
CORRELAÇÃO DO TESTE DE REPRODUÇÃO ANGULAR DO OMBRO 

ASSISTIDO POR PONTEIRA  LASER COM O ÍNDICE DE 

INCAPACIDADE E DOR NO OMBRO

Introdução

Resultados

O senso de posição articular avaliado pelo desvio

angular não se correlacionou com o nível de dor e

incapacidade do ombro.

Conclusão

Estudo observacional do tipo transversal, desenvolvido na cidade de

Ribeirão Preto. Participaram 50 indivíduos com SDS unilateral (Tabela

1) e todos assinaram o Termo de Consentimento aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (n° 8085/2018) de

acordo com resolução 466 do CNS/2012 (CAAE

54165416.4.0000.5440).

- Dor unilateral há mais de 4 semanas

- ≥ 3 positivos sugerindo um diagnóstico de SDS (teste do

arco doloroso, teste de Neer, Hawkins-Kennedy, dor na

rotação lateral resistida e teste de Jobe5)

- História prévia de cirurgia do ombro ou lesões traumáticas

- Doenças neurológicas

- Amplitude de movimento inferior a 90 de flexão do ombro

- Tratamento fisioterapêutico no ombro nos últimos 6 meses

Para avaliar a incapacidade e dor no ombro foi aplicado o questionário

Shoulder Pain and Disability Index (SPADI-Br). O Coeficiente de

Correlação de Spearman foi utilizado para verificar a relação entre o

desvio angular absoluto e a pontuação total do SPADI-Br, sendo os

valores classificados como correlação alta (rs ≥0,70), moderada (rs

≥0,40 e rs <0,70) e baixa (rs <0,40), com nível de significância de

p<0,05.

Método
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A média de desvio angular absoluto foi de 5,1 (2,9) graus e uma

média de 59,9 (21,2) pontos no SPADI. A correlação entre o

desvio angular absoluto e o nível de dor e incapacidade do

ombro foi baixa e não significante (rs = 0,217, p = 0,131).

Figura 1. Caneta laser fixada dorsalmente no punho (A) e posicionamento do 
indivíduo (B).

Variável Média (desvio padrão)

Idade (anos) 56,2 (0,4) 

Tempos de sintomas (meses)
37,9 (38,1)

SPADI – Escore total (0-100) 59,9  (21,2)     
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Correlacionar o desvio angular absoluto obtido pelo

Teste de Reprodução Angular do Ombro Assistido

por Ponteira Laser com o nível de dor e

incapacidade do ombro sintomático de indivíduos

com SDS.

Tabela 1. Caracterização da Amostra em participantes com 
Síndrome de Dor Subacomial (9 homens e 41 mulheres).

Agradecimentos

Objetivo

A síndrome da dor subacromial (SDS) está associada

a manifestações clínicas como dor, incapacidade1,2 e

déficit proprioceptivo3,4, porém poucos estudos

investigam a relação destes fatores nesta condição.

SPADI: Índice de dor e incapacidade no ombro.

Indivíduos se 
mantiveram em pé há 1 

metro do alvo, que 
consistiu de um sistema 

de coordenadas 
padronizado (Fig. 1B)

Alvo ajustado para que 
o centro coincida com a 

altura da articulação 
glenoumeral de cada 

indivíduo

O cotovelo se manteve 
em extensão, a mão 

fechada e foi utilizada 
uma cinta de Velcro™

para fixar a caneta 
Laser à face dorsal do 

punho (Fig. 1A) 

O indivíduo realizou a 
flexão ativa no plano sagital 

a 90° e memorizou esta 
posição articular

Em seguida, com os olhos 
vendados e o braço 

partindo da posição neutra, 
a posição foi reproduzida 3 

vezes

As marcações das 
coordenadas foram feitas 

no alvo e os desvios 
angulares foram medidos 

nos eixos x e y, Sendo 
utilizada a média das 

tentativas para análise 


