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Resumo 

A avaliação do complexo articular do ombro é constantemente taxada de difícil 
avaliação em decorrência ao elevado número de elementos anatômicos 
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intervenientes nela e da biomecânica destes em relação ao ombro. A sua análise 
torna-se bastante complexa, em função da cintura escapular que requer elevada 
mobilidade, associada à interação de cerca de 30 músculos, o que torna esta porção 
da estrutura anatômica do corpo humano tão instável sendo sua grande maioria 
localizada em pequenas áreas anatômicas, além de ser uma articulação capaz de se 
mover nos três eixos articulares e as inúmeras lesões que podem ocorrer no interior 
ou fora de sua articulação. Com as demandas de força, resistência e flexibilidade que 
são colocadas sobre o ombro durante a vida cotidiana, muitas vezes se torna uma 
fonte de queixas músculo esqueléticas e patologias. Portanto, é uma estrutura que os 
prestadores de cuidados de saúde devem estar confortáveis avaliando. Tendo em 
vista a complexidade e a extensão dos aspectos anatômicos e biomecânicos do 
ombro, é reconhecido a necessidade do vasto conhecimento desta articulação para 
que se possa realizar um bom exame do paciente. Para isto foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura disponível entre os anos de 2010 e 2021 nas bases de dados 
Lilacs, Scielo, Medline e PEDro, tendo encontrado um total de 24 (vinte e quatro) 
artigos  para a síntese objetivando descrever as técnicas e exames realizados durante 
a avaliação do ombro dispondo-os em um manual técnico. As várias referências 
levantadas na pesquisa bibliométrica serviram de base para a elaboração do manual 
de avaliação musculo esuqeletica do ombro estudadas neste trabalho destacam os 
estudos da história clínica, DA observação e triagem, DA inspeção e palpação, DOS 
testes de mobilidade, DA avaliação de Amplitude de Movimentos (ADM), DO 
movimento e jogo articular, DOS testes de comprimento muscular, DOS testes de 
forca muscular, avaliação funcional e testes clínicos especiais como recursos 
essenciais para uma boa avaliação, estes quando aplicados dentro de um manual 
organizado e manifestados em um fluxograma são uma ferramenta conveniente para 
a realização da avaliação músculo esquelética do ombro. 
 

Palavras-chave: Ombro; Articulação do Ombro; Lesões do Ombro, Manual de 

Avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The occurrence of the shoulder joint complex is constantly rated as a difficulty due to 
the number of intervening anatomical elements and their biomechanics in relation to 
the shoulder. interaction of 30 muscles, which makes this portion of the atomic 
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structure of the body so large being so localized in small and atomic areas, in addition 
to being a joint capable of moving in all three joint axes and as large as its complexity 
can occur inside or outside its articulation. With the demands on strength, endurance 
and flexibility that shoulders are not in everyday life, they often become a source of 
musculoskeletal complaints and pathologies. Therefore, it is a framework that 
healthcare providers should be comfortable evaluating. In view of the complexity and 
extent of the anatomical and biomechanical aspects of the shoulder, the need for 
extensive knowledge of this joint is recognized so that a good examination of the 
patient can be performed. and 2021 in the Lilacs, Scielo, Medline and PEDro 
databases found a total of 24 (twenty-four) articles for a synthesis aiming to describe 
how techniques and tests performed during a shoulder assessment available in a 
technical manual. Among the movement analysis as evaluation analysis, motion 
analysis, joint motion analysis, motion study evaluation, observation and observation, 
evaluation, joint motion evaluation, joint motion analysis, of muscle strength movement 
testing, muscle strength movement analysis, functional flow and special clinical tests 
as essential resources for a good assessment, these are evaluated when applied 
within a manual organized in a graphic a convenient tool for carrying out the 
assessment of the musculoskeletal shoulder of the. 
 
Keywords: Shoulder; Shoulder Joint; Shoulder Injuries, Assessment Manual. 
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1  Introdução 

 

 A articulação do ombro, também conhecida como articulação glenoumeral é 

uma articulação esferoide do tipo sinovial que detém uma das maiores amplitudes de 

movimento do corpo. Seus músculos possuem uma ampla gama de movimentos, 

dentre eles os movimentos de abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna e 

rotação externa. Sendo todos os movimentos anteriormente citados ligados a um osso 

central a escápula onde todos os músculos interagem em sua face lateral está contida 

a cavidade glenoidea, a qual é rodeada e reforçada pelo labrum glenoidal, capsula 

articular, ligamentos que à rodeiam e estruturas miotendineas do manguito rotador 

(BAKHSH e NICANDRI, 2018). 

 Devido ao elevado número de elementos anatômicos intervenientes na 

biomecânica do ombro, a sua análise torna-se bastante complexa. Como se sabe, a 

função da cintura escapular requer elevada mobilidade, associada à interação de 

cerca de 30 músculos, o que torna esta porção da estrutura anatômica do corpo 

humana tão instável (HALL e SUSAN, 2000). 

 Observando o complexo articular do ombro é possível avalia-lo através da 

analise das articulações que o constituem começando, então, por analisar a 

articulação glenoumeral. 

 Dentro da articulação glenoumeral a cápsula articular e o fato da cabeça do 

úmero ser muito maior que a cavidade glenoidea fazem com que esta articulação seja 

a mais móvel do corpo humano apresentando os movimentos de abdução e adução 

sendo o movimento de abdução (abertura lateral do braço para cima até cerca de 90º) 

mais amplo, como acontece no movimento previamente analisado, que o movimento 

de adução, sendo que o eixo de rotação deste movimento seja um eixo paralelo ao 

eixo da cavidade glenoidea no plano coronal; flexão e extensão (VEEGERA e VAN 

DER HELM, 2017). 

 Nesses casos o movimento de flexão (abertura anterior do braço até cerca de 

90º) é mais amplo que o movimento de extensão (abertura posterior do braço), sendo 

que o eixo de rotação é perpendicular à cavidade glenoidea no plano sagital; rotação 
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medial e lateral (interna e externa). Esse movimento é descrito pela rotação do úmero 

relativamente ao seu eixo axial, sendo que pode ser no sentido medial ou interior ou 

no sentido lateral ou exterior e circundução que é o movimento combinado dos 3 

movimentos atrás analisados (VEEGERA e VAN DER HELM, 2017). 

 A articulação esternoclavicular apresenta uma cinemática composta por três 

tipos de movimentos distintos que são descritos como: elevação e depressão, os 

movimento de translação da clavícula segundo um eixo antero-posterior, no plano 

vertical e em torno do ponto de articulação com o esterno; movimento 

anterior/Protrusão e posterior/Retração nos quais a clavícula descreve um movimento 

de translação no plano horizontal em torno do ponto de articulação com o esterno; 

rotação que é o movimento descrito pela clavícula quando roda segundo o seu eixo 

axial. (VEEGERA e VAN DER HELM, 2017) 

 A articulação acromioclavicular articulação tem uma função de desmultiplicador 

da rotação da clavícula, ou seja, quando a clavícula realiza os movimentos antero-

posteriores, descrevendo um arco cujo raio é o próprio comprimento desta estrutura 

óssea, e devido ao fato de o tórax não ser redondo mas sim achatado obriga a um 

deslizamento antero-posterior da articulação acromioclavicular, para que haja uma 

adaptação da clavícula à escapula por alteração do ângulo de abertura entre estes 

dois ossos, fazendo com que a escapula consiga adaptar-se ao tórax. Caso esta 

articulação fosse rígida a escapula sairia para frente ou para trás (FUKUDA e CRAIG, 

2010). 

 É possível observar que o ângulo clavicular varia linearmente com o ângulo de 

abdução do úmero entre os 20 e os 120º, sendo que a partir dos 120º o ângulo 

clavicular não apresenta alterações significativas. No que se refere à rotação 

clavicular, esta apresenta uma relação claramente não linear função do ângulo de 

abdução umeral. Até cerca de 50º de abdução do úmero, a clavícula apresenta uma 

rotação axial aproximadamente nula. A partir daí, a rotação interna da clavícula evolui 

de uma forma exponencial, sendo que para um ângulo de abdução de 150º, a clavícula 

apresenta uma rotação sobre si própria de cerca de 35º (ENGIN e CHEN, 2016). 
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 Dentro da cintura escapular os movimentos são compostos pelos movimentos 

coordenados da escapula e clavícula essa combinação resulta em: elevação e 

depressão que ocorrem segundo um eixo antero-posterior. Quando se faz elevação 

da cintura escapular à extremidade esternal da clavícula deprime-se enquanto a 

extremidade acromial se eleva, arrastando consigo a escapula, e vice-versa; protração 

e retração: nestes movimentos a clavícula move-se segundo um eixo vertical (ENGIN 

e CHEN, 2016). 

 Tendo a sua extremidade esternal fixa, a clavícula pode rodar para frente 

(Protração), ou rodar para trás (Retração); rotação anterior e posterior (superior e 

inferior) os quais são movimentos caracterizados pela rotação anterior da articulação 

esternoclavicular onde a parte superior da clavícula fica orientada anteriormente. Este 

movimento faz com que a articulação acromioclavicular desloque a escapula de modo 

a que ângulo inferior desta fique orientado antero-lateralmente e a cavidade glenóide 

se desloque supero-lateralmente (ENGIN e CHEN, 2016). 

 Há de salientar que os movimentos de elevação/depressão e 

protração/retração são muito amplos, o que leva a uma rotação de cerca de 30º ao 

nível da articulação esternoclavicular em cada direção. 

 A junção de todas estas estruturas anatômicas torna a articulação do ombro 

extremamente complexa, mas ainda sim se mostram vital para a manutenção da 

função dos membros superiores. Com as demandas de força, resistência e 

flexibilidade que são colocadas no ombro na vida cotidiana, muitas vezes se torna 

uma fonte de queixas musculoesqueléticas e patologias. O conjunto de tantas 

estruturas anatômicas e o grande número de movimentos contidos nesta articulação 

torna abstruso a avaliação do ombro. Portanto, é uma estrutura que os prestadores 

de cuidados de saúde devem estar confortáveis avaliando (BAKHSH, NICANDRI, 

2018). 

 Já para Lizzio, Meta, Fidai e Makhni (2017) o qual reuniu em seu trabalho a 

correlação entre história clínica e exame físico para instabilidade do ombro. O exame 

físico do ombro começa com uma avaliação completa da coluna cervical onde o 

movimento é avaliado em todas as direções. O exame do ombro segue a típica 
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avaliação de sintomas musculoesqueléticos, que inclui inspeção, palpação, amplitude 

de movimento, avaliação de força, avaliação neurovascular e testes especializados. 

             Para O’ Kane e Toresdahl (2014) o exame físico do ombro tem sido estudado 

extensivamente, mas a qualidade e o poder estatístico das pesquisas publicadas 

geralmente são baixos, assim sendo estes descreveram em seu trabalho um conjunto 

de técnicas de avaliação do ombro baseados em evidência. 

 Van Kampen et al (2014) também disserta sobra a avaliação do ombro mas 

este descreve o valor da combinação entre as características do paciente, sua história 

clínica e os testes clínicos do ombro para o diagnóstico do manguito rotador. Porem 

este relata que testes clínicos individuais tem acuidade moderada no diagnóstico do 

manguito rotador surgindo a necessidade de uma gama de técnicas adicionais aos 

testes clínicos e demonstrando a necessidade de um leque de habilidades no 

momento da avaliação. 

 Dentro da literatura existem estudos que descrevem exames para o ombro 

(Borms e Cools, 2018; Barbosa, 2019), embora muitos não sejam necessariamente 

qualificados, devido ao fato destes não descreverem a assertividade destes exames. 

Alguns dos complicadores desses estudos é a dependência dos exames físicos em 

um resultado subjetivo, ou seja, o paciente relatar dor com determinados movimentos. 

 Muitos testes de ombro também são inespecíficos quando usados 

isoladamente devido ao fato de terem ou uma sensibilidade muito alta e baixa 

especificidade ou o contrário uma sensibilidade baixa com alta especificidade, pois 

padrões semelhantes de achados do exame físico podem ser produzidos por múltiplas 

patologias. Além disso, algumas patologias do ombro podem ser assintomáticas, 

criando desafios ao interpretar os resultados de ambos os exames físicos e exames 

de imagem como citado por Parubocz, Ghedin e Beirão (2015). 

            Devido a isso faz se necessário para estudantes e profissionais, a capacidade 

de ter raciocínio critico, demandar objetividade e utilizar a precisão e o cuidado 

necessário para uma boa avaliação, de maneira que sejam realizados de forma 

acurada e adequada, fornecendo informações confiáveis. Assim sendo livros e 
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manuais de avaliação são utilizados como ferramentas para guiar uma boa avaliação 

garantindo a qualidade e assertividade das técnicas utilizadas nesse processo. 

 Apesar desses desafios, existem sistemas bem projetados e de qualidade  

BASEADOS NA METODOLOGIA DO DESIGN THINKING E que podem fornecer 

COM MAIOR PRECISÃO evidências para uma série de testes de ombro que quando 

colocados dentro de um manual guiam uma avaliação eficiente com seus objetivos, e 

de fácil uso para os profissionais de saúde. 

 Desse modo, conduz-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como o Design 

Thinking poderia guiar a construção de um manual orientativo para a obtenção de 

diagnosticos da articulação do ombro? 

 

1.1 Objetivo  

 Elaborar um manual de avaliação músculo esquelética do ombro. 

 

Objetivos específicos  

 (1)Descrever as técnicas realizados durante a avaliação; 

           (2)Descrever exames realizados durante a avaliação; 

           (3)Descrever o modelo de abordagem do Design Thinking como ferramenta 

auxiliar no processo de construção deste manual. 

 

1.2 Contribuição do Trabalho 

 Durante a vivência dos vários profissionais das áreas da saúde o contato com 

o complexo articular do ombro se torna comum, encontrando obstáculos em cada um 

destes contatos. Sendo assim este se mostra uma região bastante complexa e de 

difícil diagnóstico, despertando um interesse especial e certo apreço pelo desafio de 

dobrá-lo nestes profissionais. 

 Sendo assim, este trabalho visa auxiliar e orientar os múltiplos profissionais 

que tem como rotina a avaliação da articulação do ombro, dentre esses estão os 

profissionais da grande área da ciência da saúde, profissionais das exatas, 

profissionais de ciência e tecnologia entre outros que julgarem necessário consultar o 
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manual para facilitar o entendimento sobre a avaliação do complexo articular do 

ombro, através da elaboração de um manual de avaliação músculo esquelética desta 

articulação. 

 Melhorando a qualidade do processo de avaliação e proporcionando uma gama 

de recursos a estes profissionais. Gerando uma contribuição técnica cientifica pelos 

materiais contidos neste além de Inovação Tecnológica e retribuição sócio-cultural. 

 Justificando o presente trabalho pela necessidade de um protocolo de 

avaliação que una e atualize todos os métodos dispostos em periódicos e sistemas 

virtuais demonstrando suas respectivas assertividades e eficiência no processo de 

avaliação os quais são utilizados pelos profissionais durante o desempenho de suas 

funções provendo: Praticidade e Capacidade de resolução, informações atuais e 

compiladas num único material, melhora do custo benefício além de impacto positivo 

na saúde e para população. 

 

2 O contexto e a realidade investigada 

 

 O ombro, região anatômica constituída pelos ossos clavícula, úmero e 

escápula, apresenta configuração topográfica complexa, pois abrangem três 

articulações sinoviais, sendo estas a glenoumeral, a acromioclavicular e a esterno 

clavicular. Além disso é constituído por duas interfaces de movimento sendo 

representadas pela escápulotoracica e umeroacromial (PEREIRA,et al. 2021). 

 A articulação escápulo umeral é conectada por numerosos ligamentos e 

circundado por vinte músculos, demonstrando a sua complexidade (PEREIRA, et 

al.2021; HALL, 2005). No entanto, apesar dessa configuração, a articulação do ombro 

em condições normais mantém os movimentos e a estabilidade adequados com a 

mobilidade dos componentes de modo integrado e sinérgico. Sob esse escopo, vale 

ressaltar que alterações num destes elementos anatômicos repercutira, 

consequentemente, nas ações de outras articulações (YAMAGUCHI, 2000). 

 Esta região complexa é responsável pela articulação das extremidades 

superiores com o tronco axial do esqueleto. Ele desempenha um papel vital na função 
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dos braços e mãos, cuja destreza diferencia os seres humanos de muitos outros 

mamíferos. Com as demandas de força, resistência e flexibilidade que são colocadas 

no ombro na vida cotidiana, muitas vezes se torna uma fonte de queixas 

musculoesqueléticas e patologias. Portanto, é uma estrutura que os prestadores de 

cuidados de saúde devem estar confortáveis avaliando (BAKHSH, NICANDRI, 2018). 

 Devido ao papel incrivelmente complexo e multifacetado do ombro em uso das 

extremidades superiores, é comum fonte de patologia, especialmente em atletas. Com 

a multidão de estruturas envolvidas na função do ombro, isolar uma patologia 

específica para tratar depende de uma análise completa e exame físico (BAKHSH, 

NICANDRI, 2018). 

 Dentre as disfunções músculo esqueléticas, os distúrbios do ombro são 

extremamente comuns como a síndrome do impacto ou capsulite adesiva 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 deste sintoma após três anos. 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). 

 A dor no ombro é uma queixa comum em 22,3% da população comum 

principalmente em mulheres acima de 50 anos sendo as lesões do manguito rotador 

comuns na prática ortopédica e desportiva, responsáveis por cerca de 70% dos 

quadros de dor na articulação do ombro. Sua ruptura completa está relacionada a 

indivíduos jovens devido a situações traumáticas, enquanto que nos pacientes com 

mais de 60 anos tem como etiologia a fragilidade tendinosa, com microtraumas 

repetitivos relacionados à anatomia acromial e pobre vascularização tendínea 

(FEITOSA et al, 2021). 

 No Brasil, mais de 80% dos diagnósticos que resultaram em benefícios da 

previdência social ou em aposentadorias por acidente e invalidez foram decorrentes 

de transtornos musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, envolvendo 

principalmente os membros superiores (MENDONÇA; ASSUNÇÃO, 2012). A dor e 
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disfunção do ombro frequentemente comprometem as habilidades motoras, as 

atividades ocupacionais e a qualidade de vida, representam um problema 

socioeconômico importante, por interferirem na assiduidade no trabalho e na 

produtividade dos trabalhadores, resultando em altos gastos com estes pacientes 

(HOOFTMAN, et al. 2011). 

 Em sua maioria, as lesões no ombro causam dor e limitação funcional. Esses 

sintomas são as razões que levam o indivíduo a procurar tratamento médico. Tendo 

em vista que o exame físico é um indicador insuficiente para avaliar aspectos 

funcionais e sociais, é necessário que se conte com instrumentos de avaliação que 

possam ser utilizados na prática clínica (LOPES,et al. 2013). 

 Devido a isso faz se necessário para estudantes e profissionais, a capacidade 

de ter raciocínio critico e utilizar a precisão e o cuidado necessário para uma boa 

avaliação de forma que sejam realizados de forma acurada e adequada, fornecendo 

informações confiáveis (KENDALL, 2007). 

            Ainda para Kendall (2007), os profissionais de saúde podem e devem ter um 

papel efetivo na promoção do bem estar isso se tiverem consciência de como realizar 

uma avaliação minuciosa que revele os problemas e afecções do seu paciente. 

 Kendall (2007) descreve que sobre os problemas músculo esqueléticos, os 

objetivos do tratamento são a restauração e manutenção da amplitude de movimento 

adequada, do bom alinhamento e do equilíbrio muscular. É essencial que o 

profissional escolha e realize efetivamente a avaliação e testes que guiem e auxiliem 

na resolução de problemas, para fornecer um diagnóstico diferencial, estabelecer ou 

modificar procedimentos terapêuticos, melhorar a função ou aliviar dor. 

 Uma compreensão da anatomia desta articulação é necessária para o 

entendimento tanto dos estados normais quanto patológicos. Além disso, para auxiliar 

no diagnóstico, um exame físico completo é inestimável para identificar patologias ou 

perda da função. 

