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RESUMO 

LIBARDONI, TC. Associação entre os sintomas da coluna cervical, deficiência e 

disfunção com dor e incapacidade no ombro: um estudo transversal [tese]. Ribeirão Preto: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2019. 60p. 

 

Objetivo: verificar se a associação entre disfunção da coluna cervical e disfunção do ombro em 

pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro. Métodos: Foram avaliados 

indivíduos com e sem dor no ombro que foram divididos em dois grupos, sendo grupo dor no 

ombro (GDO) e grupo controle, sendo que nesse grupo os indivíduos não tinham dor no ombro 

e na coluna cervical. Os instrumentos utilizados foram o questionário Índice de dor e 

incapacidade do ombro (SPADI) para mensurar a incapacidade e dor no ombro e a Escala visual 

numérica para verificar a intensidade de dor no ombro e na região da coluna cervical. O grau 

de incapacidade da coluna cervical foi por meio do Neck Disability Index (NDI). O limiar de 

dor foi avaliado através das modalidades térmicas (estímulos de calor e frio) e de limiar de dor 

por pressão, por meio de um termostato e algômetro, respectivamente. Ambas as avaliações de 

sensibilidade foram avaliadas na área periarticular que representam o local afetado pela dor no 

ombro, a inserção do musculo deltoide. Na região da coluna cervical, foi o musculo trapézio 

superior (região occipital), trapézio médio (ponto médio entre a sétima vértebra cervical e a 

borda posterior do acrômio) e infraespinhal. Análise de regressão logística múltipla seguida de 

análise da curva de operação do receptor foi utilizada para determinar quais variáveis melhor 

diferenciavam a dor moderada / grave do ombro da dor leve no ombro. A curva Receiver 

Operating Characteristic foi usada para determinar os pontos de corte das medidas de resultado. 

Resultados: os dados demonstraram que houve relação entre o escore do SPADI com NDI. 

Além disso, o escore do SPADI teve relação com intensidade de dor na coluna cervical. A dor 

no pescoço e o SPADI total são capazes de prever a dor no ombro moderada / grave para aqueles 

que sofrem de baixa dor nesta região. O ponto de corte do escore total do SPADI para distinguir 

indivíduos com qualquer nível de intensidade de dor ou com dor intensa daqueles sem dor no 

ombro foi de 27 pontos (Sen = 100%, Spe = 100%). O ponto de corte do escore total do SPADI 

para diferenciar indivíduos com dor leve / moderada e sem dor no ombro foi de 29 pontos (Sen 

= 100%, Spe = 100%). As curvas ROC obtidas de todas as análises resultam em valores de 

AUC variando de 0,82 a 1,00 (p <0,05, Sen = 85 a 100%, Spe = 84 a 100%). Os pontos de corte 

das outras variáveis estudadas também foram gerados. Conclusão: os resultados demonstram 

que há uma associação entre a dor e incapacidade do ombro com a dor e incapacidade na coluna 

cervical em pacientes com sintomas de impacto subacromial. Além disso, nossos achados 

fornecem valores de corte ótimos para desfechos relacionados ao pescoço do ombro que serão 

úteis na prática clínica e na pesquisa que identifica pacientes com sintomas crônicos de 

síndrome do impacto do ombro e diferentes níveis de intensidade da dor. 

 

Palavras chave: Ombro, Dor, Cervicalgia, Incapacidade. 
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ABSTRACT 

LIBARDONI, TC. Association between cervical spine symptoms, disability and 

dysfunction with shoulder pain and disability: a cross-sectional study [tese]. Ribeirão 

Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto Medical School, 2019. 60p. 

 

Objective: To verify the association between cervical spine dysfunction and shoulder 

dysfunction in patients with chronic symptoms of shoulder syndrome. Methods: Individuals 

with and without shoulder pain who were divided into two groups were evaluated: shoulder 

pain group (SPG) and control group, in which the individuals had no pain in the shoulder and 

neck. The instruments used were the Index of Pain and Shoulder Inability Index (SPADI) to 

measure the shoulder disability and pain and the Visual Numerical Scale to verify the intensity 

of pain in the shoulder and in the region of the cervical spine. The degree of disability of the 

cervical spine was through the Neck Disability Index (NDI). The pain threshold was evaluated 

through thermal modalities (heat and cold stimuli) and pain threshold by pressure, using a 

thermostat and algometer, respectively. Both sensitivity assessments were evaluated in the 

periarticular area that represent the site affected by shoulder pain, the insertion of the deltoid 

muscle. In the region of the cervical spine, it was the superior trapezius muscle (occipital 

region), medial trapezius (midpoint between the seventh cervical vertebra and the posterior rder 

of the acromion) and infraspinatus. Multiple logistic regression analysis followed by analysis 

of the receiver operating curve was used to determine which variables best differentiated 

moderate / severe shoulder pain from mild shoulder pain. The Receiver Operating 

Characteristic curve was used to determine the cutoff points of the outcome measures. Results: 

Data showed that there was a relationship between SPADI score and NDI. In addition, the 

SPADI score correlated with pain intensity in the cervical spine. Neck pain and total SPADI 

are able to predict moderate / severe shoulder pain for those suffering from low pain in this 

region. The cut-off point of the SPADI total score to distinguish individuals with any level of 

pain intensity or severe pain from those without shoulder pain was 27 points (Sen = 100%, Spe 

= 100%). The cut-off point of the SPADI total score to differentiate individuals with mild / 

moderate pain and no shoulder pain was 29 points (Sen = 100%, Spe = 100%). The ROC curves 

obtained from all analyzes resulted in AUC values ranging from 0.82 to 1.00 (p <0.05, Sen = 

85 to 100%, Spe = 84 to 100%). The cut-off points of the other variables studied were also 

generated. Conclusion: The results demonstrate that there is an association between shoulder 

pain and disability with pain and disability in the cervical spine in patients with subacromial 

impingement symptoms. In addition, our findings provide optimal cutoff values for shoulder 

neck outcomes that will be useful in clinical practice and in research that identifies patients with 

chronic symptoms of shoulder impingement syndrome and different levels of pain intensity.  

 

Keywords: Shoulder, Pain, Cervicalgia, Disability.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

A dor no ombro é uma das queixas mais comuns e incapacitantes do sistema 

musculoesquelético (HUISSTEDE et al., 2008). Sua prevalência mensal ocorre em cerca de 

20% a 31% na população geral. A dor no ombro é a terceira razão mais frequente músculo-

esquelética para apresentar aos cuidados primários (SOUZA & OLIVEIRA, 2015) e é 

responsável por até 10% de todos os encaminhamentos para fisioterapeutas (WHITTLE; 

BUCHBINDER, 2015). A incidência é de 41,2 para 48,4 pessoas por mil na parte norte dos 

Países Baixos (GREVING et al., 2012). Mintken et al. (2010) sugerem que a dor no ombro 

pode ser recorrente e, frequentemente, progride para a fase crônica. 

A dor no ombro pode ser desencadeada por fatores físicos, tais como trauma, lesões 

articulares e capsulares (PRESCHER, 2000), lesões ligamentares e miotendineas (LYONS; 

ORWIN, 1998; VAN DER HEIJDEN, 1999). Estes distúrbio trazem sinais e sintomas, tais 

como a presença de dor, perda da mobilidade e incapacidade, o que pode levar a considerável 

restrição do trabalho e do lazer (VAN DER WINDT et al., 1995; GARZEDIN et al., 2008).  

Bem como a dor no ombro, disfunção da coluna cervical é uma condição comum 

que apresenta um conjunto de sinais e sintomas, como dor na coluna cervical e limitação da 

amplitude de movimento, sensibilidade e /ou dor nos músculos do pescoço, a presença de 

ruídos articulares (ARMIJO-OLIVO et al, 2006; BEVILAQUA-GROSSI et al, 2007). Dor 

na coluna cervical é uma queixa comum nos países industrializados e, juntamente com dor 

lombar, constitui um problema médico e socioeconômico maior (GROSS et al., 2004). De 

acordo com alguns estudos, dor no pescoço tornou-se uma das três queixas mais comumente 

relatados do sistema músculo-esquelético para as quais os cuidados de saúde é procurado 

(ARIENS et al, 2000; ARIENS et al, 2001; BORGHOUTS, KOES, & BOUTER, 1998). A 

prevalência varia entre 10 e 35%, dependendo da definição de sintomas e na população 

estudada. A prevalência de tempo de vida é ainda mais elevada (67-71%) (ARIENS et al, 

2000; ARIENS et al, 2001; BORGHOUTS, KOUS AND BOUTER, 1998). Quando a dor no 

pescoço torna-se crônica, pode ser significativamente caro, tanto medicamentoso como não 

medicamentoo. Mesmo que a dor no pescoço não coloca a vida em risco, ela pode ter um 

impacto profundo na qualidade de vida dos pacientes (ARIENS et al, 2000; ARIENS et al, 

1999; BORGHOUTS, KOUS AND BOUTER, 1998). 
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A fisiopatologia da dor no ombro e a dor na coluna cervical podem ser diferentes, 

mas o envolvimento muscular é semelhante e os pacientes podem ter dificuldades em 

distinguir o local de origem da dor (VOGT et al., 2003). Os pacientes relatam geralmente dor 

na região anterior e posterior do ombro e também na região da coluna cervical (HATTRUP; 

COFIELD, 2010). Por exemplo, um problema principalmente no ombro pode causar uma 

postura protetora, mantendo o braço afetado ao lado do corpo e o pescoço fletido para o lado 

doloroso em resposta a dor (PAUL et al, 2007). Existe uma forte associação entre dor na 

coluna cervical e na presença de uma lesão do manguito rotador (ZHANG et al, 2015). Esta 

relação aumenta substancialmente com a idade do paciente e pode ser explicada pelo fato de 

que as vias nociceptivas (ZHANG et al., 2015) vindas da coluna cervical são próximas, 

apresentando muitas vezes dor irradiada para região do ombro. 

A nocicepção é um evento em que há uma ativação dos órgãos sensoriais. A 

sensibilização é um fenômeno do sistema nervoso que pode ocorrer em conjunto com a dor. 

Essa alteração é caracterizada pela diminuição dos limiares de excitabilidade dos neurônios 

nociceptivos, tornam-se sensibilizados pela entrada nociceptiva e manifesta-se como 

hipersensibilidade (hiperalgesia e alodinia) (WOOLF et al., 2011; ROWBOTHAM; FIELDS, 

1996). O aumento da sensibilidade à dor na área próxima à região dolorosa é considerado um 

sinal de sensibilização periférica, enquanto que a sensibilidade à dor em áreas 

anatomicamente afastada da área primária da dor é denominada sensibilização central 

(WOOLF et al., 2011). 

