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Resumo 

 

Objetivo: verificar a confiabilidade inter e intraexaminador do diagnóstico de pontos-gatilho 

miofasciais (PGMs) e do limiar de dor a pressão (LDP) de músculos do ombro, em indivíduos 

assintomáticos e sintomáticos para síndrome do impacto subacromial (SIS) unilateral. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de confiabilidade, composto por 52indivíduos, 26 

assintomáticos (12 homens e 14 mulheres; 33,8±12,02 anos; IMC de 23,99 kg/m2) e 26 

sintomáticos(12 homens e 14 mulheres; 33,77±11,76 anos; IMC de 24,26 kg/m2) para SIS 

unilateral. Todos os indivíduos foram avaliados bilateralmente por dois examinadores 

inexperientes, independentes e cegos quanto à condição clínica do indivíduo. Os procedimentos 

consistiram de avaliação dos músculos do ombro quanto à identificação e classificação de 

PGMs em seis músculos (trapézio superior e inferior, infraespinal, supraespinal, peitoral menor 

e deltóide médio) e LDP em seis músculos (trapézio superior e inferior, infraespinal, 

supraespinal, deltóide médio e tibial anterior), realizados no mesmo dia. Resultados: A 

confiabilidade intraexaminador e interexaminador de identificação de PGMs foi, de maneira 

geral, moderada a quase perfeita com porcentagem de concordância (PC) >70%, nos dois 

grupos, com exceção de três músculos na avaliação intraexaminador e quatro na 

interexaminador que apresentaram PC<70%, com confiabilidade entre fraca e razoável. Na 

classificação dos PGMs, a confiabilidade do examinador 1 foi fraca a razoável em 4 músculos, 

apesar do PC<70% em apenas dois músculos, e o examinador 2 obteve PC>70% em todos os 

músculos e confiabilidade entre boa a quase perfeita. Já a confiabilidade interexaminador de 

classificação de PGMs, esta variou entre fraca e moderada, com PC>70% em apenas um 

músculo. Para o LDP, a confiabilidade intraexaminador de ambos os examinadores foi boa ou 

quase perfeita (ICC: 0.73 – 0.96) para indivíduos assintomáticos e sintomáticos; a 

confiabilidade interexaminador foi quase perfeita (ICC: 0.85 – 0.94) para indivíduos 

assintomáticos e entre boa e quase perfeita em sintomáticos (ICC: 0.77 – 0.91). Conclusão: O 

estudo evidenciou uma confiabilidade intra e interexaminador aceitável na prática clínica para 

identificação de PGM, independente dos músculos avaliados, mas variável entre condições 

clínicas. Quanto ao LDP, a confiabilidade intra e interexaminador apresentou-se adequada para 

o uso em estudos clínicos e prática clínica, fornecendo valores de referência para o LDP.  

 

Palavras-chave: Síndromes da dor miofascial; dor referida; dor no ombro; reprodutibilidade 

dos resultados. 
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Abstract 

 

Objectives: To verify the interrater and intrarater reliability of the diagnosis of myofascial 

trigger points (MTrPs) and pressure pain threshold (PPT) in the shoulder muscles in 

asymptomatic individuals and individuals with symptoms of unilateral subacromial 

impingement syndrome (SIS). Methods: This is a reliability study, composed to 52 individuals, 

26 asymptomatic (12 men and 14 women; 33,8±12,02 years old; 23,99 kg/m2 of BMI) and 26 

with symptoms of unilateral SIS (12 men and 14 women; 33,77±11,76 years old; 24,26 kg/m2 

of BMI). All of the individuals were evaluated by two novice raters, independent and blinded 

to clinical condition of the individual. The procedures consisted of evaluation the shoulder 

muscles for identification and classification of MTrPs in six muscles (upper trapezius, lower 

trapezius, infraspinatus, supraspinatus, pectoralis minor, and middle deltoid) and PPT in also 

six muscles (upper trapezius, lower trapezius, infraspinatus, supraspinatus, middle deltoid, and 

tibialis anterior), evaluated in the same day. Results: The intrarater and interrater reliability of 

identification of MTrPs was, generally, moderated to almost perfect with percentages of 

agreements (PA) >70%, in both groups, in exception of three muscles in the intrarater reliability 

and four muscles in the interrater reliability that presented PA<70% and reliability between 

slight and fair. In the classification of MTrPs, the reliability of rater 1was slight and fair in four 

muscles, despite the PA>70% only in two muscles; and the rater 2 obtained PA> 70% in all 

muscles and reliability between good almost perfect. For the interrater reliability of the 

classification of MTrPs, this was between slight and moderate, with PA>70% in only one 

muscle. About the PPT, the intrarater reliability of both raters was good or almost perfect (ICC: 

0.73 – 0.96) in asymptomatic and symptomatic individuals, the interrater reliability was almost 

perfect (ICC: 0.85 – 0.94) in asymptomatic individuals and between good or almost perfect 

(ICC: 0.77 – 0.91) in symptomatic individuals. Conclusion: This studyshowed acceptable 

intrarater and interrater reliability for clinical practicing to identification of MTrPs, independent 

of muscles evaluated, but variable between clinical conditions. About the PPT, the intrarater 

and interrater reliability presented proper to using in clinical studies and practice, providing 

reference values for PPT.  

 

Key-words: Myofascial Pain Syndromes; referred pain; shoulder pain; reproducibility of 

results. 
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A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condição musculoesquelética comum e 

de significância clínica, estando relacionada a cerca de 15% das visitas médicas (GERBER et 

al., 2015). Esta síndrome pode ocorrer isolada ou em combinação com outros geradores de dor, 

se distinguindo de condições de dores generalizadas, como a fibromialgia e dor neuropática, 

por apresentar dor local, associada com a identificação de pontos-gatilho miofasciais (PGMs) 

(GERWIN, 2014).  

PGMs são nódulos palpáveis presentes no músculo, dentro de uma banda tensa, que se 

manifestam como dolorosos no alongamento, na contração ou na palpação manual, gerando dor 

referida quando mantida a dígito compressão. A dor referida se caracteriza pela projeção da dor 

para uma área de referência distante do PGM. De acordo com a manifestação da dor referida, 

os PGMs podem ser classificados como ativos, caracterizados pela dor referida espontânea, e 

que, quando submetidos a dígito compressão, é reconhecida pelo paciente como familiar; ou 

latentes, quando não há dor referida espontânea, mas  quando submetidos a dígito compressão, 

surge dor referida não familiar ao paciente (SIMONS; TRAVELL; SIMONS, 1999). 

Além dos sintomas dolorosos, a presença de PGMs pode ser associada com a fraqueza 

e fadiga acelerada dos músculos afetados, assim como alteração no padrão de ativação dos 

músculos do ombro durante o movimento e redução do limiar de dor à pressão 

(ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013; BRON et al., 2011). Apesar dos PGMs latentes 

não se apresentarem sintomáticos quanto à dor referida, os demais sintomas citados podem estar 

presentes, além da possibilidade de vir a se tornar um PGM ativo (BRON et al., 2011; GE et 

al., 2014).  

O diagnóstico dos PGMs é essencialmente clínico, dependendo da identificação dos 

sinais e sintomas encontrados na anamnese e exame físico. Critérios necessários para 

identificação dos PGMs são: presença de banda tensa palpável no músculo, nódulo doloroso 

palpável presente na banda tensa, padrão de dor referida à dígito compressão, sinal de salto e 

resposta de espasmo local evocado pela dígito compressão (SIMONS; TRAVELL; SIMONS, 

1999). 

Apesar da possibilidade de outros métodos diagnósticos, como a termografia (DIBAI-

FILHO et al., 2015) e a ultrassonografia (KUMBHARE; ELZIBAK; NOSEWORTHY, 2015), 

o exame físico continua sendo a principal forma de diagnóstico de PGMs (BARBERO et al., 

2012; MORA-RELUCIO et al., 2016a). No entanto, os estudos de confiabilidade do exame 

físico para o diagnóstico de PGMs ainda são escassos, apresentando algumas limitações 
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metodológicas, não permitindo um consenso na literatura no que se refere à avaliação manual 

como uma forma acurada de investigação de PGMs (LUCAS et al., 2009).  

A maioria dos estudos de confiabilidade nessa temática avaliou a concordância de 

avaliações interexaminadores (AL-SHENQITI; OLDHAM, 2005; GERWIN et al., 1997; 

HSIEH et al., 2000; LEW; LEWIS; STORY, 1997; MORA-RELUCIO et al., 2016; NJOO; 

VAN DER DOES, 1994; SCIOTTI et al., 2001), e poucos avaliaram a confiabilidade 

intraexaminador (AL-SHENQITI; OLDHAM, 2005; BARBERO et al., 2012). Entretanto, na 

prática clínica, a confiabilidade intraexaminador é de extrema importância, visto que o mesmo 

examinador reavalia sucessivas vezes seu paciente, guiando assim seu processo de tomada 

decisão mediante as respostas encontradas em sua avaliação. 

Há evidências que os PGMs podem desempenhar um papel relevante na dor do ombro 

(HIDALGO-LOZANO et al., 2010; LUCAS; RICH; POLUS, 2010). Foi observado que a 

presença de PGMs nos músculos dos ombros produz sintomas similares aos de síndromes de 

dor no ombro, como dor ao movimento e em repouso, e dores evocadas pelos testes de impacto 

do ombro (BRON et al., 2011b). Foi verificada também alta prevalência de músculos 

apresentando PGMs ativos e latentes relacionando-se com o aumento da sensibilidade de dor 

local e padrão de dor referida presentes nos indivíduos com dor crônica não traumática do 

ombro (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013; BRON et al., 2011).  

Apesar da importância clínica da investigação de PGMs em sujeitos com dor no ombro, 

poucos estudos avaliaram a confiabilidade do diagnóstico de PGMs nos músculos do ombro 

(AL-SHENQITI; OLDHAM, 2005; BARBERO et al., 2012; BRON et al., 2007; GERWIN et 

al., 1997; LEW; LEWIS; STORY, 1997; SCIOTTI et al., 2001), e dos estudos que avaliam 

indivíduos sintomáticos, os dados não foram estratificados em PGMs ativos e latentes (LUCAS 

et al., 2009).  

Os músculos avaliados em tais estudos restringiram-se a investigação do infraespinal, 

deltóide anterior e bíceps braquial (BRON et al., 2007), trapézio superior (BARBERO et al., 

2012; GERWIN et al., 1997; SCIOTTI et al., 2001) e músculos do manguito rotador (AL-

SHENQITI; OLDHAM, 2005). Embora tenha sido evidenciado que a confiabilidade depende 

do músculo estudado, não está claro quais músculos do ombro apresentam maior confiabilidade, 

ou mesmo se há diferença para indivíduos sintomáticos e assintomáticos, como também entre 

PGMs latentes e ativos.  

