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Introdução. A terapia de autocuidado tem sido considerada efetiva no tratamento de condições dolorosas crônicas. 
Orientações domiciliares podem complementar tratamentos individualizados ou serem isoladamente indicadas na 
reabilitação de pacientes com dor e disfunção do ombro. Objetivos. Analisar o efeito da terapia de autocuidado na 
funcionalidade do membro superior de pacientes com dor no ombro. Método. Participaram 60 pacientes, recrutados 
de uma clínica de fisioterapia e randomizados para o grupo controle (GC) (27 mulheres e 3 homens, média de 55±15 
anos) e intervenção (GI) (26 mulheres e 4 homens, média de 54±12anos). O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo 
CEP (CAAE 40764014.8.0000.5414). O GC foi orientado por um fisioterapeuta a manter os cuidados habituais e re-
ceberam educação sobre a condição e postura global, em sessão única e individual. O GI participou de um programa 
domiciliar de oito semanas de autocuidado composto por exercícios de alongamento, ganho de amplitude de movi-
mento e fortalecimento da musculatura do membro superior, orientados em sessão individual e única. O GI recebeu 
ainda uma cartilha e um CDROM com os exercícios. Os pacientes foram avaliados, por examinador cego, inicialmente 
e após oito semanas pela escala de incapacidade do questionário Shoulder Pain and Disabily Index (Br-SPADI-Inca-
pacidade), cuja pontuação varia de 0 a 100, com a máxima pontuação indicando a pior função do ombro na semana 
passada. Os valores médios da pontuação final da Br-SPADI-Incapacidade do GC e GI foram comparadas pelo Teste 
t de amostras independentes, com nível de significância p<0,05 e a análise foi por intenção-de-tratar. Resultados. 
Foram reavaliados 55 pacientes: 29 do GC e 24 do GI. A pontuação média da escala Br-SPADI-Incapacidade na linha 
de base era similar (p=0,53) entre o GC (58 ±17) e GI (55 ±18). Na reavaliação, a pontuação média da Br-SPADI-In-
capacidade do GC foi 56 (±25) e do GI foi 18 (±26), com uma média de diferença significativa (p=0,000) de 38 pontos 
e intervalo de confiança de 95% de 24,8 a 51,4. Conclusão. O programa de autocuidado demonstrou-se efetivo na 
redução da incapacidade do ombro doloroso.
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