Limiar de dor por pressão e limiar de temperatura foram medidos em indivíduos 

com dor no ombro (CORONADO et al., 2014; CORONADO et al., 2011). No entanto 

relacionando os limiares de dor no pescoço e ombro, não foi encontrado na literatura. O 

estudo de Brandt et al. (2014), apenas observou uma forte associação entre a intensidade da 

dor no ombro e pescoço, obtida por escala numérica de dor, com a sensibilidade do musculo 

trapézio a palpação manual. Andersen et al. (2011), avaliaram a prevalência e a localização 

anatômica da sensibilidade muscular entre os sujeitos com dor na região da coluna cervical 

e ombro, a determinação da relação entre a sensibilidade do elevador da escapula, deltóide e 

infraespinhoso com a percepção de dor na coluna cervical/ombro. Ambos os estudos 

mensuraram a sensibilidade por pressão manual. Assim, os resultados devem ser 

interpretados com cautela, devido à pouca  confiabilidade desse método. A fim de superar a 
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fiabilidade limitada de palpação manual, a utilização de testes quantitativos sensoriais têm 

sido usados nos últimos anos para quantificar a resposta de dor a estímulos diferentes 

(NEZIRI et al, 2011; BINDERUP et al, 2008; ALMEIDA et al, 2009). O TSA II - 

neurossensorial Analyzer (MEDOC®) é um equipamento moderno, que é capaz de produzir 

um calor eficiente estimulação ou frio, permitindo a detecção do limiar de dor térmica 

(WYLDE et al., 2012). 

Por este fato os testes quantitativos sensoriais podem melhor quantificar a resposta 

da dor (NEZIRI et al., 2011; BINDERUP et al., 2008; ALMEIDA et al., 2009). Dentre estes 

testes a avaliação do limiar de dor por pressão pode ser mensurada através de um algômetro 

e a detecção do limiar de dor térmica através de equipamentos como o TSA-II – Neuro 

Sensory Analyzer (MEDOC®) é capaz de produzir uma aplicação constante crescente ou 

decrescente de estímulos de calor ou frio, permitindo a detecção do limiar de dor térmica. As 

respostas são avaliadas nos locais anatômicos afetados ou em um local distante para 

identificar alterações generalizadas (WYLDE et al., 2012). 

Sabendo que as estruturas anatômicas do ombro e coluna cervical são interligados, a 

hipótese do presente estudo é que indivíduos com disfunção e dor no ombro também pode 

mostrar alterações na coluna cervical. No entanto, note a falta de estudos que visa encontrar 

a associação entre os distúrbios nestes dois locais e os principais fatores que são alterados 

utilizando ferramentas e equipamentos confiáveis para medir esses fatores que podem nos 

ajudar a detectar a etiologia da disfunção no ombro. 

 Essa tese irá apresentar dois manuscritos, o primeiro (estudo 1) que verificou a relação 

da dor e incapacidade no ombro com a disfunção na coluna cervical e o segundo (estudo 2) 

que buscou determinar valores ótimos de corte de auto-relato de dor e disfunção do ombro e 

pescoço, inventário de sensibilização central, pressão e limiares de dor térmica que 

discriminam entre indivíduos saudáveis e aqueles com dor leve / moderada e grave em 

pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro.  
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Estudo 1– Dados iniciais da tese de doutorado submetidos ao Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutics 

 

Relação entre intensidade de dor cervical e incapacidade com dor e incapacidade no ombro 

em pacientes com sintomas de impacto subacromial: um estudo transversal 

 

Thiele de Cássia Libardonia, PT, MSc; Susan Armijo-Olivob, c, PT, PhD; Débora 

Bevilaqua-Grossia, PT, PhD; Anamaria Siriani de Oliveiraa, PT, PhD 

Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo - USP 

b Professor Adjunto - Faculdade de Medicina de Reabilitação / Faculdade de Medicina e 

Odontologia da Universidade de Alberta, Edmonton, Alberta. 

c Instituto de Economia da Saúde, Edmonton, Alberta 

 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar uma possível relação entre a incapacidade do 

ombro e a intensidade da dor no ombro, as variáveis relacionadas à disfunção da coluna 

cervical e determinar qual delas pode diferenciar a dor moderada / grave no ombro (> 4 em 

uma escala numérica) de leve dor no ombro (<4 na NRS) em pacientes com sintomas de 

impacto subacromial. Métodos: Cento e quarenta voluntários com dor no ombro foram 

avaliados. Informações demográficas e variáveis relacionadas ao ombro e pescoço foram 

coletadas. A dor autorreferida e a incapacidade do ombro e da coluna cervical foram medidas 

usando os questionários Índice de Dor e Incapacidade no Ombro (SPADI) e Índice de 

Incapacidade do Pescoço (NDI), respectivamente. Um NRS foi usado para medir a dor no 

ombro e na coluna cervical. Uma estratégia de modelagem intencional foi usada para 

determinar o melhor modelo para prever a incapacidade do ombro e dor no ombro (variáveis 

dependentes). Análise de regressão logística múltipla seguida de análise da curva de operação 

do receptor foi utilizada para determinar quais variáveis melhor diferenciavam a dor 

moderada / grave do ombro da dor leve no ombro. Resultados: Variáveis como escore NDI 

(coef. = 1,09, p = 0,00) e idade (coef. = -0,19, p = 0,03) foram associadas ao escore total do 

SPADI. A dor cervical foi significativamente associada à dor no ombro (coef = 0,40, p = 

0,00). A combinação das variáveis preditoras de dor moderada / grave no ombro foi escore 
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total do SPADI (OR = 1,15, p = 0,003), cervicalgia (OR = 3,20, p = 0,04) e idade (OR = 1,01, 

p = 0,05). Conclusão: Nossos resultados demonstram a importante conexão entre os sintomas 

relacionados ao ombro e pescoço em pacientes com sintomas de impacto subacromial. 

 

Palavras-chave: dor no ombro, dor no pescoço, incapacidade  
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Introdução 

A dor no ombro é uma das queixas mais comuns e incapacitantes do sistema 

musculoesquelético para o qual os pacientes são encaminhados para fisioterapia1, e ocorre 

em cerca de 20 a 31% da população geral. A síndrome do manguito rotador é o principal 

diagnóstico em pacientes com dor no ombro. Esse distúrbio apresenta sinais e sintomas como 

dor, perda de mobilidade e consequente incapacidade, o que pode restringir 

consideravelmente o trabalho e as atividades de lazer.2 

A dor cervical é uma queixa comum nos países industrializados e um importante 

problema médico e socioeconômico, semelhante à dor no ombro.3 A prevalência de um ano 

de cervicalgia na população geral é de 25,8% (variação de 4,8% a 79,5%) com prevalência 

pontual de 14,4% (variação de 0,4% a 41,5%).3 

A fisiopatologia pode diferir entre a dor no ombro e pescoço, mas no cenário clínico, 

os pacientes que sofrem de qualquer condição têm dificuldade em identificar onde a dor se 

origina4, pois os sinais e sintomas dessas condições se sobrepõem e os comprometimentos 

musculoesqueléticos observados nesses pacientes são frequentemente semelhantes. 

Pacientes com dor no ombro comumente relatam dor nas regiões anterior e posterior do 

ombro, bem como na região da coluna cervical.4 

Pesquisa que investigou a associação entre dor no pescoço e ombro encontrou forte 

associação entre a dor na coluna cervical e a presença de lesão do manguito rotador5, bem 

como dor e incapacidade do membro superior.6,7 Essa associação aumentou substancialmente 

com a idade do paciente e pode ser explicada pela O fato de as vias nociceptivas5 provenientes 

da coluna cervical estarem próximas, muitas vezes apresentando dor irradiada para a região 

do ombro.5 Huisstede (2009)8 e McLean (2011)6 confirmaram que pacientes que relataram 

graves problemas cervicais também relataram incapacidade grave do membro superior. Date 

e Gray (1996)9 encontraram que 63,6% dos pacientes com diagnóstico de ombro 

apresentavam sinais silenciosos de radiculopatia cervical, sugerindo uma relação entre a 

sintomatologia na coluna cervical em pacientes com diagnóstico de lesão parcial do manguito 

rotador. A presença de distúrbios de membros superiores e fraqueza muscular está associada 

a problemas no pescoço e pode influenciar a progressão ou o gerenciamento desses 

problemas.9 
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Sabendo que as estruturas do ombro e da coluna cervical são anatômica, neurológica 

e funcionalmente interconectadas, hipotetizamos que indivíduos com dor e disfunção do 

ombro também podem apresentar disfunção da coluna cervical. No entanto, há informações 

limitadas sobre a relação entre distúrbios do ombro e pescoço e a identidade dos principais 

fatores que desempenham um papel essencial no início ou na perpetuação dessas condições. 

Uma recente revisão sistemática de estudos sobre os fatores prognósticos para dor no ombro 

destacou que a dor no pescoço foi um fator que poderia predizer desfechos mais 

desfavoráveis no ombro. No entanto, apenas quatro estudos nesta revisão sistemática 

investigaram o valor prognóstico de variáveis relacionadas ao pescoço. Portanto, é 

importante expandir essa evidência e examinar atentamente a relação entre as variáveis 

relacionadas ao pescoço e a dor e incapacidade do ombro.10 O conhecimento sobre a relação 

entre dor e incapacidade cervical e dor no ombro é crucial para médicos que trabalham com 

a reabilitação de pacientes com dor no ombro, podendo ser melhor direcionada se esses 

relacionamentos forem identificados. 

Portanto, o objetivo principal deste estudo é determinar se existe uma relação entre a 

incapacidade do ombro autorreferida e a dor com disfunção auto-relatada da coluna cervical 

e intensidade da dor cervical, bem como variáveis demográficas em pacientes com sintomas 

de impacto subacromial. O objetivo secundário deste estudo foi determinar quais variáveis 

(dor cervical, incapacidade cervical, idade, sexo) diferenciam melhor a dor moderada / grave 

no ombro (> 4 em uma escala de avaliação numérica [NRS]) de dor leve no ombro (<4 na 

NRS). 

 

Métodos 

Desenho 

Este foi um estudo observacional, transversal. 

 

Recrutamento de pacientes 

A amostra da pesquisa foi obtida por conveniência e não foi probabilística. 