Outra característica importante relacionada com a presença de PGMs é a diminuição do 

limiar de dor à pressão (LDP), definida como a quantidade mínima de pressão que passa a ser 
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percebida como dor (FISCHER, 1986). A algometria tem sido apresentada com um método útil 

e confiável usado para quantificar o grau sensibilidade de tecidos moles (WYTRĄŻEK et al., 

2015).  

Estudos mostram uma relação entre a presença de PGMs nos músculos dos ombros de 

indivíduos com síndrome do impacto subacromial (SIS) unilateral e um baixo limiar de dor à 

pressão quando comparada a indivíduos saudáveis (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013; 

GE et al., 2008; HIDALGO-LOZANO et al., 2010, 2011; WYTRĄŻEK et al., 2015). Apesar 

dessas evidências, estudos que avaliaram a confiabilidade do limiar de dor à pressão inter e 

intraexaminadores dos músculos do ombro são escassos, ficando restrita, em sua maioria, a 

avaliação do trapézio superior (WALTON et al., 2011; YLINEN et al., 2007).  

Diante da necessidade de se avaliar a concordância entre examinadores e do mesmo 

examinador para diversos músculos do ombro, tanto para identificação e classificação de PGMs 

quanto para o LDP de indivíduos saudáveis e com dor no ombro, o presente estudo visou 

verificar a confiabilidade interexaminador e intraexaminador do diagnóstico de PGMs e do LDP 

de músculos do ombro, examinando indivíduos assintomáticos para dor cervical e no ombro e 

com sintomatologia de SIS unilateral.  
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A síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma condição musculoesquelética comum, 

que afeta negativamente a função e a participação das atividades da vida, sendo considerada 

uma das etiologias possíveis para dor no ombro (SUH et al., 2014; BRON et al., 2011; CAGNIE 

et al., 2013). 

É essencial que o diagnóstico clínico seja preciso, para que um tratamento eficaz seja 

alcançado, visto que uma falta de acurácia apropriada no exame de PGMs e LDP poderá gerar 

obstáculo no tratamento de pacientes com SMD. Atualmente, o exame físico ainda é a principal 

metodologia empregada na prática clínica para o diagnóstico da SDM, na identificação de 

PGMs e na avaliação do LDP. Embora algumas pesquisas (AL-SHENQITI; OLDHAM, 2005; 

BARBERO et al., 2012; GERWIN et al., 1997) e revisões sistemáticas (LUCAS et al., 2009; 

MYBURGH; LARSEN; HARTVIGSEN, 2008) tenham averiguado a confiabilidade dos 

critérios identificação dos PGMs e da avaliação do LDP, os resultados apresentam-se 

inconsistentes, não sendo possível confirmar se tal avaliação é reprodutível para todos os 

músculos do ombro, tendo em vista os poucos estudos realizados, como também alguns 

músculos do complexo do ombro não terem sido avaliados.  

Diante disso, ressalta-se a necessidade de avaliar a confiabilidade interexaminador e 

intraexaminador do diagnóstico de PGMs e do LDP de diversos músculos do ombro, 

examinando tanto indivíduos saudáveis quanto com sintomatologia de SIS, a fim de fornecer 

importantes informações para profissionais que lidam com a avaliação e o manejo da dor 

miofascial na região do ombro. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo Geral: 

 

Avaliar a confiabilidade inter e intraexaminador do exame físico de examinadores 

inexperientes para o diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais e limiar de dor à pressão de 

músculos do ombro em indivíduos com sintomatologia de SIS unilateral e assintomáticos para 

dor no ombro. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Verificar a confiabilidade inter e intraexaminador para identificação de pontos-

gatilhos miofasciais de músculos do ombro em indivíduos com sintomatologia de SIS 

unilateral e assintomáticos; 

 Avaliar a confiabilidade inter e intraexaminador para classificação de pontos-

gatilhos miofasciais de músculos do ombro em indivíduos com sintomatologia de SIS 

unilateral e assintomáticos; 

 Investigar a confiabilidade inter e intraexaminador do limiar de dor à pressão de 

músculos do ombro em indivíduos com sintomatologia de SIS unilateral e assintomáticos. 
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4 HIPÓTESE 
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Nossa hipótese era que o exame físico para o diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais 

e avaliação do limiar de dor à pressão fosse, de maneira geral, confiável entre examinadores 

inexperientes e entre avaliações mediante estabelecimento de um protocolo de avaliação, mas 

variável em músculos diferentes do ombro e entre indivíduos assintomáticos e sintomáticos. 
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5.1 Características do estudo 

 

Trata-se de um estudo de confiabilidade que foi desenvolvido no Laboratório de Análise 

de Performance Neuromuscular (LAPERN), situado no Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN.  

 

5.2 Amostra 

 

Participaram deste estudo indivíduos com dor unilateral no ombro e indivíduos e 

assintomáticos para dor no ombro e cervical. O tamanho da amostra foi determinado 

previamente utilizando o software Tamaño de La muestra 1.1. Para a variável de limiar de dor 

a pressão, foi adotada uma confiabilidade muito boa (ICC ≥0,81) com uma variabilidade de 0,2 

e um α = 0,05, e foi estimada uma amostra de 25 indivíduos por grupo. Para a variável 

diagnóstico de PGMs, levou-se em consideração a quantidade de categorias que o músculo 

avaliado poderia apresentar (PGM ativo, PGM latente e nenhum PGM identificado), a partir 

daí, foi realizada uma estimativa do tamanho amostral de 18 indivíduos por grupo, baseada na 

seguinte fórmula: n=2 (KxK), sendo K a quantidade de respostas possíveis (neste caso, 3 

categorias).  

A amostragem foi do tipo não-probabilística de casos consecutivos e os indivíduos com 

dor no ombro foram recrutados por meio de divulgação impressa e eletrônica na cidade do Natal 

- RN e nas redes sociais; e os indivíduos assintomáticos recrutados verbalmente, por 

conveniência, por meio de convite para participação no estudo. 

Cento e noventa e um indivíduos com relato primário de dor no ombro unilateral, com 

idades entre 18 e 60 anos, foram avaliados por um fisioterapeuta com seis anos de experiência 

clínica em técnicas manipulativas. A avaliação consistiu de coleta de dados pessoais, história 

clínica e exame físico (Apêndice A), a fim de avaliar os critérios de elegibilidade do estudo, 

descritos a seguir. 

 

Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

Indivíduos sintomáticos 

 Os indivíduos deveriam apresentar história de dor no ombro unilateral, com duração de 

pelo menos um mês, localizada na região ântero-lateral proximal do ombro (LUDEWIG; 

COOK, 2000), ou na região do dermátomo C5 ou C6 (MCCLURE; MICHENER; KARDUNA, 

2006); e presença de, pelo menos três dos testes especiais para diagnóstico de SIS considerado 
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positivo: Teste de Neer (HUNG et al., 2010; NEER 2ND; WELSH, 1977; ZANCA et al., 2013); 

Teste de Hawkins (HUNG et al., 2010; JOBE; JOBE, 1983); Teste de Jobe (HUNG et al., 2010; 

JOBE; JOBE, 1983); Teste do arco doloroso (MICHENER et al., 2009); Teste de resistência 

de rotação externa (DIERCKS et al., 2014); Teste de Gerber e teste para bíceps de Speed. Estes 

testes utilizados para diagnosticar SIS são considerados de alta especificidade e/ou 

sensibilidade, sendo a combinação destes testes clínicos recomendada para identificação de 

pacientes com SIS corretamente (SERGIENKO; KALICHMAN, 2014). 

Os critérios de exclusão foram: 

 Sinais e sintomas de SIS bilaterais. Os indivíduos foram avaliados com os testes 

descritos acima para identificação de sinais e sintomas de SIS bilateralmente;  

 Capsulite adesiva primária, caracterizada pela diminuição global da amplitude de 

movimento passiva e ativa do complexo do ombro, com dor nos últimos graus de amplitude em 

todas as direções, associada à dor noturna e ao movimento brusco (WALMSLEY; RIVETT; 

OSMOTHERLY, 2009); 

 Reprodução de dor no ombro que irradiasse para todo o membro superior; dormência 

ou formigamento no membro superior ou qualquer outro sintoma no membro superior durante 

teste de compressão foramial (MCCLURE; MICHENER; KARDUNA, 2006; SANTAMATO 

et al., 2009). Estes resultados podem ser indicativos de acometimento primário na cervical ou 

na torácica (MAGEE, 2005); 

 História de início de sintoma devido ao deslocamento ou à subluxação da glenoumeral; 

à deformação articular na glenóide ou na cabeça do úmero; ou à fratura na clavícula, escápula 

ou úmero (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013); 

 História de estabilização cirúrgica ou reparo do manguito rotador (MCCLURE; 

MICHENER; KARDUNA, 2006); 

 Teste do sulco ou teste de apreensão positivo. Estes testes são indicativos de 

instabilidade multidirecional ou anterior da articulação glenoumeral (MCCLURE; 

MICHENER; KARDUNA, 2006); 

 Sinais de ruptura completa do manguito rotador (HUNG et al., 2010; MCCLURE; 

MICHENER; KARDUNA, 2006), evidenciado pelo teste de queda positivo (MAGEE, 2005); 

 Doença sistêmica que envolva as articulações, como a artrite reumatóide e o lúpus 

eritematoso sistêmico (SANTAMATO et al., 2009) e a fibromialgia, que envolve o tecido 

miofascial (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013); 

 Patologias neurológicas (SANTAMATO et al., 2009);  
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 Uso de analgésicos e relaxantes musculares 72 horas antes da avaliação 

(ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013); 

 Uso de injeção de corticóide 3 meses antes da avaliação (ALBURQUERQUE-SENDÍN 

et al., 2013); 

 Índice de massa corporal (IMC) > 28kg/m2, devido a dificuldades de palpação muscular 

pelo tecido celular subcutâneo; 

 Sintomas de depressão, apresentando escore ≥ 13 no Inventário de Depressão de Beck 

(IDB) (Anexo A), pela influência na percepção de dor miofascial. 

 

Indivíduos assintomáticos 

 

Para ser incluído no grupo assintomático, os indivíduos deveriam ser pareados por sexo, 

idade (± 5 anos) e IMC (± 2) com os indivíduos sintomáticos, e não apresentar nenhum dos 

critérios de inclusão ou exclusão.  