 Tendo em vista a complexidade e a extensão dos aspectos anatômicos e 

biomecânicos do ombro, é reconhecido a necessidade do conhecimento destes 

tópicos para que se possa realizar um bom exame do paciente.  
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 Dentre as várias referências estudadas neste trabalho estas citaram o estudo 

da história clínica, observação e triagem, inspeção e palpação, testes de mobilidade, 

Avaliação de Amplitude de Movimentos (ADM), movimento e jogo articular, testes de 

comprimento muscular, testes de forca muscular, avaliação funcional e testes clínicos 

especiais como recursos essenciais para uma boa avaliação, assim sendo estes serão 

descritos a seguir. 

 

2.1 História Clínica  

 A história clinica é um dos primeiros passos a se seguir dentro de uma 

avaliação, contida na anamnese é levada por um questionário lógico seguido pelo 

profissional avaliador. O examinador deve prestar atenção aos detalhes do relato 

presente e dos eventos passados, ser capaz de escutar polidamente, ao mesmo 

tempo em que dirige a entrevista, realizar perguntas concisas e diretas, de maneira 

lógica, auxiliam na obtenção das informações apropriadas (HEBERT, et al. 2016). 

 O examinador deve começar a entrevista determinando a história do evento 

presente. As perguntas devem incluir: 

• Quando o episódio começou? 

• Qual foi a etiologia (traumática ou insidiosa)? 

• Os sintomas são o mesmo ou apresentam maior intensidade? 

 É importante investigar episódios prévios e, em caso positivo, verificar 

ocorrência, etiologia, duração e resolução do quadro. 

 É útil determinar características da dor sendo esta constante ou intermitente. 

Os sintomas decorrentes durante a mudança de posição podem ser indicativos de 

natureza mecânica. Se eles permanecerem inalterados, sem importar a posição ou a 

atividade, podem sugerir natureza química, secundários a liberação de substancias 

nocivas em nível suficiente para irritar as terminações nervosas. A dor constante que 

muda de intensidade ou de qualidade é considerada intermitente. É também útil 

especificar situações onde os sintomas melhoram ou pioram, e quão rapidamente isso 

se verifica. Se o paciente desenvolve dor rapidamente ao executar atividade, e 

persistência por longo período de tempo, o examinador deve considera-la como sendo 
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irritável. É conveniente modificar a parte física do exame evitando exacerbar os 

sintomas (JIA, et al. 2011). 

 As escalas com graduações de dor (Escala de Dor de McGill) ou numeradas 

de 0 a 10 podem ser usada para compreender de forma mais objetiva a percepção da 

dor pelo paciente (PIMENTA, TEIXEIRA, 1997). 

 A informação recolhida deve ser vinculada com a área primaria da queixa e 

com qualquer área relacionada. Devem ser observados locais de dor irradiada, 

anestesia ou parestesia. Isso permite ao examinador desenvolver o quadro total do 

problema. Também auxilia a avaliar se há qualquer relação entre as áreas. A 

qualidade ou descrição da dor (em facada, continua) nas próprias palavras do 

paciente também deve ser registrada. Se ele se queixar de dor em queimação, a raiz 

nervosa pode estar implicada, enquanto a dor profunda pode estar associada a 

disfunção muscular (BARTSCH, et al. 2010). 

 

2.2 Instrumentos para avaliação do complexo do ombro 

 A dor no ombro é a terceira condição ortopédica mais comum dentre as lesões 

musculoesqueléticas (LINAKER e WALKER-BONE, 2015).A síndrome do impacto é o 

principal diagnóstico de dor no ombro (NEER 1972), e refere-se à compressão e/ou 

abrasão dos tendões dos músculos do manguito rotador, cabo longo do bíceps ou 

bursa subacromial contra o arco coracoacromial ou superfície anteroinferior do 

acrômio durante a elevação do braço (NEER, 1983).Lesões do membro superior estão 

diretamente relacionadas com incapacidade e limitações funcionais que refletem em 

mudanças de vida para o indivíduo (ROSÉN, LUNDBORG, 2003). 

 Na avaliação físico-funcional do membro superior são incluídos testes de 

mobilidade articular, força muscular, sensibilidade, testes de desempenho e também 

os questionários de autorrelato (SCHUIN et al, 2003). Os instrumentos têm sido cada 

vez mais utilizados na prática clínica, pois trazem informações fundamentais sobre a 

evolução do paciente, a eficácia do tratamento e prognóstico (GARRATT et al, 2002). 

 Os instrumentos podem ser divididos em genéricos, específicos e 

individualizados (CALVERT, FREEMANTLE, 2003). Os instrumentos genéricos 
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avaliam a qualidade de vida e funcionalidade com diferentes doenças e condições de 

saúde.  Já os instrumentos específicos são voltados a um segmento corporal, 

articulação ou doença específica como o DASH e sua versão reduzida o Quick-DASH 

que avalia disfunções no membro superior (BEATON e WRIGHT, 2005).  

 A terceira categoria de classificação dos questionários é a que avalia a 

evolução da doença ou disfunção após tratamento de cada indivíduo, porém não 

compararam grupos de pacientes. Como exemplo desse tipo de questionário existem 

o Patient Generated Index e o Patient Specific Functional Scale (PSFS) Stratford et 

al, (2005). 

  Atualmente, o termo síndrome do impacto do ombro tem sido bastante 

discutido, pois acredita-se que o mecanismo de compressão seja menos prevalente 

do que inicialmente proposto (BRAMAN et al. 2014; McFARLAND et al. 2013). 

 Existem vários questionários e escalas com foco no ombro e membros 

superiores para avaliar dor e função em indivíduos com dor no ombro (BOT et al. 

2004, CONSTANT e MURLEY, 1987; NUTTON, McBIRNIE, PHILLIPS, 1997; HUDAK, 

HAMADIO, BUMBADIER, 1996). Esses questionários podem fornecer informações 

importantes que irão contribuir para o processo de decisão clínica e sobre a 

efetividade de protocolos de reabilitação, conforme analisado a seguir: 

 

2.2.1 Questionario Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) 

  O questionário Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) foi 

desenvolvido para avaliar incapacidades físicas e sintomas relacionados a várias 

desordens dos membros superiores. Esse questionário é amplamente utilizado para 

avaliar indivíduos com sintomas de impacto no ombro (HEREDIA-RIZO et al. 2013; 

HALDORSEN et al. 2014; CAMARGO et al. 2015; HAIK, ALBUQUERQUE-SENDIN e 

CAMARGO, 2017; ROSA et al., 2017). Em 2005, o questionário DASH foi traduzido e 

adaptado culturalmente para o Português do Brasil (ORFALE et al. 2005). 

 Este questionário considera o membro superior como uma unidade funcional e 

compreende aspectos específicos e genéricos. Possui um total de 30 questões que 

avaliam a dor e a função do paciente durante a semana anterior. Vinte e uma questões 
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medem o nível de dificuldade para realizar diferentes atividades físicas, cinco avaliam 

a gravidade dos sintomas e quatro o impacto que a condição de saúde pode ter nas 

atividades sociais, trabalho, auto-imagem e rotina do sono. Também há dois módulos 

opcionais, com quatro questões cada, que avaliam o impacto da condição do membro 

superior para praticar esporte ou tocar um instrumento musical, ou no trabalho. 

 O questionário DASH foi desenvolvido com base na Classificação Internacional 

de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (AMADIO, 2001) que, 

posteriormente, deu origem à Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). 

 Em 2001, a Organização Mundial da Saúde adotou a CIF para classificar 

funcionalidade e incapacidade do indivíduo. A CIF classifica a saúde de modo 

multidimensional considerando perspectivas biológicas, individuais e sociais. Para 

esta classificação, são considerados diferentes componentes: funções do corpo e 

estrutura corporal, atividades e participação, fatores ambientais e fatores pessoais 

(WHO, 2001). 

 As propriedades psicométricas do questionário DASH já foram avaliadas pela 

Teoria Clássica dos Testes (JEROSCH-HEROLD, CHESTER e SHEPSTONE, 2017) 

em pacientes com Acidente Vascular Encefálico, Síndrome do Túnel do Carpo, 

desordens no manguito rotador, desordens ortopédicas no cotovelo, entre outros 

(BAKER et al. 2016; BUNTRAGULPOONTAWE et al. 2018; HUNG et al. 2018; 

JANES-BELIN et al. 2018), e pela análise Rasch em indivíduos com Esclerose Múltipla 

e com Contratura de Dupuytren (CANO et al. 2011; FORGET et al. 2014). 

QUESTIONARIO Patient Specific Functional Scale (PSFS) 

  

2.2.2 Questionario Patient Specific Functional Scale (PSFS) 

 O PSFS tem suas propriedades de medidas já analisadas mostrando serem 

válidas, confiáveis e responsivas em diferentes condições músculoesqueléticas como 

dor lombar, disfunções no pescoço, radiculopatia cervical, disfunções no joelho, dor 

nas costas (PENGEL, REFSHAUGEe MAHER, 2004). 

 As vantagens propostas por este questionário incluem ampla aplicabilidade, 

principalmente nas disfunções musculoesqueléticas, facilidade de administração, e 
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resultados específicos, conjunto de fatores que são esperados em uma boa escala de 

medida (STRATFORD et al, 2015). Foi demostrado que o PSFS engloba amplamente 

os componentes de atividade da CIF (FAIRBAIRN, 2012). Entretanto, o questionário 

PSFS ainda não está validado para as disfunções do membro superior. 

 O PSFS é um questionário no qual os indivíduos são convidados a identificar 

de 3 a 5 atividades importantes que são consideradas incapazes de executar ou que 

estão tendo dificuldade devido a sua condição e em seguida graduam o nível da sua 

dificuldade numa escala de 11 pontos, de 0 a 10. Quanto maior a pontuação melhor 

a sua condição (STRATFORD et al, 2015). 

 

2.3 Exame físico 

 A habilidade de examinar uma articulação de forma completa e acurada é parte 

essencial do processo diagnostico para avaliar um problema ortopédico. Para tanto, 

o examinador deve possuir conhecimento completo de anatomia, biomecânica e 

cinesiologia, bem como compreender a estrutura, a função e a resposta dos vários 

tecidos. A informação é obtida por meio da observação e da palpação. O examinador 

deve ser capaz de determinar se a patologia do paciente tem origem no aparelho 

locomotor ou não (NEWMAN, 2018). 

 O processo de exame deve ser executado em ordem especifica e lógica. Essa 

ordem permanecera a mesma, não importa se o examinador está verificando a 

articulação do ombro ou a coluna vertebral. É importante que se desenvolva o habito 

de utilizar uma rotina sequencial para ser tão organizado e eficiente quanto possível 

e para evitar a omissão inadvertida de informações (NEWMAN, 2018). 

 

2.4 Inspeção 

 Este exame deve iniciar antes do indivíduo adentrar a sala de avaliação, e 

antes que ele esteja ciente da inspeção do observador. Podem ser examinadas 

informações com relação ao grau de incapacidade, ao nível de funcionamento, entre 

outros. O examinador deve prestar cuidadosa atenção às expressões faciais do 

indivíduo no que diz respeito ao grau de desconforto que está experimentando. 
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 Observar o paciente fornece uma visão inicial no diagnóstico. A inspeção 

começa no momento em que o examinador deposita seus olhos no paciente. Notar 

como o paciente se levanta da cadeira, sua marcha e o movimento da extremidade 

superior contralateral fornecem dados importantes (CASTRO e JEROSCH, 2005). 

 Após a avaliação inicial é possível observar se o paciente se despe de maneira 

uniforme e simétrica. No caso de ombro congelado se este evita qualquer rotação e 

movimentos acima do eixo horizontal quando se despe. Se estiver presente bursite 

calcária aguda, a dor intensa leva o paciente a segurar de forma veemente o braço 

afetado contra o corpo com a outra mão. Os pacientes com ruptura no manguito 

rotador frequentemente pedem auxílio para se despir porque falta força para abduzir 

o braço. Um braço aduzido e mantido em rotação interna é sugestivo de paralisia de 

Erb (OLIN, BRANDÃO, YAMADA,2020). 

 Sempre despir ambos os ombros para o exame. A inspeção é iniciada em vista 

anterior e continua posteriormente. Notar quaisquer flictenas, hematomas, arranhões, 

cicatrizes ou outras alterações cutâneas patológicas. A assimetria e especialmente a 

atrofia muscular, é melhor revelada pela comparação de um lado com o outro. A vista 

tangencial lateral compara os lados. Ela revela pequenas diferenças entre as 

articulações esterno claviculares que, por sua vez, podem ser causadas por 

subluxação e luxação ou por alterações degenerativas na articulação (JONGH et al., 

2011). 

 Ao observar e comparar a articulação acrômio clavicular em ambos os lados, 

manter atenção a edemas ou degraus resultantes de diástase ou sinal de degrau 

acrômio claviculares. O complexo ombro braço caído com a clavícula elevada e um 

fenômeno de “tecla de piano” formam o diagnóstico pela observação, tal como a 

ruptura da cabeça longa do tendão do bíceps, em que há migração distal do ventre 

muscular. O mesmo se aplica aos distúrbios congênitos, como a deformidade de 

Sprengel, a síndrome de Klippel-Feil, torcicolo congênito ou a fratura clavicular de 

ocorrência frequente em recém-nascidos e bebês (CASTRO e JEROSCH, 2005). 

 A atrofia isolada do tendão do músculo supraespinal pode sugerir ruptura no 

tendão. A atrofia dos músculos supraespinal e infraespinal podem ser causadas pela 
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ruptura do manguito rotador ou por síndromes localizadas na incisura escapular. A 

atrofia isolada do músculo infraespinal pode ser provocada por compressão do ramo 

infraespinal do nervo supraescapular. A qual ocorre, com freqüência, em esportistas 

que realizam movimentos com os braços acima da cabeça (JONGH et al., 2011). 

 A atrofia unilateral do músculo trapézio, eventualmente em conjunto com 

fibrose após dissecção de linfonodos superficiais, implica lesão do nervo acessório. 

Algumas lesões e distúrbios podem ser detectados na inspeção. A perda da forma 

muscular do ombro, com o braço levemente abduzido e em leve rotação interna, 

constitui sinal de luxação anterior. Isso contrasta com a luxação posterior, na qual o 

braço é mantido em rotação interna e adução. Nesse caso, a anatomia do ombro 

geralmente parece normal (CASTRO e JEROSCH, 2005). 

 O ombro caído é visto no lado dominante de atletas que utilizam apenas um 

dos membros superiores, assim como a rotação interna espontânea pela hipertrofia 

do músculo peitoral. Em razão do ombro caído, pode ocorrer a síndrome secundária 

do desfiladeiro torácico e, em consequência, o pinçamento secundário do espaço 

subacromial. Um hematoma bem definido no terço médio da clavícula sinaliza uma 

possível fratura. A saliência conspícua da escápula é o resultado da paralisia dos 

músculos que a fixam (YANG et al., 2021). 

 Todo exame da cintura escapular inclui exame da coluna cervical. Com 

freqüência, a causa dos sintomas do ombro pode ser encontrada na coluna cervical, 

e vice-versa. O exame inclui a avaliação da mobilidade em flexão e extensão, a 

inclinação lateral direita e esquerda e a rotação direita e esquerda mantendo a cabeça 

na posição neutra além de fletida e estendida (CASTRO e JEROSCH, 2005). 

 

2.5 Palpação 

A palpação é um método cuidadoso que visa através do toque avaliar o relevo 

osteoarticular e os ventres musculares com seus tendões e suas inserções. Muitas 

vezes, deve ser feita apenas com a ponta de apenas um dedo, para que se possam 

identificar estruturas que estão muito próximas. O conhecimento da sintopia, que é a 
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relação de circunjacência entre as diferentes estruturas, é de fundamental importância 

para o diagnóstico correto (BARTSCH,et al. 2010). 

A articulação acromio clavicular é frequente sitio de dor, que, por vezes, passa 

despercebida ao exame; ela deve ser palpada comparativamente. A palpação da 

região anterior ao acrômio fornece dados importantes: se, a palpação, for associada 

à movimentação passiva e ativa do ombro, é possível sentir crepitação local, indicativa 

de processo reacional crônico da bolsa serosa e/ou dos tendões. (BARTSCH,et al. 

2010).  

 A palpação é feita com o paciente sentado ou em pé. Com maior frequência, 

estão envolvidas as articulações e as partes moles imediatamente circundantes. 

 

Região Método 

Articulação esterno clavicular Fique atrás do paciente e comece examinando a 

articulação esterno clavicular. Segure a clavícula entre o 

polegar e o indicador e mova-a anteriormente seguido de 

posteriormente, avaliando a instabilidade. A sensibilidade 

à palpação sem instabilidade sinaliza irritação articular. 

Deslize os dedos lateralmente ao longo da clavícula a 

partir da articulação esterno clavicular até a acrômio 

clavicular. As irregularidades de uma fratura antiga serão 

palpáveis. 

Articulação acrômio clavicular Para a palpação da articulação acrômio clavicular, o 

braço é aduzido e o cotovelo fletido. Assim, quando o 

paciente realiza movimentos de elevação ou extensão, o 

espaço articular pode ser facilmente palpado. 

Particularmente em atletas cujo esporte envolva 

movimentos acima da cabeça e em halterofilistas ou 

levantadores de peso, a articulação com freqüência é 

sensível à palpação, indicando irritação articular ou início 

de alterações degenerativas. A instabilidade ou a 

articulação acrômio clavicular frouxa pode ser detectada 

agarrando-se a clavícula entre o polegar e o indicador e 

movendo-a para a frente e para trás. Se a extremidade 
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lateral da clavícula estiver saliente como resultado de 

traumatismo com separação acrômio clavicular, esta 

pode ser reduzida pela aplicação de pressão vertical. 

Quando a pressão é liberada, volta para a posição original 

(fenômeno da “tecla de piano”). 

Processo coracóide A seguir, mover o dedo por aproximadamente uma ou 

duas polpas digitais medial e inferior, para palpar o 

processo coracóide. Se a cabeça curta do bíceps ou o 

músculo coracobraquial estiverem sobrecarregados, a 

área fica sensível à palpação. Nos raros casos de impacto 

do processo coracóide, pode haver sintomas locais nessa 

proeminência óssea. 

Tendão longo do bíceps A parte proximal do tendão longo do bíceps fica no 

espaço subacromial e corre pelo estreito sulco 

intertubercular. Este último pode ser palpado 

profundamente na região do músculo deltóide anterior. 

Com o braço do paciente flexionado no cotovelo, rodando 

de forma passiva o braço interna e externamente, 

apresentam-se o tubérculo menor, o sulco intertubercular 

e o tubérculo maior numa situação mais facilmente 

palpável. Em caso de patologia nessa região, a palpação 

causa grande desconforto. Se o tendão apresentar 

tendência à subluxação ou luxação, esse teste indica 

instabilidade para estabelecimento do diagnóstico. 

Tendão do subescapular  

 

A irritação do tendão do subescapular em atletas é 

consequência de estresse em esportes de arremesso. 

Com o braço em rotação externa, a inserção tendínea 

pode ser palpada perto do tubérculo menor. 

Cápsula articular ventral Com o braço em rotação externa, a cápsula articular 

ventral e o complexo labral podem ser palpados entre o 

processo coracóide e o tubérculo menor. A dor localizada 

nessa área por irritação ou lesões dos estabilizadores 

passivos anteriores constitui sinal de instabilidade 

anterior. 
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Cápsula articular ventral Com o braço em rotação externa, a cápsula articular 

ventral e o complexo labral podem ser palpados entre o 

processo coracóide e o tubérculo menor. A dor localizada 

nessa área por irritação ou lesões dos estabilizadores 

passivos anteriores constitui sinal de instabilidade 

anterior. 

Músculo peitoral maior A inserção tendínea do músculo peitoral maior está 

localizada distalmente ao tubérculo menor do úmero. As 

alterações nesse músculo são encontradas não raro em 

halterofilistas. É freqüente a anamnese revelar o uso de 

esteróides anabolizantes. Essas drogas podem ocasionar 

a ruptura do músculo peitoral. 