Voluntários com dor no ombro relacionados ao espaço subacromial foram selecionados de 

encaminhamentos para fisioterapia de cirurgiões ortopédicos da Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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Os critérios de inclusão para indivíduos com incapacidade e dor no ombro foram: 1) 

idade entre 30 e 70 anos; 2) dor no ombro como queixa principal e escore total> 30 no 

questionário do Índice de Dor e Incapacidade no Ombro (SPADI); 3) resultados positivos em 

pelo menos três dos seguintes testes de ombro: Hawkins-Kennedy, Neer, lata vazia, arco 

doloroso e resistência à rotação externa. Resultados positivos nesses testes foram 

considerados confirmatórios para a presença de sintomas de impacto subacromial.11 

Os critérios de exclusão foram autorrelatos de: 1) fratura nos membros superiores e 

inferiores nos últimos 6 meses; 2) luxação do ombro; 3) história de fisioterapia para dor no 

ombro nos últimos 6 meses; 4) diagnóstico de fibromialgia, cefaléia tensional, disfunção 

temporomandibular, comprometimento cognitivo ou doenças sistêmicas não controladas 

(hipertensão, diabetes, lúpus, distúrbios relacionados à tireoide, hepatite). Foram excluídos 

os indivíduos que testaram positivo para radiculopatia da coluna cervical no teste de Spurling, 

teste de distração, teste de tensão do membro superior,12 ou teste Squeeze13 ou que tinham 

<60 ° de rotação cervical no lado acometido. Participantes com histórico de alcoolismo, uso 

de drogas ou tabagismo também foram excluídos.14,15 

 

Procedimentos 

Os participantes elegíveis do registro municipal foram contatados por telefone por um 

assistente de pesquisa ou pelo investigador principal (TL), e uma breve entrevista foi 

programada para determinar a inclusão no estudo. Nesse momento, o indivíduo foi informado 

sobre os procedimentos do estudo e respondeu algumas questões referentes à condição 

clínica. Aqueles que concordaram em participar do estudo e preencheram os critérios de 

inclusão foram convidados a participar de uma avaliação no Laboratório de Análise de 

Postura e Movimento Humano da Faculdade de Medicina da Universidade de Ribeirão Preto. 

Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido que foi aprovado 

pelo comitê de ética da Universidade de Ribeirão Preto (CAAE: 54165416.4.0000.5440). 

Variáveis pessoais e demográficas (peso, altura, índice de massa corporal [IMC], 

idade e profissão) e atividade física foram coletadas dos participantes incluídos. Sinais e 

sintomas de dor no ombro / pescoço, incluindo dor no ombro e no pescoço durante a última 

semana e no dia da avaliação, durações totais da dor no pescoço e no ombro (em meses) e no 

lado afetado. 
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A intensidade da dor no ombro e dor no pescoço foram avaliadas usando um NRS. O 

paciente classificou a dor em uma escala de 0 a 10, onde 0 significa “sem dor” e 10 significa 

“a pior dor imaginável”. A NRS foi validada para adultos e idosos e é um instrumento 

confiável para medir a intensidade da dor.16 

A dor no ombro e a incapacidade foram avaliadas pela versão brasileira do SPADI.17 

Diversos estudos têm apoiado o uso do SPADI na prática clínica e na pesquisa.18-21 Destacado 

entre os seis questionários de maior qualidade, o SPADI na versão numérica consiste de 13 

itens distribuídos no domínio dor (cinco itens) e domínio da incapacidade (oito itens), e cada 

item foi pontuado na ENT como 0 a 10 pontos. O escore total do questionário, assim como o 

escore de cada domínio separadamente, é convertido em porcentagens, com maiores 

pontuações indicando pior disfunção do ombro.17 

A incapacidade do pescoço foi avaliada usando o Índice de Incapacidade do Pescoço 

(NDI). Esse instrumento foi adaptado e validado para a população brasileira.22 O NDI é um 

questionário que mede o quanto a dor no pescoço afeta a capacidade de realizar atividades 

cotidianas, como cuidados pessoais, levantamento de peso, leitura, dores de cabeça, 

concentração, trabalho, direção e dormindo. O NDI é um questionário relativamente curto e 

de fácil administração que consiste em 10 itens. Esses 10 itens podem ser classificados em 

até 5 pontos por domínio para uma pontuação total máxima de 50. O NDI tem sido 

amplamente utilizado e foi validado na literatura. Uma recente revisão sistemática23 de 

estudos de NDI encontrou que é um instrumento robusto e validado para avaliar a deficiência 

em auto-avaliações em pacientes com dor de garganta. 

Para este estudo, o escore total do questionário foi utilizado para fins estatísticos. O 

nível de incapacidade do pescoço usando a pontuação do NDI foi determinado da seguinte 

forma: 0 a 4 pontos, “sem incapacidade”; 5–14 pontos, “deficiência leve”; 15–24 pontos, 

“incapacidade moderada”; 25–34 pontos, “incapacidade grave”; e> 35 pontos, “incapacidade 

completa”.22 

Análise estatística 

Os dados foram analisados descritivamente. As médias e os desvios padrão foram 

usados para descrever dados contínuos como idade, altura, peso, duração total da dor no 

pescoço e ombro em meses, escore SPADI da dor, escore SPADI por incapacidade, escore 

total do SPADI e NDI. Frequências e porcentagens foram utilizadas para variáveis 



20 
 

dicotômicas ou categóricas, como sexo, dominância, ombro doloroso, atividade física e 

intensidade da dor no ombro e na coluna cervical. 

Uma estratégia de modelagem intencional foi utilizada para determinar o melhor 

modelo para prever a incapacidade do ombro medida pelo escore total do SPADI e a dor no 

ombro medida com o NRS (variáveis dependentes) com variáveis relacionadas a queixas 

cervicais e dados demográficos. Primeiro, uma análise de regressão única foi realizada para 

examinar a associação entre cada uma das variáveis dependentes (escore total do SPADI e 

NRS do ombro) e cada uma das variáveis independentes (escore total do NDI, dor cervical, 

idade, dorsal total e dor no ombro em meses , altura e peso). Em ambas as análises, as 

variáveis independentes que foram significativas (p ≤ 0,20) foram adicionadas ao modelo de 

regressão múltipla. As variáveis foram inseridas de maneira progressiva por etapas. Apenas 

variáveis que foram significativas para p <0,05 no modelo multivariado foram mantidas para 

análise. 

Para determinar qual combinação de variáveis melhor diferenciava a dor moderada / 

grave do ombro da leve dor no ombro (≤4 na EN), os indivíduos foram classificados em dois 

grupos (variável dicotômica): aqueles com dor moderada / intensa (> 4 na EN) e aqueles com 

leve dor no ombro (≤4 no NRS). Primeiro, uma análise de regressão logística única foi 

realizada separadamente para examinar a associação entre essa variável dicotômica e cada 

variável independente (NDI, escore SPADI de incapacidade, escore SPADI total, intensidade 

de dor no pescoço, altura, duração total da dor cervical e ombro em meses e idade ). Variáveis 

independentes que foram significativas com p ≤ 0,20 foram inseridas nos modelos de 

regressão logística múltipla. Após a execução dos modelos de regressão logística múltipla, 

as variáveis que não apresentaram significância estatística (p <0,05) foram removidas. 

Após as variáveis terem sido inseridas nos modelos de regressão logística múltipla, 

foi realizada uma análise da curva característica do operador de recepção (ROC) para 

determinar qual combinação de variáveis no modelo previa moderada / grave de dor leve no 

ombro. Portanto, uma série de análises de curva ROC foi realizada e comparada através da 

área sob a curva (AUC), e o melhor modelo foi escolhido como modelo final. Recomendam-

se as seguintes directrizes para interpretar o desempenho de discriminação de um modelo de 

AUC: excelente discriminação (AUC = 0,90–1,0); boa discriminação (AUC = 0.80–0.90); 

discriminação justa (AUC = 0.70–0.80); discriminação (AUC = 0,60-0,70); e nenhuma 
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melhor discriminação do que o acaso (AUC ≤ 0,50).24 A interpretação da razão de chances 

(OR) foi a seguinte: OR = 1, o evento é igualmente provável em ambos os grupos; OU> 1, o 

evento é mais provável no grupo caso (com ombro moderado / severo); e OR <1, o evento é 

menos provável no grupo controle (dor leve no ombro). 

As variáveis nos modelos provisórios foram testadas para possíveis violações de 

linearidade e hipótese de multicolinearidade. Variáveis contínuas que violaram a hipótese de 

linearidade foram categorizadas. O modelo final incluiu todas as variáveis que foram 

estatisticamente significativas. Todas as análises dos dados foram realizadas com o software 

STATA v.12 e foram orientadas por um especialista em estatística. 

 

Resultados 

Características do participante 

Cento e quarenta pacientes com dor no ombro participaram do estudo. As 

características clínicas do grupo de pacientes estão resumidas na TABELA 1. Todos os 

pacientes tiveram dor na região do ombro. A duração média da dor total no ombro foi de 23,6 

meses, enquanto a da coluna cervical foi de 13,9 meses. 

TABELA 1. Características descritivas da amostra de participantes com dor no ombro 

Variáveis Média SD 

Idade (anos) 52.55 11.82 

Altura (cm) 162.05 7.06 

Peso (Kg) 69.70 12.08 

Duração total de dor no ombro (meses) 23.64 14.17 

Duração total de dor na cervical (meses)  13.97 6.16 

SPADI dor 44 18.13 

SPADI incapacidade 72 15.95 

SPADI total 64 15.44 

NDI 23 5.93 

 Frequência (%) 
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SPADI - Shoulder Pain and Disability Index; NDI- Neck Disability Index; EVN – Escala visual numerica 

 

Resultados de regressão simples e múltipla 

 

a) SPADI total e relação com o pescoço e variáveis demográficas 

As variáveis que apresentaram correlação significativa com o escore total do SPADI 

na análise univariada foram o NDI, cervicalgia, idade e estatura. Essas variáveis foram 

incluídas no modelo de regressão múltipla. A incapacidade no pescoço (NDI) e a idade foram 

estatisticamente significantes nos modelos finais de regressão múltipla. Através do 

coeficiente de regressão (beta), para cada aumento de 1 ponto no NDI, a pontuação total do 

SPADI aumentou significativamente em 1,20. Além disso, para cada 1 ano de vida, a 

pontuação total do SPADI diminuiu significativamente em -0,19 (Tabela 2). 