De acordo com a avaliação inicial, 52 indivíduos, como mostra a Figura 1, participaram 

deste estudo, sendo 26 no grupo assintomático (GA) para dor no ombro e cervical e 26 no grupo 

sintomático (GS), cujas informações gerais estão descritas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Fluxograma de seleção do estudo. 

 

Avaliados para elegibilidade (n=217) 

Excluídos (n=165) 

 Sintomas bilaterais (n= 18) 

 Critérios de inclusão insuficientes 

(n=78) 

 Capsulite adesiva (n=7) 

 Sintomas neurais periféricos (n=14) 

 Doenças reumáticas (n=3) 

 Início da dor associado à história de 

luxação glenoumeral (n=2) 

 Instabilidade glenoumeral (n=8) 

 IMC > 28kg/cm2(n=18) 

 Sintomas de depressão (n=6) 

 Desistência ou não aceitaram participar 

(n=4) 

 Atrite acromioclavicular (7) 

 

Grupo assintomático (n= 26) 

 

Grupo sintomático (n= 26) 

 

Alocação 

Recrutamento 
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Tabela 1. Dados antropométricos 

Características 

 

Sintomáticos (n=26) Assintomáticos 

(n=26) 

P 

Idade (anos) 33,77±11,76 33,85±12,02 P=0,97 

Sexo 12M; 14 F 12 M; 14 F P=1,00 

Estatura (m) 1,67± 0,07 1,69±0,09 P=0,42 

Massa (kg) 67,52±8,93 68,54±11,70 P=0,16 

IMC (kg/m2) 24,26±2,75 23,99±3,18 P=0,14 

IDB 6,44 8,44 P=0,31 

Duração dos sintomas 

(meses) 

20,65±21,88 – NC 

Membro acometido 20D/6ND –  NC 

Legenda: M = masculino; F = feminino; D = dominante; ND = não-dominante; NC = não foi calculado; IMC = 

índice de massa corporal; IDB = inventário de depressão de Beck. 

 

 

5.3 Procedimentos de avaliação  

 

Os indivíduos incluídos no estudo foram avaliados quanto a identificação dos PGMs e 

LDP realizadas por 2 examinadores sem experiência clínica em técnicas manipulativas, um 

fisioterapeuta recém formado e outro estudante do curso de Fisioterapia (examinador 1 e 2, 

respectivamente). Estes realizaram a avaliação de forma independente e cega quanto a condição 

clínica dos voluntários. O fisioterapeuta experiente realizou sessões de treinamento com dois 

examinadores para a realização dos procedimentos avaliativos que totalizaram 5 horas, além 

disso, foi responsável por coletar as informações obtidas pelos dois examinadores.  

O treinamento para avaliação do LDP ocorreu para que fosse padronizado uma aplicação 

de força no algômetro para que se atingisse uma taxa de 0,50kgf/s. Para isso, o treinamento 

consistiu em aplicar uma pressão numa superfície rígida, por um período de 5 segundos. Se 

uma taxa de aplicação de, aproximadamente, 2,50±0,25 kgf/s fosse atingida, considerava-se 

satisfatória (WALTON et al., 2011). 

 

5.3.1 Avaliação dos pontos-gatilho miofasciais 

 

Foi investigada a presença de PGMs nos músculos trapézio superior, trapézio inferior, 

supraespinal, infraespinal, peitoral menor e deltóide médio. Tais músculos foram escolhidos 

por, além de produzir padrão de dor referida no ombro (SIMONS; TRAVELL; SIMONS, 

1999), estarem relacionados com estabilização e posicionamento escapular (trapézio superior e 
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trapézio inferior), pertencer ao manguito rotador (infraespinal) e ser motor primário na elevação 

do braço no plano escapular (deltóide médio). 

Foram seguidos os seguintes critérios diagnósticos de PGMs  (BAILÓN-CEREZO; 

TORRES-LACOMBA, 2013): identificação de banda tensa palpável; dor local à compressão 

digital de um nódulo palpável localizado numa banda tensa; reconhecimento da dor referida 

pelo paciente como familiar ao pressionar o nódulo sensível (para identificar PGM ativo); e 

sinal de salto (SIMONS; TRAVELL; SIMONS, 1999). 

Para palpação de banda tensa e localização de PGM, foi usado o procedimento de 

fingertrip descrito por Simons, Travell & Simons (1999), que consistiu em realizar uma 

palpação com a ponta dos dedos aplicando mobilidade do tecido subcutâneo para deslizar a pele 

do paciente através das fibras musculares, de forma perpendicular à orientação destas. Este 

movimento permite a detecção de alterações de textura nas estruturas subjacentes. 

Primeiramente, a pele é empurrada para um lado da área a ser palpado e posteriormente o 

terapeuta faz o movimento de retorno. Desta forma, qualquer alteração da textura tecidual 

(banda tensa) dentro do músculo é sentida sob o dedo.  Uma banda tensa se sente como uma 

faixa que pode variar de 1 mm a 4 mm ou mais de diâmetro, dependendo da gravidade da PGM 

(SIMONS; TRAVELL; SIMONS, 1999). Ao determinar a banda tensa, os examinadores 

deveria procurar a existência do PGM relacionado a este achado. 

A avaliação foi realizada bilateralmente, com os indivíduos em decúbito dorsal para 

avaliação do trapézio superior, peitoral menor e deltóide médio, e decúbito ventral para avaliar 

os demais músculos (Figura 2). A ordem de avaliação dos músculos e dos examinadores foi 

randomizada para cada indivíduo e mantida até o fim da avaliação, com intuito de manter o 

mesmo intervalo entre as avaliações de cada músculo. O lado de início da avaliação também 

foi randomizado, sendo realizado o exame de todos os músculos de um mesmo lado, para depois 

seguir o exame para o lado oposto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Avaliação de PGMs dos músculos: a - supraespinal; b - trapézio 

inferior; c - infraespinal; d - peitoral menor; e - deltóide médio; f – trapézio 

superior. 

a b c 

d e f 
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Os examinadores categorizaram músculo avaliado como PGM ativo, PGM latente e 

nenhum PGM identificado. Quando um músculo, além de apresentar PGM latente, também 

apresentou PGM ativo, esse músculo foi classificado como músculo contendo PGM ativo.  

Antes dos examinadores iniciarem os procedimentos de avaliação, o fisioterapeuta 

experiente realizou as seguintes instruções para todos os indivíduos avaliados: “Os 

examinadores irão procurar possíveis nódulos dolorosos nos seus músculos dos ombros; caso 

eles encontrem, irão pressionar e perguntar ‘você sente dor quando eu pressiono?’. Se for 

dolorido, irão perguntar ‘a dor que você sente é apenas local ou, além de dor local, ela vai para 

outra área?’. Se acontecer da sua dor ir para outra área, os examinadores irão perguntar ‘essa 

dor que vai para outra área é familiar, ou seja, se parece com a dor com sente no seu ombro?’”.  

Se o voluntário apresentasse dor local, dor referida espontânea, e reconhecimento da dor 

referida como familiar na dígito compressão, este ponto foi classificado como PGM ativo. Se o 

voluntário relatasse dor local e dor referida não familiar à dígito compressão, este foi 

classificado como PGM latente (HIDALGO-LOZANO et al., 2010; SIMONS; TRAVELL; 

SIMONS, 1999). Caso o relato era de apenas dor local, sem relatar dor referida mesmo a dígito 

compressão, foi considerado como não apresentando PGM.A avaliação ocorreu em duas etapas. 

Na etapa inicial, o primeiro examinador avaliou cada músculo uma vez, depois disso o segundo 

examinador realizou sua avaliação. Cada procedimento avaliativo levou cerca de 10 minutos. 

Os indivíduos foram instruídos a repousarem por cinco minutos antes do início da segunda 

etapa, que ocorreu similarmente a primeira. Dessa forma, cada examinador realizou a mesma 

avaliação duas vezes, a fim de se obter informações para análise inter e intraexaminador. 

 

5.3.2 Avaliação do limiar de dor à pressão 

 

O limiar de dor à pressão é definido como a quantidade mínima de pressão que passa a 

ser percebida como dor (FISCHER, 1986). Para essa avaliação foi usado um algômetro digital 

(WAGNER FDM) (Figura 3), que se trata de um dispositivo constituído por um disco de 

borracha 1cm2 ligado a um medidor de pressão, que apresenta valores em kgf/cm2.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Algômetro digital WAGNER FDM  
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a b c 

d 

e 

Foram avaliados os músculos: trapézio inferior (no ventre muscular, a meio caminho 

entre o ponto médio da borda medial da escápula e o processo espinhoso da décima segunda 

vértebra), trapézio superior (a meio caminho entre o processo espinhoso de C7 e o acrômio da 

escápula), infraespinal (no ventre muscular abaixo do ponto médio da espinha da escápula), 

deltóide médio (ventre muscular, próximo a inserção inferolateral) e tibial anterior (meio 

caminho entre o platô tibial e seu tendão, no ventre muscular) (ALBURQUERQUE-SENDÍN 

et al., 2013; HIDALGO-LOZANO et al., 2011). A escolha do tibial anterior é devido a este 

músculo ser comumente usado como um local remoto de sensibilidade em pesquisas que 

avaliam possibilidade de sensibilização central (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013). Os 

indivíduos foram avaliados na posição sentada (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pressão aplicada com o algômetro ocorreu perpendicularmente às fibras musculares 

e os participantes foram encorajados a dizer “pare” quando a pressão com a ponta do aparelho 

começar a evocar desconforto doloroso (WALTON et al., 2011). 

Para o procedimento de tomada de medidas de LDP, foram realizados três circuitos de 

mensurações para cada lado, sendo adquiridas uma medida em cada circuito para cada músculo, 

com intervalo de 30 segundos entre elas. O lado a se iniciar a avaliação foi definido 

randomicamente, bem como a sequência dos músculos avaliados e dos examinadores. Foi feita 

a algometria de todos os músculos de um mesmo lado (3 circuitos), seguindo a avaliação do 

Figura 4: Avaliação do LDP nos músculos a - infraespinal; b – deltóide médio; c – 

trapézio superior; d – trapézio inferior; e – tibial anterior. 

a b c 

d e 
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lado oposto posteriormente. A mesma sequência de músculos avaliados foi mantida em todos 

os circuitos, a fim de manter o intervalo entre as avaliações de cada músculo constante. 

No primeiro circuito, cada músculo era avaliado uma vez, em seguida realizou-se outra 

sequência de avaliação (segundo circuito) e posteriormente o terceiro circuito. Dessa forma, 

completou-se três medidas para cada músculo investigado. A primeira medida foi excluída e 

calculada a média dos valores obtidos das outras duas.  

