AND DISABILITY INDEX (SPADI) 
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ANEXO D – ESCALA DE AFETOS POSITIVO E NEGATIVO (PANAS) 
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ANEXO E – ESCALA DE PENSAMENTO CATASTRÓFICO SOBRE A DOR 

 

 

 

 

 

 

 