 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

113 (80.7%) 

27 (19.3%) 

Dominância (%) 

Direito 

Esquerdo 

 

114 (81.4%) 

26 (18.6%) 

Ombro doloroso (%) 

Direito 

Esquerdo 

 

103 (73.6%) 

34 (26.4%) 

Atividade física (%) 

Sim 

Não 

 

54 (38.6%) 

86 (61.4%) 

EVN ombro (%) 

≤ 4 

≥ 4  

 

14 (10%) 

126 (90%) 

EVN coluna cervical (%) 

≤ 4 

≥ 4 

 

43 (30.7%) 

97 (69.3%) 
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TABELA 2. Análise univariada e multivariada para demonstrar a relação entre a variável 

dependente SPADI total com outras variáveisa 

 

 aForte evidência contra a hipótese nula de não haver associação entre as variáveis independentes e ter dor severa no ombro (> 4 na escala numérica da dor) ou não (≤ 4 

na escala numérica), b Variáveis significativas que foram incluídas no modelo de regressão primária, c Variáveis significativas que foram incluídas no modelo final de 

regressão. 

  

 

 Análise univariada Análise multivariada 

Variáveis Coef. 95% CI p valor 

Incluidas no 

modelo 

multivariado 

Primeiro 

Coef       95%CI         p valor 

Final 

Coef       95%CI           p valor 

NDI 1.22 0.84;1.61 0.00a Sim 1.09 0.68;1.51 0.00b 1.20 0.82;1.58 0.00c 

Dor 

coluna 

cervical 

1.74 0.55;2.93 0.04a Sim 0.64 -0.48;1.78 0.26 - - - 

Idade -0.22 -0.42;-.029 0.02a Sim -0.18 -0.36;-0.01 0.03b -0.19 0.36;-0.02 0.03c 

Duração 

de dor no 

ombro 

-0.08 -0.27;0.09 0.37 Não - - - - - - 

Duração 

de dor na 

coluna 

cervical 

-0.01 -0.43;0.40 0.94 Não - - -    

Altura -0.38 -0.74;-0.01 0.03a Sim -0.10 -0.43;0.23 0.55 - - - 

Peso 0.01 -0.19;0.23 0.88 Não - - - - - - 
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b) Relação entre dor no ombro e pescoço e variáveis demográficas 

A incapacidade do pescoço, a dor no pescoço, a deficiência do SPADI e a altura 

mostraram uma relação significativa na análise univariada da dor no ombro. Essas variáveis 

foram incluídas no modelo de regressão múltipla. Além disso, a idade e a duração total da 

dor cervical foram significativas com p <0,20 e incluídas no modelo multivariado. No 

entanto, apenas a dor cervical foi estatisticamente significativa e a duração total da dor 

cervical foi marginalmente significativa no segundo modelo (Tabela 3). Portanto, apenas a 

cervicalgia permaneceu no modelo final. No coeficiente de regressão (beta), para cada 

aumento de 1 ponto na intensidade da dor na coluna cervical, a intensidade da dor no ombro 

aumentou cerca de 0,4 pontos (Tabela 3). 
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TABELA 3. Análise univariada e multivariada para demonstrar a relação entre a dor no 

ombro avaliada através da subescala dor e pescoço e variáveis demográficas

 

aForte evidência contra a hipótese nula de não haver associação entre as variáveis independentes e ter dor severa no ombro (> 4 na escala numérica da dor) ou não (≤ 4 na 

escala numérica), b Variáveis significativas que foram incluídas na regressão primária modelo, c Variáveis significativas que foram incluídas no modelo final de regressão; 

* marginalmente significativo 

 

Diferenciação entre dor moderada / grave e leve no ombro: resultados da análise de 

regressão logística 

As variáveis que foram significativas nas análises univariadas foram o NDI, 

cervicalgia, duração total da dor no pescoço, incapacidade e escore total do SPADI e idade. 

A duração da dor no comprimento total e no ombro não foi significativa em α = 0,20 e, 

portanto, não foram incluídos no modelo de regressão múltipla. Foram executados dois 

 

 Análise univariada Análise multivariada 

Variáveis Coef. 95% CI p valor 

Incluidas no 

modelo 

multivariado 

Primeiro 

Coef       95%CI         p valor 

Final 

Coef       95%CI           p valor 

NDI 0.11 0.06;0.16 0.00a Sim 0.01 -.043;0.047 0.93 - - - 

Dor 

coluna 

cervical 

0.42 0.29;0.55 0.00a Sim 0.29 0.18;0.41 0.00b 0.40 0.18;0.42 0.00c 

Idade -0.19 -0.04;0.004 0.11a Sim 
-

0.004 
-0.22;-0.012 0.58 - - - 

Duração 

de dor no 

ombro 

0.04 0.02;0.05 0.00a Sim -0.01 -0.03;0.00 0.14 - - - 

Duração 

de dor na 

coluna 

cervical 

0.02 -0.01;0.02 0.80 Não - - - - - - 

Altura 0.04 -0.06;0.09 0.09a Sim 0.03 -0.003;0.07 0.07* - - - 

Peso -0.05 -0.09;0.00 0.01a Sim 0.017 -0.05;0.015 0.30 - - - 

NDI 0.01 -0.19;0.23 0.88 Não - - - - - - 



26 
 

modelos de regressão múltipla: um incluindo todas as variáveis que foram significativas na 

análise univariada e outro considerando apenas as variáveis que foram significativas para p 

<0,05 na análise multivariada. Assim, as variáveis que permaneceram no segundo modelo 

foram escore total do SPADI, cervicalgia e idade. 

O modelo mais parcimonioso e o modelo com a AUC mais alta foram escolhidos 

como o modelo final que melhor discriminava entre moderada / grave de dor leve no ombro. 

No primeiro modelo, cinco variáveis foram incluídas, mas apenas três foram significativas. 

O escore total do SPADI, a cervicalgia e as variáveis de idade foram incluídos neste segundo 

modelo de regressão logística. O primeiro modelo incluindo variáveis do pescoço (NDI, 

cervicalgia, duração total da dor cervical), variáveis do ombro (incapacidade e escore total 

do SPADI, duração total da dor no ombro), altura e idade obteve uma AUC de 0,98, o que 

pode ser interpretado como excelente discriminação. (AUC = 0,90-1,0). O segundo modelo 

que incluiu apenas escore total do SPADI, dor no pescoço e idade com uma AUC de 0,9785 

pode ser interpretado como tendo excelente discriminação (AUC = 0,90–1,0) também. A 

comparação dos dois modelos revelou uma diferença não significativa (χ2 (1) = 1,60, Prob> 

χ2 ≤ 0,206) (Figura 1). Portanto, o modelo mais parcimonioso, que incluiu apenas três 

variáveis (ou seja, escore SPADI total, dor no pescoço e idade), foi o melhor modelo para 

diferenciar entre dor moderada / intensa (> 4 na EN) e dor leve no ombro. 
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TABELA 4. Análise univariada e multivariada para predizer dor no ombro grave (> 4 na 

escala numérica da dor) daqueles com leve dor no ombro (≤ 4 na escala numérica)  

 

 

aModerada a forte evidência contra a hipótese nula de não haver associação entre as variáveis independentes e ter dor severa no ombro (> 4 na escala numérica da dor) 

ou não (≤ 4 na escala numérica), b Variáveis significativas que foram incluídas na primária modelo de regressão, c Variáveis significativas que foram incluídas no 

modelo final de regressão. 

 

 

 

 Análise univariada Análise multivariada 

Variáveis OR 95% CI p valor 

Incluidas no 

modelo 

multivariado 

Primeiro 

OR      95%CI         p valor 

Final 

OR       95%CI           p valor 

NDI 1.15 1.04;1.28 0.04a Sim 1.10 0.83;1.47 0.48 - - - 

SPADI 

incapacidade 
1.08 1.02;1.14 0.00a Sim 0.88 0.76;1.01 0.07 - - - 

SPADI total 1.20 1.10;1.32 0.00a Sim 1.29 1.10;1.52 0.002b 1.15 1.05;1.26 0.003c 

Dor coluna 

cervical 
2.63 1.62;4.26 0.00a Sim 3.90 1.38;10.9 0.01b 3.20 1.46;7.00 0.04c 

Duração dor 

no ombro 
1.00 0.96;1.05 0.66 Não - - - - - - 

Duração dor 

na coluna 

cervical 

1.08 0.96;1.20 0.15a Sim 1.00 0.82;1.29 0.96 - - - 

Altura 0.97 0.90;1.05 0.51 Não - - - - - - 

Idade 1.00 1.00;1.01 0.01a Sim 1.00 0.99;1.01 0.05b 1.00 0.99;1.01 0.05c 
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Figura 1 - Curva característica de operação do receptor das variáveis que entraram na análise final. 

Sensibilidade e especificidade foram traçadas 

 

 

Discussão 

Este estudo demonstrou que a dor no ombro autorreferida e a incapacidade estavam 

significativamente relacionadas à dor no pescoço. Variáveis como dor no pescoço e SPADI 

total predizem dor moderada / intensa em pacientes com sintomas crônicos de impacto 

subacromial. 

Os resultados deste estudo mostraram uma relação significativa entre o SPADI total 

que mede a incapacidade geral no ombro com a incapacidade do pescoço e a idade. Os 

achados deste estudo confirmam que pacientes que relatam alta incapacidade do ombro 

provavelmente relatariam incapacidade do pescoço. Os resultados deste estudo concordam 

com os encontrados por McLean et al. (2011) .6 Embora os autores tenham utilizado um 

desfecho diferente para quantificar a dor e a incapacidade no pescoço e ombro, McLean et 

al. (2011) 6 revelaram uma correlação fortemente positiva entre o escore do Northwick Park 

Neck Pain Questionnaire e o escore do questionário Disabilities of Arm, Shoulder, Hand. 

Osborn et al. (2013) 25 também encontraram que aproximadamente 80% dos participantes 
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com dor cervical relataram espontaneamente dor no ombro e dificuldade nas tarefas do 

membro superior. 

Kooijman et al. (2015) 10 verificaram que maior intensidade de dor no ombro, dor 

cervical concomitante e maior duração dos sintomas predizem desfechos mais desfavoráveis 

em ambientes de atenção primária e que essas variáveis clínicas devem ser consideradas no 

manejo do paciente. A presença de problemas no ombro e sintomas nas mãos foi identificada 

como um forte fator prognóstico para a progressão da dor cervical inespecífica.6 Nestes 

casos, a incapacidade do pescoço pode precisar ser abordada como parte do processo de 

controle da dor no ombro.6 No presente estudo, no entanto, o escore total do SPADI foi 

fortemente correlacionado com o nível de incapacidade do pescoço, mas não com a 

cervicalgia. 