Esta avaliação ocorreu como na investigação de PGMs, dividida em duas etapas. Na 

etapa inicial o primeiro examinador avaliou os voluntários, e após 5 minutos, o segundo 

examinador realizou sua avaliação. Após o término da primeira etapa, os sujeitos repousaram 

por 5 minutos antes de iniciar a segunda etapa, que ocorreu similarmente a primeira. Assim, 

cada examinador realizou a mesma avaliação duas vezes, obtendo medidas para análise inter e 

intraexaminador. 

A avaliação do LDP aconteceu após 10 minutos de repouso da avaliação de PGMs. Para 

todas as medições, o fisioterapeuta experiente visualizou as medidas do algômetro e apagou as 

informações do display do aparelho, para que os examinadores não tivessem acesso aos valores. 

Antes de iniciar o procedimento de avaliação de LDP, foi realizada uma familiarização 

dos indivíduos com o algômetro, que consistiu em realizar uma única avaliação em um músculo 

remoto aos elencados para avaliação, a fim de que o voluntário compreendesse o processo.  

 

5.4 Análise Estatística 

  

Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva e inferencial. Média e 

desvio padrão (DP) foram calculados para todos os dados demográficos e dados do limiar de 

dor a pressão. 

A fim de verificar a distribuição da amostra, foi usado o teste Shapiro Wilk para as 

características demográficas dos indivíduos. Para avaliar a diferença entre os grupos, foi usado 

o teste t independente para variáveis paramétricas e o teste Mann Whitney (idade e IDB) para 

os dados nãos paramétricos, adotando um valor de significância (p) de 95%. 

Para os dados de identificação e classificação de PGMs, a concordância inter e 

intraexaminador foi calculada através da porcentagem de concordância (PC) entre avaliações 

ou entre examinadores: 𝑃𝐶 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
. Foi considerada uma PC>70% 

aceitável para prática clínica (BRON et al., 2007). 
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Foi também calculado o PABAK (Prevalence and bias adjusted kappa statistics) para 

a verificação da confiabilidade inter e intraexaminador da identificação dos PGMs dos 

indivíduos assintomáticos, como também para os indivíduos sintomáticos, em ambos os lados. 

O cálculo do PABAK foi realizado pela fórmula 𝑃𝐴𝐵𝐴𝐾 = 𝐼𝐾(1 − 𝐼𝑝𝑟𝑒𝑣
2 + 𝐼𝑣𝑖é𝑠

2) +

𝐼𝑝𝑟𝑒𝑣
2 − 𝐼𝑣𝑖é𝑠

2(LOBÃO; FRANÇA-ROCHA; SILVA, 2005), onde IK é o índice de kappa, Iprev 

o índice de prevalência e Iviés o índice de risco ou viés. O cálculo de Iprev e Iviés é realizado pelas 

fórmulas 
|𝑎−𝑑|

𝑛
  e 

|𝑏−𝑐|

𝑛
, respectivamente, tomando como referência a seguinte matriz de 

contingência: 

Quadro 1. Matriz de contingência 

 

Para analisar os músculos do lado sintomático dos sujeitos foi feito o cálculo de kappa 

ponderado quadrático (IKw) através calculadora online (LOWRY, 2016), para que fosse 

atribuído pesos às categorias ordinais de sem PGMs, PGMs latentes e PGM ativos, sendo esta 

última a pior condição avaliada.   

Para o cálculo de confiabilidade do limiar de dor à pressão, foi usado o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse de Kappa (Intraclass Correlation Coefficient - ICC), para estimativa de 

relativa da confiabilidade. Para estimativa absoluta da confiabilidade, foi calculado o erro 

padrão da medida (Standard Error Measurement – SEM) para 95% de confiança, através da 

fórmula 𝑆𝐸𝑀 = (𝐷𝑃 × √1 − 𝐼𝐶𝐶) × 1,96), como também a mínima mudança detectável 

(Minimum Detectable Change – MDC) pela fórmula 𝑀𝐷𝐶 = 𝑆𝐸𝑀 × √2 × 1.96, para a taxa 

de 95% de confiança de que a verdadeira mudança tenha ocorrido além de erro de medição 

(WALTON et al., 2011). 

Para a classificação do valores do PABAK, Kw e ICC foi seguido as estratificações 

descritas no Quadro 2. 

 

 

 

         Examinador 1/Avaliação 1 Total 

 

Examinador 2/ 

Avaliação 2 

 Sem PGM Com PGM  

Sem PGM   a b g1 

Com PGM c d g2 

  Total f1 f2 n 
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Quadro 2. Classificação dos índices confiabilidade. 

Valor Classificação 

≤ 0 Pobre 

0,01 – 0,20 Fraca 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Boa ou substancial 

0,81 – 1 Quase perfeita 

 

Os testes estatísticos descritivos, de comparação de médias, Índice kappa e ICC foram 

realizados com o auxílio do software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 

20.0.  

 

5.6 Aspectos éticos 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Comitê de Ética 

e Pesquisa da UFRN (CEP/UFRN) com o número de protocolo CAAE 55182916.3.0000.5537 

(Anexo B). Todos os voluntários receberam uma explicação verbal e escrita quanto aos 

objetivos e a metodologia do estudo, bem como seus riscos e benefícios; e todos assinaram um 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde concordando em participar do estudo. 
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6 RESULTADOS  
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As características gerais e demográficas dos indivíduos estão presentes na Tabela 1. 

Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos em nenhuma das variáveis demográficas.  

 

Confiabilidade intraexaminador da identificação de PGMs 

 Os valores de confiabilidade para as avaliações intraexaminador estão apresentados na 

Tabela 2. No GS, os índices de confiabilidade obtidos pelo examinador 1 variou de moderada 

a quase perfeita (PABAK: 0,61 – 0,85) para o lado não acometido, com PC>70%, e no lado 

acometido de razoável a quase perfeito (PABAK: 0,46 – 0,92) com PC>70% para os músculos 

avaliados, com exceção do peitoral menor que foi razoável (PABAK = 0,38; PC = 69,20). O 

examinador 2 apresentou confiabilidade razoável para o trapézio inferior do lado não acometido 

(PABAK = 0,38; PC = 69,20%) e moderada a quase perfeita para os demais músculos (PABAK: 

0,53 – 1; PC>70%) em ambos os lados. 

No GA, de maneira geral, a confiabilidade intraexaminador foi moderada a quase 

perfeita com PC entre 77 a 100% e PABAK entre 0,60 e 0,92 para ambos os examinadores e 

em todos os músculos avaliados; com exceção do músculo trapézio superior do lado dominante, 

que apresentou PC de 61,50% e confiabilidade fraca (PABAK = 0,22) para o examinador 2.   

 

Confiabilidade interexaminador da identificação de PGMs 

Os índices de confiabilidade interexaminador estão dispostos na Tabela 3. De maneira 

geral, a confiabilidade foi de moderada a quase perfeita, com PC>70% e PABAK entre 0,46 e 

0,92, tanto no grupo sintomático quanto assintomático. Entretanto, valores de PC<70% foram 

encontrados nos músculos trapézio inferior dos indivíduos sintomáticos, tanto do lado não 

acometido quanto acometido (PC=61,50% e PC=57,7%, respectivamente), com PABAK pobre 

e fraco; e nos músculos infraespinal (PC= 50%) e supraespinal (PC= 69,20%) do lado 

acometido, com índices pobre e fraco de confiabilidade, respectivamente.   

 

Confiabilidade inter e intraexaminador da classificação de PGMs 

As Tabelas 4 e 5 apresentam, os índices de confiabilidade ponderados intraexaminador 

e interexaminador pela classificação clínica de PGMs de acordo com sua sintomatologia apenas 

para o lado sintomático dos voluntários do GS. 
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Legenda: Iprev = Índice de prevalência; Iviés = Índice de viés; PABAK = Kappa ajustado pela prevalência e viés, NC = não calculado. 

 

Tabela 2.Indicadores de confiabilidade intraexaminador para a identificação de PGMs em indivíduos sintomáticos e assintomáticos. 

Grupos / 

Membros 

Examinadores 

Examinador 1  Examinador 2 

Músculos  Músculos 

Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

 Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

Sintomático              

Não 

acometido 

             

Concordância 

(%) 

88,50 81 92,30 84,60 84,60 96,20  76,90 69,20 88,50 96,20 80,80 100,00 

Kappa 0,74 0,34 0,47 0,41 0,43 NC  0,51 0,36 -0,05 0,86 0,34 1,00 

Iprev 0,27 0,65 0,85 0,69 0,69 0,04  0,23 0,23 0,88 0,65 0,65 0,92 

Iviés 0,04 0,12 0,08 0,00 0,15 0,96  0,08 0,15 0,04 0,04 0,12 0,00 

PABAK 0,76 0,61 0,85 0,69 0,69 NC  0,53 0,38 0,76 0,92 0,61 1,00 

Acometido              

Concordância 

(%) 

96,20 84,60 84,60 73,10 69,20 96,20  96,20 80,80 88,50 92,30 84,60 92,30 

Kappa 0,65 0,29 0,50 0,48 0,30 0,65  0,83 0,63 0,75 0,84 0,66 0,78 

Iprev 0,88 0,77 0,62 0,04 0,46 0,88  0,73 0,04 0,27 0,15 0,31 0,54 

Iviés 0,04 0,15 0,00 0,19 0,31 0,04  0,04 0,19 0,12 0,00 0,08 0,00 

PABAK 0,92 0,69 0,69 0,46 0,38 0,92  0,92 0,62 0,76 0,84 0,69 0,84 

Assintomático              

Dominante              

Concordância 

(%) 

88,50 96,20 84,60 81,00 92,30 92,30  61,50 84,60 84,60 88,50 100,00 96,20 

Kappa 0,76 0,83 0,41 -0,10 0,71 -0,04  0,21 0,64 0,58 0,60 1,00 0,78 

Iprev 0,19 0,73 0,69 0,80 0,69 0,92  0,15 0,38 0,54 0,65 0,40 0,80 

Iviés 0,04 0,04 0,07 0,04 0,07 0,00  0,07 0,07 0,15 0,11 0,00 0,04 

PABAK 0,77 0,92 0,69 0,60 0,85 0,84  0,22 0,69 0,69 0,76 1,00 0,92 

Não 

dominante 

             

Concordância 

(%) 

88,50 92,30 84,60 88,50 77,00 100,00  88,50 88,50 92,30 88,50 88,50 88,50 

Kappa 0,76 0,75 0,41 0,50 0,80 1,00  0,77 0,75 0,82 0,60 0,70 0,50 

Iprev 0,19 0,61 0,69 0,73 0,46 0,92  0,04 0,27 0,40 0,65 0,50 0,80 

Iviés 0,04 0,07 0,00 0,04 0,07 0,00  0,04 0,04 0,07 0,04 0,11 0,04 

PABAK 0,77 0,84 0,69 0,77 0,84 1,00  0,77 0,77 0,85 0,77 0,77 0,82 
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Tabela 3. Indicadores de confiabilidade interexaminador para identificação de PGMs em 

indivíduos com sintomas de SIS unilateral e assintomáticos. 