Espaço subacromial Com o ombro na posição neutra, nem a bolsa 

subacromial, nem o tendão do supraespinal são 

palpáveis. A extensão passiva do ombro roda para fora 

as estruturas abaixo do acrômio, permitindo a palpação 

da parte anterior do tendão do supra-espinal. As partes 

localizadas mais posteriormente são expostas pela flexão 

do braço e permitem a palpação logo atrás da margem 

posterior do acrômio. 

Tendão do infraespinal O tendão do infraespinal na porção posterior e lateral da 

cabeça do úmero é acessível com o braço em posição 

neutra. As alterações degenerativas ou as lesões por 

estresse são menos frequentes do que as no tendão do 

supraespinal; achados patológicos, contudo, podem estar 

presentes, particularmente em atletas com articulações 

hipermóveis ou instáveis, sendo resultado de estresse 

repetitivo excêntrico dos rotadores externos. 

(CASTRO e JEROSCH, 2005; YANG et al., 2021; JONGH et al., 2011; OLIN, 

BRANDÃO, YAMADA,2020). 

 A palpação sistemática e ordenada abre caminho para uma investigação 

minuciosa. Apesar das importantes informações adquiridas pelo exame físico, essas 

podem não ser suficientes para a diferenciação positiva de rupturas superiores, 

intratendíneas ou inferiores do manguito rotador. Uma vez que essa diferenciação é 
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crítica para a determinação do tratamento, a confirmação diagnóstica deve ser 

complementada com diagnóstico por imagens (CASTRO e JEROSCH, 2005). 

 

2.6 Avaliação de força muscular 

 Pacientes que relatam fraqueza podem querer dizer cansaço, incômodo 

ou fraqueza muscular. Portanto, o examinador deve definir a natureza precisa dos 

sintomas, incluindo localização exata, tempo de ocorrência, fatores precipitantes e 

atenuantes e sinais e sintomas associados (NEWMAN, 2018). 

 A força de grupos musculares específicos é testada contra resistência, 

comparando-se um lado do corpo com o outro. No entanto, a dor pode impedir um 

esforço total durante o teste de força (NEWMAN, 2018). 

 A força deve ser graduada. A escala a seguir, originalmente desenvolvida pelo 

Medical Research Council of The United Kingdom descrita por Hermans et al (2012), 

atualmente é utilizada de forma universal: 

I. Contração muscular não visível 

II. Contração muscular visível com ou sem indício de movimento 

III. Movimentos dos membros, mas não em relação à gravidade. 

IV. Movimento do membro contra a gravidade, mas sem resistência. 

V. Movimento do membro em relação a pelo menos alguma resistência imposta 

pelo examinador força normal 

 A dificuldade com essa e outras escalas similares é a grande variação de força 

possível entre os graus 4 e 5. 

Músculo Etapa Descrição 

Supra Espinhoso Ação Abduz a junta do ombro e estabiliza a 
cabeça do úmero na cavidade glenoidea 
durante os movimentos dessa junta. 

Paciente Sentado em pé, com o membro superior na 
lateral do corpo, a cabeça e o pescoço 
estendido e flexionado lateralmente em 
direção ao mesmo lado e a face virada para 
o lado oposto. 

Teste Inicio da abdução do úmero. 

Resistência Contra o antebraço, na direção da adução 

Deltoide Ação Abdução da junta do ombro realizado 
principalmente pelas fibras medias, com 
estabilização pelas fibras anteriores e 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gicos/sintomas-dos-dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gicos/fraqueza
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posteriores. Além disso as fibras anteriores 
flexionam-se e, na posição de supinação, 
rodam medialmente a junta do ombro. As 
fibras posteriores estendem-se e, na posição 
de pronação, rodam lateralmente a junta do 
ombro. 

Paciente Sentado. 

Fixação A posição do tronco em relação ao membro 
superior neste teste é tal que um tronco 
estável necessita de maior estabilização 
pelo examinador. Se os músculos de flexão 
escapular estiverem fracos, o examinador 
deve então estabilizar a escapula. 

Teste Abdução do ombro sem rotação. Ao 
posicionar o ombro na posição de teste o 
cotovelo deve estar flexionado para indicar a 
posição neutra da rotação. No entanto o 
ombro pode ser estendido depois da posição 
estar estabelecida, de modo que a 
extremidade estendida pode ser utilizada 
como uma alavanca mais longa. 

Resistência Contra a superfície dorsal da extremidade 
distal do úmero se o cotovelo estiver 
flexionado, ou contra o antebraço se o 
cotovelo estiver estendido. 

Deltoide Anterior Paciente Sentado. 

Fixação A posição do tronco em relação ao membro 
superior neste teste é tal que um tronco 
estável necessita de maior estabilização 
pelo examinador. Se os músculos de flexão 
escapular estiverem fracos, o examinador 
deve então estabilizar a escapula. 

Resistência Contra a superfície antero medial do 
membro superior, na direção da adução e da 
extensão discreta. 

Teste Abdução do ombro na posição de flexão 
discreta e rotação medial. O examinador 
coloca uma mão sobre o punho do paciente 
para assegurar que o cotovelo não será 
elevado pela ação reversa dos músculos 
extensores de punho, que pode ocorrer se o 
paciente puder pressionar sua mão sobre o 
tórax. 

Deltoide Posterior Paciente Sentado 

Fixação A posição do tronco em relação ao 
membro superior neste teste é tal 
que um tronco estável necessita de 
maior estabilização pelo examinador. 
Se os músculos de flexão escapular 
estiverem fracos, o examinador deve 
então estabilizar a escapula. 
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Teste Abdução do ombro com discreta 
extensão, com o úmero em ligeira 
rotação medial. na posição sentada 
ereta, é necessário posicionar o 
úmero em ligeira rotação medial para 
colocar as fibras posteriores em uma 
posição antigravitacional. 

Resistência Contra a superfície postero lateral do 
membro superior, acima do cotovelo, 
na direção da adução e da flexão 
discreta. 

Peitoral Maior 
Fibras Superiores 

Ação Aduz e roda medialmente o úmero. 
Ele pode auxiliar na elevação do 
tórax, como na inspiração forçada. 

Paciente Em decúbito dorsal. 

Teste Iniciando com o cotovelo estendido e 
com o ombro em flexão de 90º e 
discreta rotação medial, o úmero é 
aduzido horizontalmente em direção 
à extremidade esternal da clavícula. 

Resistência Contra o antebraço, na direção da 
abdução horizontal. 

Peitoral Maior 
Fibras Inferiores 

Ação Aduz e roda medialmente o úmero. 
Ele pode auxiliar na elevação do 
tórax, como na inspiração forçada. 

Paciente Em decúbito dorsal. 

Fixação O examinador coloca uma mão sobre 
a crista ilíaca oposta para manter a 
pelve firmemente na mesa. As partes 
anteriores dos músculos oblíquos 
interno e externo estabilizam o tórax 
em relação à pelve. Em casos de 
fraqueza abdominal, o tórax, em vez 
da pelve, deve estar estabilizado. O 
músculo tríceps mantém o cotovelo 
estendido 

Teste Iniciando com o cotovelo estendido e 
com o ombro flexionado em discreta 
rotação medial, adução do membro 
superior obliquamente em direção à 
crista ilíaca oposta. 

Resistência Pressão: Obliquamente contra o 
antebraço, nas direções lateral e 
cefálica. 
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Peitoral Menor Ação Com a origem fixada, inclina a 
escapula anteriormente, ou seja, 
roda a escapula sobre um eixo 
coronal, de modo que o processo 
coracoide se move anteriormente e 
caudalmente enquanto a angulo 
inferior se move posterior e 
medialmente. Com a escapula 
estabilizada, para fixar a inserção o 
músculo peitoral menor auxilia na 
inspiração forçada. 

Paciente Em decúbito dorsal. 

Teste Impulso para frente do ombro com o 
membro superior na lateral do corpo. 
O indivíduo não deve exercer 
pressão sobra à mão para forçar o 
membro para frente. Se necessário, 
elevar a mão e o cotovelo do 
indivíduo da mesa. 

Resistência Contra a face anterior do ombro, para 
baixo, em direção a mesa. 

Infra Espinhal Ação Roda lateralmente a junta do ombro 
e estabiliza a cabeça do úmero na 
cavidade glenoidea durante os 
movimentos dessa junta. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Fixação O membro superior repousa na 
mesa. O examinador coloca a mão 
esquerda sobre o braço do paciente, 
próximo ao cotovelo, e estabiliza o 
úmero para assegurar a rotação, 
prevenindo os movimentos de 
adução ou abdução. 

Teste Rotação lateral do úmero com o 
cotovelo mantido em angulo reto. 

Resistência Usando a antebraço como alavanca, 
a pressão é aplicada na direção da 
rotação medial do úmero. 

Redondo Menor Ação Roda lateralmente a junta do ombro 
e estabiliza a cabeça do úmero na 
cavidade glenoidea durante 
movimentos dessa junta. 

Paciente Em decúbito ventral. 
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Teste Rotação lateral do úmero com o 
cotovelo mantido em angulo reto. 

Resistência Usando o antebraço como alavanca, 
a pressão é aplicada na direção da 
rotação medial do úmero. 

Rotadores Mediais Paciente Em decúbito dorsal. 

Fixação O examinador aplica uma 
contrapressão contra a face externa 
da extremidade distal do úmero para 
garantir o movimento de rotação. 

Teste Rotação medial do úmero, com o 
membro superior na lateral do corpo 
e o cotovelo mantido em angulo reto. 

Resistência Utilizando o antebraço como uma 
alavanca a pressão é aplicada na 
direção da rotação lateral do úmero. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Fixação O membro superior repousa na 
mesa. O examinado posiciona a mão 
sob o membro superior, próximo ao 
cotovelo, protegendo-o contra a 
pressão da mesa e estabiliza o 
úmero para garantir a rotação e 
evitar adução ou abdução. Os 
músculos romboides provem a 
fixação da escapula. 

Teste Rotação medial do úmero, com o 
cotovelo mantido em angulo reto. 

Resistência Utilizando o antebraço como 
alavanca, a pressão é aplicada na 
direção da rotação lateral do úmero. 

Redondo Maior Ação Roda medialmente a articulação do 
ombro e estabiliza a cabeça do 
úmero na cavidade glenoidea 
durante os movimentos desta 
articulação. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Fixação Geralmente não é necessário, pois o 
peso do corpo provê fixação 
suficiente. Caso fixação adicional 
seja necessária, o ombro oposto 
pode ser mantido para baixo na 
mesa. 
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Teste Extensão e adução do úmero na 
posição de rotação medial, com a 
mão na crista ilíaca posterior. 

Resistência Contra o membro superior, acima do 
cotovelo, na direção da abdução e da 
flexão. 

Subescapular Ação Roda medialmente aduz e estende a 
articulação do ombro 

Paciente Em decúbito ventral. 

Fixação Geralmente não é necessário, pois o 
peso do corpo provê fixação 
suficiente. Caso fixação adicional 
seja necessária, o ombro oposto 
pode ser mantido para baixo na 
mesa. 

Teste Extensão e adução do úmero na 
posição de rotação medial, com a 
mão na crista ilíaca posterior. 

Resistência Contra o membro superior, acima do 
cotovelo, na direção da abdução e da 
flexão. 

Grande Dorsal Ação Com a origem fixada, roda 
medialmente, aduz e estende a 
articulação do ombro. Pela ação 
continua, deprime a cintura escapula 
e auxilia na flexão lateral do tronco. 

Paciente Em decúbito ventral 

Fixação Uma das mãos do examinador aplica 
uma pressão contralateral sobre a 
pelve 

Teste Adução do membro superior com 
extensão na posição de rotação 
medial. 

Resistência Contra o antebraço, na direção da 
abdução, e discreta flexão do 
membro superior. 

Romboide Maior e 
Menor 

Ação Aduzem e elevam a escapula e 
rodam-na de modo que a cavidade 
glenoidea assume a direção caudal. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Teste Adução e elevação da escapula, com 
rotação medial do angulo inferior. 
Para obter esta posição da escapula 
e a alavancagem para pressão no 
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teste o membro superior é 
posicionado com o cotovelo 
flexionado, o úmero é aduzido em 
direção à lateral do corpo em 
extensão discreta e leve rotação 
lateral. 

Resistência Contra o ombro na direção da 
depressão e contra a cabeça na 
direção da flexão antero-lateral. 

Levantador da Escapula Ação Com a origem fixada, eleva a 
escapula e auxilia na rotação, de 
modo que a cavidade glenoidea 
assume uma direção caudal. Com a 
inserção fixada e atuando 
unilateralmente, flexiona 
lateralmente as vértebras cervicais e 
roda para o mesmo lado. Atuando 
bilateralmente pode auxiliar na 
extensão cervical. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Teste Adução e elevação da escapula, com 
rotação medial do angulo inferior. 
Para obter esta posição da escapula 
e a alavancagem para pressão no 
teste o membro superior é 
posicionado com o cotovelo 
flexionado, o úmero é aduzido em 
direção à lateral do corpo em 
extensão discreta e leve rotação 
lateral. 

Resistência Contra o ombro na direção da 
depressão e contra a cabeça na 
direção da flexão antero-lateral. 

Trapézio Ação Com a origem fixada, há adução da 
escapula, realizada principalmente 
pelas fibras médias, com 
estabilização pelas fibras superiores 
e inferiores. Ocorre também rotação 
da escapula, de modo que a 
cavidade glenoidea assume a 
direção cefálica, realizada 
principalmente pelas fibras 
superiores e inferiores, com 
estabilização pelas fibras médias. 
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Além disso, as fibras superiores 
elevam e as inferiores deprimem a 
escapula. Com a inserção fixada e 
atuando unilateralmente, as fibras 
superiores estendem, fixam 
lateralmente e rodam a cabeça e as 
vértebras cervicais, de modo que a 
cabeça gira para o lado oposto. Com 
a inserção fixada bilateralmente, a 
parte superior do músculo trapézio 
estende o pescoço. 

Paciente Em decúbito ventral. 

Teste Adução e elevação da escapula, com 
rotação medial do angulo inferior. 
Para obter esta posição da escapula 
e a alavancagem para pressão no 
teste o membro superior é 
posicionado com o cotovelo 
flexionado, o úmero é aduzido em 
direção à lateral do corpo em 
extensão discreta e leve rotação 
lateral. 

Resistência Contra o ombro na direção da 
depressão e contra a cabeça na 
direção da flexão antero-lateral. 

 

2.7Avaliação do comprimento e flexibilidade muscular 

 A flexibilidade é uma capacidade física definida como a amplitude de 

movimento (ADM) disponível em uma ou num grupo de articulações. A quantidade de 

ADM disponível em uma articulação depende da configuração e propriedades dos 

músculos, ligamentos, ossos e cartilagens que formam a articulação (SÁ-CAPUTO,  

et al. 2014). 

 Porém parece não haver uma definição consensual para flexibilidade na 

literatura especializada. Diferentemente da elasticidade, que remete à propriedade de 

um tecido retornar ao seu formato inicial, o termo flexibilidade pode ter a simples 

definição de "a capacidade de dobrar". Além disso, encontra-se o termo 

extensibilidade, definido como a amplitude na qual a articulação pode ser movida 
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passivamente, considerando-se a influência do comprimento muscular (GAJDOSIK, 

2011). 

 Baseando-se na relação da flexibilidade e amplitude de movimento articular 

testes clínicos são aplicados para avaliar a normalidade ou limitação dos músculos. 

Esses testes são caracterizados por movimentos que aumentam a distância entre 

origem e inserção muscular, literalmente alongando o músculo em questão com o 

objetivo de testá-lo (KENDALL, 2009). 

 As diferentes expressões da flexibilidade possibilitaram a criação de inúmeros 

Instrumentos ou Testes de Flexibilidade (ITFlex). Estes ITFlex podem ser classificados 

em Indiretos: do tipo Adimensional em que as medidas não apresentam unidade, ou 

do tipo Linear, em que as medidas são feitas em unidade métrica (cm) e estes serão 

apresentados a diante: 

 
2.7.1 Teste de comprimento do peitoral menor 

• Equipamento: Mesa firme sem coxim. 

• Posição Inicial: Decúbito dorsal, com os membros superiores lateralmente ao 

corpo, cotovelos estendidos, palmas das mãos viradas para cima, joelhos 

flexionados e região lombar posicionada sobre a mesa. 

• Teste: O examinador coloca-se na cabeceira da mesa e observa a posição da 

cintura escapular. A magnitude da contração é mensurada pela extensão pela 

qual o ombro é elevado da mesa e pela resistência a pressão descendente 

exercida sobre o ombro. A contração pode ser classificada como leve, 

moderada ou acentuada (HELFENSTEIN e ROTHER, 2020; KENDALL, 2009). 

 
2.7.2 Teste de comprimento de músculos que deprimem o processo coracoide 
anteriormente 

I. O indivíduo coloca-se em decúbito dorsal sobre uma mesa firme com os 

membros superiores nas laterais do corpo, cotovelos estendidos, palmas das 

mãos viradas para cima, joelhos flexionados e região lombar sobre a mesa. 

Quando há certa inclinação anterior do ombro é sugestivo de contração do 

peitoral menor. 
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II. O examinador posiciona-se no lado esquerdo do indivíduo, coloca a palma da 

mão esquerda na região anterior do ombro do indivíduo e pressiona-o 

firmemente para baixo, de modo a colocar a região do ombro de volta a 

inclinação anterior correta. A magnitude da resistência indica a contração do 

grupo de músculos fixados ao processo coracoide. 

III. A fim de atentar para o músculo peitoral menor, é necessário que todos os 

outros músculos estejam relaxados. Mantendo a pressão continua com a mão 

esquerda na região anterior do ombro, com a mão direita o examinador flexiona 

o cotovelo do indivíduo até a flexão completa para relaxar o músculo bíceps 

braquial. Se o ombro puder ser deslocado inferiormente prova-se que o 

músculo bíceps braquial está envolvido com a disfunção. 

IV. Mantendo uma pressão continua sobre a região anterior do ombro, o 

examinador levanta o cotovelo do indivíduo aproximadamente 15 a 20 

centímetros da mesa para relaxar o músculo coracobraquial. Se o ombro puder 

ser deprimido prova-se que o músculo coracobraquial está envolvido na 

disfunção. Contrações remanescentes devem ser atribuídas ao músculo 

peitoral menor(LEITE et al, 2021;KENDALL, 2009). 

 

2.7.3 Teste de comprimento do peitoral maior 

• Equipamentos: Mesa firme sem coxim. 

• Posição Inicial: Decúbito dorsal, com os joelhos flexionados e a região lombar 

sobre a mesa. 

• Movimento de teste para a porção inferior (Esternal): O examinador coloca o 

membro superior do indivíduo numa posição de aproximadamente 135º de 

abdução, com o cotovelo estendido. O ombro permanece em rotação lateral. 

• Comprimento Normal: O membro superior cai até o nível da mesa, com a região 

lombar permanecendo fixa sobre esta. 

• Encurtamento: O membro superior estendido não cai até o nível da mesa. A 

limitação é registrada como leve, moderada ou acentuada. Pode ser 

mensurada em graus com o auxílio de um goniômetro, ou em centímetros, 
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comauxílio de uma régua para registrar a distânciaentre o epicôndilo lateral e a 

mesa. 

• Movimento de teste para a porção superior (Clavicular): O examinador coloca 

o membro superior do indivíduo em abdução horizontal, com o cotovelo 

estendido e o ombro em rotação lateral (palma da mão virada para cima). 

• Comprimento Normal: Abdução horizontal completa, com rotação lateral, 

membro superior apoiado na mesa e sem rotação do tronco. 

• Encurtamento: O membro superior não cai até o nível da mesa. A limitação é 

registrada como leve, moderada ou acentuada. Pode ser mensurada em graus, 

com o auxílio de um goniômetro, ou em centímetros, com o auxílio de uma 

régua para registrar a distância entre o epicôndilo lateral e a mesa. 

• Teste para o comprimento excessivo: Posicionar o indivíduo com a junta do 

ombro na borda da mesa, de modo que o membro superior possa abduzir 

horizontalmente abaixo do nível da mesa. Registrar a amplitude excessiva 

como leve, moderada ou acentuada ou mensurar em graus com o auxílio de 

um goniômetro(REIS et al, 2021; KENDALL, 2009). 