A correlação entre a incapacidade do ombro e a idade foi negativa, o que significa 

que, à medida que a idade aumenta, a incapacidade do ombro relacionada ao 

autodesenvolvimento diminui. Esses achados poderiam ser explicados pelo fato de que, à 

medida que envelhecem, também se tornam menos ativos e seriam menos impactados pela 

dor no ombro, uma vez que realizam menos atividades estressantes envolvendo os membros 

superiores nas atividades básicas e instrumentais da vida diária. No entanto, de acordo com 

nosso conhecimento, não encontramos estudos que mostrassem menos incapacidade do 

ombro autorreferida e dor relacionada à menor participação. Estudos prévios de dor no 

pescoço ou ombro foram realizados entre trabalhadores altamente expostos a fatores 

específicos no trabalho.26,27 É possível que fatores como o alto trabalho repetitivo que exige 

altas demandas do ombro em indivíduos mais jovens possam ter uma influência significativa 

na relação entre ombro deficiência e idade. No entanto, não coletamos dados sobre o tipo de 

trabalho realizado pelos participantes; assim, não poderíamos incluir essa variável na análise. 

Como tal, a correlação negativa entre o escore total do SPADI e a idade permanece por 

esclarecer. 

Observamos uma correlação entre a intensidade da dor no ombro e a intensidade da 

dor na coluna cervical. Van Der Windt et al. (1996) 28 observaram que a presença de dor na 

coluna cervical  

um alto preditor de dor no ombro de origem da lesão capsular. Aumentos de um ponto 

na dor cervical na escala numérica visual podem equivaler a um aumento de 0,4 pontos na 
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intensidade da dor no ombro. A relação entre a intensidade da dor nas duas regiões pode ser 

explicada por uma interconexão neuroanatômica, uma vez que as terminações nervosas 

localizadas na região do ombro também inervam a região cervical através do plexo 

braquial29. 

Os resultados do modelo de regressão logística mostraram que a dor moderada / grave 

no ombro está associada com maior escore total do SPADI e maior intensidade da dor na 

coluna cervical. Esse resultado está de acordo com outros estudos que mostram evidências 

substanciais de maior intensidade da dor no ombro levando ao aumento da incapacidade do 

ombro e da intensidade da dor sendo um forte preditor de diminuição dos movimentos 

funcionais do membro superior.30,31 Além da conexão neuroanatômica entre essas duas 

regiões , o membro superior é mecanicamente conectado ao pescoço e cintura escapular 

através das estruturas musculares e esqueléticas. A carga mecânica dos membros superiores 

pode causar dor no pescoço, aumentar a carga mecânica das estruturas articulares e 

ligamentares do pescoço ou criar um espasmo muscular protetor.32 Além disso, a literatura 

recente indica que o córtex motor primário pode sofrer uma série de alterações relacionadas 

a excitabilidade corticoespinhal alterada de dor crónica, incluindo desinibição movimento e 

imprecision.33 Embora a dor persistente, tais como dor lombar e enxaqueca já têm sido 

associados com a sensibilização da rede neural que cria dor e provoca desinibição das redes 

neuronais vizinhas ou afins, 34 nós não encontrou estudos semelhantes relacionados à dor 

crônica no ombro. 

O escore total do SPADI foi um forte preditor de incapacidade severa do ombro e dor, 

35 reforçando a validade de constructo do SPADI por representar o construto de dor e 

incapacidade do ombro. Além disso, a adição das variáveis NDI, Escore de Incapacidade no 

Ombro, altura e duração da dor no ombro e no pescoço não resultou em aumento da AUC 

para distinguir entre pacientes com dor moderada / intensa e aqueles com dor leve. 

 

Limitações 

A principal limitação deste estudo é que todos os pacientes apresentaram queixas 

crônicas de dor e incapacidade no ombro, portanto nossos resultados não podem ser 

extrapolados para condições agudas. Outra limitação é a falta de informação sobre a demanda 
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funcional regular dos membros superiores que poderia ajudar a esclarecer a correlação 

negativa entre idade e incapacidade do ombro. 

 

Conclusão 

A dor e a incapacidade do ombro estão significativamente relacionadas à dor no 

pescoço em pacientes com sintomas de impacto subacromial. A dor no pescoço e o escore 

total do SPADI são variáveis que podem predizer dor no ombro moderada / grave. 

Clinicamente, a presença de uma dessas variáveis preditivas deve direcionar os clínicos para 

um exame cuidadoso da função do pescoço em pacientes com dor no ombro. A disfunção do 

pescoço e a incapacidade do ombro associada é uma área pouco compreendida e merece 

estudo adicional. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Determinar os melhores valores de corte de autorrelato de dor e disfunção do 

ombro e pescoço, inventário de sensibilização central, pressão e limiares de dor térmica que 

discriminam entre indivíduos saudáveis e aqueles com dor leve / moderada e grave em 

pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro. Métodos: Cento e 

quarenta indivíduos foram classificados em três grupos: sem dor no ombro (NRS = 0), leve / 

moderada (NRS = 2-6) e dor no ombro grave (NRS ≥7) com base na escala numérica de 

avaliação da dor. Cada participante preencheu o Índice de Dor e Incapacidade no Ombro 

(SPADI), o Índice de Incapacidade Cervical (NDI) e o Inventário Central de Sensibilização 

(CSI). Os limiares de dor à pressão (algômetro) e térmico (termostato) para diferentes regiões 

do pescoço e ombro foram obtidos. A curva Receiver Operating Characteristic foi usada para 

determinar os pontos de corte das medidas de resultado. Resultados: As curvas ROC obtidas 

de todas as análises resultam em valores de AUC variando de 0,82 a 1,00 (p <0,05, Sen = 85 

a 100%, Spe = 84 a 100%). O ponto de corte do escore total do SPADI para distinguir 

indivíduos com qualquer nível de intensidade de dor ou com dor intensa daqueles sem dor 

no ombro foi de 27 pontos (Sen = 100%, Spe = 100%). O ponto de corte do escore total do 

SPADI para diferenciar indivíduos com dor leve / moderada e sem dor no ombro foi de 29 

pontos (Sen = 100%, Spe = 100%). Os pontos de corte das outras variáveis estudadas também 

foram gerados. Discussão: Nossas descobertas fornecem valores de corte ideais para 

desfechos relacionados ao pescoço do ombro que serão úteis na prática clínica e na pesquisa 

que identifica pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro e 

diferentes níveis de intensidade da dor. 

 

Palavras-chave: ombro, coluna cervical, limiar de dor, disfunção  
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INTRODUÇÃO 

A dor no ombro é a terceira queixa musculoesquelética mais comum, que leva os 

indivíduos a procurar atendimento de saúde, e a prevalência ocorre em cerca de 20% a 31% 

na população em geral.1,2 

A dor no ombro tem sido associada a outras condições, como dor e incapacidade no 

pescoço3, sugerindo que os profissionais de saúde devem investigar, rastrear e avaliar os 

sintomas do ombro e pescoço para monitorar o estado funcional e diminuir a incapacidade 

relacionada.4,3 Princípios da avaliação musculoesquelética exame abrangente. 

Funcionamento sendo avaliado por medidas subjetivas como na autopercepção do paciente 

em questionários de dor e incapacidade e, mais recentemente, além de medidas objetivas 

como amplitude articular e força muscular, avaliação do processamento da dor como no teste 

sensorial quantitativo (QST).5 

Dentre os questionários de autoavaliação comumente aplicados a pacientes com dor 

no ombro, o Índice de Dor e Incapacidade no Ombro (SPADI) é um questionário de 

articulação específico6 amplamente utilizado na prática clínica devido às boas propriedades 

clinimétricas, curto tempo de aplicação e compreensibilidade.7,8 Assim como os avanços da 

aplicação do questionário SPADI para avaliar a autopercepção do paciente sobre a condição 

do ombro, o Neck Disability Index9 é um questionário utilizado para explorar o autorrelato 

sobre como a dor no pescoço poderia afetar o funcionamento diário dos pacientes, como 

cuidados pessoais. , levantar, ler, trabalhar, dirigir, dormir, atividades recreativas, intensidade 

da dor, concentração e dor de cabeça.10 

Como em outras condições musculoesqueléticas crônicas, o processamento da dor 

está se tornando mais estudado em indivíduos com dor no ombro.11 As alterações no 

processamento da dor consistentes com processos de sensibilização periféricos ou centrais 

podem ser detectadas medindo respostas psicofísicas após a exposição a estímulos 

experimentais padrão (limiar da dor). A sensibilização é identificada por achados como 

hiperalgesia (reduções no limiar da dor) ou soma temporal da dor (aumento da avaliação da 

dor em níveis supra-limiares). Embora a sensibilização periférica tenha sido demonstrada por 

uma redução na sensibilidade à pressão no lado acometido dos participantes com dor 

unilateral no ombro,12 sendo considerada uma manifestação consistente devido à inflamação 

tecidual,11 os achados de sensibilização central ainda são controversos na literatura.11-14 
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Ao lado do QST, o Inventário Central de Sensibilização (CSI) é um questionário de 

25 itens comumente usados para avaliar sintomas somáticos e emocionais relacionados à 

saúde encontrados em pacientes com sensibilização central.15 O CSI é um questionário de 

triagem fácil de administrar que poderia ser aplicado antes de se considerar uma investigação 

completa do QST, uma vez que os resultados preliminares desafiam o uso exclusivo do 

inventário para inferir a sensibilização central em indivíduos com dor no ombro unilateral. 

Assim, auto-relatos de dor e disfunção no ombro e no pescoço e medidas de desfecho 

de sensibilização central estão no foco de interesse de clínicos e pesquisadores. No entanto, 

os valores ótimos de corte de algumas dessas variáveis, úteis para discriminar entre 

indivíduos saudáveis e aqueles com dor no ombro, são escassos. 

Paul et al. (2004)7 propuseram, a partir de uma análise Receiver Operating 

Characteristic (ROC),17 o valor oito [Area Under Curve (AUC) = 0,87] como ponto de corte 

ótimo para o escore total do SPADI para discriminar a mudança de autoavaliação (percepção 

do paciente de melhorar ou não). Portanto, uma pontuação total acima de oito pode ser útil 

como uma referência ancorada pelo paciente para as diferenças clinicamente importantes 

mínimas quando se segue a história natural da condição ou capacidade de resposta da 

intervenção,18 mas não para discriminar aqueles com e sem dor no ombro. 