 

Grupos/ 

Membros 

Músculos 

Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

Sintomático 
      

Não acometido 
      

Concordância 

(%) 

73,10 61,50 88,50 80,80 84,60 92,30 

Kappa 0,49 0,20 0,34 0,33 0,44 -0,04 

Iprev 0,12 0,31 0,81 0,65 0,69 0,92 

Iviés 0,27 0,23 0,04 0,04 0,15 0,00 

PABAK 0,46 0,23 0,77 0,62 0,70 0,85 

Acometido 
      

Concordância 

(%) 

84,60 57,70 50,00 69,20 73,10 84,60 

Kappa -0,11 0,26 0,19 0,37 0,44 0,44 

Iprev 0,77 0,19 0,12 0,15 0,19 0,69 

Iviés 0,08 0,42 0,50 0,00 0,04 0,15 

PABAK 0,54 0,15 0,00 0,38 0,46 0,70 

Assintomático 

      

Dominante 
      

Concordância 

(%) 

73,10 84,60 81,00 92,30 88,50 96,20 

Kappa 0,48 0,52 0,50 0,62 0,70 0,65 

Iprev 0,04 0,61 0,50 0,77 0,50 0,88 

Iviés 0,19 0,15 0,11 0,00 0,11 0,03 

PABAK 0,46 0,69 0,62 0,85 0,77 0,92 

Não dominante 
      

Concordância 

(%) 

92,30 84,60 81,00 88,50 92,30 88,50 

Kappa 0,84 0,65 0,51 0,60 0,80 0,36 

Iprev 0,15 0,38 0,50 0,65 0,46 0,81 

Iviés 0,07 0,15 0,19 0,04 0,07 0,11 

PABAK 0,84 0,69 0,61 0,77 0,84 0,77 

Legenda: Iprev = Índice de prevalência; Iviés= Índice de viés; PABAK = Kappa ajustado pela prevalência e viés. 
 

Na análise da confiabilidade intraexaminador, o examinador 1 apresentou confiabilidade 

fraca para trapézio inferior e razoável nos músculos infraespinal, supraespinal e peitoral. Para 

estes músculos, apenas o supraespinal e o peitoral menor apresentaram o PC<70%. Para os outros 

músculos, o índice apontou confiabilidade entre moderada a quase perfeita. O examinador 2 

obteve para confiabilidade de moderada a quase perfeita para todos os músculos, com PC>70%. 
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Tabela 4. Indicadores de confiabilidade intraexaminador para classificação de PGMs em indivíduos com sintomas de SIS unilateral. 

 

Grupos / 

Membros 

Examinadores 

Examinador 1  Examinador 2 

Músculos  Músculos 

Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

 Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

Sintomático 
             

Acometido 
             

Concordância 

(%) 

84,62 84,62 80,77 46,15 65,38 96,15  92,30 73,10 76,90 88,50 88,50 80.80 

Kappa 0,44 0,31 0,41 0,23 0,26 0,65  0,82 0,57 0,61 0,79 0,76 0,79 

IKw 0,53 0,08 0,33 0,28 0,24 0,65  0,81 0,64 0,66 0,87 0,75 0,71 

Legenda: IKw = Índice de Kappa ponderado quadrático; NC=não foi calculado. 
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Na análise da confiabilidade interexaminadores, os índices mostraram uma confiabilidade 

moderada apenas para o músculo supraespinal e razoável para os demais músculos, sendo que 

apenas para o deltóide médio apresentou PC>70%. 

 

Tabela 5. Indicadores de confiabilidade interexaminador para classificação de PGMs em 

indivíduos com sintomas de SIS unilateral. 

Membros 

Músculos 

Trapézio 

Superior 

Trapézio 

Inferior 

Infraespinal Supraespinal Peitoral 

Menor 

Deltóide 

Médio 

 
      

Membro 

acometido 

      

Concordância 

(%) 

65,4 57,7 30,8 69,2 65,4 84,6 

Kappa 0,10 0,31 -0.12 0,45 0,38 0,04 

IKw 0,25 0,31 NC 0,45 0,36 0,06 

Legenda: IKw = Índice de Kappa ponderado quadrático. 

 

Confiabilidade intraexaminador do LDP 

 A Tabela 6 apresenta os dados de LDP dos indivíduos sintomáticos e assintomáticos, de 

ambos os lados e de cada músculo e os índices de confiabilidade intraexaminador. A 

confiabilidade da avaliação no GS foi quase perfeita (ICC: examinador 1, 0,86 – 0,94; 

examinador 2, 0,82 – 0,97) para quase todos os músculos, com exceção do deltóide médio (ICC 

= 0,73) e trapézio inferior e (ICC  = 0,76) no lado não acometido, apresentando boa 

confiabilidade para o avaliador 1 e 2, respectivamente. No GA, apenas no tibial anterior na 

avaliação do examinador 1 do lado dominante medida foi boa (ICC 95% = 0,74), e as demais 

apresentaram confiabilidade quase perfeita (ICC 95%: 0.84 – 0.96). 

Os valores de SEM 95% e MDC 95% também estão contidos na Tabela 6. De forma geral, 

os valores de SEM 95% no GS variaram de 0,61 a 1,50 no lado não acometido, e de 0,57 a 1,06 

no lado acometido; no GA a variação foi de 0,52 a 1,95 para o lado dominante e de 0,70 a 1,65 

para o lado não dominante. 

 Considerando as medidas do examinador 1 e examinador 2, o MDC 95% no GS foi de 

0,87 a 2,12 no lado não acometido e de 0,67 a 1,48 no lado acometido. O GA assintomático 

apresentou MDC 95% entre 0,74 a 2,76 para o lado dominante, e 1 a 1,92 para o lado não 

dominante. 
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Confiabilidade interexaminador do limiar de dor à pressão 

 Na Tabela 7 são apresentados os índices de confiabilidade interexaminador dos 

indivíduos sintomáticos e assintomáticos. Para o grupo sintomático, a confiabilidade foi quase 

perfeita para o lado não acometido (ICC: 0,86 – 0,91), enquanto que no membro acometido 

apresentou-se boa para trapézio superior (ICC = 0,77) e infraespinal (ICC = 0,80). No GA, todas 

as medidas foram consideradas quase perfeitas (ICC: 0,85 – 0,94). 

 A Tabela 7 também apresenta os valores de SEM 95% e MDC 95%. Para o GS, os valores 

de SEM 95% estiveram entre 0,84 e 1,90 para o lado não acometido e de 0,87 a 1,35 para o lado 

acometido; no GA foram de 0,66 a 1,68 para o lado dominante e de 0,73 a 1,74 para o não 

dominante. 

 Os valores de MDC 95% estiveram compreendidos no GS entre 1,19 a 1,78 para o lado 

não acometido e entre 1,23 a 1,90 para o lado acometido; e no lado não acometido, entre 1,04 a 

1,74. 
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Tabela 6. Medidas do limiar de dor a pressão (kgf/cm2) e indicadores de confiabilidade intraexaminador dos indivíduos com sintomas de SIS 

unilateral e assintomáticos. 

 

Grupos / 

Membros 

Examinadores 

Examinador 1  Examinador 2 

Músculos  Músculos 

Trapézio 

superior 

Trapézio 

inferior 

Infraespinal Deltóide 

Médio 

Tibial 

anterior 

 Trapézio 

superior 

Trapézio 

inferior 

Infraespinal Deltóide 

Médio 

Tibial 

anterior 

Sintomático            

Não acometido 
           

Avaliação 01 2,50(1,18) 3,96(1,54) 3,55(1,37) 3,43(1,59) 4,42(1,69)  2,48(1,03) 3,41(1,32) 3,20(1,26) 3,16(1,32) 4,54(1,93) 

Avaliação 02 2,48(1,05) 3,77(1,38) 3,62(1,40) 3,24(1,37) 4,30(1,56)  2,39(0,92) 3,29(1,21) 3,40(1,40) 3,02(1,21) 4,35(1,64) 

ICC (95% IC) 
0,92 

(0,84-0,96) 

0,87 

(0,74-0,94) 

0,94 

(0,86-0,97) 

0,73 

(0,49-0,87) 

0,91 

(0,82-0,96) 

 0,80 

(0,61-0,91) 

0,76 

(0,53-0,88) 

0,87 

(0,74-0,94) 

0,93 

(0,84-0,97) 

0,87 

(0,74-0,94) 

SEM 95% 0,61 1,02 0,66 1,50 0,95  0,85 1,20 0,94 0,70 1,25 

MDC 95% 0,87 1,45 0,93 2,12 1,34  1,20 1,70 1,32 0,99 1,77 

Acometido 
           

Avaliação 01 2,58(0,97) 3,85(1,27) 3,72(1,49) 3,32(1,36) 4,32(1,71)  2,30(1,01) 3,22(1,26) 3,40(1,44) 3,10(1,36) 4,42(1,98) 

Avaliação 02 2,44(0,99) 3,76(1,35) 3,63(1,41) 3,21(1,34) 4,26(1,65)  2,26(0,87) 3,16(1,23) 3,42(1,56) 3,03(1,33) 4,30(2,00) 

ICC (95% IC) 
0,91 

(0,82–0,96) 

0,90 

(0,78-0,95) 

0,86 

(0,72-0,94) 

0,93 

(0,85-0,97) 

0,93 

(0,86-0,97) 

 0,82 

(0,63-0,91) 

0,92 

(0,84-0,97) 

0,91 

(0,81-0,96) 

0,95 

(0,89-0,98) 

0,97 

(0,93-0,98) 

SEM 95% 0,57 0,81 1,06 0,69 0,87  0,80 0,68 0,88 0,58 0,77 

MDC 95% 0,81 1,14 1,49 0,98 1,22  1,13 0,67 1,24 0,83 1,09 

            

Nota: Os valores estão expressos em média e desvio padrão (DP).  