 

2.7.4 Teste de comprimento do redondo maior grande dorsal e romboides 

• Equipamentos: Mesa firme sem coxim. 

• Posicionamento Inicial: Decúbito dorsal, com os membros superiores nas 

laterais do corpo, cotovelos estendidos, joelhos flexionados e região lombar 

retificada na mesa. 

• Movimento de teste: O indivíduo eleva ambos os membros superiores 

flexionados acima da cabeça, mantendo-os próximos da cabeça e levando-os 

em direção a mesa. 

• Comprimento Normal: Capacidade de levar os membros superiores até o nível 

da mesa, mantendo-os próximo da cabeça. 

• Encurtamento: Indicado pela incapacidade de levar os membros superiores até 

o nível da mesa. Registrar as mensurações como leve, moderada ou 
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acentuada. Mensurar o angulo entre a mesa e o número para determinar os 

graus de limitação ou mensurar em centímetros a distância entre a mesa e o 

epicôndilo lateral(HELFENSTEIN e ROTHER, 2020; KENDALL, 2009). 

 

2.7.5 Teste de comprimento dos rotadores do ombro 

2.7.5.1 Rotadores Mediais 

• Equipamentos: Mesa firme sem coxim. 

• Posicionamento Inicial: Decúbito dorsal, com a região lombar sobre a mesa, 

membro superior no nível do ombro (abdução de 90º), cotovelo na borda da 

mesa e flexionado a 90º e antebraço perpendicular à mesa. 

• Teste para o comprimento dos rotadores mediais: Rotação lateral do ombro, 

levando o antebraço em direção à mesa, paralelo à cabeça. Não permitindo 

que a região dorsal se arqueie. 

• Amplitude Normal de movimento: 90º (antebraço apoiado na mesa com a 

região lombar posicionada sobre esta)(LEITE et al, 2021;KENDALL, 2009). 

 

2.7.5.2 Rotadores Laterais 

• Equipamentos: Mesa firme sem coxim. 

• Posicionamento Inicial: Decúbito dorsal, com a região lombar sobre a mesa, 

membro superior no nível do ombro (abdução de 90º), cotovelo na borda da 

mesa e flexionado a 90º e antebraço perpendicular à mesa. 

• Teste para comprimento dos rotadores laterais: Rotação medial do ombro, 

levando o antebraço em direção à mesa, enquanto o examinador mantém o 

ombro para baixo, para evitar a substituição pela cintura escapular. Não 

permitindo que o dorso se arqueie. 

• Amplitude Normal de Movimento: 70º (antebraço num angulo de 20º em relação 

à mesa)(LEITE et al, 2021;KENDALL, 2009). 

 

2.8Testes e sinais clínicos especiais 
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 A história clínica, por vezes, é insuficiente para o diagnóstico e requer exame 

físico adequado para revelar o problema. Em virtude da grande quantidade de 

componentes da cintura escapular, testes especiais têm sido descritos para avalia-los 

isoladamente. 

 Os testes especiais são procedimentos específicos aplicados a uma articulação 

a fim de determinar a presença de algum pato mecanismo, sendo, portanto exclusivos 

para cada estrutura, articulação ou parte do corpo. No exame clínico do ombro, os 

testes especiais são frequentemente realizados para a confirmação de achados ou 

para uma tentativa diagnóstica, através de padrões de movimentos identificáveis 

clinicamente durante a avaliação por meio de testes de observação e palpação 

(KIBLER et al, 2002). 

 Os testes especiais têm relevância clínica por avaliarem disfunções de 

movimentos comumente associadas ao desenvolvimento de processos patológicos 

do ombro. Devido à escassez de trabalhos sobre a confiabilidade inter-examinadores 

e intra-examinadores para técnicas de avaliação, torna-se uma área de pesquisa 

necessária buscando esclarecer qual a confiabilidade dos testes especiais para 

diagnóstico do ombro (SOUZA, FREIRE, RIBEIRO, 2007). 

 A confiabilidade permite conhecer a reprodutibilidade de um teste e constitui 

uma de suas características fundamentais, uma vez que sem essa propriedade não 

se pode confiar nos dados obtidos pelo teste utilizado. A utilização de testes clínicos 

confiáveis contribui para a documentação objetiva do progresso de um paciente, antes 

e após a avaliação (SAMPAIO, MANCINI, FONSECA, 2007). 

 Existem várias manobras específicas que podem ser realizados durante o 

exame do ombro, que são úteis para restringir o diagnóstico diferencial da dor. Nas 

seções a seguir, a sensibilidade e especificidade de testes de exame físico comuns 

são discutidos. Os valores preditivos positivos e negativos destes os testes irão variar 

dependendo da prevalência da doença, e a idade do paciente desempenha um papel 

particularmente importante no pré-teste probabilidade. Combinando vários testes 

juntos ao avaliar é provável que um paciente produza maior especificidade ao longo 

com sensibilidade reduzida(VILLAS-BOAS, 2018). 
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 Teste de Neer: realiza-se com o doente sentado e o examinador de pé. Evita 

se a rotação escapular com uma mão enquanto que, com a outra mão, o examinador 

levanta o braço do doente mediante uma elevação anterior forçada, fazendo a grande 

tuberosidade do úmero colidir com o acrômio. A prova será positiva se o doente sentir 

dor no ombro durante a realização da manobra (JAIN, WILCOX E KATZ, 2013). Há 

alguns artigos que descartam a efetividade do teste de Neer para avaliar o conflito 

subacromial dada a sua baixa sensibilidade e especificidade (HEGEDUS et al, 2008; 

HEGEDUS et al, 2012; MICHENER et al, 2009). No entanto, Alqunaee et al. (2012) 

referem que um resultado positivo aumenta a probabilidade de ter conflito 

subacromial. Quanto à especificidade, aumenta o valor a 0,78, indicando que um 

resultado negativo é útil no momento de descartar o conflito subacromial, uma vez 

que, após um resultado negativo no teste de Neer, a probabilidade de ter a patologia 

diminui, sendo de apenas 14% (ALQUNAEE, 2012). 

Figura 13 – Teste de Neer 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de Hawkins-Kennedy: o examinador flete o úmero e o cotovelo até aos 

90 graus para posteriormente rodar internamente o ombro o máximo possível, 

forçando a rotação interna. O teste será positivo se o doente referir dor no ombro 

(MICHENER et al, 2009). O teste de Hawkins-Kennedy apresenta uma sensibilidade 

de 0,8 para a detecção de conflito subacromial. Apesar de ser uma sensibilidade alta, 

está no limite para se considerar o teste como um instrumento a utilizar para descartar 

a presença de conflito subacromial no caso de um teste negativo, pelo que não o 

podemos ter em conta como um diagnóstico válido, senão como mais um instrumento 
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dentro de um conjunto de métodos para realizar o diagnóstico (HEGEDUS et al, 2012). 

Na meta-análise de Alqunaee et al. (2012), refere-se que este teste tem uma 

sensibilidade menor (0,74), negando a sua efetividade para excluir a presença de 

conflito subacromial no caso de o teste ser negativo, em favor do teste de Neer, ao 

qual dão mais validade (ALQUNAEE, 2012), assim como a sua limitada utilidade para 

confirmar o diagnóstico. Por outro lado, outra meta-análise publicada na British 

Journal of Sports Medicine indica que pode servir como forma de triagem para 

descartar a presença de conflito. Noutra meta-análise, de Hegedus et al. (2008), o 

teste de Hawkins-Kennedy não demonstrou validade nenhuma no que diz respeito ao 

diagnóstico de tendinopatias, dadas as suas baixas sensibilidade e especificidade de 

0,65 e 0,62, respectivamente. 

Figura 14 – Teste de Hawkins-Kennedy 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de Jobe (ou Empty Can): o doente deve elevar e rodar internamente o 

membro superior com o primeiro dedo apontando para baixo. O cotovelo deve estar 

totalmente estendido durante a manobra. Nesta posição, o examinador deve aplicar 

pressão para baixo enquanto o doente tenta elevar o membro superior. O teste é 

positivo quando há uma debilidade por parte do doente ao tentar vencer a resistência 

exercida pelo examinador (ALQUNAEE, 2012). Neste teste avalia-se o músculo 

supraespinhoso. Se o teste de Jobe é positivo, aumenta a possibilidade de o doente 
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ter uma tendinopatia, no entanto, adverte-se que a sua utilidade diagnóstica é limitada 

e deve ser interpretado como precaução (ALQUNAEE, 2012; HEGEDUS, 2008). 

Figura 15 – Teste de Jobe 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste do Braço Caído (Drop Arm Test): este teste também avalia o estado do 

supraespinhoso. Primeiro, o examinador faz a elevação lateral passiva do ombro do 

doente até 180 graus para depois observar como este desce lentamente o membro 

superior até o juntar ao corpo. A prova é positiva se durante a descida o doente deixa 

cair o seu braço rapidamente ou se sente dor. O doente pode baixar lentamente o 

membro superior até aos 90 graus, uma vez que este movimento é principalmente 

realizado pelo deltoide, deixando-o depois cair bruscamente. Neste caso, o teste 

também será positivo (ALQUNAEE, 2012; JAIN, WILCOX E KATZ, 2013). Um teste 

do braço caído positivo aumenta a probabilidade de que o doente apresente uma 

tendinopatia dada a sua alta especificidade (0,92), no entanto, o teste Lift-Off oferece 

resultados muito mais consistentes (ALQUNAEE, 2012). 

Figura 15 – Drop arm Test 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

35 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste Lift-Off: o doente roda internamente o braço tocando com o dorso da sua 

mão na região lombar. Posteriormente, pede-se ao doente que tente separar o dorso 

da mão da região lombar. Este teste serve para verificar a integridade do músculo 

subescapular. A prova será positiva se o doente não conseguir separar a mão da 

região lombar (ALQUNAEE, 2012; JAIN, WILCOX E KATZ, 2013). A sensibilidade 

deste teste é de 0,42, enquanto que a especificidade sobe até 0,97, o que indica uma 

grande utilidade diagnóstica deste teste no momento de diagnosticar uma 

tendinopatia quando o teste é positivo. No entanto, dada que a probabilidade pré-teste 

no estudo que avalia a sua utilidade de ter tendinopatia é alta, a probabilidade de 

tendinopatia só aumenta de 82% a 93% (ALQUNAEE, 2012). 

Figura 16 – Teste de Lift-Off 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste da Compressão Abdominal (Belly Press): o examinador pede ao doente 

para pressionar o abdômen com a palma da mão enquanto tenta manter o braço com 
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rotação interna máxima. O resultado do teste é normal quando o cotovelo permanece 

à frente do tronco. Se o teste é positivo, o cotovelo passa para trás do plano do 

abdômen. Com esta prova avaliamos a integridade do músculo subescapular (JAIN, 

WILCOX E KATZ, 2013). Diferentes artigossugerem que este teste pode ajudar no 

diagnóstico da tendinopatia do subescapular, apresentando uma sensibilidade e uma 

especificidade de 0,8 e 0,88, respectivamente (HEGEDUSet al, 2012; BARTSCH, 

2010). 

Figura – 16 Bely press Test 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/ 

 Sinal do Encolhimento (Shrug Sign): consiste na incapacidade de abduzir os 

membros superiores até aos 90 graus sem elevar toda a escápula ou a cintura 

escapular (JIAX, 2008). Hegeduset al (2012) indicam que este teste apresenta uma 

grande sensibilidade (0,96) para o diagnóstico da tendinopatia da coifa dos rotadores, 

pelo que seria útil para descartar a presença desta patologia no caso de o sinal ser 

negativo. Apesar disso, um artigo publicado em 2008 na Clinical Orthopaedics and 

Related Research indica que este não é um sinal diagnóstico específico de uma 

tendinopatia da coifa dos rotadores, estando mais associado a diferentes patologias 

desta articulação, debilidade do ombro e perda de mobilidade. 
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Figura – 17 Shrug Sign 

 

Fonte: https://quizlet.com/560162985/adhesive-capsulitis-flash-cards/ 

 Teste do Arco Doloroso: realiza-se pedindo ao doente que faça uma abdução 

ativa do ombro. Se o doente sofre dor durante a abdução entre os 60 e os 120 graus, 

o teste é positivo. Este teste é utilizado no diagnóstico de conflito subacromial e 

apresenta uma sensibilidade de 0,75 e uma especificidade de 0,67. Considera-se que 

a sua utilidade na clínica é reduzida para confirmar o conflito subacromial, mas oferece 

melhores resultados quando utilizada para descartar a síndrome (MICHENER, 2009). 

Figura – 18 Teste de Arco Doloroso 

 

Fonte: https://fisiocomamor.webnode.com/l/sindrome-do-impacto/ 

 Teste de Resistência à Rotação Externa: coloca-se o braço do doente junto ao 

seu corpo e flete-se o cotovelo a 90 graus. O examinador exerce uma força em direção 

medial sobre o antebraço distal, enquanto o doente tenta vencê-la realizando uma 

rotação externa. Esta prova avalia a integridade dos músculos infraespinhoso e 

pequeno redondo. O teste será positivo se se detecta debilidade na resistência que o 

doente exerce sobre o examinador, comparando o resultado com o membro superior 
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contralateral. Este teste oferece uma sensibilidade e uma especificidade de 0,56 e 

0,87, respectivamente e considera-se que tem utilidade para confirmar o diagnóstico 

de tendinopatia (MICHENER, 2009). 

Figura – 19 Teste de Resistência a Rotação Externa 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de Patte: o examinador coloca o braço do doente em 90 graus de 

abdução e o cotovelo fletido a 90 graus, com o antebraço paralelo ao chão. Pede-se 

ao doente que realize a rotação externa do ombro, vencendo a resistência exercida 

pelo examinador. O teste é positivo se há debilidade do movimento durante a 

realização da rotação externa (WILLIAMS EDWARDS E WALCH, 2018). O teste é 

utilizado na clínica para avaliar a integridade do tendão do músculo infraespinhoso, 

no entanto na pesquisa de artigos não encontramos dados sobre a eficácia do teste 

no diagnóstico do estado do referido tendão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Teste de Patte 
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Fonte: https://fisiocomamor.webnode.com/l/sindrome-do-impacto/ 

 Teste de Yergason: Consiste em opor resistência asupinação ativa com o 

cotovelo à 90º em extensão. É realizado com o braço do paciente ao lado e o 

antebraço flexionado a 90º, o antebraço é supinado contra resistência. A dor é 

indicativa de inflamações da cabeça longa de o bíceps ou lesões do lábio glenóide. A 

sensibilidade deste teste é relatado como 43%, com especificidade de 79% (LEWIS, 

2009). 

Figura 21 – Teste de Yergason 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Sinal de velocidade:Com o cotovelo totalmente estendido e o braço para dentro 

30 ° em flexão e totalmente supinado, o paciente tenta mais flexão contra resistência. 
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Dor é indicativa de inflamação da cabeça longa do bíceps ou lesões do lábio glenóide 

a sensibilidade do teste é de 32% e a especificidade é de 75% (LEWIS, 2009). 

Figura 22 – Teste de Speed 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Sinal de toque:O paciente levanta ambos os braços diretamente sobre sua 

cabeça. Grau de desconforto e a capacidade de completamente abduzir o braço é 

comparado ao ombro não afetado. Este teste avalia a força e amplitude de movimento, 

e pode ser o prelúdio para o teste de queda do braço. Sensibilidade e especificidade 

para este teste não foi relatado (BARROS, 2001). 

 Teste de braço cruzado (cross body adduction test):Neste teste, o braço do 

paciente é trazido em 90 ° de flexão, então o paciente aduz ativamente o braço 

alcançando o ombro oposto. Este teste é específico para Artrite da articulação AC. O 

teste é considerado positivo se dor ao realizar a manobra (CYRIAX, 1982; 

HANCHARD et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Teste do braço cruzado 
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(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de arranhão de Apley:Este é um teste para alcance geral de movimento 

do ombro. O paciente primeiro alcança o tórax para a escápula oposta. O paciente 

então alcança atrás suas cabeças na tentativa de alcançar o ombro oposto. Esse o 

movimento avaliará a abdução e a rotação externa. Finalmente, o paciente se estica 

atrás das costas e tenta tocar o aspecto inferior da escápula oposta com a palma da 

mão voltada Fora. Esta manobra avaliará a rotação interna. Isto é um teste 

relativamente inespecífico, mas é útil na avaliação de abdução e adução, bem como 

rotação interna e externa (BARROS, 2001). 

Figura – 24 Teste de Apley 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste do músculo subescapular de Gerber:Avalia o músculo subescapular. 

Amanobra consiste na realização ativa do movimento de afastamento da mão 

dodorso. A incapacidade da manutenção da mão afastada do dorsoou a 

impossibilidade de fazê-lo sugere lesão do músculo subescapular (BARROS,2001). 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

42 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

Figura 25 –Teste de Gerber 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste para o tendão longo do bíceps:Avalia a lesão da cabeça longa do bíceps. 

Amanobra é realizada pela flexão ativa do cotovelo contra resistência, a partir 

daposição estendida e supinada. Dor referida no sulcointertubercular com ou sem 

impotência funcional caracteriza a resposta positiva (BARROS, 2001). 

Figura 26 – Teste para cabeça longa do Biceps 

 Testes de gaveta:O teste da gaveta permite identificarinstabilidade 

capsuloligamentar. A manobra consiste no deslocamento passivoanterior e posterior 

da cabeça do úmero com relação a glenóide.Deslocamento de 25% o mais da cabeça 

em relação a glenóide caracteriza a resposta positiva (BUCKUP, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Teste de Gaveta 
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(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de apreensão:O teste da apreensão simula os movimentos que 

produzem aluxação. A manobra consiste na realização passiva da abdução, rotação 

lateral eextensão do ombro. Quando há instabilidade anterior, a sensaçãode luxação 

eminente provoca a apreensão do paciente (BUCKUP, 2002). 

Figura 28 – Teste de apreensão 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 O teste para instabilidade posterior ou teste de Fukuda: Para a realização deste 

teste, deve-se aduzir fletire rodar medialmente o braço, na tentativa de se deslocar 

posteriormente a cabeça do úmero. Se houver instabilidade posterior, essa manobra 

causasubluxação da cabeça do úmero (BARROS,2001). 

Figura 29 – Teste de Fukuda 
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(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste de Yocum:O paciente coloca a mão do membro acometido no ombro 

contra lateral e solicita-se para o mesmo elevar o cotovelo sem elevar o ombro. O 

teste é positivo se dor durante a manobra (NAREDO et al., 2002). 

Figura 30 – Teste de Yocum 

 

(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste Full can:Teste realizado com uma rotação neutra do ombro (polegar 

apontando para cima), elevação de 90°, e o paciente faz uma resistência isométrica a 

força aplicada pelo examinador. O teste é positivo se dor ou perda de força ao realizar 

a manobra para avaliar o supraespinal (K,ELLY KADRMAS, SPEER, 1996). 

 

Figura – 31 Teste Full Can 
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(CASTRO; JEROSCH, 2005) 

 Teste da rotação externa contra resistência (resisted lateral test): O paciente 

faz uma rotação externa contra resistência com o ombro a 0º de abdução, com o braço 

ao lado do tronco e o cotovelo fletido 90º (figura 6). O teste é positivo se dor ou perda 

de força ao realizar a manobra (LEROUX et al., 1995). 

 Embora alguns testes realizados de forma individual apresentem bons 

resultados, o método mais prudente parece ser a realização de combinações de 

testes, uma vez que oferecem melhores resultados e uma abordagem mais próxima 

à da prática clínica diária, onde se costuma realizar mais de um teste no diagnóstico 

(HEGEDUS, 2012).Há muitos artigos que avaliam diversas combinações de testes 

utilizados para diagnosticar tendinopatias dos rotadores, no entanto serão 

apresentadas apenas aquelas que tenham demonstrado ser úteis na prática clínica. 