O ponto de corte ideal do NDI para a discriminação daqueles com dor cervical com 

incapacidade daqueles com cervicalgia sem incapacidade é de 15 pontos (ROC AUC = 0,76). 

No entanto, pessoas com dor cervical que também relataram sintomas nos membros 

superiores escores médios mais elevados do NDI quando comparados àqueles que não o 

fizeram19 e valores de corte do NDI em pacientes com dor no ombro permanecem 

desconhecidos. 

De fato, de acordo com o nosso conhecimento, os valores ótimos de corte para os 

limiares de dor com SPADI, NDI, CSI e pressão, e térmicos em diferentes regiões do pescoço 

e ombro discriminando pacientes saudáveis e com sintomas crônicos de síndrome do impacto 

do ombro não são disponível na literatura. Outro ponto interessante a ser considerado no 

exame de um paciente com dor crônica é que algumas medidas de resultado objetivo apenas 

modestamente predizem a funcionalidade ou os sintomas do paciente autorreferido.20 

Portanto, conhecer a influência da intensidade da dor na precisão da discriminação e nos 
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valores de corte de medidas objetivas e subjetivas de resultados seriam úteis na prática clínica 

e na investigação da eficácia da intervenção em pacientes com dor crônica no ombro. 

Assim, o objetivo deste estudo foi determinar valores ótimos de corte de auto-relato 

de dor e disfunção do ombro e pescoço, inventário de sensibilização central, pressão e 

limiares de dor térmica que discriminam entre indivíduos saudáveis e aqueles com dor leve / 

moderada e grave. em pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro. 

 

MÉTODOS 

Design de estudo 

Um estudo transversal, observacional, de um único centro, que incluiu 70 pacientes 

com sintomas crônicos de síndrome do impacto do ombro e 70 voluntários sem dor no ombro. 

 

Recrutamento de pacientes 

A amostra da pesquisa foi obtida por conveniência e não foi probabilística. 

Voluntários com dor no ombro foram selecionados por meio de encaminhamentos para 

cirurgiões ortopédicos da Secretaria Municipal de Saúde. Voluntários sem dor no ombro e 

pescoço foram selecionados por convite. 

Os critérios de inclusão para indivíduos com incapacidade e dor no ombro foram: 1) 

idade de 30 a 70 anos; 2) dor no ombro como queixa principal; 3) resultados positivos em 

pelo menos três dos seguintes testes de ombro: Hawkins-Kennedy, Neer, Empty Can, arco 

doloroso e resistência à rotação externa. Resultados positivos nesses testes foram 

considerados confirmatórios para a presença de sintomas crônicos de síndrome do impacto 

do ombro.21 

Os critérios de exclusão foram autorrelato de 1) fratura nos membros superiores e 

inferiores nos últimos 6 meses; 2) luxação do ombro; 3) história de fisioterapia para dor no 

ombro nos últimos 6 meses; 4) diagnóstico de fibromialgia, cefaléia do tipo tensional, 

disfunção temporomandibular, comprometimento cognitivo ou doenças sistêmicas não 

controladas (hipertensão, diabetes, lúpus, distúrbios relacionados à tireoide, hepatite). Foram 

excluídos os indivíduos que testaram positivo para radiculopatia da coluna cervical no teste 

de Spurling, teste de distração, teste de tensão do membro superior22 ou teste de aperto23 ou 
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que tiveram rotação cervical <60 ° no lado afetado. Participantes com histórico de 

alcoolismo, uso de drogas ou tabagismo também foram excluídos.24,25 

 

Procedimentos 

Os participantes elegíveis foram contatados por um investigador assistente ou 

investigador principal (TL), altura em que o sujeito foi informado sobre os procedimentos do 

estudo, e foram feitas perguntas sobre a condição clínica. Aqueles que aceitaram participar 

do estudo e preencher os critérios de inclusão foram convidados a participar de uma avaliação 

no Laboratório de Análise de Postura e Movimento Humano (LAPOMH) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Ribeirão Preto. Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade de Ribeirão Preto (CAAE: 54165416.4.0000.5440). 

As variáveis pessoais e demográficas foram coletadas dos participantes e incluíram 

peso, altura e idade. Sinais e sintomas de dor no ombro / pescoço também foram registrados 

como dor no ombro e pescoço durante a última semana e no dia da avaliação, a duração total 

da dor no pescoço e dor no ombro em meses, e o lado afetado. A dominância e quais ombros 

foram afetados também foram medidos. 

Intensidade da dor no ombro: foi avaliada por uma escala numérica de avaliação 

(NRS) da dor. O paciente classificou a dor em uma escala de 0 a 10, onde zero significa "sem 

dor" e 10 "a pior dor imaginável". O NRS foi validado para adultos e idosos. É um 

instrumento confiável para medir a intensidade da dor.26 

Dor no Ombro e Incapacidade: foi avaliado pela versão brasileira do SPADI.27 O 

SPADI é um questionário de 13 itens, composto pelas subescalas dor (cinco itens) e 

incapacidade (oito itens). Cada item é classificado de zero a 10 em uma escala numérica. O 

escore total do SPADI, assim como o escore de cada subescala separadamente, é convertido 

em porcentagens, com escores mais altos indicando pior disfunção do ombro.27 

Deficiência no pescoço: foi avaliada pelo Índice de Incapacidade do Pescoço (NDI). 

Esse instrumento foi adaptado e validado para a população brasileira.9 O NDI é um 

questionário de 10 itens que mede como a intensidade da dor no pescoço afeta a capacidade 

de realizar atividades cotidianas, como cuidados pessoais, levantamento de peso, leitura, 

dores de cabeça, concentração, trabalho, direção e sono. Cada item do NDI pode pontuar até 
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5 pontos por pergunta, sendo uma pontuação total máxima de 50 pontos. Para este estudo, o 

escore total do questionário foi utilizado para fins estatísticos. O escore total do NDI 

classifica o nível de incapacidades do pescoço da seguinte forma: 0-4 pontos: "sem 

deficiência", 5-14 pontos: "deficiência leve", 15-24 pontos: "incapacidade moderada", 25-34 

pontos: "Incapacidade grave "e> 35 pontos:" deficiência completa ".9 

Sintomas de sensibilização central: Foi medido utilizando o Inventário Central de 

Sensibilização (CSI). O CSI é um questionário de duas partes que contém uma pesquisa de 

25 itens (Parte A) que avalia a frequência de sintomas relacionados à saúde associados a 

síndromes de sensibilização central e uma breve pesquisa (Parte B) perguntando se os 

pacientes foram diagnosticados com condições específicas, por exemplo, depressão.28 Os 

participantes classificaram cada questão em uma escala de 5 pontos, com 0 significando 

"nunca" e quatro significando "sempre". Uma resposta resumida é obtida com uma pontuação 

total possível de 100. Escores mais altos estão associados a um maior grau de sintomatologia 

autorreferida. Um escore de corte de 40 foi utilizado para identificar pacientes com síndromes 

de sensibilidade central.28 

Limiares de dor à pressão (PPT): Foi medido usando um algômetro. A velocidade 

constante foi aplicada em torno de 0,5 kg / cm2 / s após o posicionamento correto da ponta 

metálica do dispositivo perpendicular às superfícies anatômicas avaliadas e aplicado por um 

avaliador treinado. O metrônomo digital de frequência de 1 Hz foi utilizado em todas as 

avaliações para fornecer feedback audível e uma padronização de velocidade de força de 

compressão. Um dinamômetro digital (Kratos®, São Paulo, Brasil, DDK-20) foi adaptado 

para avaliar os PPTs. Um disco de borracha de 1,0 cm2 foi encaixado no metal do dispositivo 

para evitar lesões nas superfícies avaliadas. 

O PPT é definido neste estudo como o ponto em que a sensação de pressão se desloca 

para a dor. Antes de o teste ser realizado, o procedimento foi demonstrado na mão do 

investigador, e a análise prática foi realizada na mão direita do sujeito. Após o indivíduo se 

sentir confortável com o procedimento, o teste foi realizado em regiões anatômicas 

específicas, conforme descrito a seguir. Os voluntários foram instruídos a apertar o aparelho 

no exato momento do início da percepção da dor e, após, o estímulo foi interrompido. O 

estímulo de pressão foi repetido três vezes com um intervalo de 30 segundos entre cada 

estímulo. A média dessas medidas foi utilizada para análises. 
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Limiar de dor térmica (calor e frio) (TPT): Foi avaliada por um termostato para medir 

30x3x20 mm2 (Thermal Sensory Analyzer-2001, Medoc, Ramat Yishai, Israel) pele 

acoplada.29 O teste de dor térmica permite que a pele se ajuste a 32 ° C por 5 minutos e depois 

começar a testar com temperaturas a uma taxa padrão de 1 ° C por segundo até que a sensação 

de dor seja notada. O limite superior é igual a 50 ° C e o limite inferior é 0 ° C. 

A pele foi autorizada a adotar a 32 ° C durante 5 minutos e depois os testes foram 

iniciados a temperaturas a 1 ° C por segundo até que o sujeito percebesse a sensação de dor. 

O estímulo térmico foi repetido três vezes, e depois disso, o valor dado pelo dispositivo de 

software foi tabulado na folha de pontuação. Quando o sujeito começou a sentir dor na área 

examinada a quente ou a frio, o sujeito teve que empurrar o aparelho para interromper o 

aumento do estímulo. 

As avaliações dos PPTs e TPTs foram avaliadas em: a) Ombro: na área periarticular 

que representa o local acometido pela dor no ombro, onde está localizada a inserção do 

músculo deltóide, e; b) coluna cervical: no músculo trapézio superior (região occipital), 

trapézio médio (ponto médio entre a sétima vértebra cervical e a borda posterior do acrômio) 

e infraespinal (ventre muscular abaixo da espinha da escápula). 

 

Processamento de dados e análise estatística 

Os indivíduos foram classificados como sem dor no ombro (controles saudáveis) 

(NRS = 0), leve / moderada (NRS = 2 a 6) e grave (NRS ≥ 7) dor no ombro de acordo com a 

NRS da dor. Identificamos pontos de corte para cada uma das variáveis de interesse (por 

exemplo, limiares de dor com SPADI, NDI, CSI, pressão e temperatura) para distinguir entre 

indivíduos sem dor no ombro em relação a todos os indivíduos com dor no ombro; sem dor 

no ombro vs. dor no ombro leve / moderada e sem dor no ombro vs. dor no ombro grave. 