Legenda: GS = Grupo Sintomático; GA = Grupo Assintomático; ICC (95% IC) = Coeficiente de Correlação Intraclasse com 95% de intervalo de confiança; SEM 95% = Erro 

padrão da medida com 95% de confiança; MDC 95% = Mínima mudança detectável com 95% de confiança. 
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Tabela 6. Medidas do limiar de dor a pressão (kgf/cm2) e indicadores de confiabilidade intraexaminador dos indivíduos com sintomas de SIS 

unilateral e assintomáticos (continuação). 

Nota: Os valores estão expressos em média e desvio padrão (DP).  

Legenda: GS = Grupo Sintomático; GA = Grupo Assintomático; ICC (95% IC) = Coeficiente de Correlação Intraclasse com 95% de intervalo de confiança; SEM 95% = Erro 

padrão da medida com 95% de confiança; MDC 95% = Mínima mudança detectável com 95% de confiança. 

Grupos / 

Membros 

Examinadores 

Examinador 1  Examinador 2 

Músculos  Músculos 

Trapézio 

superior 

Trapézio 

inferior 

Infraespinal Deltóide 

Médio 

Tibial 

anterior 

 Trapézio 

superior 

Trapézio 

inferior 

Infraespinal Deltóide 

Médio 

Tibial 

anterior 

Assintomático            

Dominante 
           

Avaliação 01 3,03(1,21) 4,45(1,52) 4,14(1,82) 3,40(1,20) 5,13(1,80)  2,79(1,28) 3,86(1,55) 3,84(1,88) 2,99(1,33) 4,86 (2,12) 

Avaliação 02 3,09(1,35) 4,47(1,80) 4,20(1,79) 3,29(1,42) 4,97(2,12)  2,81(1,41) 3,98(1,65) 3,98(1,99) 3,06(1,28) 4,97 (2,35) 

ICC (95% IC) 
0,91 

(0,81-0,96) 

0,86 

(0,71-0,93) 

0,90 

(0,79-0,95) 

0,84 

(0,68-0,93) 

0,74 

(0,50-0,87) 

 0,96 

(0,91-0,98) 

0,91 

(0,80-0,96) 

0,95 

(0,89-0,98) 

0,92 

(0,83-0,96) 

0,93  

(0,84-0,97) 

SEM 95% 0,75 1,21 1,11 1,02 1,95  0,52 0,93 0,84 0,72 1,15 

MDC 95% 1,06 1,71 1,57 1,44 2,76  0,74 1,32 1,19 1,01 1,62 

Não dominante 
           

Avaliação 01 2,88(1,21) 4,52(1,50) 4,07(1,60) 3,54(1,58) 4,74(1,95)  2,64(1,18) 3,74(1,45) 3,59(1,81) 2,91(1,26) 4,71 (2,03) 

Avaliação 02 2,97(1,47) 4,65(2,02) 4,11(1,75) 3,45(1,40) 4,95(2,07)  2,77(1,37) 3,80(1,69) 3,64(1,69) 3,13(1,49) 4,81 (2,26) 

ICC (95% IC) 
0,91 

(0,81-0,96) 

0,86 

(0,72-0,93) 

0,85 

(0,70-0,93) 

0,90 

(0,79-0,95) 

0,85 

(0,69-0,93) 

 0,92 

(0,83-0,96) 

0,87 

(0,73-0,94) 

0,84 

(0,68-0,93) 

0,90 

(0,78-0,95) 

0,88  

(0,76-0,95) 

SEM 95% 0,78 1,29 1,26 0,92 1,65  0,70 1,10 1,36 0,85 1,45 

MDC 95% 1,11 1,83 1,78 1,30 2,14  1,00 1,56 1,92 1,20 2,05 
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Tabela 7. Medidas do limiar de dor a pressão (kgf/cm2) e indicadores de confiabilidade 

interexaminador dos indivíduos com sintomas de SIS unilateral e assintomáticos. 

Grupos /Membros 

Músculos 

Trapézio 

superior 

Trapézio 

inferior 

Infraespinal Deltóide 

Médio 

Tibial 

anterior 

Sintomático 
     

Não acometido 
     

ICC (95% IC) 
0,88 

(0,76-0,95) 

0,90 

(0,79-0,95) 

0,86 

(0,71-0,93) 

0,88 

(0,75-0,94) 

0,91 

(0,81-0,96) 

SEM 95% 0,84 0,94 1,26 1,90 1,18 

MDC 95% 1,19 1,32 1,78 1,27 1,66 

Acometido 
     

ICC (95% IC) 
0,77 

(0,56-0,89) 

0,89 

(0,77-0,95) 

0,80 

(0,60-0,90) 

0,90 

(0,79-0,96) 

0,88 

(0,76-0,95) 

SEM 95% 1,13 0,99 1,35 0,87 1,35 

MDC 95% 1,59 1,39 1,91 1,23 1,90 

Assintomático 
     

Dominante 
     

ICC (95% IC) 
0,94 

(0,87-0,97) 

0,93 

(0,85-0,97) 

0,91 

(0,82-0,96) 

0,90 

(0,79-0,95) 

0,85 

(0,70-0,93) 

SEM 95% 0,66 0,90 1,10 0,83 1,68 

MDC 95% 0,93 1,27 1,56 1,18 2,38 

Não dominante 
     

ICC (95% IC) 
0,93 

(0,85-0,97) 

0,89 

(0,77-0,95) 

0,91 

(0,81-0,96) 

0,93 

(0,86-0,97) 

0,93 

(0,85-0,97) 

SEM 95% 0,73 1,23 1,01 0,75 1,11 

MDC 95% 1,04 1,74 1,43 1,06 1,57 

Nota: Os valores estão expressos em média e desvio padrão (DP).  

Legenda: GS = Grupo Sintomático; GA = Grupo Assintomático; ICC (95% IC) = Coeficiente de Correlação 

Intraclasse com 95% de intervalo de confiança; SEM 95% = Erro padrão da medida com 95% de confiança; 

MDC 95% = Mínima mudança detectável com 95% de confiança. 
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7 DISCUSSÃO 
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Nosso estudo investigou a confiabilidade tanto intra quanto interexaminador de 

examinadores inexperientes, no que diz respeito à identificação (presença e ausência) de 

PGMs, em indivíduos com dor no ombro e assintomáticos, bem como a classificação em 

ativo e latente, trazendo novas informações para pesquisadores e clínicos envolvidos no 

manejo da dor.  

Nossos resultados suportam a hipótese de que há confiabilidade adequada, tanto 

intra quanto interexaminador, para prática clínica na identificação manual de PGMs, 

mesmo diante a inexperiência dos examinadores. Entretanto, a confiabilidade mostrou-se 

variável de acordo com a condição clínica, uma vez que em alguns músculos dos 

indivíduos sintomáticos a identificação de PGMs apresentou índices de confiabilidade 

mais baixos. Com relação à confiabilidade da classificação de PGMs, esta apresentou 

valores intraexaminadores aceitáveis para prática clínica na maioria dos músculos 

avaliados, entretanto, os índices de confiabilidade foram baixos na avaliação 

interexaminador.  

Consideramos a confiabilidade intraexaminador para identificação de PGMs 

apresentada no nosso estudo como aceitável para a prática clínica, uma vez que Bron et 

al. (2007) relatou que uma PC≥70% com um k≥0,40 (a partir de moderado) são valores 

aceitáveis para prática clínica, e no nosso estudo apenas em três ocasiões foram obtidos 

PABAK<0,40, sendo que em duas delas a PC foi de 69,20% e no GS. 

Apesar da PC ser utilizada como uma medida de confiabilidade, este não 

considera a concordância que ocorreria ao acaso. Para isso, o valor k é considerado uma 

medida da verdadeira concordância (SIM; WRIGHT, 2005). No entanto, em achados 

dicotômicos é necessário ajustar o valor de k, considerando o PC, o índice de prevalência 

(Iprev) e o índice de viés (Iviés), que é o PABAK (Kappa ajustado pela prevalência e viés). 

Assim, analisando o valor de Kappa com a PC, para diversos músculos há uma 

alta PC associado a um baixo valor k, quando esse valor é ajustado, é possível observar 

que uma PC≥70% relaciona-se a um PABAK≥0,40, estando de acordo com o preconizado 

por Bron et al. (2007). 

Quando analisamos a confiabilidade interexaminador, esta variou de moderada a 

quase perfeita, com PC>70% para todos os músculos do GA e para oito dos 12 músculos 

do GS (PABAK>0,40). Desses quatro músculos em que houve limitação de 

confiabilidade, um encontra-se no lado não acometido e três no lado acometido, e em 

músculos que são frequentemente envolvidos nos sintomas de SIS, como o infraespinal e 

o supraespinal, o que pode levar a uma percepção dolorosa mais variável nesses 
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indivíduos do que nos assintomáticos. Isto pode acontecer porque indivíduos com SIS 

podem apresentar sensibilização periférica causada pela aferência nociceptiva contínua 

originada da dor própria da condição clínica (ALBURQUERQUE-SENDÍN et al., 2013). 

São escassos os estudos que avaliaram a confiabilidade do diagnóstico de PGMs 

nos músculos do ombro (AL-SHENQITI; OLDHAM, 2005; BARBERO et al., 2012; 

BRON et al., 2007; GERWIN et al., 1997; LEW; LEWIS; STORY, 1997; MYBURGH 

et al., 2011; SCIOTTI et al., 2001), mais ainda, estudos que incluíram indivíduos 

sintomáticos (BARBERO et al., 2012; BRON et al., 2007; GERWIN et al., 1997; 

MYBURGH et al., 2011), e em nenhum desses estudos foi realizada a classificação em 

PGMs ativos e latentes. Dentre os estudos, alguns investigaram a confiabilidade apenas 

interexaminador (BRON et al., 2007; GERWIN et al., 1997; LEW; LEWIS; STORY, 

1997; MYBURGH et al., 2011; SCIOTTI et al., 2001) ou intraexaminador (AL-

SHENQITI; OLDHAM, 2005), e na avaliação estudaram os achados clínicos 

relacionados ao diagnóstico de PGMs. 

Apenas um estudo avaliou a confiabilidade da classificação de PGMs, sendo que 

a condição clínica estudada foi epicondilalgia lateral (MORA-RELUCIO et al., 2016), 

comparando a confiabilidade de examinadores experientes e inexperientes. Os autores 

encontraram uma melhor confiabilidade interexaminador nos examinadores experientes, 

e confiabilidade reduzida quando experientes eram comparados a inexperientes, embora 

em ambas as análises tenha se obtido valores aceitáveis clinicamente. 