 A primeira seria a combinação de três fatores para o diagnóstico de 

tendinopatia do tendão do supraespinhoso: doente com mais de 39 anos, teste do 

Arco Doloroso positivo e que apresente crepitações na articulação do ombro. No caso 

de o doente reunir estes três fatores, a especificidade para o diagnóstico de 

tendinopatia do supraespinhoso é de 0,99 com uma razão de verossimilhança positiva 

de 32,20, portanto se a combinação é positiva, podemos afirmar com muita segurança 

que o doente tem a referida tendinopatia (HEGEDUS et al, 2012). A razão de 

verossimilhança define-se como o cociente entre a possibilidade de observar um 

resultado em pacientes com a doença em questão e a possibilidade desse mesmo 
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resultado, seja positivo ou negativo, em pacientes sem a referida doença. Indica 

quantas vezes mais (ou menos, se o resultado é inferior a 1) é provável que um 

paciente com uma doença tenha esse resultado em particular, em comparação com 

um paciente sem essa doença. Se a razão de verossimilhança é superior a 1 indica 

que o resultado do teste está associado à presença da doença, enquanto que se é 

inferior a 1 indica que o resultado do teste está associado à ausência da doença. 

Quanto mais afastado esteja o resultado da razão de verossimilhança de 1, mais forte 

é a evidência da presença ou ausência da doença. Quando o valor da razão de 

verossimilhança é superior a 10 ou inferior a 0,1, considera ser que o teste proporciona 

uma forte evidência para confirmar ou descartar o diagnóstico (DEEKS, 2004). 

 Em segundo lugar, aparece a combinação de cinco testes antes descritos: os 

testes de Hawkins-Kennedy, de Neer, do Arco Doloroso, de Jobe e de Resistência à 

Rotação Externa. Para este conjunto de testes estabelece-se um ponto de corte de 

três testes, pelo que se três ou mais testes são positivos, a probabilidade de que o 

doente tenha conflito subacromial aumenta com uma razão de verossimilhança 

positiva de 2,93 e uma especificidade de 0,74. Se menos de três testes são positivos, 

a combinação também é útil para excluir o conflito, uma vez que apresenta uma razão 

de verossimilhança negativa de 0,34 e uma sensibilidade de 0,75. Devemos ter em 

conta que a utilidade desta combinação de testes, seja para diagnosticar ou descartar 

a presença de conflito subacromial, é parecida à dos cinco testes individualmente 

(MICHENER et al, 2009). No entanto, Hegedus et al. não apoiam esta conclusão ao 

duvidar da eficácia desta combinação para o diagnóstico. 

 

2.9 Testes Funcionais 

 Para a extremidade superiortestes funcionais são bastante escassos e a 

aplicação destestestes como ferramenta de triagem para prevenção de lesões ou 

retorno ao jogo apóslesão é limitada (COOLS et al, 2015). 

 No entanto, alguns testes funcionais foram desenvolvidos para avaliarfunção 

do corpo em uma cadeia cinética fechada, como o teste de equilíbrio YQuarto Superior 

(YBT-UQ) e Extremidade Superior de Cadeia Cinética FechadaTeste de estabilidade 
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(CKCUEST) (GOLDBECK, DAVIES, 2009, GORMAN et al, 2012). Embora a posição 

desses testes não seja funcional para arremesso (posição de prancha em vez de ficar 

em pé) a funcionalidade está no envolvimento de toda a cadeia cinéticano 

desempenho do teste. Para avaliação de cadeia cinética aberta, o arremesso de 

Medicine Ball Sentado (SMBT) é frequentemente usado para avaliarforça ou potência 

da parte superior do corpo em atletas acima da cabeça (BORMS, MAENHOUT, 

COOLS, 2016; CRONIN, OWEN, 2014). 

 Em contrastea testes irritativos, todos esses testes funcionais têm a 

vantagemde ser portátil, de baixo custo, não demorado e fácil de administrar 

(GOLDBECK, DAVIES, 2009). Além disso, esses testes provaram ser confiáveiscom 

valores de ICC variando de 0,92 a 0,97 para o YBT-UQ,0,85 a 0,96 para o CKCUEST 

(TUCCI et al, 2014) e 0,98 para o SMBT (BORMS, MAENHOUT, COOLS, 2016). 

Contudo,pouco ou nenhum valor de referência normativo para esses testes está 

disponívelpara atletas de sobrecarga, apesar da necessidade clínica de valores de 

cortecomo critérios para retorno aos treinos e retorno ao jogo (COOLS et al, 2015). 

 

2.9.1 Teste de Saldo Y - Trimestre Superior 

 O YBT-UQ é uma ferramenta de triagem funcional de cadeia cinética fechada 

usandoo kit Y Balance Test (Move to Perform, Evansville, IN, EUA). Antes do teste, o 

comprimento do membro superior deve ser determinado na posição em pécom o 

braço em 90° de abdução, extensão total do cotovelo e polegarvoltado para cima. A 

distância entre o meio do processo espinhoso C7e o ponto mais distal do dedo médio 

deve ser medido. 

 O YBT-UQ pode ser realizado no lado não dominante, seguido pelo lado 

dominante de acordo com trabalhos previamente publicados (BORMS, MAENHOUT, 

COOLS, 2016; GORMAN et al, 2012). O sujeito deve ficar em uma posição de prancha 

de três pontos com o ombro testado perpendicular à mão e com os pés afastados na 

largura dos ombros. A mão de teste é colocada na plataforma de apoio com o polega 

atrás da linha. A partir desta posição, a mão livre deve empurrar o indicador de alcance 

o mais longe possível no sentido medial, ínfero lateral e supero lateral atingindo o 
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máximo nessa direção e, posteriormente, retornando à posição inicial de forma 

controlada. Depois de duas tentativas de prática, três tentativas de teste são indicadas 

em cada lado com trinta segundos de descanso entre cada tentativa. Para uma análise 

mais aprofundada, a distância média para cada direção de alcance individual é 

calculada e normalizada para o comprimento do membro superior juntamente com um 

valor normalizado composto por pontuação, que é a média da distância média em 

todas as três direções de alcance. 

Figura 32 – Y Test 

 

(BORMS; COOLS, 2018) 
 

2.9.2 SMBT 

 O SMBT é um teste de triagem funcional em cadeia cinética aberta para 

avaliarpotência e força bilateral da parte superior do corpo (BORMS, MAENHOUT, 

COOLS, 2016; CRONIN, OWEN, 2014). Os sujeitos são instruídos a sentar no chão 

com a cabeça, ombros e costas contra a parede. As pernas são estendidas e uma 

medicin ball de 2 kg é segurada com ambos os braços em 90° de abdução do ombro 

e cotovelos flexionados. A bola medicinal é coberta com alguma pigmentação para 

deixar uma impressão nítida no chão após cada lançamento. Uma fita de medição 

pode ser colocada no chão e esticada a uma distância de 10m. Os participantes tem 

que jogar a bola medicinal para frente, em linha reta e o mais longe possível com a 

cabeça, ombros e costas mantendo contato total com a parede. Após três tentativas 
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de prática, quatro tentativas podem ser executadas com um intervalo de 1 minuto 

entre cada tentativa. 

 Para conta de diferentes comprimentos de braço, a bola medicinal é 

arremessada para baixo com os braços estendidos à frente do corpo. A distancia entre 

a parede e a extremidade mais proximal da marca é subtraída da distância total do 

arremesso. Para uma análise mais aprofundada,a distância média deve ser calculada. 

Figura 33 – Medicine Ball Throw 

 

(BORMS; COOLS, 2018) 
 

2.9.3 CKCUEST 

 Para o CKCUEST, os sujeitos devem adotar uma posição de push ups comas 

mãos afastadas 91,4 cm (comumente marcadas no chão) e com ambos os ombros 

perpendiculares às mãos (GOLDBECK, DAVIES, 2009; TUCCI et al, 2014; 

ELLENBECKER, MANSKE, DAVIES, 2010; SCIASCIA, UHL, 2015; TUCCI et al, 

2017). As costas e a parte inferior do corpo são alinhados e os pés afastados na 

largura dos ombros. A partir desta posição, a mão dominante estende-se por todo o 
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corpo, toca a mão não dominante e retorna à posição inicial. Subsequentemente, o 

mesmo movimento é realizado pela mão não dominante. 

 O sujeito é instruído a realizar quantos toques for possível em 15 s, mantendo 

a posição correta. O avaliador garante o momento correto usando um cronômetro ou 

relógio, e se possível um segundo investigador conta o número de toques. O teste 

começa quando o segundo investigador disser “já” e termina quando este investigador 

disser “pare”. Depois de uma tentativa de familiarização submáxima, três tentativas 

de desempenho máximo são executadas com quarenta e cinco segundos de 

descanso entre elas. Para uma análise mais aprofundada, é calculado o número 

médio de toques. 

Figura 34 – Teste de estabilidade superior em cadeia fechada 

 

(BORMS; COOLS, 2018) 
 

 

2.10 Acurácia Diagnostica 

 Embora vários testes sejam realizados com frequência para o diagnóstico 

clínico das síndromes do ombro, existem poucos dados na literatura a respeito da 

confiabilidade desses testes e, normalmente, o sistema de saúde é onerado com 

exames de imagem para confirmação diagnóstica (LEWIS, 2016). 

 Diversas doenças do ombro, possuem sintomas clínicos semelhantes, como 

capsulite adesiva, calcificações tendinosas, Síndrome miofascial, osteoartrose 
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glenoumeral e até mesmo a sindrome do impacto (ÇALIS et al, 2000).Métodos de 

imagem como ressonância nuclear magnética ou métodos invasivos, como 

artroscopia diagnóstica, além de importantes e considerados como “padrões-ouro” no 

diagnóstico destas doenças, são métodos dispendiosos e levam tempo para serem 

realizados. 

 Aproximadamente 60% das doenças do ombro são atribuídas a lesões do 

manguito rotador. Alguns estudos de artroscopia sugerem que 10% dos casos de 

lesões dolorosas são devidas a rupturas totais; os outros 90% correspondem a 

rupturas parciais, bursites e tendinites (MARTIN-HERVÁSet al, 2001). 

 O exame físico bem realizado é capaz de detectar inúmeras alterações 

relacionadas às doenças do manguito rotador. Estudo evidenciou, no exame físico, 

que os testes de Neer, Hawkins, Yokum e Jobe possuem boa sensibilidade e alta 

especificidade no diagnóstico de lesões do supraespinhal; os testes Palm up e Gerber 

mostraram-se ruins na detecção dos doentes com lesão do tendão da cabeça longa 

do bíceps e subescapular, respectivamente, porém evidenciaram alta especificidade 

quando positivos; o teste de Patte mostrou excelente especificidade e acurácia 

intermediária no diagnóstico das lesões do infraespinhal. Nesse estudo, entretanto, 

não foi utilizado grupo de pessoas assintomáticas como controle (BARROS et al, 

2010). 

 No estudo ora realizado por Tenennt (2003), o Teste de Jobe mostrou ser o 

mais sensível de todos (95,1%), com valor semelhante em outras publicações. A 

especificidade foi de 100%, ou seja, é improvável que um tendão supraespinhal sadio 

tenha diminuição de força muscular. O valor preditivo positivo foi de 100% e o valor 

preditivo negativo de 93%. Em outro estudo, o índice Kappa foi considerado quase 

perfeito (K = 0,847) (LANDIS E KOCHI, 1997).  Dados discordantes em relação à 

especificidade foram vistos em outro trabalho feito por Çalis, et al (2000), entretanto a 

falta de um grupo de comparação pode ter influenciado nesta discordância (E = 27,7%; 

VPP = 73,7%; VPN = 38,4%). 

 O Teste de Neer apresentou alta sensibilidade (87,3%) e especificidade 

(97,5%), juntamente com o teste de Hawkins (S = 91,9%; E = 92,5%).  Estes dados 
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revelam ligeira diferença em relação à literatura, provavelmente pelo fato de o 

presente estudo possuir grupo padrão constituído de indivíduos jovens, sem doenças 

degenerativas do ombro que tivessem apresentação clínica semelhante, confundindo 

o diagnóstico.  Estudo com pacientes portadores de artrose glenoumeral ou artrite 

acrômio-clavicular, mostrou que 69% tinham positividade deste teste sem apresentar 

lesões do supraespinhal (NEER, 1983). 

 Em outro estudo, a aplicação do teste de Hawkins em pacientes somente com 

artrite acrômio-clavicular resultou em 94% de positividade (Hawkins e Kennedy, 1980). 

Os valores preditivos positivos e negativos foram próximos (Neer: VPP = 98,2% e VPN 

= 82,9%; Hawkins: VPP = 95,0% e VPN = 88,0%), com índices Kappa considerados 

substanciais (0,655 e 0,667).A realização de ressonância nuclear magnética em 

adição a ultrassonografia nos pacientes com sinais clínicos de doenças do ombro, 

mostrou que a sensibilidade de detecção de qualquer ruptura do supraespinhal 

aumentaria para 92,7%, um índice ainda assim inferior à sensibilidade para o teste de 

Jobe deste estudo (95,1%).  A ausência de qualquer achado de lesões do 

supraespinhal pela ressonância nuclear magnética obteve especificidade de 93,9% 

naquele estudo, um ao passo que nos testes de Neer e Hawkins obteve-se a 

especificidade de 97,5% e 92,5%, respectivamente. 

 Resultados semelhantes foram vistos na avaliação do teste de Yokum para 

diagnóstico das lesões acromioclaviculares, com sensibilidade de 88,5%, 

especificidade de 100%, valor preditivo positivo de 100% e valor preditivo negativo de 

85,1%. O índice Kappa foi considerado substancial (0,718).O teste do Palm Up 

mostrou ser pouco sensível no diagnóstico de qualquer lesão da cabeça longa do 

bíceps, porém com alta especificidade (S = 34,4%; E = 97,5%), não sendo um teste 

com boa capacidade de detectar lesões quando ela realmente está presente. O valor 

preditivo positivo foi de 95,2% e o valor preditivo negativo de 50,6%, com índice Kappa 

considerado pequeno (k = 0,128)(BARROS et al., 2010). 

 O teste de Gerber também foi considerado de baixa concordância (k = 0,028), 

refletindo pouca sensibilidade na detecção de rupturas totais ou parciais do 

subescapular (S = 10%).  Somente cinco pacientes entre 50 doentes apresentaram 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

53 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

positividade neste teste.  A especificidade foi de 100%, acompanhando o valor 

preditivo positivo (100%), sendo maior a segurança de que um paciente com este 

teste positivo tenha a lesão do subescapular. A presença de outros rotadores internos 

(grande dorsal e peitoral maior, secundariamente), auxiliando a função do 

subescapular, seria a provável razão para a baixa detecção, aumentando os falso-

negativos da amostra. Estes músculos exercem alguma atividade na posição em que 

o teste é realizado (GERBER E KRUSHELL, 1991). 

 Para a avaliação do infraespinhal, o teste de Patte mostrou ter alta 

especificidade (100%) com sensibilidade inferior (59,6%), provavelmente porque o 

músculo redondo menor auxilia na rotação externa, aumentando os falso-negativos 

para a lesão do infraespinhal.  O valor preditivo positivo foi de 100%, refletindo a alta 

probabilidade de lesão em pacientes com positividade do teste.  O valor preditivo 

negativo foi de 63,4%, traduzindo sua menor sensibilidade. O índice Kappa foi 

considerado insatisfatório (k = 0,352)(BARROS et al., 2010).A especificidade do 

diagnóstico das lesões do infraespinhal e subescapular por ressonância nuclear 

magnética foi de 93,8%, sendo de 100% a especificidade do presente estudo nos 

testes de Patte e Gerber (MARTIN-HERVÁSet al, 2001). 

 É possivel observar que os testes de Neer, Hawkins, Yokum e Jobe possuem 

boa sensibilidade e alta especificidade no diagnóstico de lesões do supraespinhal. 

Entretanto estes testes, sendo positivos, dispensam a realização de outros exames 

complementares para confirmar o diagnóstico, já que o exame físico mostra-se 

suficiente na detecção destas lesões. Em idosos, é necessária investigação com 

exames de imagem (USG, RNM), visto que outras doenças degenerativas do ombro 

possuem apresentação clínica semelhante. Os testes Palm Up e Gerber mostraram-

se ruins na detecção dos doentes com lesão do tendão da cabeça longa do bíceps e 

subescapular, respectivamente, porém evidenciaram alta especificidade quando estes 

testes são positivos.  O teste de Patte mostrou excelente especificidade e acurácia 

intermediária no diagnóstico das lesões do infraespinhal, sendo necessária a 

complementação da investigação diagnóstica com ressonância magnética e/ou 

ultrassonografia quando são negativos para estes últimos testes (Palm-up, Gerber e 
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Patte). Não obstante, no caso de positividade destes testes, não é necessária a 

realização de outros exames, pois a semiologia mostrou-se com especificidade 

superior aos achados dos métodos de imagem(BARROS et al., 2010). 

Quadro 2 - Relação de Sensibilidade e Especificidade dos testes ortopédicos. 

 

2.11Goniometria 

 A goniometria é uma técnica utilizada para verificar a medida dos ângulos das 

articulações presentes no corpo humano (MARQUES, 2003). 

 Durante a avaliação os profissionais utilizam as medidas goniométricas para 

quantificar e documentar a amplitude de movimento (ADM) (MARQUES, 2003). 

 Algumas causas de diminuição de ADM ou aumento dela se devem a prática 

esportiva, levando muitos atletas a sofrerem alterações de ADM devido ao movimento 

repetitivo da articulação glenoumeral, escapulo torácica e quadril (HAMMONSet al, 

2015; WILKet al, 2016). Outros fatores que afetam a ADM são as osteoartrites ou uma 

ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA), por exemplo. 

 Durante o exame físico, o goniômetro universal (GU) é o instrumento mais 

utilizado para verificar limitações de ADM em um indivíduo (KOLBER, 2012). 

O corpo de um goniômetro universal se assemelha a de um transferidor e pode formar 

um meio círculo podendo ler de zero a 180 graus ou um círculo completo lendo de 

zero a 360 graus (NORKIN e WHITE 2009). 

 Atualmente, com o avanço na área tecnológica, cada vez mais recursos para 

este tipo de medição são lançados e se tornam alvo de pesquisa. Os aparelhos trazem 
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sensores integrados que podem ser utilizados para medir várias métricas relacionadas 

ao movimento. 

 Dentre estas ferramentas podem ser apresentados o Goniômetro universal: 

O goniômetro é o principal instrumento utilizado para medir os ângulos no sistema 

osteoarticular. É um instrumento prático, barato, portátil e fácil de usar, que 

geralmente é fabricado em material plástico (geralmente transparente) ou metal (aço 

inoxidável). 

 Os goniômetros possuem um corpo e dois braços ou ramos, um fixo e outro o 

outro celular. O corpo do goniômetro é na verdade um transferidor 180 ° ou 360 °. A 

escala do transferidor é geralmente expressa em divisões a cada 1, a cada 5 ou a 

cada 10. O ponto central do corpo é chamado de eixo. 

 O braço fixo forma uma única peça com o corpo e é onde está manejar o 

instrumento. O braço móvel gira livremente em torno do eixo corpo e marca a medição 

em graus na escala do transferidor. 

 a) Seu alinhamento na superfície corporal deve ser feito por estimativa visual 

de marcos anatômicos, um proximal para o braço fixo, um distal para o braço móvel e 

outro correspondente ao eixo de movimento da junta para o eixo ou eixo. 

 b) Como o goniômetro deve ser segurado com as duas mãos, um para o braço 

fixo e outro para o braço móvel, o examinador não pode realizar adequadamente a 

estabilização manual do segmento proximal da articulação sendo avaliada. 

Flexão do Ombro: 

• Ocorre na articulação glenoumeral no plano sagital, sendo acompanhado por 

movimentos nas articulações esterno clavicular, acrômio clavicular e escapulo 

torácica. 

• Amplitude articular: 0-180° (MARQUES, 2003). 

• Posição inicial: Preferencialmente a vítima deve estar sentada (posição 

alternativa em pé) com os braços ao longo do corpo, podendo também ficar 

deitado em decúbito dorsal mantendo sempre um bom alinhamento corporal. 

• Braço fixo do goniômetro: Deve ser colocado ao longo da linha axilar média do 

tronco, apontando para o trocanter maior do fêmur. 
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• Braço móvel do goniômetro: Deve ser colocado sobre a superfície lateral do 

corpo do úmero voltado para o epicôndilo lateral. 