Todos os desfechos foram analisados por meio de uma análise ROC.17 Esse método compara 

os valores de cada medida dos dois grupos selecionados (por exemplo, pacientes com e sem 

dor e disfunção do ombro) e identifica parâmetros que melhor predizem a presença de dor e 

disfunção do ombro (SPADI). NDI, CSI, limiar de dor a pressão e temperatura). Para cada 

corte, a sensibilidade e especificidade foram calculadas. 

Para cada medida, o ponto de corte que maximizou tanto a sensibilidade quanto a 

especificidade, ou seja, onde a sensibilidade e a especificidade eram quase iguais e forneceu 
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os valores mais altos para ambos, foi escolhido. Além disso, o ponto de corte escolhido 

também deve maximizar as razões de verossimilhança positivas e negativas; e a porcentagem 

(%) de pacientes (entre pacientes que têm leve / moderada; dor intensa ou sem dor no ombro) 

classificada corretamente, também conhecida como acurácia. Dois avaliadores 

independentes escolheram o ponto de corte selecionado. Um terceiro examinador foi 

consultado quando houve discordância entre os dois outros revisores. 

Além disso, a maior área sob a curva (AUC) foi observada. A AUC identifica com 

que precisão a medida pode ser classificada corretamente entre pacientes que têm dor no 

ombro ou não. Assim, a medida mais útil pode ser identificada comparando a AUC: as 

medições com valores de AUC mais altos são melhores na discriminação entre grupos.30,31 

As seguintes diretrizes são recomendadas para interpretar o desempenho discriminatório de 

um modelo de AUC: excelente discriminação (AUC = 0,90 a 1,0); boa discriminação (AUC 

= 0,80 a 0,90); discriminação justa (AUC = 0,70 a 0,80); discriminação fraca (AUC = 0,60 a 

0,70); e a discriminação não é melhor do que o acaso (AUC ≤0,50) .32 Todas as análises dos 

dados foram realizadas no software STATA 12.0 (Lakeway Drive, College Station, Texas, 

EUA) e foram realizadas por um estatístico). 

 

RESULTADOS 

A amostra total foi dividida em três subgrupos de acordo com a NRS. Trinta e cinco 

indivíduos tinham dor no ombro leve / moderado (NRS = 2 a 6), 35 tinham dor no ombro 

grave (NRS ≥ 7) e 70 indivíduos não tinham dor no ombro (NRS = 0). As características 

antropométricas e clínicas do grupo de pacientes estão resumidas na Tabela 1. A média, o 

desvio padrão, os valores mínimo e máximo de todas as variáveis estudadas de cada um dos 

três grupos estão na Tabela 2. 

 

Tabela 1. Características da amostra participante do estudo 

Variáveis 
Sem dor 

n=70 

Leve/moderada 

n=35 

Severa 

n=35 

 Média (SD) 
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Idade 51.85 (8.28) 52.25 (7.64) 51.92 (9.21) 

Peso (Kg) 68.84 (9.29) 69.38 (12.94) 71.62 (11.05) 

Altura (cm) 163.2 (8.21) 163.34 (9.39) 162.51 (6.79) 

Duração de dor (meses) - 24.2 (13.7) 27.45 (8.01) 

 Valor absoluto (%) 

Sexo    

Femino 45 (64.3) 22 (62.9) 22 (62.9) 

Masculino 25 (35.7) 13 (37.1) 13 (37.1) 

Dominância    

Direito 47 (67.1) 32 (91.4) 29 (82.9) 

Esquerdo 23 (32.9) 3 (8.6) 6 (17.1) 

Ombro doloroso    

Direito - 23 (65.7) 26 (74.3) 

Esquerdo - 12 (34.3) 9 (25.7) 
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Tabela 2. Valores de média e desvio padrão (DP), mínimo (Min) e máximo (Max) de todas as variáveis estudadas dos sujeitos sem dor 

no ombro, com dor leve / moderada e dor no ombro grave. 

SPADI - Shoulder Pain and Disability Index, NDI - Neck Disability Index, CSI - Central Sensitization Inventory, LDP – Limiar de dor por pressão, LDT – Limiar 

de dor por temperatura.  

Variáveis 

Sem dor 

n=70 

Dor leve/moderada 

n=35 

Dor Severa 

n=35 

Média (SD) Min Max Média (SD) Min Max Média (SD) Min Max 

SPADI dor (%) 0 (0) 0 0 37.1 (19) 15 82 49.4 (20.4) 22 86 

SPADI incapacidade (%) 0 (0) 0 0 69.7 (16.8) 40 100 73.4 (17.4) 30 100 

SPADI total (%) 0 (0) 0 0 58.3 (17) 30 93 66.7 (16.9) 30 98 

NDI (pontos) 0 (0) 0 0 21.2 (8.24) 11 35 25.5 (5.1) 13 34 

CSI (pontos) 10.2 (3.79) 3 19 34 (11.2) 20 65 41.7 (16.9) 18 67 

LDP deltoide (kgf/cm2) 7.21 (0.91) 5.70 8.99 2.48 (1.35) 1.90 3.21 2.00 (1.22) 109 255 

LDP infraspinhal (kgf/cm2) 7.95 (1.00) 5.05 9.97 2.94 (1.63) 2.05 3.89 2.24 (1.32) 189 309 

LDP trapézio superior (kgf/cm2) 8.27 (1.19) 6.07 9.97 2.96 (1.57) 2.04 3.90 2.34 (1.31) 189 309 

LDP trapézio médio (kgf/cm2) 7.94 (1.14) 6.09 9.97 2.72 (1.53) 2.01 3.98 2.37 (1.32) 200 303 

LDT deltoide (º) 48 (1.0) 46 50 39.5 (2.4) 33 44 38.9 (2.3) 33 44 

LDT calor infraspinhal (º) 47.6 (1.1) 46 50 40.1 (2.3) 34 44 38.9 (2.6) 33 42 

LDT calor  trapézio superior (º) 48.1 (1.1) 45 50 39.3 (2.0) 33 41 39.6 (2.5) 33 44 

LDT calor  trapézio médio (º) 48 (1.0) 47 49 39.5 (1.4) 34 41 39.4 (2.5) 33 44 

LDT calor deltoide (º) 0.8 (0.4) 0.4 1.5 9.9 (1.3) 7 13 9.8 (1.0) 8 11 

LDT calor infraspinhal (º) 0.8 (0.3) 0.3 1.5 9.5 (2) 1 11 9.6 (2.1) 1 11 

LDT fri trapezio superior (º) 0.8 (0.3) 0.3 1.4 9 (2.4) 2 11 9.4 (2.2) 4 12 

LDT frio trapezio médio (º) 0.9 (0.3) 0.3 1.5 9.8 (1.8) 4 12 9.2 (2.1) 3 11 
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Valores de corte 

As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam cada um dos pontos de corte e suas respectivas 

sensibilidades, especificidades, acurácia (a porcentagem de corretamente classificada) e 

razões de verossimilhança das medidas de desfecho de interesse para discriminar os 

indivíduos nos grupos de par estudados (sem dor vs dor no ombro, sem dor vs. leve / 

moderada e sem dor vs. dor severa). A AUC para indivíduos discriminados com e sem dor 

no ombro, variou de 0,84 a 1,00 com um nível de significância de menos de 0,05 para todas 

as variáveis. A AUC para indivíduos discriminados com dor no ombro leve / moderada e sem 

dor no ombro varia de 0,94 a 1,00 com um nível de significância de menos de 0,05 para todas 

as variáveis. A AUC para indivíduos discriminados com dor severa no ombro e sem dor no 

ombro varia de 0,82 a 1,00 com um nível de significância de menos de 0,05 para todas as 

variáveis. 
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Tabela 3. Cortes, exatidão [e intervalo de confiança de 95%] sensibilidade e especificidade, acurácia (ACC), razão de verossimilhança 

positiva (+ LR) e razão de verossimilhança negativa (-LR) ao discriminar entre indivíduos com (n = 70) e sem dor no ombro (n = 70). 

Variáveis (n=140) Cut-off AUC [95%CI] Sensibilidade Especificidade ACC (%) +LR -LR 

SPADI dor (%) 15 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.50 

SPADI incapacidade (%) 40 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.50 

SPADI total (%) 27 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

NDI (pontos) 11 0.99 [0.97;1.00] 98.57 100 99.29 1.00 0.01 

CSI (pontos) 20 0.97 [0.94;0.99] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP deltoide (kgf/cm2) 2.89 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP infraspinhal (kgf/cm2) 5.05 0.84 [0.79;0.90] 99 100 99.05 1.00 0.01 

LDP trapézio superior (kgf/cm2) 5.67 0.99 [0.99;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP trapézio médio (kgf/cm2) 3.98 0.99 [0.99;1.00] 100 99 99.05 1.00 0.00 

LDT deltoide (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio superior (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio médio (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor deltoide (º) 7 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 4 0.99 [0.98;1.00] 97 100 99.05 1.00 0.03 

LDT fri trapezio superior (º) 4.8 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT frio trapezio médio (º) 2.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI - Shoulder Pain and Disability Index, NDI - Neck Disability Index, CSI - Central Sensitization Inventory, LDP – Limiar de dor por pressão, LDT – Limiar 

de dor por temperatura, AUC – Area Under Curve, 95%CI - 95% of confidence interval, ACC – accuracy. 
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Tabela 4. Cortes, sensibilidade e especificidade, precisão (ACC), razão de verossimilhança positiva (+ LR) e razão de verossimilhança 

negativa (-LR) ao discriminar entre indivíduos com = 35) e sem dor no ombro (n = 70). 

Variáveis (n=105) Cut-off AUC [95%CI] Sensibilidade Especificidade ACC (%) +LR -LR 

SPADI dor (%) 15 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI incapacidade (%) 30 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.50 

SPADI total (%) 27 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

NDI (pontos) 11 1.00 [1.00;1.00] 98.57 100 99.2 1.00 0.01 

CSI (pontos) 16 0.94 [0.89;0.96] 92.86 90 91.4 9.28 0.07 

LDP deltoide (kgf/cm2) 2.89 1.00 [1.00;1.00] 100 88.57 94.2 8.75 0.00 

LDP infraspinhal (kgf/cm2) 5.05 0.99 [0.99;1.00] 98.57 100 99.2 1.00 0.01 

LDP trapézio superior (kgf/cm2) 5.67 0.94 [0.89;0.92] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP trapézio médio (kgf/cm2) 6.07 0.99 [0.99;1.00] 98.57 100 99.2 1.00 0.01 

LDT deltoide (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio superior (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio médio (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor deltoide (º) 7 0.99 [0.98;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 4 1.00 [1.00;1.00] 97.14 100 98.5 1.00 0.03 

LDT fri trapezio superior (º) 4 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT frio trapezio médio (º) 2.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI - Shoulder Pain and Disability Index, NDI - Neck Disability Index, CSI - Central Sensitization Inventory, LDP – Limiar de dor por pressão, LDT – Limiar 

de dor por temperatura, AUC – Area Under Curve, 95%CI - 95% of confidence interval, ACC – accuracy. 
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Tabela 5. Valores de corte, exatidão [e intervalo de confiança de 95%] sensibilidade e especificidade, exatidão (ACC), razão de 

verossimilhança positiva (+ LR) e razão de verossimilhança negativa (-LR) ao discriminar entre indivíduos com severa (n = 35) e sem 

dor no ombro (n = 70). 

