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INTRODUÇÃO

A dor no ombro é uma queixa comum no meio clínico, podendo apresentar diminuição da mobilidade articular. Assim 

como a queixa no ombro, a disfunção da coluna cervical também apresenta este sinal e sintoma. Alguns estudos 

comprovam a ligação funcional entre a coluna cervical e o ombro devido à relação de estruturas musculares, de modo 

que a deficiência em uma estrutura pode interferir na mobilidade articular de outra.

OBJETIVO

Verificar a relação entre o escore do SPADI (Shoulder Pain and Disability Index) e valores da amplitude de movimento 

(ADM) da coluna cervical em sujeitos com dor no ombro.

MÉTODOS

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do HCFMRP/USP através do CAAE: 

68547317.9.0000.5440. Foram selecionados 30 sujeitos com dor no ombro. Para avaliar o escore de dor e incapacidade 

no ombro foi utilizado o questionário SPADI-BR. Para mensurar a amplitude de movimento da coluna cervical foi 

utilizado o equipamento CROM (Cervical Range of Motion), sendo que os movimentos da coluna cervical testados 

foram: flexão e extensão, inclinação à direita e à esquerda, rotação à direita e à esquerda. Para verificar a relação entre 

cada ADM com o questionário foi utilizada a correlação de Pearson, com nível de significância de 5%, utilizando o 

software SPSS 20.0.

RESULTADOS

A pontuação do escore total do SPADI foi 72 ±14,61. Os valores de média e desvio padrão dos movimentos foram: 

flexão (32° ±3,8), extensão (40° ±3,86), inclinação à direita (34° ±4,52) e à esquerda (34° ±4,68), rotação à direita (36° 

±2,77) e à esquerda (36° ±2,57). As correlações foram significativas (p<0,05) e negativas entre o escore total do SPADI 

e as ADMs da coluna cervical. Relação entre escore total do SPADI e a flexão (r: -0,910), extensão (r: -0,641), 

inclinação à direita (r: -0,846) e à esquerda (r: -0,874), rotação à direita (r: -0,570) e à esquerda (r: -0,574). 



CONCLUSÃO

Observa-se que houve uma relação negativa entre as variáveis. Destacando que quanto maior o escore de dor e 

incapacidade no ombro, menor a mobilidade da coluna cervical. Desta forma ressalta-se a importância que a avaliação 

do complexo do ombro em pacientes com dor no ombro deve ser complementada com avaliação da coluna cervical.
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