• Eixo: O eixo do goniômetro fica próximo ao acrômio, porém a colocação correta 

dos braços do goniômetro não deve ser alterada. 

• Precauções: Evitar a hiperextensão da coluna lombar. Evitar a abdução do 

ombro e a elevação da escápula. Manter a articulação do cotovelo em 

extensão. 

Extensão do Ombro: 

• O movimento ocorre no plano sagital. 

• Amplitude Articular: 0°-45°(MARQUES, 2003). 

• Posição ideal: A vítima poderá ficar sentada, em pé ou deitada em decúbito 

ventral, mantendo os braços ao longo do corpo. 

• Braço fixo do goniômetro: Deve ser colocado ao longo da linha axilar média do 

tronco apontando para o trocanter maior do fêmur. 

• Braço móvel do goniômetro: Deve ser colocado sobre a superfície lateral do 

corpo do úmero voltado para o epicôndilo lateral. 

• Eixo: Sobre o eixo látero-lateral da articulação glenoumeral, próximo ao 

acrômio. 

• Precauções: Evitar a flexão do tronco ou elevação da escápula. Evitar a 

abdução da articulação do ombro. Evitar a adução escapular. 

Abdução do Ombro: 

• O movimento ocorre no plano frontal. A abdução da articulação glenoumeral é 

acompanhada por elevação clavicular, seguida por rotação lateral do úmero. 

• Amplitude Articular: 0°-180°(MARQUES, 2003). 

• Posição inicial: Sentado ou em pé, de costas para o avaliador. A palma da mão 

ficará voltada anteriormente, paralela ao plano frontal. 

• Braço fixo do goniômetro: Deve ficar sobre a linha axilar posterior do tronco. 

• Braço móvel do goniômetro: Deve ficar sobre a superfície posterior do braço da 

vítima voltada para a região dorsal da mão. 
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• Eixo: O eixo do movimento ficará próximo ao acrômio, porém não se deve 

ajustar o goniômetro a fim de fazer coincidir seu eixo sobre este ponto 

anatômico. 

• Precauções: Evitar a flexão da coluna vertebral para o lado contralateral. Evitar 

a elevação da escápula. Permitir que o ombro rode lateralmente em 

aproximadamente 90°. Evitar a flexão e extensão do braço. 

Adução do Ombro: 

• É o retorno a partir da abdução e ocorre no plano frontal. A adução horizontal 

ocorre no plano transverso. 

• Amplitude Articular (adução horizontal): 0°-40°(MARQUES, 2003). 

• Posição ideal: Preferencialmente a vítima deve estar sentada, podendo ficar 

em pé com o cotovelo, punho e dedos estendidos. 

• Braço fixo do goniômetro: Paralelo à linha mediana anterior. 

• Braço móvel do goniômetro: Sobre a superfície lateral do úmero. 

• Eixo: Sobre o eixo ântero-posterior da articulação glenoumeral. 

• Precauções: Evitar a flexão ipsilateral da coluna vertebral. Evitar a depressão 

escapular. Evitar a rotação de tronco. 

Rotação interna (medial) do Ombro: 

• Na posição anatômica, o movimento ocorre no plano transverso. Para a 

avaliação goniométrica, esta é abduzida e a articulação do cotovelo é fletida 

em 90°, portanto o movimento teste ocorre no plano sagital. 

• Amplitude Articular: 0°-90°(MARQUES, 2003). 

• Posição ideal: A vítima deve ficar deitada em decúbito dorsal, e ombro em 

abdução de 90º, com o cotovelo também fletido a 90º e o antebraço em 

supinação. A palma da mão voltada para o corpo da vítima, paralela ao plano 

sagital e o antebraço perpendicular à maca. O úmero descansará sobre o apoio 

e só o cotovelo deve sobressair-se da borda. 

• Braço fixo do goniômetro: Paralelo ao solo. 
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• Braço móvel do goniômetro: Quando o movimento estiver completo, ajustá-lo 

sobre a região posterior do antebraço dirigido para o terceiro dedo da mão. 

• Eixo: Posicionado paralelo ao olecrano. 

• Precauções: Manter a articulação do ombro abduzida em 90 graus para que o 

olecrano fique em linha com a fossa glenoidea. Evitar a flexão, extensão 

adução ou abdução na articulação do ombro. Evitar a extensão do cotovelo. 

Evitar a adução e abdução da mão; Evitar a elevação e a inclinação anterior da 

escápula. 

Rotação externa (lateral) do Ombro: 

• Na posição anatômica, o movimento ocorre no plano transverso. Para a 

avaliação goniométrica, esta é abduzida e a articulação do cotovelo é fletida 

em 90°, portanto o movimento teste ocorre no plano sagital. 

• Amplitude Articular: 0°-90°(MARQUES, 2003). 

• Posição ideal: A vítima deve ficar deitada em decúbito dorsal, e ombro em 

abdução de 90º, com o cotovelo também fletido a 90º e o antebraço em 

supinação. A palma da mão voltada para o corpo da vítima, paralela ao plano 

sagital e o antebraço perpendicular à maca. O úmero descansará sobre o apoio 

e só o cotovelo deve sobressair-se da borda. 

• Braço fixo do goniômetro: Paralelo ao solo. 

• Braço móvel do goniômetro: Quando o movimento estiver completo, ajustá-lo 

sobre a região posterior do antebraço dirigido para o terceiro dedo da mão. 

• Eixo: Posicionado paralelo ao olecrano. 

• Precauções: Manter a articulação do ombro abduzida em 90 graus para que o 

olecrano fique em linha com a fossa glenóide. Evitar a flexão, extensão adução 

ou abdução na articulação do ombro. Evitar a extensão do cotovelo. Evitar a 

adução e abdução da mão. Evitar a elevação e a inclinação posterior da 

escápula. 

 

2.11.1 Eletrogoniômetro 
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 Os localizadores de direção eletrônica são instrumentos eletrônicos 

sofisticados, caro, usando eletrodos no nível da haste, braço proximal e distal, e que 

registram a medição por meio de software na tela de um computador. Eles são usados 

principalmente para pesquisa (TABOADELA, 2007). 

 

2.11.2 Inclinômetro 

 O inclinômetro é um instrumento de medição de ângulo usado É utilizado 

quando não é possível aplicar o goniômetro corretamente, como na medida de flexo-

extensão da coluna lombar, ou quando a determinação de reparos ósseos é difícil, 

como na medida de inversão-eversão do retropé (NORKIN E WHITE, 2009). 

 O inclinômetro é um tipo de goniômetro que usa a força da gravidade como 

ponto de referência para sua calibração. Dessa forma, a posição inicial de medição 

não depende da apreciação visual, como acontece com o goniômetro, e pode ser 

repetida sem problemas, já que a força da gravidade é uma constante. Existem dois 

tipos de inclinômetros: mecânicos, que se subdividem em inclinômetros de fluido e 

pêndulo, e eletrônicos ou eletroinclinômetros (NORKIN E WHITE, 2009). 

 

2.11.3 Inclinômetro de fluido 

 É o mais utilizado na goniometria humana. Possui corpo formado por um 

transferidor de 360 ° e uma coluna semicircular de líquido colorido que contém uma 

bolha de ar. 

 As duas extremidades do menisco líquido estão sempre niveladas uma com a 

outra. O instrumento é calibrado girando o dial até que 0 se alinhe horizontalmente 

com o nível do líquido. O inclinômetro fica no segmento distal da articulação a ser 

medida. Uma vez ocorrido o movimento, nota-se o ângulo formado pelo eixo 

longitudinal do segmento distal e a linha de gravidade, fazendo a leitura do quadrante 

no ponto onde a escala cruza o menisco esquerdo, independentemente de onde 

esteja colocado o inclinômetro. Para avaliar a inversão-eversão do retropé, utiliza-se 

um inclinômetro único colocado na planta do calcanhar; em vez disso, para medir a 
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flexão da coluna toracolombar, dois inclinômetros colocados nas vértebras limitantes 

são usados e a diferença entre as duas medidas é calculada (Norkin e White, 2009). 

 

2.11.4 Pendulum Inclinometer 

 O inclinômetro de pêndulo possui um corpo ou mostrador formado por um 

transferidor que gira sobre seu eixo, permitindo que seja calibrado quando o 0 está 

alinhado com uma agulha que atua como um fio de prumo e que fica pendurada no 

centro do mostrador pelo efeito da gravidade como um ponto estacionário. Quando o 

movimento ocorre, a agulha continua na vertical, enquanto o dial gira em torno dela 

(TABOADELA, 2007). 

 Atualmente, este instrumento está praticamente sem uso e deu lugar ao 

inclinômetro de fluido. 

 

2.11.5 Eletroinclinômetro 

 O eletroinclinômetro é um instrumento que, em vez de usar líquidos ou prumo, 

usa o eletromagnetismo para se calibrar com a força da gravidade. É usado 

principalmente em pesquisas (TABOADELA, 2007). 

 

2.11.6 Fita métrica 

 O exame goniométrico deve ser complementado com o exame da medida dos 

perímetros e do comprimento dos membros. Para isso, devem ser utilizadas fitas 

métricas de metal a fim de evitar o estiramento visto nas fitas plásticas (TABOADELA, 

2007). 

 

2.11.7 Estimativa visual 

 A estimativa visual, conhecida em nosso meio como “olhometro”, permite que 

o examinador tenha uma primeira impressão do grau de mobilidade da articulação a 

ser medida. No entanto, por ser um peso impreciso e altamente subjetivo, não deve 

ser utilizado como método de avaliação da deficiência para o trabalho (NORKIN e 

WHITE, 2009). 
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2.12Exames Complementares 

 Muitas vezes, o diagnóstico de uma doença musculoesquelética é baseado no 

histórico e os resultados de um exame físico. Exames laboratoriais e exames por 

imagem ou outros procedimentos de diagnóstico são necessários em situações de 

diagnostico dificultosos para ajudar ou confirmar um diagnóstico. 

 Diversos tipos de exames de diagnóstico por imagem podem ajudar na 

qualificação de doenças musculoesqueléticas. 

 

2.12.1Radiografia 

 Exame baseado na irradiação do corpo humano com raios-X é particularmente 

valioso para a detecção de anomalias nos ossos e feito para avaliar áreas dolorosas, 

deformadas ou possivelmente anomalias ósseas. Comumente utilizada para 

diagnosticar fraturas, tumores, lesões, infecções e deformidades. O exame de 

radiografia não exibe tecidos moles, como músculos, bursas, ligamentos, tendões ou 

nervos. Para auxílio do diagnóstico de uma lesão articular o uso de radiografia comum 

(sem esforço) ou uma radiografia sob esforço (causado por certas posições) pode ser 

indicado (VILLA-FORTE, 2020). 

 A radiografia simples (RX) devido ao seu baixo custo e fácil acesso acaba se 

tornando o primeiro exame para detectar as causas da compressão extrínseca do 

manguito rotador e orientar os profissionais de saúde, conjuntamente com outros 

dados, na conduta, que pode ser cirúrgica ou conservadora(DONEUX, CHECCHIA, 

MIAZAKI, 2008). 

 As incidências que são utilizadas com rotina durante a avaliação do ombro 

doloroso são divididas em 5 sendo estas postas na ordem que o avaliador preferir. A 

incidência 1 é feita em ântero-posterior (AP), com rotação de 30° do paciente para o 

lado do ombro examinado. Isto é feito para corrigir a anteversão da glenóide e a 

retroversão do úmero tangenciando a articulação em AP. É útil no diagnóstico da 

artrose glenoumeral, luxação superior da cabeça do úmero, alterações ósseas no 

tubérculo maior, entre as quais, formações de pequenos cistos, erosões ou 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/diagn%C3%B3stico-de-doen%C3%A7as-musculoesquel%C3%A9ticas/hist%C3%B3rico-cl%C3%ADnico-e-exame-f%C3%ADsico-em-doen%C3%A7as-musculoesquel%C3%A9ticas#v11570874_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/les%C3%B5es-e-envenenamentos/fraturas/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-fraturas
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/tumores-nos-ossos-e-articula%C3%A7%C3%B5es/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-tumores-%C3%B3sseos
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remodelagem óssea, esclerose ou calcificações irregulares do tubérculo, ou, inclusive, 

ossificação da inserção tendínea. Outra alteração mais sutil é a osteopenia regional. 

Essas alterações ósseas indicam lesões crônicas do tendão do MR e quando atritam 

o osso adjacente apresentam sinais indiretos de tendinose. Outras alterações que 

podem ser vistas na incidência 1 são corpos livres e calcificações tendíneas ou bursais 

(URI, 2007; HAYGOOD et al, 2004). 

 A incidência 2 é realizada com o paciente em AP, com o membro superior 

neutro (sem rotação), com inclinação caudal de 30° do raio central. É feita com baixa 

quilovoltagem. É útil para a visibilização de esporão ou osteófito na superfície inferior 

do acrômio (URI, 2007). 

 A incidência 3 é feita na mesma posição e técnica da anterior, com exceção da 

inclinação cranial do raio central, de 20°. É utilizada para estudo da articulação 

acromioclavicular, dissociando-a da parte posterior do acrômio. É útil na osteoartrose 

hipertrófica que estreita o ACA (PEH, FARMER TOTTY, 2005; URI, 2007). 

 A incidência 4 é também chamada de perfil da escápula, incidência em Y, 

incidência do túnel ou desfiladeiro do supra-espinhoso ("outlet"). É feita com o 

paciente no "Bucky" mural (ereto), com o ombro a examinar rodado posteriormente 

em 10°, o suficiente para dissociar o ombro contralateral. O raio central deve incidir 

no acrômio inclinado caudalmente 20°. É útil para se classificar os tipos de acrômio, 

sua inclinação, calcificações ou osteófitos no túnel do supra-espinhoso. É 

indispensável para o planejamento cirúrgico, pois dependendo da morfologia e 

topografia do acrômio, determina-se o quanto ele deve ser ressecado na 

acromioplastia, a qual pode ser por artroscopia ou aberta(DONEUX, CHECCHIA, 

MIAZAKI, 2008; URI 2007). 

 A incidência 5 (transaxilar) é feita com o paciente em decúbito dorsal, com o 

filme sobre o ombro e o raio central incidindo na axila. É indicada para casos pós-

operatórios de acromioplastia, pois mostra o quanto de acrômio foi retirado, na 

pesquisa de "os" acromial, fraturas e seqüelas como fragmentos.Todas essas 

incidências devem ser feitas com baixa quilovoltagem, alta miliamperagem no "Bucky" 

e com respiração suspensa (URI, 2007; EMIG, 2011). 
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2.12.2Cintilografia óssea 

 A cintilografia óssea (um tipo de exame por radionuclídeo) é um exame de 

imagem usado ocasionalmente para diagnosticar uma fratura, principalmente se 

outros exames, como radiografias simples, tomografia computadorizada (TC) ou 

ressonância magnética (RM), não revelaram fratura. A cintilografia óssea envolve a 

utilização de uma substância radioativa (pirofosfato marcado com tecnécio-99m) que 

é absorvida por qualquer osso em cicatrização. O procedimento também pode ser 

realizado quando se suspeita de uma infecção óssea ou tumor. Embora a cintilografia 

óssea possa demonstrar afecções ósseas, a mesma pode ter baixa assertividade não 

diferenciando uma fratura de tumor ou infecção. A substância radioativa é 

administrada pela veia (via intravenosa) e é detectada por um dispositivo de varredura 

óssea, que cria uma imagem do osso que pode ser visualizada na tela do computador 

(VILLA-FORTE, 2020). 

 

2.12.3Ressonância magnética (RM) 

 A ressonância magnética (RM) tem se tornado um método de comum escolha 

por sua capacidade de avaliação dos tecidos moles e excepcional facilidade de 

aquisição em vários planos. Além disso, a RM também não utiliza radiação ionizante, 

o que é uma grande vantagem em comparação com outros métodos de imagem, como 

a radiografia e a tomografia computadorizada. 

 Mesmo demonstrando vantagem para a avaliação do sistema 

musculoesquelético em relação aos outros métodos de imagem, diagnósticos 

errôneos e falso-positivos podem surgir, em razão de armadilhas de imagem ou 

variantes anatômicas normais sendo estes falsos diagnósticos prejudiciais para o 

paciente. 

 Muitos destes erros de diagnóstico podem ser causados pela falta de 

conhecimento da anatomia, com as suas muitas variações e particularidades. Sendo 

assim os achados mais comuns nas estruturas anatômicas durante a Ressonância 

magnética do ombro são apresentados como: 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/assuntos-especiais/exames-de-diagn%C3%B3stico-por-imagem-comuns/exame-por-radionucl%C3%ADdeo
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Tendão da cabeça longa do bíceps braquial 

 A porção intra-articular da cabeça longa do bíceps origina-se 

predominantemente do labrum superior (complexo bicipitolabral) (Pal Bhatt e Patel, 

1991). A fixação do tendão com o labrum superior também muda de acordo com as 

contribuições anterior e posterior, descrito por Vangnesset al (1994): 1) apenas o 

labrum posterior; 2) predominantemente o labrum posterior com pequeno ponto de 

fixação para o labrum anterior; 3) origens idênticas do labrum anterior e posterior; 4) 

predominantemente o labrum anterior com pequeno ponto de fixação para o labrum 

posterior. Raramente, porções do tendão do bíceps também podem acompanhar a 

própria cápsula, o manguito rotador, ou diretamente para o tubérculo supraglenoidal 

(Fitzpatrick e Walz, 2010). 

 Além da variação no local da fixação tendínea, existe uma variação no aspecto 

do complexo bicipitolabral. No tipo 1, o complexo fixa-se firmemente na glenoide 

superior. No tipo 2, o complexo tem um pequeno sulco sublabral e que pode simular 

rotura labral. No tipo 3, o complexo bicipitolabral tem um lábio meniscoide, com um 

grande sulco (Kwak et al 1998). 

 A cabeça longa do tendão do bíceps braquial atravessa a articulação 

glenoumeral, chegando ao intervalo rotador, onde é intracapsular embora 

extrassinovial. 

 Também podemos visualizar vinculas no interior do sulco bicipital, que 

correspondem a bandas sinoviais dentro da bainha. Além disso, vasos sanguíneos 

podem ser identificados no interior do sulco bicipital. 

 Algumas variações anatômicas na origem da cabeça longa do bíceps braquial 

têm sido descritas. A variação mais frequente do bíceps braquial é no número de 

ventres musculares. Embora cabeças supranumerários sejam frequentes, a ausência 

da cabeça longa ou curta é rara (BORGHEI E TEHRANZADEH,2010). Embora a 

bifidez tendínea ou duplicação constitua uma variação normal, pode ser confundida 

com rotura longitudinal tipo split. 

Manguito rotador 
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. O tendão supraespinal geralmente se insere na tuberosidade maior do úmero. 

No entanto, raramente ele pode se inserir ectopicamente dentro do sulco bicipital. 

Mochizuki et al.(2008) demonstraram que o tendão pode também ter a inserção na 

tuberosidade menor. 

 Clark et al.(1992) demonstraram a dificuldade na individualização das fibras 

dos tendões supraespinal e infraespinal. Em alguns casos, simplesmente não se pode 

dizer exatamente qual tendão está acometido. 

Variações da capsula e dos ligamentos glenoumerais 

Ligamento glenoumeral inferior 

 O ligamento glenoumeral inferior (LGUI) é o principal e maior ligamento 

estabilizador do ombro. Estabiliza o úmero em rotação interna e externa durante a 

abdução. O LGUI contém duas bandas distintas: anterior e posterior, que formam o 

recesso axilar da cápsula articular. O ligamento geralmente está presente como um 

espessamento da cápsula articular e pode ser confundido com capsulite adesiva 

(Fitzpatrick e Walz, 2010). 

Ligamento glenoumeral médio 

 O ligamento glenoumeral médio (LGUM) estabiliza o ombro em abdução e pode 

ter grande espectro de variações anatômicas. Este ligamento pode se fixar ao labrum 

anterossuperior, geralmente logo abaixo da origem do ligamento glenoumeral 

superior, ou se fixar na porção anterior do colo da escápula. Neste caso, não deve ser 

confundido com lesão capsular associada à instabilidade anterior. O LGUM também 

pode ter uma inserção conjunta com o ligamento glenoumeral superior (LGUS), com 

o LGUI ou mesmo com o tendão da cabeça longa do bíceps, particularmente nos 

casos em que o ligamento glenoumeral superior é ausente. 