Variáveis (n=105) Cut-off AUC [95%CI] Sensibilidade Especificidade ACC (%) +LR -LR 

SPADI dor (%) 21 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI incapacidade (%) 30 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI total (%) 29 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

NDI (pontos) 11 0.98 [0.95;1.00] 97.14 100 99.05 1.00 0.01 

CSI (pontos) 20 0.82 [0.75;0.85] 85.71 84.29 84.76 5.45 0.16 

LDP deltoide (kgf/cm2) 2.55 1.00 [1.00;1.00] 100 97.14 99 2.75 0.00 

LDP infraspinhal (kgf/cm2) 3.67 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP trapézio superior (kgf/cm2) 3.00 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDP trapézio médio (kgf/cm2) 3.98 0.99 [0.98;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT deltoide (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio superior (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor  trapézio médio (º) 44.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor deltoide (º) 8 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT calor infraspinhal (º) 4  0.99 [0.98;1.00] 97.14 100 99.05 1.00 0.03 

LDT fri trapezio superior (º) 4 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

LDT frio trapezio médio (º) 2.6 1.00 [1.00;1.00] 100 100 100 1.00 0.00 

SPADI - Shoulder Pain and Disability Index, NDI - Neck Disability Index, CSI - Central Sensitization Inventory, LDP – Limiar de dor por pressão, LDT – Limiar 

de dor por temperatura, AUC – Area Under Curve, 95%CI - 95% of confidence interval, ACC – accuracy. 
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DISCUSSÃO 

O estudo teve como objetivo obter valores de corte para que os médicos possam 

classificar pessoas saudáveis como aquelas com sintomas crônicos de síndrome do impacto do 

ombro. Os resultados do estudo foram que determinamos pontos de corte ideais para os 

questionários SPADI, NDI e CSI para distinguir pessoas com ou sem dor e disfunção do ombro. 

Além disso, o mesmo foi observado para os valores do limiar de dor por pressão e temperatura. 

Os pontos de corte foram gerados para as variáveis e apresentaram bons valores de sensibilidade 

(indicando corretamente os sujeitos com dor no ombro) e especificidade (identificando 

corretamente os sujeitos sem dor no ombro). 

Primeiro, o ponto de corte do escore total do SPADI foi de 27, quando se procurou 

discriminar entre sujeitos com e sem dor no ombro. Paul et al. (2004)7 identificaram um corte 

para identificar pessoas que melhoram ou não melhoram sua dor. O ponto de corte foi de 8 

pontos. No entanto, este estudo não investigou um ponto de corte para distinguir entre os 

indivíduos com e sem dor no ombro, para verificar quem melhorou daqueles que não 

apresentaram melhora, portanto nossos resultados não podem ser comparados com este. Além 

disso, os autores não apresentaram valores de sensibilidade e especificidade, apenas a área da 

curva. Outra diferença entre nosso estudo com o estudo de Paul et al. (2004)7 foi que os sujeitos 

apresentaram dor generalizada no ombro e em nosso estudo os pacientes com sintomas crônicos 

de síndrome do impacto do ombro. Segundo Angst et al. (2011)8, não há pontos de corte 

distintos para refletir a gravidade. Além disso, valores normativos empíricos não são 

determinados. Portanto, é difícil comparar nossos resultados com outros estudos devido à falta 

de evidências. Portanto, nosso estudo acrescenta novidade ao campo. 

Observou-se que os indivíduos do grupo com dor no ombro apresentaram queixas de 

dor na coluna cervical. Macdermid et al. (2009)33 com uma revisão da literatura sobre o NDI, 

descreveram que devemos determinar o valor alvo de acordo com o nível de incapacidade. No 

entanto, a interpretação da pontuação do NDI não foi estabelecida. O ponto de corte do NDI 

para distinguir o indivíduo com e sem dor no ombro para o presente estudo como 11 Kato et al. 

(2012)19 determinaram o valor de corte para a discriminação daqueles com dor no pescoço grave 

o suficiente para fazê-los procurar atendimento médico. Quanto ao grupo de dor no pescoço em 

sua totalidade, o valor de corte ideal para este subconjunto foi de 15 pontos. Vernon e Mior 

(2008)10 estabelecem a pontuação de 0 a 8 como ausência de deficiência na descrição original. 

Miettinen et al. (2004)34 encontraram um valor de 40 como o limite normal para lesão por efeito 
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de chicotada. Ambos não realizaram validação estatística dessas categorias. No entanto, até 

onde sabemos, nenhum estudo investigou o valor de corte do NDI para distinguir entre dor no 

ombro ou não. Assim, nosso estudo fornece novas evidências sobre os pontos de corte do NDI 

em uma população com dor no ombro. 

Observando os valores do índice de sensibilização central (ICS), podemos verificar que, 

seguindo a literatura, o grupo de dor severa e leve / moderada no ombro apresentou média acima 

de 40 e 34, respectivamente. O ponto de corte estimado para populações com dor 

musculoesquelética descrito na literatura é 3535 em 40 pontos.28,36 Dos pacientes com dor 

intensa no ombro dos sem dor e 16 para distinguir os indivíduos com dor no ombro leve / 

moderado daqueles sem dor. Com bons valores de sensibilidade (indicando corretamente os 

sujeitos com dor no ombro) e especificidade (identificando corretamente os sujeitos sem dor no 

ombro). 

Os valores do limiar de dor dos músculos da região cervical variaram entre 2,89 kgf / 

cm2 (deltóide) e 3,98 kgf / cm2 (trapézio médio). Estes valores foram validados para 

discriminar dor e disfunção no ombro de pacientes saudáveis. Com uma sensibilidade de 100% 

e especificidade de 98,57%. Fischer (1987)37 estabeleceu os valores de PPT de controles 

saudáveis para o músculo trapézio em 3,7 kgf / cm2. No entanto, para os outros músculos e 

indivíduos com dor no ombro, a responsividade do limiar de dor por pressão e temperatura 

ainda é desconhecida. 

Proporcionamos ótimos pontos de corte para diferentes medidas relacionadas à dor e 

incapacidade do ombro e principalmente usando as principais medidas que são usadas para essa 

população. Os resultados deste estudo, portanto, fornecem aos pesquisadores e clínicos dados 

de corte para indivíduos saudáveis daqueles que têm alguma disfunção do ombro associada à 

coluna cervical. 

Quando comparamos pontos de corte para diferentes comparações saudáveis versus 

severas ou saudáveis. Constatamos que os valores dos questionários que avaliam dor e 

incapacidade do ombro e cervical foram maiores nos indivíduos que apresentaram dor intensa 

no ombro, além disso, o índice de sensibilização central também foi maior nesse grupo. Os 

valores do limiar de dor por pressão e temperatura foram semelhantes entre os dois grupos. Não 

podemos discutir esses valores pelo fato de que outros estudos não realizaram essas divisões de 

grupo. No entanto, demonstramos a importância de gerar pontos de corte para distinguir 
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indivíduos com dor intensa no ombro de pessoas saudáveis e também daquelas com dor leve / 

moderada e sem dor no ombro. 

Como mencionado acima, este é o primeiro estudo a investigar os pontos de corte de 

várias medidas utilizadas para caracterizar pessoas com dor no ombro. Além disso, o tamanho 

da amostra foi adequado, e chegamos a um bom número de pacientes com sintomas crônicos 

de síndrome do impacto do ombro. As medidas de resultado usadas para gerar pontos de corte 

são comumente usadas na prática clínica. 

Existem limitações no presente estudo. Embora tenhamos mostrado a adequação da 

amostragem para o aspecto da dor no ombro, pessoas de diferentes nações ou culturas podem 

reagir de maneira diferente ao mesmo nível de dor no ombro, de acordo com seus estilos de 

vida e hábitos. Outra limitação deste estudo é que todos os pacientes apresentaram queixas 

crônicas de dor no ombro e incapacidade, de modo que nossos resultados não podem ser 

extrapolados para condições agudas. 

Algumas implicações clínicas podem ser destacadas em relação aos resultados gerais 

deste estudo. O reconhecimento precoce de sinais e sintomas de distúrbios do ombro é útil na 

avaliação prognóstica de pacientes com esta sintomatologia, uma vez que a presença de outras 

condições de dor está associada a uma maior gravidade do ombro, como a presença de dor na 

coluna cervical. Sendo que estas medidas são frequentemente verificadas através de 

questionários. Além disso, a avaliação da sensibilidade dos músculos do ombro e da coluna 

cervical é importante. 

Conclui-se que os valores de corte dos limiares de dor do SPADI, NDI, CSI, pressão e 

temperatura apresentados neste estudo serão úteis para futuras pesquisas e, principalmente, para 

a prática clínica que utiliza esses instrumentos de medida para discriminar indivíduos saudáveis 

daqueles com dor e disfunção no ombro. 
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4 CONCLUSÃO GERAL  

 Os resultados demonstram que a dor e a incapacidade do ombro estão significativamente 

relacionadas à dor no pescoço em pacientes com sintomas crônicos de síndrome do impacto do 

ombro. A dor no pescoço e o escore total do SPADI são variáveis que podem predizer dor no 

ombro moderada / grave. Clinicamente, a presença de uma dessas variáveis preditivas deve 

direcionar os clínicos para um exame cuidadoso da função do pescoço em pacientes com dor 

no ombro. A disfunção do pescoço e a incapacidade do ombro associada é uma área pouco 

compreendida e merece estudo adicional. Além disso, foram gerados valores de corte dos 

limiares de dor do SPADI, NDI, CSI, pressão e temperatura que serão úteis para futuras 

pesquisas e, principalmente, para a prática clínica que utiliza esses instrumentos de medida para 

discriminar indivíduos saudáveis daqueles com dor. e disfunção no ombro. 
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