No que se refere à classificação de PGMs intraexaminador, observamos uma 

PC>70% para o examinador 1 em todas suas medidas, e para o examinador 2 em quatro 

músculos, dos seis avaliados. Para esses valores, foi obtido IKw>0,40 em todos os 

músculos na avaliação do examinador 1, enquanto que para o examinador 2, o IKw>0,40 

foi obtido apenas em dois músculos. A PC>70% na avaliação interexaminador foi obtido 

apenas para um músculo, embora valores de três outros músculos se aproximassem ao 

aceitável para prática clínica.  

A baixa confiabilidade encontrada na classificação dos PGMs em indivíduos com 

dor, principalmente na avaliação interexaminador, pode ser associada às próprias 

características do protocolo de avaliação, visto que a identificação e a classificação de 

PGMs é baseado em critérios subjetivos, tanto do examinador quanto do indivíduo 

avaliado (MORA-RELUCIO et al., 2016), e ambos podem influenciar os valores de 

confiabilidade. Além da investigação de sinais físicos, é necessária a informação do 

indivíduo avaliado quanto à presença do sintoma de dor referida, para identificar a 
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presença ou ausência e para classificar em PGMs ativos ou latentes. Em caso de baixa 

confiabilidade intrasujeito, a avaliação dos examinadores estará comprometida (WEIR, 

2005). 

A quantidade de pressão aplicada sobre o local avaliado é outro fator que altera a 

confiabilidade e está relacionada com a percepção da dor. Um estudo verificou a 

quantidade de pressão em kg/cm2 capaz de evocar em dor referida em PGMs ativos e 

latentes (HONG et al., 1996). O valor de referência encontrado para os PGMs ativos foi 

de 2,73±0,81kg/cm2 e para os PGMs latentes, de 4,19±1,53kg/cm2. Esse estudo também 

mostra que, mesmo numa região muscular livre de PGMs, é possível evocar dor referida, 

mas seria preciso aplicar uma quantidade de pressão maior, aproximadamente 

5,16±1,80kg/cm2. Esses valores foram encontrados para avaliação do músculo extensor 

comum dos dedos, no entanto, pode ser variável dependendo da musculatura. 

Mesmo que os examinadores tenham recebido treinamento específico, não é 

possível garantir que a compressão digital dos examinadores tenha se mantido uniforme 

entre os mesmos, ao longo do estudo e isso pode ter afetado a confiabilidade da 

classificação de PGMs. 

É possível, que diferentes músculos, respondam diferentemente à quantidade de 

pressão aplicada no que se refere à manifestação da dor referida, por apresentaram textura 

tecidual e profundidades diferentes. Além disso, indivíduos sintomáticos poderiam 

apresentar, nos músculos do lado acometido textura tecidual diferente. Alguns 

pesquisadores sugerem que a acurácia diagnóstica poderia ser músculo dependente 

(BRON et al., 2007; GERWIN et al., 1997), o que não corrobora com nosso estudo, uma 

vez que encontramos índices de confiabilidade similares em diferentes músculos, em 

contrapartida, em condições clínicas diferentes, os índices de confiabilidade variavam.  

Nosso estudo apresenta algumas limitações quanto à confiabilidade de 

identificação e classificação de PGMs: não foi pedido para que os indivíduos 

descrevessem o local da dor referida, para que assim os avaliadores julgassem melhor 

sobre a classificação dos PGMs; os indivíduos não foram questionados sobre a percepção 

da palpação dos examinadores, desta forma, não podemos afirmar que tenha sido 

diferente entre os examinadores.  Embora isso possa ter afetado a confiabilidade da 

classificação, acreditamos não ter influenciado quanto à confiabilidade da identificação 

de PGMs. 

Quando avaliamos o LDP, a confiabilidade intra e interexaminador apresentou 

bons índices, indicando que esta avaliação pode ser realizada com segurança por 
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examinadores inexperientes, mediante treinamento. Nosso estudo também apresenta a 

literatura valores de erro padrão da medida e mínima mudança detectável que podem ser 

usados como de referência para intervenções clínicas.  Para cada músculo avaliado, há 

um respectivo valor de SEM e MDC, que poderão subsidiar outras pesquisas ou a própria 

prática clínica, pois a partir deles é possível identificar o erro entre medidas e a partir de 

que diferença de medidas há de fato uma real mudança que pode ser atribuída a algum 

procedimento ou intervenção. Vale salientar que essas medidas de SEM e MDC são 

características inerentes na amostra de estudada, podendo haver variações de acordo com 

a condição clínica. 

Estudos que avaliam a confiabilidade da algometria são escassos (BISSET; 

EVANS; TUTTLE, 2015; CHESTERTON et al., 2007; HONG, 1998; HSIEH et al., 

2000; VANDERWEEËN et al., 1996; WALTON et al., 2011). Poucos desses 

investigaram a confiabilidade em indivíduos sintomáticos avaliando o trapézio superior 

(WALTON et al., 2011; YLINEN et al., 2007) e músculos do ombro (VANDERWEEËN 

et al., 1996), apresentando boa confiabilidade para suas avaliações.  

Walton et al. (2011) realizaram um estudo no qual obtiveram boa confiabilidade 

inter e intraexaminador, apresentando valores de MDC para o trapézio superior de 

indivíduos assintomáticos (MDC=0,42) e sintomáticos para dor cervical (MDC=0,47) em 

medidas intraexaminador, e na avaliação interexaminador (MDC=1,17). Nossos valores 

dos indivíduos sintomáticos diferem desses quanto às medidas intraexaminadores (MDC 

de 0,81 e 1,13) para o trapézio superior, mas se aproximam para medidas interexaminador 

(MDC=1,19), no entanto os dados apresentados por Walton et al. (2011) são para MDC 

90%, enquanto que no nosso estudo são para MDC 95%, além disso são avaliados 

indivíduos com condições clínicas diferentes.  

Outros estudos diferem da nossa metodologia, como na investigação de Ylinen et 

al. (2007), onde não foram apresentados valores de SEM e MDC para suas medidas. 

Vanderweeën et al. avaliaram músculos do ombro em indivíduos sintomáticos, mas a 

algometria foi realizada diretamente no PGM, ao passo que no nosso estudo, foi 

estabelecido pontos fixos anatômicos para avaliação. 

Em nosso estudo, foi possível observar que o LDP varia de acordo com o músculo 

avaliado, onde os menores valores estão no trapézio superior, enquanto que os maiores 

no tibial anterior. Estes achados estão de acordo com o conceito de que tecidos e órgãos 

distais tem menor campo receptivo e são mais inervados que tecidos proximais 

(VANDERWEEËN et al., 1996). 
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Limitações identificadas quanto ao LDP estão relacionadas ao ponto anatômico 

pré-determinado para a avaliação da algometria. Determinamos a mesma localização 

anatômica para todos os indivíduos a fim de evitar que a pressão fosse realizada 

diretamente em um PGM, uma vez que neste ponto há um limiar mais baixo de dor a 

pressão (HONG et al., 1996). No entanto, não podemos garantir que a algometria não 

fosse realizada diretamente em um PGM.  

Nossos resultados não permitem inferir sobre possíveis diferenças de 

confiabilidade de examinadores experientes e inexperientes, tendo em vista que não foi o 

objetivo do presente estudo.  

Sugerimos que para uma melhor aplicabilidade na prática clínica da identificação 

e classificação de PGMs, seja dada maior atenção à condição clínica do indivíduo. Deve-

se relacionar a possível presença de PGM à queixa do paciente, questionando-o quanto à 

extensão da sua dor referida à dígito compressão e sua relação com a dor atual. Dessa 

forma, mediante ao treinamento, à associação dos sintomas e à aquisição de experiência 

clínica, poderá haver melhora na acurácia diagnóstica de PGM. Recomendamos o uso das 

medidas de LDP apresentadas como parâmetro para avaliação e acompanhamento do 

quadro clínico de indivíduos com dor, considerando os músculos e à condição clínica 

avaliada neste estudo. 
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8 CONCLUSÃO 
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Este estudo fornece evidências que examinadores inexperientes, quando 

treinados, apresentam confiabilidade intra e interexaminadores aceitável na prática clínica 

para identificação de PGMs, independente dos músculos avaliados, mas variável entre 

condições clínicas. Quanto ao LDP, a confiabilidade intra e interexaminador foi adequada 

para o uso em estudos clínicos e prática clínica, fornecendo valores de referência para 

algometria de músculos do ombro de indivíduos assintomáticos e sintomáticos para SIS 

unilateral, que servirão de base para estudos clínicos como para a prática clínica 

relacionados ao manejo da dor. 
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Anexo A - Inventário de Depressão de Beck 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 

cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em 

cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, 

incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, 

faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada 

grupo, antes de fazer sua escolha. 

Descreva como você se sentiu nos últimos 7 dias: 

 

1.  
( ) Não me sinto triste.  

( ) Eu me sinto triste.  

( ) Estou sempre triste e não consigo sair 

disso.  

( ) Estou tão triste ou infeliz que não 

consigo suportar.  

 

2.  
( ) Não estou desanimado quanto ao meu 

futuro.  

( ) Eu me sinto desanimado quanto ao meu 

futuro.  

( ) Sinto não ter nada a esperar do meu 

futuro.  

( ) Sinto que o futuro é sem esperança e 

tenho a impressão de que as coisas não 

podem melhorar  

 

3.  
( ) Não me sinto um fracasso.  

( ) Acho que fracassei mais do que uma 

pessoa comum.  

( ) Quando olho para trás, na minha vida, 

tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos.  

( ) Acho que, como pessoa, sou um 

completo fracasso.  

 

4.  
( ) Tenho prazer em todas as coisas como 

antigamente.  

( ) Não sinto mais prazer nas coisas como 

antigamente.  

( ) Não encontro um prazer real em mais 

nada.  

( ) Estou insatisfeito ou aborrecido com 

tudo.  

 

 

 

5. 

 ( ) Não me sinto especialmente culpado.  

( ) Eu me sinto culpado às vezes.  

( ) Eu me sinto culpado a maior parte do 

tempo.  

( ) Eu me sinto culpado sempre.  

 

6.  
( ) Não acho que esteja sendo punido.  

( ) Acho que posso ser punido.  

( ) Creio que vou ser punido.  

( ) Acho que estou sendo punido.  

 

7.  
( ) Não me sinto decepcionado comigo 

mesmo.  

( ) Estou decepcionado comigo mesmo.  

( ) Estou enojado de mim.  

( ) Eu me odeio.  

 

8. 

( ) Não me sinto de qualquer modo pior que 

os outros.  

( ) Sou crítico em relação a mim devido a 

minhas fraquezas ou meus erros.  

( ) Eu me sinto culpado sempre por minhas 

falhas.  