 Podemos encontrar o LGUM espessado (aspecto de cordão) ou afilado (Beltran 

et al, 2002). A associação de espessamento do LGUM e ausência do labrum 

anterossuperior são chamadas de complexo de Buford. Ocorre espessamento 

compensatório ligamentar devido ao labrum ausente. O complexo Buford é 

encontrado em 1,5% dos ombros (Tirman et al, 1996) e não deve ser confundido com 

destacamento do labrum anterossuperior (Fitzpatrick e Walz, 2010). 
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 Além disso, o LGUM pode ser duplicado. Em tais casos, deve ser distinguido 

de uma lesão SLAP (Fitzpatrick e Walz, 2010). Ainda, esse ligamento pode ser 

redundante ou se unir com o LGUI ou cápsula anterior antes de se incorporar na base 

da tuberosidade menor do úmero. Semelhante ao LGUI, variações do LGUM podem 

produzir modificações no tamanho e na posição dos recessos capsulares. 

Ligamento glenoumeral superior 

 O ligamento glenoumeral superior pode estar ausente em 3% dos ombros 

(Fitzpatrick e Walz, 2010). Normalmente, ele se origina no labrum anterossuperior, 

logo anterior do complexo bicipitolabral, com uma inserção conjunta com o LGUM ou 

diretamente do tendão do bíceps proximal (BELTRANet al, 1997). 

 Um forame está normalmente presente entre a LGUS e o LGUM, o que permite 

a comunicação entre a articulação glenoumeral e o recesso subescapular. Além disso, 

o LGUS é geralmente fino, mas pode estar espessado, particularmente nos casos em 

que o LGUM está ausente. 

Capsula Sinovial 

 A cápsula pode se inserir na margem da glenoide (tipo I), colo da glenoide (tipo 

II), ou mais medialmente na escápula (tipo III) (PARKet al, 2000). Tipos II e III não 

devem ser confundidos com frouxidão capsular pós-trauma. Também, não há 

nenhuma correlação entre a redundância da cápsula anterior e instabilidade anterior 

(FITZPATRICK e WALZ, 2010). 

Variações do Labrum 

 Variações anatômicas da forma e contorno do labrum são comuns. Elas 

costumam ocorrer na metade superior do labrum, perto da inserção de muitas das 

estruturas estabilizadoras capsulares. Essas variações podem ser facilmente 

confundidas com uma afecção labral ou capsular. 

 O forame sublabral é uma variação anatômica localizada no labrum 

anterossuperior, onde é separado da borda glenóidea anterior, permitindo a 

comunicação entre a articulação glenoumeral e o recesso. Na artrorressonância, é 

uma variação importante de se reconhecer porque pode ser mal interpretada como 

extensão anterior de uma lesão SLAP (Fitzpatrick e Walz, 2010). 
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 Outra estrutura a ser diferenciada é o forame sublabral do sulco sublabral. O 

sulco sublabral (ou recesso) é definido como um intervalo entre o complexo 

bicipitolabral e a borda superior da glenoide. Isto ocorre nos tipos 2 e 3, conforme visto 

anteriormente nas variações do cabo longo. Nesta condição, um espaço entre o 

complexo bicipitolabral e a glenoide pode ser visto, especialmente nas 

artrorressonâncias. Portanto, deve ser tomado cuidado para não diagnosticar 

erroneamente como SLAP. Um sulco sublabral normal deve ter uma largura e 

profundidade semelhantes. Além do mais, o sulco não é visto posterior à inserção do 

TCLB nas imagens axiais. Nas imagens coronais, o sulco é paralelo ao contorno da 

glenoide (Kwak et al, 1998). Anormalidade de sinal além do sulco é suspeita para 

rotura SLAP. 

 Por fim, intensidade de sinal intermediária pode ser observada na interface do 

lábio e glenoide. Este sinal intermediário é consistente com uma zona de transição 

histológica entre a cartilagem hialina e tecido fibroso ou fibrocartilaginoso, o que 

também não deve ser confundido com lesão (Fitzpatrick e Walz, 2010). 

Recessos Articulares e Bursas 

 O recesso subescapular é uma extensão da articulação glenoumeral, 

localizado no aspecto posterior e anterossuperior ao tendão subescapular, 

normalmente logo abaixo do processo coracoide. Portanto, pode ser confundido com 

a bursa subcoracoide. O recesso subescapular se comunica livremente com a 

articulação glenoumeral por meio de vários possíveis forames sinoviais, localizados 

entre os ligamentos glenoumerais. É importante afirmar que não há comunicação 

entre a articulação glenoumeral e a bursa subcoracoide em ombros normais. No 

entanto, uma comunicação entre a bursa subacromial-subdeltoideana e a bursa 

subcoracoide pode existir (SCHRANER E MAJOR, 1999). 

Variações de Posição 

 Os tendões supraespinal e infraespinal são mais bem visualizados com o 

ombro em rotação externa. Esses tendões ficam fora do plano padrão em imagens 

coronal e sagital quando o úmero é rodado internamente ou excessivamente rodado 

externamente. Nesta condição, o aumento da sobreposição dos tendões pode 
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dificultar o diagnóstico de possíveis lesões. Ainda, em caso de rotação interna 

exagerada, pode haver um falso espessamento do tendão subescapular ou 

anormalidade de sinal no LGUM e estruturas capsulares. 

 A rotação interna também pode dificultar a avaliação do tendão infraespinal, já 

que interposição das fibras musculares e fibras colágenas são mais bem observadas 

com o ombro em rotação externa. Isto é devido a posição dos tendões do manguito 

rotador paralela ao plano da secção de imagens coronais oblíquas (DAVISet al, 1991). 

Acrômio 

 Com base em sua forma, o acrômio foi classificado em quatro tipos (Bigliani et 

al, 1991): tipo 1 (linear ou plano); tipo 2 (curvo); tipo 3 (ganchoso); tipo 4 (invertido). 

Este quarto tipo foi posteriormente adicionado e é caracterizado por uma superfície 

inferior convexa ou apontando para cima. Essas variações morfológicas do acrômio 

podem ser vistas tanto nas radiografias em Y da escápula quanto nas imagens 

sagitais oblíquas na RM (PEH, FARMER, TOTTY, 1995). 

 Acredita-se que um acrômio do tipo 3 ou entesófito proeminente podem 

desempenhar um papel fundamental na síndrome do impacto subacromial (BIGLIANI 

et al, 1991) e lesão na borda anterior do tendão supraespinal. Inclinações anterior e 

lateral do acrômio também podem estar relacionadas à lesão do manguito rotador 

(EDELSON E TAITZ, 1992). 

 Embriologicamente, o acrômio pode ser dividido em vários centros de 

ossificação: o basiacromion, o meta-acromion, o mesoacromion e o preacromion. 

Estes centros de ossificação podem ser fisiologicamente encontrados durante a 

adolescência. Depois dos 25 anos de idade, a não fusão pode resultar na formação 

de um ossículo acessório, chamado de os acromiale (FITZPATRICK E WALZ, 2010), 

o qual é mais bem identificado nas imagens axiais de RM, onde é vista uma falha 

entre a medula contendo gordura do acrômio distal e o osso não fundido. 

 O acromiale forma uma pseudoarticulação com a base do acrômio por 

intermédio do tecido fibroso, periósteo, cartilagem ou sinóvia. As imagens 

demonstram uma “segunda articulação acromioclavicular”, onde o os acromiale é visto 

articulando com a clavícula. É importante identificar essa condição porque ela 
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desempenha um papel no desenvolvimento de sintomas de impacto do ombro, em 

função do deslocamento inferior durante a contração do músculo deltoide. As 

alterações degenerativas dessa pseudoarticulação também podem ocorrer na 

sincondrose ou associadas à osteoartrite acromioclavicular (FITZPATRICK E WALZ, 

2010). 

Osso Úmero 

 Uma “cicatriz normal” é muitas vezes observada na face posterior do úmero, 

próximo da junção da cabeça e diáfise proximal. Esta distinção torna-se importante 

em pacientes com histórico de instabilidade glenoumeral, porque a presença de uma 

lesão de Hill-Sachs pode justificar o tratamento cirúrgico. Normalmente, os defeitos 

de Hill-Sachs são vistos nas imagens axiais mais superiores, a 5 mm do topo da 

cabeça do úmero superolateralmente. O sulco anatômico normal do úmero encontra-

se geralmente de 20 a 30 mm a partir do topo da cabeça umeral e está posicionado 

mais medial e posteriormente nas imagens axiais. A profundidade e a largura do 

defeito não são indicadores confiáveis para a diferenciação (RICHARDSet al, 1994). 

Cavidade Glenoide 

 A cavidade glenoide rasa oferece maior amplitude de movimento da articulação 

glenoumeral em detrimento à estabilidade. Esta estabilidade é obtida pelas estruturas 

circundantes, em particular os ligamentos glenoumerais, labrum e manguito rotador. 

Algumas anomalias da imagem e variações da glenoide podem estar presentes. Na 

área central da cavidade glenoide, pode-se encontrar uma área de osso subcondral 

espessado (tubérculo de Ossaki) com cartilagem sobrejacente afilada. Não deve ser 

confundido com uma área de desgaste ou perda condral (FITZPATRICK E WALZ, 

2010). Por outro lado, um defeito de espessura focal da cartilagem, sem 

espessamento do osso subjacente pode ser interpretado como uma variante normal 

(FITZPATRICK E WALZ, 2010). 

 A glenoide pode ter diferentes formas quando vista no plano sagital: 

arredondada, oval, em forma de lágrima ou em forma de pera. A forma baseia-se nas 

variações da aparência da incisura glenoide, que pode ser proeminente, pequena ou 

ausente. A incisura glenoidal encontra-se na margem anterior e terço superior, 
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usualmente determinando a aparência em forma de pera da glenoide em imagens 

sagitais. 

 Uma cavidade glenoide oval nas imagens sagitais é causada pela ausência de 

incisura. O labrum não está fixado ao rebordo ósseo na região da incisura, o que 

resulta no recesso sublabral (PRESCHER E KLÜMPEN, 1997). 

 A cavidade glenoidal é muitas vezes mais côncava inferiormente do que 

superiormente. Além disso, a borda posterior da glenoide também pode variar em 

forma e configuração, apresentando três formas predominantes: 1) pontuda (normal); 

2) arredondada (em J); 3) deficiência óssea em forma triangular (delta) (MULLIGAN E 

PONTIUS, 2005). As formas J e delta estão associadas com instabilidade posterior 

atraumática (WEISHAUPTet al, 2000). Na RM, a distinção entre as diferentes formas 

do labrum posterior pode ser difícil porque há uma mistura da baixa intensidade do 

sinal entre o osso cortical da glenoide e o tecido fibroso. 

Medula óssea 

 Sinal heterogêneo na medula óssea é normalmente observado na região da 

cabeça e do colo umeral. Em pacientes adultos, medula vermelha pode ser vista 

fisiologicamente abaixo da cicatriz fisária, com sinal ligeiramente hipointenso nas 

imagens ponderadas em T1. A medula vermelha não deve ser confundida com 

processos infiltrativos, nódulos ou tumores. Nos processos infiltrativos, o sinal de 

medula torna se nitidamente baixo, hipointenso em relação ao músculo. 

 

2.12.4Tomografia computadorizada (TC) 

 O ombro é avaliado pela TC de cranial para caudal com cortes de cerca de 4 

mm de espessura. Em caso de suspeita de lesão óssea na articulação, a TC é 

suficiente.Para reconstrução tridimensional, o corte é de 2 mm de espessura, com 

afastamento da mesa também de 2 mm. Na suspeita clínica de luxações recidivantes 

do ombro, indica-se TC de contraste duplo, com a qual comprovam-se instabilidades 

ósseas, capsulares e cartilagíneas (VILLA-FORTE, 2020). 

 As indicações para a TC comum são as lesões ósseas, sobretudo as fraturas 

de difícil avaliação em radiografias simples. Em razão das estruturas sobrepostas no 
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ombro, nem sempre é possível determinar com as radiografias a localização exata, a 

orientação dos fragmentos e possível envolvimento da superfície articular. ATC 

fornece informações para planejar a terapia ao visualizar precisamente as fraturas no 

úmero proximal e na cavidade glenoidal, visualizando também as luxações crônicas e 

as lesões ósseas decorrentes das luxações do ombro (Defeito de Hill-Sachs, Lesão 

de Bankart) (MAFFET e GARTSMAN, 2015). 

 Se houver suspeita de lesões de partes moles, a TC-artrografia está indicada. 

A indicação primária recai sobre defeito no lábio glenoidal. A TC-artrografia avalia a 

cápsula articular. Junto com a RM, a TC-artrografia é o método de escolha para 

visualizar lesões do lábio. Ao decidir entre modalidades de imagens, a disponibilidade 

dos sistemas de TC em comparação com a RM deve ser pesada, assim como a 

desvantagem da TC-artrografia como um procedimento invasivo.A visualização de 

patologia no manguito rotador é outra possível indicação. Contudo, modalidades como 

a ultra-sonografia e a artrografia são superiores devido ao menor custo (CHAN et al, 

2018). 

 Os achados normais em um exame de TC comum mostram a cabeça do úmero 

em relação à cavidade glenoidal no plano transversal. Podem também ser avaliados 

os contornos ósseos do úmero, da escápula, da clavícula e do acrômio. Além disso, 

a TC comum pode também medir os ângulos – importantes na avaliação quanto à 

tendência à luxação. Os achados normais na TC-artrografia incluem a visualização 

simultânea de todas as partes da imagem, o ar intra-articular com baixa intensidade 

de sinal, o lábio glenoidal mostrando a densidade de partes moles, a densidade do 

meio de contraste e os contornos dos ossos. Isso geralmente requer uma seleção 

específica de janelas para alcançar o equilíbrio entre uma janela de partes moles e 

outra óssea (BRESLER et al, 2013). 

.  

2.12.5 Ultrassonografia 

  Exame composto pelo uso de um emissor de ondas onde a ressonância 

dos tecidos é capturada pelo aparelho,atualmente vem sendo utilizada com grande 
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frequência para identificar inflamação nas articulações e tecidos adjacentes além de 

inflamação ou laceração tendineas(VILLA-FORTE, 2020). 

 O ombro é uma das áreas mais comuns para aplicação de ultrassonografia 

músculo esquelética devido a alta incidência de lesões do manguito rotador. Pode ser 

usado com eficiência no diagnostico das doenças do ombro (JACOBSON, 2011). 

 Severos estudos demonstraram a alta sensibilidade e especificidade do 

ultrassom na detecção de lesões do manguito rotador, além de demonstrar vantagens 

sobre outros exames de imagens como fácil avaliação, duração mais curta do exame, 

baixo custo e capacidade dinâmica. Entretanto sua acurácia pode variar, dependendo 

da habilidade e experiência do examinador (GUPTA, ROBINSOSN; 2015). 

 O princípio físico de um aparelho de ultrassonografia tem como base cristais 

de cerâmica localizados no transdutor. Os cristais recebem um estímulo elétrico 

fazendo a vibração e a deformação, transformando impulsos elétricos em energia 

sonora. Com essa vibração será emitida uma frequência sonora que não é audível. 

Essa energia sonora ao atravessar diferentes tipos de estruturas, é absorvida e se 

diferencia de acordo com as diferentes estruturas. Parte desta energia que não foi 

absorvida retorna aos cristais emissores fazendo assim a transformação de energia 

sonora em impulsos elétricos codificados e sendo transformados em imagem a partir 

de cálculos efetuados pelo computador (SERNIK et. al., 2009). 

 O transdutor é um dos componentes do equipamento de ultrassonografia que 

com seus cristais piezelétricos vibratórios converte um determinado tipo de energia 

em outro tipo de energia transformado a mesma em imagem (SERNIK et al., 2009). 

Tendinopatia 

 Durante o exame de ultrassonografia existe dificuldade em diferenciar 

tendinose (degeneração) de tendinite (degeneração associado com processo 

inflamatório), assim se usa preferencialmente o termo tendinopatia. A tendinopatia é 

identificada por ultrassonografia por uma generalizada ecogenicidade do tendão, 

áreas com calcificações irregulares representando ou não sombras acústicas entre 

outras variações que são visíveis na técnica de ultrassom (ZORZETTO et al., 2003). 
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 No manguito rotador a tendinopatia é classificada como primária (bursite e 

tendinite calcária) e secundária (estreitamento do espaço subacromial, calcificação do 

espaço subacromial e fratura desviada da grande tuberosidade) (EJNISMANN et al., 

2008). 

Ruptura 

 A ruptura é uma laceração das fibras dos tendões, que causa dores e 

enfraquecimento dos mesmos (MANASTER et al., 2011).Quando há degeneração do 

manguito rotador o quadro pode estacionar ou evoluir para ruptura. Na maioria dos 

casos a ruptura do manguito rotador se inicia no tendão do músculo supraespinhoso 

(SERNIK et al., 2009). 

Bursite/Bursopatia 

 As bursites são inflamações das bolsas sinoviais muitas vezes por processo 

expansivo, com maior frequência na bolsa subacromial e subdeltóidea, pela alta 

predominância de síndrome do impacto (SERNIK et al., 2009). 

 As infecções das bolsas sinoviais (bursite) podem causar atrofia dos músculos 

supraespinal e infraespinal que são divididos em vários graus de atrofismo. Fatores 

tais como idade do paciente, tempo de história clínica, entre outros achados 

radiográficos, são fatores de extrema importância para a escolha do tratamento 

médico (SERNIK et al., 2009). 

 

2.13Design Thinking (DT) 

 Este trabalho visando à resolução das dificuldades durante a avaliação 

apresentara os princípios de uma avaliação músculo esquelética além da precisão 

necessária e a forma de correlacionar avaliação músculo esquelético e 

ciência.Através de uma revisão de evidências de vários exames físicos técnicas e 

modalidades de avaliação além de propor uma estratégia para avaliação através da 

abordagem do Design Thinking. 

 O Design Thinking é uma abordagem constituída por um processo não linear, 

cíclico e que é desenvolvido a partir do trabalho colaborativo, do entendimento da 
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necessidade do outro, da geração rápida de ideias e da criação e avaliação de 

protótipos (D. SCHOOL, 2011). 

 De acordo com Cooper(2010), o Design Thinking é uma ferramenta que auxilia 

a projetar estados futuros, idealizar por meio do processo de design, assim como 

desenvolver e/ou criar produtos, serviços e experiências reais. 

INSERIR ILUSTRAÇÃO DAS ETAPAS DO DESIGN THINKING COM AS 

DEFINIÇÕES 

 Contudo, o ato de pensar como um designer não se limita a práticas comuns 

para este, como preencher paredes, cores ou simplesmente alocar desenhos, mas 

aplicar sua atuação fundamentalmente holística e cíclica para formar soluções 

inovadoras em diversos tipos de projeto, independente da área ou setor de atuação 

profissional.  

 De acordo com o SEBRAE (2021), as inovações concretas, de fato, são criadas 

de forma que não só associam-se a uma tecnologia de ponta, mas são consequências 

do valor que o usuário final percebe utilizá-las. 

 Neste sentido o Design Thinking é uma abordagem focada no ser humano que 

vê na multidisciplinaridade, colaboração e tangibilização de pensamentos e 

processos, caminhos que levam a soluções inovadoras. Por isso este, será utilizado 

como ferramenta para a organização de um guia de avaliação baseado em evidencias 

cientificas. 

 O processo de Design Thinking pode ser estruturado em três etapas 

principais: imersão, ideação e prototipação. Contudo, para o melhor encaixe desta 

metodologia na elaboração de um manual de avaliação será apresentado à 

abordagem do Design Thinking distribuída emcinco etapas: Imersão, Análise 

eSíntese, Ideação, Prototipação e Validação/Implementação. 
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FASE IMERSÃO Procedimentos utilizados Metodologia (s) utilizada 

nessa fase..... 

FASE SINTESE   

FASE IDEAÇÃO   

FASE VALIDAÇÃO   

   

 

 

 

 

 

2.13.1 Imersão 

 A primeira etapa do processo, conhecida por Imersão, tem por objetivo 

a aproximação com o contexto do problema, através do levantamento de informações 

e observações pertinentes. 

 Esta etapa foi dada durante a experiência profissional do autor e o contato com 

as múltiplas patologias do ombro, despertando o interesse pelo momento da avaliação 

e levando a busca de referências e levantamento bibliográfico do assunto. 

 

FASE Análise e Síntese 

 Devido ao volume de informações levantadas, esta etapa é destinada à Análise 

e Síntese do conteúdo levantado, que busca organizar os dados, visualmente, visando 

facilitar a identificação de tópicos pertinentes e seus desafios. 

 Nesta etapa além da organização visual dos dados também foi feito o uso da 

análise da pesquisa integrativa para disposição ordenada dos artigos encontrados em 

formato de quadro onde os mesmos foram classificados por ano e qualidade 

metodológica. 

 

FASE  Ideação 
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 Nesta etapa foram geradas ideias para a organização das referências 

coletadas e como dispô-las em um manual acessível para os profissionais que 

futuramente irão utiliza-lo, através da organização dos dados coletados em quadro 

por post-it e tabulação das referênciasbibliográficas em quadros do Excel, foi 

encontrado o método de fluxograma o qual organiza e apresenta os principais pontos 

e estratégias deste manual além de gerar um fluxo de avaliação para guiar uma 

avaliação minuciosa do ombro, sendo que o organograma sendo “legendado” pelo 

próprio manual explica os recursos contidos neste. 

 

FASE Prototipação 

 Foià fase de tangibilização das ideias, a fim de retira-las do papel e estabelece-

las em um guia, além da construção deste manual nessa fase foi observado qual a 

melhor forma de construir o organograma para a avaliação e como este seria melhor 

apresentado para a leitura dos futuros usuários deste manual. 

 

FASE Validação e/ou Implementação 

 Nesta etapa, serão investigadas formas de validação das idéias junto às 

pessoas interessadas e possíveis usuários para captar a percepção e encontrar 

possíveis ajustes necessários ao manual gerando um conhecimento contínuo ao 

longo do processo de implementação. 
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3 Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade 

 

 A avaliação do complexo articular do ombro é constantemente taxada de difícil 

em decorrência do grande número de estruturas sendo sua grande maioria localizada 

em pequenas áreas anatômicas, além de ser uma articulação capaz de se mover nos 

3 eixos articulares e as inúmeras lesões que podem ocorrer no interior ou fora de sua 

articulação. 

 Seu complexo diagnostico pode ser correlacionado com as influências de áreas 

adjacentes como a coluna cervical, a possibilidade da presença de múltiplas lesões 

na mesma região além da dificuldade de classificar a importância dos sinais e 

sintomas torna ainda mais complicado sua avaliação e consequentemente seu 

diagnóstico (MAGEE, 2010). 

 Um dos principais problemas durante a avaliação do ombro é a frequente 

exigência de uma avaliação conjunta com a coluna cervical para que assim seja 
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possível descartar sintomas referidos. Quadros álgicos comuns podem estar 

relacionados com a idade do paciente indicando problemas degenerativos e mesmo 

assim estarem relacionados com momentos traumáticos(FERNADES, MARINS 

2011). 

 Diversos testes clínicos são realizados com frequênciana pratica ambulatorial 

para o diagnóstico do ombro, mas poucos se mostram realmente confiáveis por isso 

um manual de avaliação que demonstre de forma atualizada as etapas de uma 

avaliação além das técnicas mais acuradas para o exame desta articulação se mostra 

necessário para o uso de profissionais de saúde (BARROS,et al. 2010). 
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4 Plano de Desenvolvimento do Projeto 

 Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e analítico, que tem como foco 

o desenvolvimento de um manual de técnicas para a avaliação do ombro. 

Para a construção deste manual, realizou-se ESTUDO BIBLIOMETRICO BASEADO 

uma revisão integrativa da literatura, junto às bases de dados das Ciências da Saúde, 

da Biblioteca Cochrane, do website da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), do 

National Library of Medicine-USA (MEDLINE), Physioterapy Evidence Database 

(PEDro)devido à credibilidade das revistas indexadas nessas bases e seu foco em 

trabalhos de ciências e saúde. 

 Foram pesquisados artigos publicados em periódicos no período de 2010 a 

2021, nos idiomas inglês e português, utilizando os seguintes descritores: Ombro; 

Articulação do Ombro; Lesões do Ombro, Manuais de avaliação. 

 Para seleção das publicações a serem incluídas na revisão, foram adotados 

como critérios de inclusão: apenas estudos que tivessem ligação direta à temática; 

estar disponível na íntegra, pois a intenção era compilar os estudos que atendessem 

aos critérios estabelecidos. Como critérios de exclusão: estudos que não 

correspondiam à temática do ombro; estudos sobre recursos terapêuticos; estudos 

que dissertavam exclusivamente sobre patologias. 

- 
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5Análise e proposta de intervenção/recomendação 

 

 Dor no ombro é um sintoma comum em adultos, elevando sua incidência após 

os 40 anos de idade, este compreende 10% do total de atendimentos ortopédicos de 

âmbito ambulatorial, além de ser o terceiro colocado entre as lesões músculo 

esqueléticas mais comuns seguindo apenas dor lombar e dor no joelho. Geralmente 

visto de forma benigna pelos próprios portadores da dor e até mesmo pelos 

profissionais de saúde, as desordens do ombro podem ter um efeito devastador na 

função dos pacientes além de serem indicadores de uma baixa qualidade de saúde 

(BARROS,et al. 2010). 

 Se não tratadas as desordens do ombro podem levar a uma significante 

incapacidade, baixa qualidade de vida e afastamento do trabalho. Alcançar o 

diagnóstico correto é comumente dificultoso devido à variedade de causas de dor no 

ombro, fraqueza e perda de função. Por essas razões é importante aos profissionais 

de saúde serem capazes de desempenhar uma boa avaliação auxiliando no 

diagnóstico diferencial da etiologia das patologias do ombro. 

Total de artigos Identificados (N-1582) 

Medline 
1034 

Lilacs 
261 

Scielo 
180 

Estudos selecionados pelo título (N-215) 

Estudos selecionados para leitura (N-
153) 

 

Estudos incluídos na síntese (N-22) 

Estudos excluídos 
(N-1367) 

 

Estudos excluídos 
(N-62) 
 

Estudos excluídos 
(N-131) 

Id
en
tifi
ca
çã
o 

E
L
E
GI
BI
LI
D
A
D
E 

PEDro 
107 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

81 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

Após a análise das referências estas foram listadas abaixo no Quadro 1. de forma 

organizada para maior entendimento. 

 

Quadro 1. Níveis de divisões argumentativos que pautaram esta revisão integrativa 

2021. 

Nível de 
Evidência 

Titulo Autores Ano 
Publicação 

Temática 

III In vivo three-dimensional 
evaluation of the functional 
length of glenohumeral 
ligaments. 

Yang C, Goto 
A, Sahara W, 
et al 

2010 Avaliação tridimensional 
da articulação do ombro 
com foco no ligamento 
glenoumeral. 

II Prevalence and risk factors 
of a rotator cuff tear in the 
general population. 

Yamamoto A, 
Takagishi K, 
Osawa T, et al. 

2010 Relação dos fatores de 
risco para o manguito 
rotador.  

III Exame Físico no 
Diagnostico das Lesões do 
Manguito Rotador 

Barros M R, et 
al. 

2010 Aponta a sensibilidade e 
especificidade de 8 testes 
clínicos especiais. 

III Diagnostic values of 
clinical tests for 
subscapularis lesions 

Bartsch M, 
Greiner S, 
Haas NP, 
Scheibel M 

2010 Valor diagnostico de testes 
especiais com descrição 
de sensibilidade e 
especificidade. 

III Clinical predictors for the 
diagnosis of supraspinatus 
pathology. 

Chew K, Pua 
Y, Chin J 

2010 Cita os preditores clínicos 
no auxilio do diagnostico 
de lesões do tendão supra 
espinhoso. 

V Evaluation and 
Management of Shoulder 
Pain in Primary Care 
Clinics 

House J., 
Mooradian A, 

2010 Descreve técnicas de 
avaliação e conduta 
terapêutica durante o 
cuidado primário. 

III Confiabilidade dos testes 
especiais para diagnostico 
de tendinopatia do supra 
espinhoso 

Turini et al 2010 Avalia a confiabilidade de 
testes ortopédicos intra e 
inter examinadores em 
grupos de pessoas. 

IV Validade e Confiabilidade 
para os testes de ombro 

Dornellas R S. 2011 Determina a confiabilidade 
de testes usados para 
diagnostico da articulação 
do ombro. 

II Clinical evaluation of the 
shoulder shrug sign. 

Jia X, Ji JH, 
Petersen SA, 
et al. 

2011 Descreve as manobras de 
avaliação clínica do ombro 

I Which physical 
examination tests 
provide clinicians with the 
most value when 
examining the shoulder? 
Update of a systematic 
review with meta-analysis 
of individual tests. 

Hegedus EJ, et 
al. 

2012 Descritor de testes clínicos 
com seus respectivos 
valores para o diagnostico 
do ombro 

III The diagnostic value of 
magnetic ressonance 
arthrogaphy of the 
shoulder in direction and 
granding of SLAP lesions: 

Amin M. F., 
Youssef A.O. 

2012 Comparativo de achados 
nos exames de imagem de 
RM e artroscopia nas 
lesões de SLAP. 
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comparasion with 
arthroscopic findings 

IV A Physician’s Guide to the 
Physical Examination of 
the shoulder 

Levine, et al. 2012 Compilado de técnicas 
para avaliação física do 
ombro com suas 
respectivas descrições. 

IV Clinical Assessment of the 
Shoulder 

Donelly et al 2013 Decorre sobra a avaliação 
clinica da articulação do 
ombro. 

II Magnetic resonance 
imaging, magnetic 
resonance arthrography 
and ultrasonography for 
assessing rotator cuff tears 
in people with shoulder 
pain for whom surgery is 
being considered. 

Lenza M, 
Buchbinder R, 
Takwoingi Y, et 
al. 

2013 Demonstra os achados de 
imagem em ressonancia 
magnetica e 
ultrassonografia para 
lesões do manguito 
rotador. 

IV The Evidenced-Based 
Shoulder Evaluation 

John W. 
O’Kane 

2014 Testes especiais da 
articulação do ombro e sua 
avaliação física. 

I Anatomy, variants, and 
pathologies of the superior 
glenohumeral ligament: 
magnetic resonance 
imaging with three-
dimensional volumetric 
interpolated breath-hold 
examination sequence and 
conventional magnetic 
resonance arthrography. 

Ogul H, Karaca 
L, Can CE, et 
al 

2014 Avaliação de ressonância 
magnética de lesões do 
ligamento gleoumeral.  

II The diagnostic value of the 
combination of patient 
characteristics, history, and 
clinical shoulder tests for 
the diagnosis of rotator cuff 
tear 

Van 
Kampen,  et al. 

2014 Relata o valor da 
combinação entre 
diferentes características 
dos pacientes estudados e 
relação ao seu diagnostico 

IV Normal shoulder 
ultrasound: Anatomy and 
Thechinic 

Gupta H., 
Robinson P. 

2015 Descritor dos achados 
durante o exame 
ultrassonografico do ombro 
saudável. 

IV Clinical Evaluation and 
Physical Exam Findings in 
Patients with Anterior 
Shoulder Instability 

Lizzio V A, 
Meta F, Fidai 
M, Makhni E C. 

2017 Demonstrativo dos 
achados clínicos durante o 
exame físico do ombro. 

IV History and Physical 
Examination for Shoulder 
Instability 

Haley et al. 2017 Correlaciona a história 
clinica com exame físico 
para diagnostico de 
instabilidade do ombro 

IV Anatomy, shoulder and 
Upper Limb, Shoulder 
Muscles 

McCausland 
C;,Sawyer E, 
Varcallo B.  

2018 Descritor anatômico do 
ombro. 

IV Anatomy and physical 
examination off the 
shoulder 

Bakhsh W, 
Nicandri G. 

2019 Descreve a anatomia do 
ombro e os passos do 
exame físico deste. 

Fonte: o autor (2021). 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van+Kampen+DA&cauthor_id=25099359
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van+Kampen+DA&cauthor_id=25099359
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 Embora o diagnóstico de patologias da articulação do ombro seja complicado, 

este também está baseado em sinais clínicos de irritação das estruturas anatômicas 

que podem ser demonstrados por diversas manobras e testes especiais, além de 

exames complementares realizados no exame ortopédico (HOUSE, MOORADIAN; 

2010). 

 Diversos testes clínicos e exames são realizados com frequência na pratica 

ambulatorial para o diagnóstico do ombro, e mesmo com a extensão de dados 

disponíveis na literatura estes ainda são utilizados de forma errada ou no momento 

errado. Assim muitos exames complementares são utilizados indiscriminadamente, 

na maioria das vezes sem necessidade. Este estudo através da revisão integrativa 

reuniu dados atualizados para compreensão do tópico de avaliação músculo 

esquelética do ombro e utilizando a metodologia do Design Thinking descrevera os 

exames de forma organizada e acessível para os profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

6. Discussão dos resultados 

 Distúrbios do ombro são problemas musculoesqueléticos comuns causando 

dor e perda funcional. Tradicionalmente, as categorias de diagnóstico são baseadas 

em um modelo patoanatômica destinado a identificar os tecidos lesionados (LUIME et 

al,2004). 

 No entanto, o modelo patoanatômica pode não fornecer um diagnóstico efetivo 

que orienta a tomada de decisão no tratamento e reabilitação, sendo que o diagnóstico 

anatomopatológico infere que pacientes com a mesma patologia tecidual formem um 

grupo homogêneo (LUDEWIG, LAWRENCE, BRAMAN, 2013). 

BARBOSA et al (2021) e Toscano et al  (2016) afirmam que estima-se que a 

incidência de dor no ombro varie de 0,9 a 1,6% na população geral, resultando em 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

84 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

altos custos individuais e sociais isto incluindo os processos de avaliação e tratamento 

erroneamente programados devido à uma avaliação deficiente. 

 Os profissionais de saúde que participam do processo de avaliação armados 

desta ferramenta/manual que os guie estarão cientes e munidos de recursos os 

tornando cientes dos melhores testes e exames para identificação de cada sinal e 

sintoma apresentado pelas patologias que geralmente se tornam confundidores neste 

processo. 

 Numerosos profissionais da área da saúde estão envolvidos no processo de 

avaliação e tratamento do ombro, sendo assim, este trabalho pode ser aplicado no 

cotidiano destes para que assim médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e até mesmo 

terapeutas ocupacionais entre outros estejam confortáveis no desempenho de suas 

funções. 

 Embora o sistema de diagnóstico anatomopatológico possa ser muito 

apropriado para a tomada de decisão durante o tratamento este ainda apresenta 

dificuldades durante o processo de avaliação (LUDEWIG, LAWRENCE, BRAMAN, 

2013). 

 É possível acreditar que os conceitos de irritabilidade tecidual e identificação 

de deficiências específicas através de uma avaliação minuciosa, integrados ao 

conhecimento disponível de cada profissional, podem ser usados para orientar de 

forma mais eficaz o tratamento e até mesmo a reabilitação, além disso, esse sistema 

de avaliação poderia facilitar melhores resultados e reduzir os custos gerais de saúde. 

 Para atingir esses vários objetivos, um sistema de avaliação deve ter categorias 

múltiplas que identifiquem subgrupos dentro de uma população de pacientes com 

base em sua história, deficiências e respostas sintomáticas específicas ao estresse 

mecânico. Ilustrando este conceito é possível observar o fluxograma a seguir: 

 

DEMONSTRAR A ASSOCIAÇÃO DA METODOLOGIA DESIGN THINKING COM AS 

ETAPAS DO DIAGNÓSTICO 
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RECOMENDO INSERIR EXPLICAÇÕES DE CADA UMA DAS ETAPAS, 

LEMBRANDO QUE OS PROCEDIMENTOS DE CADA FASE DO EXAME ENVOLVE 

SITUAÇÕES DE QUESTIONAMENTOS OU PERGUNTAS. LOGO SE FOR NA 

FORMA DE FLUXOGRAMA RECOMENDO AJUSTAR OU APRESENTAR NA 

FORMA DE UMA TABELA 

 

Dor Atraumatica 
do ombro

Causa não 
mecanica

Processamento 
da dor ou 

classificação 
pscicosocial

Causa Mecanica

Anormalidade 
Escapulotoracica

Rotação Externa 
Insufuciente

Rotação Interna 
Insuficiente

Inclinação 
posterior 

insuficiente

Anormalidade 
Clavicular

Anormalidade 
Umeral

Hipomobilidade Hipermobilidade

Sem origem no 
ombro

Patologia cervical 
ou de outra 

origem
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A classificação patoanatômica pode permitir parcialmente a tomada de decisão de 

reabilitação por meio da aplicação de princípios de cicatrização tecidual ou 

recuperação parcial da função que orientam as decisões de tratamento e prognóstico 

para distúrbios do ombro. Por exemplo, o diagnóstico anatomopatológico de capsulite 

adesiva indica tratamento para restaurar a ADM do ombro e que a recuperação 

geralmente é prolongada ao longo de meses (KELLEY et al, 2013). No entanto, não 

indica quais movimentos do ombro estão prejudicados, nem indica a intensidade 

adequada do tratamento, dados que são coletados durante uma boa avaliação. 

 As evidências indicam melhores resultados para o paciente quando os mesmos 

recebem o tratamento correspondente aos achados durante a avaliação. O objetivo 

deste comentário é propor uma abordagem em etapas para o sistema de avaliação 

para dor no ombro. Sendo que a literatura atual sugere que nem sempre é possível 

atribuir dor apenas à presença de lesão tecidual (BARBOSA et al, 2021). A 

experiência da dor é influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais 

complexos e dinâmicos (FILLINGIM, 2018). Vários estudos destacam o papel das 

distintas áreas do cérebro na experiência de dor do organismo processando 

informações e ambiente (HAGGARD et al., 2013). Propondo assim uma abordagem 

de classificação por etapas que inclui: (1) triagem, (2) avaliação física e (3) analise 

Sem origem no 
ombro

Origem no ombro

Hipermobilidade 
(Instabilidade)

Hipomobilidade 
(Capsulite adesiva, 
Artrite, Defcit de 

mobilidade)

Movimento anomalo 
(Manguito Rotador, 

Problema Labral, 
Defcit Nervoso, Dor)
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complementar. Propondo também um sistema que combina estratégias e táticas de 

avaliação tanto para as estruturas mecânicas como as neurologicas para contribuir 

com um melhor desempenho durante a avaliação. 

1. Item – Triagem [ficou diferente dos slides na apresentação] 

 

2. Item – Exame físico 
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3. Analise Complementar 

 

 Após percorrer os três itens ainda é necessário o entendimento que estes se 

conectam e que uma aba pode encaminhar diretamente para o item seguinte como, 

por exemplo, a aba de bandeiras (flags) onde a bandeira amarela encaminha para 

riscos psicossociais direcionando para o uso de questionários e a bandeira vermelha 

direciona diretamente para o item 3 de avaliação complementar onde o uso de exames 

de imagem podem diagnosticar fratura ou tumoração.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

89 
 

©2021 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  
 

 

7.Conclusões  

 

 Após a análise das literaturas encontradas foi possível observar as técnicas e 

recursos disponíveis para avaliação músculo esquelética do ombro e como estas 

necessitam de uma organização e lógica para serem utilizadas com efetividade 

durante a pratica clínica, por isso este trabalho conclui-se em um manual de avaliação 

músculo esquelética do ombro onde estão contidas eorganizadas as técnicas de 

avaliação de uma forma simples paraos profissionais que irão valer-se deste, além de 

indicar novos estudos científicos que atualizem as técnicas já disponíveis. 

 

COMENTAR A RESPEITO DE ATENDER OS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

DE QUE MODO O PROBLEMA DA PESQUISA FOI RESPONDIDO 

LIMITAÕES DO TRABALHO 

RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 
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