( ) Eu me culpo por tudo de mal que 

acontece.  

 

 

9.  
( ) Não tenho qualquer ideia de me matar.  

( ) Tenho ideias de me matar, mas não as 

executaria.  

( ) Gostaria de me matar.  

( ) Eu me mataria se tivesse oportunidade.  

 

 

 

10.  
( ) Não choro mais que o habitual.  

( ) Choro mais agora do que costumava.  

( ) Agora, choro o tempo todo.  
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( ) Costumava ser capaz de chorar, mas 

agora não consigo mesmo que o queira.  
 

11.  
( ) Não sou mais irritado agora do que já 

fui.  

( ) Fico molestado ou irritado mais 

facilmente do que costumava.  

( ) Atualmente me sinto irritado o tempo 

todo.  

( ) Absolutamente não me irrito com as 

coisas com que costumava irritar-me.  
 

12.  
( ) Não perdi o interesse nas outras pessoas.  

( ) Interesso-me menos do que costumava 

pelas outras pessoas.  

( ) Perdi a maior parte do meu interesse 

pelas outras pessoas.  

( ) Perdi todo o meu interesse nas outras 

pessoas.  
 

13.  
( ) Tomo decisões mais ou menos tão bem 

como em outra época.  

( ) Adio minhas decisões mais do que 

costumava.  

( ) Tenho mais dificuldade em tomar 

decisões do que antes.  

( ) Não consigo mais tomar decisões.  
 

14.  
( ) Não sinto que minha aparência seja pior 

do que costumava ser.  

( ) Preocupo-me por estar parecendo velho 

ou sem atrativos.  

( ) Sinto que há mudanças permanentes em 

minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos  

( ) Considero-me feio.  
 

15.  
( ) Posso trabalhar mais ou menos tão bem 

quanto antes.  

( ) Preciso de um esforço extra para 

começar qualquer coisa.  

( ) Tenho de me esforçar muito até fazer 

qualquer coisa.  

( ) Não consigo fazer nenhum trabalho.  

 

16.  

( ) Durmo tão bem quanto de hábito.  

( ) Não durmo tão bem quanto costumava.  

( ) Acordo uma ou duas horas mais cedo do 

que de hábito e tenho dificuldades para 

voltar a dormir.  

( ) Acordo várias horas mais cedo do que 

costumava e tenho dificuldades para voltar 

a dormir.  

  

17.  
( ) Não fico mais cansado do que de hábito.  

( ) Fico cansado com mais facilidade do que 

costumava.  

( ) Sinto-me cansado ao fazer quase 

qualquer coisa.  

( ) Estou cansado demais para fazer 

qualquer coisa.  

 

18.  
( ) Meu apetite não está pior do que de 

hábito.  

( ) Meu apetite não é tão bom quanto 

costumava ser.  

( ) Meu apetite está muito pior agora.  

( ) Não tenho mais nenhum apetite.  

 

19.  
( ) Não perdi muito peso, se que é perdi 

algum ultimamente.  

( ) Perdi mais de 2,5 Kg.  

( ) Perdi mais de 5,0 Kg.  

( ) Perdi mais de 7,5 Kg.  

Estou deliberadamente tentado perder peso, 

comendo menos: SIM ( ) NÃO( )  

 

20.  
( ) Não me preocupo mais do que o habitual 

com a minha saúde.  

( ) Preocupo-me com problemas físicos 

como dores e aflições ou perturbações no 

estômago ou prisão de ventre.  

( ) Estou muito preocupado com problemas 

físicos e é difícil pensar em outra coisa que 

não isso. 

( ) Estou tão preocupado com problemas 

físicos que não consigo pensar em outra 

coisa.  

 

21.  
( ) Não tenho observado qualquer mudança 

recente em meu interesse sexual.  

( ) Estou menos interessado por sexo que 

costumava.  

( ) Estou bem menos interessado em sexo 

atualmente.  

( ) Perdi completamente o interesse por 

sexo
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Anexo B – Parecer de Consubstanciação do CEP 
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Apêndice A: Ficha de avaliação fisioterapêutica – Triagem 
Identificação do voluntário:______ 
Nome: _____________________________________________________________________ 
Data de triagem _____/______/____ Idade _____ AnosData de nascimento ____/ _____/ ____ 
Altura ______m  Peso _______ Kg         IMC_______________ 

 

Sexo :  Masculino   Raça:              Branca Negra 

 Feminino     Parda Indígena 

       Amarela   
Qual ombro é o seu ombro dominante?         

Direito    Esquerdo     Ambos(Ambidestro)  

 

1.  Você é capaz de ler e compreender português? Sim    Não 

 

2.  Qual ombro você sente dor? Direito Esquerdo O Ambos 

 

3. Há quanto tempo você tem dores no ombro? ______________________________  

 

4.  Você já foi submetido a algum tratamento fisioterapêutico para tratar sua dor no ombro?     O 

Sim  Não 

 

Se sim, há quanto tempo não realiza nenhum tratamento fisioterapêutico 

(fortalecimento/alongamento)?_____________________ 

 

5.  Você pode estar presente em todas as visitas do estudo? Sim        Não 

 

6.  Você tomou algum medicamento para dor nas últimas 72 horas?  Sim     Não 

 Se sim, por favor, especifique o medicamento e há quanto tempo você o usa. 

 ____________________________________________________________ 

 

7. Você fez uso de injeção de corticóides nos últimos 3 meses?    Sim Não 

 

8. Você tem dormência nas mãos ou no braço?   Sim Não 

 

9. Já lhe foi dito que você tem hérnia de disco ou ruptura discal em seu pescoço ou nas costas?          

Sim Não 

 

10. Você tem alguma doença sistêmica que envolva as articulações como a artrite reumatóide 

e o lúpus eritematoso sistêmico?Sim Não 

 

11. Você tem fibromialgia?Sim Não 

 

12. Você já sofreu alguma fratura e/ou luxação na sua região do ombro, ou já fez cirurgia na 

região do ombro e pescoço? 

Sim Não 
 

13.  Você tem alguma condição médica envolvendo o sistema nervoso central, tais 

como:distúrbios sensoriais e reflexos alterados Sim Não 

 

14. Testes especiais 
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 Sintomático Assintomático 

Teste do arco doloroso (70°-

120°) 

 Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Neer   Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Hawkins  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Jobe  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de rotação externa  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Gerber  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Speed  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de queda do braço  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste sinal do sulco  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de apreensão  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Teste de Spurling  Positivo Negativo  Positivo Negativo 
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Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Confiabilidade inter e 

intraexaminador do diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais e limiar de dor à pressão em 

músculos do ombro”, que tem como pesquisadora responsável a Profa. Catarina Oliveira de 

Sousa. 

O objetivo deste estudo é verificar a concordância inter e intraexaminador do 

diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais e limiar de dor à pressão em músculos do ombro. 

Sujeitos sintomáticos 

Você foi selecionado para participar deste estudo, por apresentar sinais e sintomas 

consistentes com a SIS unilateral, verificados por meio de uma avaliação fisioterapêutica, que 

consistiu de entrevista com o pesquisador a respeito de sua história clínica e exame físico. Sua 

participação não é obrigatória, e consistirá em fornecer informações demográficas como idade, peso 

e altura; ser avaliado quanto à presença de PGMs e ao limiar de dor a pressão na musculatura do 

ombro. 

Após o término da pesquisa, você receberá uma sessão fisioterapêutica baseada nos 

resultados dos exames clínicos e suas limitações e receberá um guia de instruções e informações 

sobre a anatomia e os fatores biomecânicos associados a sua patologia, como também de prevenção. 

Caso tenha interesse, você também será encaminhado ao serviço de fisioterapia deste departamento 

ou ao projeto de avaliação e tratamento de dor no ombro já aprovado pelo CEP(CAE 

50199815.9.0000.5537). Caso você não concorde em participar desta pesquisa, você também 

poderá ser beneficiado com a sessão e encaminhamento, assim como as pessoas que não foram 

incluídas desde a primeira avaliação. 

Sujeitos saudáveis assintomáticos 

Você foi selecionado para participar deste estudo, por não apresentar qualquer sinal ou 

sintoma de dor ou doença no ombro, verificada por meio de uma avaliação fisioterapêutica, que 

consistiu de entrevista com o pesquisador a respeito de sua história clínica e exame físico. Sua 

participação nesta pesquisa não é obrigatória, e consistirá em fornecer informações de idade, peso 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 
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e altura; ser avaliado quanto à presença de PGMs e ao limiar de dor a pressão na musculatura do 

ombro. 

Após o término da pesquisa, você receberá uma sessão fisioterapêutica voltada para 

prevenção de síndromes dolorosas do ombro, baseada em informações sobre a anatomia e os fatores 

biomecânicos associados à dor no ombro. 

Sujeitos de ambos os grupos 

A avaliação será realizada em duas etapas, que envolve dois avaliadores e  quatro 

momentos em cada etapa. Essas avaliações ocorrerão em um único dia. 

 Etapa 1: a) primeira avaliação de pontos-gatilho pelo avaliador 1; b) primeira 

avaliação de pontos-gatilho pelo avaliador 2; c) segunda avaliação de pontos-gatilho pelo avaliador 

1; e d) segunda avaliação de pontos-gatilho pelo avaliador 2.  

 Etapa 2: a) primeira avaliação de limiar de dor à pressão avaliador 1; b) primeira 

avaliação de limiar de dor à pressão pelo avaliador 2; c) segunda avaliação de limiar de dor à pressão 

pelo avaliador 1; e d) segunda avaliação de limiar de dor a pressão pelo avaliador 2. 

A sessão para coleta dos dados pode ter duração de até uma hora e meia. Os 

procedimentos de avaliação não têm caráter invasivo e os riscos de sua participação são mínimos. 

O risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico de rotina.Em caso de 

acontecer desconforto muscular, estes serão minimizados através das orientações que permitam 

diminuir as dores na região do ombro. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a pesquisadora 

responsável, e em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você 

terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora responsável. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você, e se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 

pesquisadora responsável Profa. Dra. Catarina Oliveira de Sousa. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Confiabilidade inter e intraexaminador do diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais e 

limiar de dor à pressão em músculos do ombro”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

Natal ____/____/_______. 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Confiabilidade inter e intraexaminador 

do diagnóstico de pontos-gatilho miofasciais e limiar de dor à pressão em músculos do 

ombro”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade dos mesmos. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Natal ____/____/________. 

___________________________________ 

Profa. Dra. Catarina de Oliveira Sousa 

Pesquisadora responsável 

 

 

 

 

Impressão 
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