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RESUMO 

Alaiti, R.K. e Costa, M.F. (2017). Desenvolvimento e validação de uma escala 

psicofísica de razão capaz de avaliar o gradiente de generalização da dor 

relacionada ao movimento em indivíduos com queixas musculoesqueléticas 

crônicas. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

A percepção dolorosa envolve um processo ativo de interpretação de 

informações cujo principal objetivo é a subsequente seleção de comportamentos 

protetivos para um contexto ou conjunto de estímulos que foram associados por 

nosso cérebro a uma lesão ou a um risco potencial de lesão, sem que 

necessariamente existam alterações estruturais físicas que expliquem estes 

sintomas. Enquanto atualmente a dor relacionada a execução de movimentos e 

a manutenção de posturas é o principal motivo pelo qual pacientes com queixas 

musculoesqueléticas crônicas buscam auxílio médico, a maior parte dos 

instrumentos de mensuração específicos para esta população de pacientes não 

avaliam a dor no contexto em que ela é percebida e, os que o fazem, possuem 

acesso a níveis de mensuração pouco informativos e apresentam diversos erros 

de construção. Objetivo: Desenvolver e validar uma escala psicofísica de razão 

que seja capaz de avaliar o gradiente de generalização da dor relacionada a 

execução de movimentos em indivíduos com dor no ombro. Métodos: Um total 

de 180 indivíduos com dor no ombro, destros, sintomáticos, sedentários e com 

início da queixa há pelo menos 3 meses foram recrutados entre os pacientes em 

atendimento no Grupo do Ombro do IOTFMUSP para a realização de 3 

experimentos. Nos primeiros 2 experimentos, foi realizada a validação interna da 

escala psicofísica de razão por meio do procedimento de emparelhamento inter-

modalidades e foram selecionados os movimentos que comporiam a escala 

oficial, respectivamente. Durante o experimento 3, o desenvolvimento da Escala 

Psicofísica de Avaliação da Dor Relacionada ao Movimento para pacientes com 

dor no ombro (EPADRMO) foi finalizado e seu processo de validação 

psicométrica teve início. Resultados: A validação interna da escala com base na 

teoria psicofísica, realizada no experimento 1, comprovou que a dor relacionada 

ao movimento pode ser mensurada dentro de um nível escalar de razão. Por 

meio da análise dos valores obtidos através das estimativas de magnitude da 



 
 

dor percebida durante a execução de 10 movimentos, selecionadas durante o 

experimento 2, e do expoente da função de potência obtido a partir destes 

valores, fomos capazes de compreender como a dor de cada indivíduo se 

manifestou no contexto em que ela é vivenciada e de mensurar seu gradiente de 

generalização ao longo dos movimentos que compõe a escala. As análises 

psicométricas realizadas durante o experimento 3 demonstraram validade de 

conteúdo, consistência interna e validade de constructo positivas com ausência 

de efeitos teto e piso, apresentando uma confiabilidade inter-examinadores 

adequada. Conclusão: A EPADRMO demonstrou ser capaz de mensurar 

quantitativamente o gradiente de generalização e a magnitude de variação da 

dor funcional de um indivíduo com dor no ombro com uma capacidade 

informativa superior as outras escalas disponíveis que se prezam a avaliar a dor 

funcional nesta população de paciente.  

 

 

Palavras-chave: Psicofísica. Estimativa de magnitude. Psicofísica Clínica 

Percepção da dor. Dor relacionada ao movimento. Comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Alaiti, R.K. e Costa, M.F. (2017). Development and validation of a model of 

psychophysical ratio scale that is capable to measure the gradient of movement 

related pain generalization in patients with chronic musculoskeletal complaints. 

Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo 

The pain perception involves an active process of information interpretation 

whose main goal is the subsequent selection of protective behaviors to contexts 

or a set of stimuli that were associated by our brain to an injury or a potential risk 

of injury, without a necessarily structural change that could explain these 

symptoms. While the pain related to the execution of movements and the 

maintenance of postures is currently the main reason why patients with chronic 

musculoskeletal complaints seek medical help, most of the measurement 

instruments specific to this patient population do not assess pain in the context in 

which it is perceived and those who do so, have access to inferior levels of 

measurement and exhibit various construction errors. Objective: To develop and 

validate a psychophysical ratio scale that is capable of evaluationg the movement 

related pain generalization gradient in individuals with shoulder pain. Methods: A 

total of 180 patients with shoulder pain, right-handed, symptomatic, sedentary 

and with complaint for at least 3 months were recruited from patients in care in 

the Shoulder Group of IOTFMUSP to perform three experiments. In the first two 

experiments, the internal validation of the psychophysical ratio scale were made 

by the cross-modality matching procedure and 10 movements have been 

selected to compose the official scale, respectively. During the experiment 3, the 

development of The Psychophysical Scale for Movement Related Shoulder Pain 

(PSMRSP) was completed and the psychometric validation process of the 

instrument was initiated. Results: The internal validation of the scale based on 

the psychophysical theory, held in experiment 1, demonstrated that the 

movement related pain can be measured in a ratio level of measurement. 

Through the analysis of the values obtained by the magnitude estimations of the 

perceived pain during the execution of 10 movements, selected during the 

experiment 2, and the power function exponent obtained from these values, we 



 
 

were able to understand how the pain of each individual manifests in the context 

in which it is felt and to measure the gradient of pain generalization along the 

movements selected for the scale. The psychometric analyzes performed during 

the experiment 3 demonstrated positive content validity, internal consistency and 

construct validity with no ceiling and floor effects, presenting an adequate inter-

rater reliability. Conclusion: The findings of the present study demonstrated that 

the PSMRSP provide a quantitative measure of the generalization gradient and 

of the range of variation of the movement related pain in subjects with shoulder 

pain with a higher informativeness than the other scales available to evaluate the 

functional pain in this patient population. 

 

 

Keywords: Psychophysics. Magnitude estimation. Clinical psychophysics. Pain 

perception. Movement related pain. Behavior.   
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1. Introdução  

A percepção dolorosa, apesar de ser considerada uma experiência 

negativa, é uma sensação universal experimentada em todo o reino animal com 

funções essenciais para a sobrevivência de organismos complexos (Da Silva, 

2014). Usualmente, é definida de acordo com a descrição realizada pela 

International Association for the Study of Pain (IASP) como “uma experiência 

sensorial e emocional subjetiva desagradável associada a uma lesão tecidual 

real ou potencial, podendo ser descrita em termos de tal lesão”. 

Independentemente da aceitação e da amplitude dessa definição, a dor é 

considerada uma experiência genuinamente subjetiva e pessoal (Da Silva & 

Ribeiro-Filho, 2011). 

Atualmente, a dor crônica é o problema de saúde mais oneroso enfrentado 

pelo mundo e seu custo para os países ocidentais chega a ser comparado ao do 

câncer e do diabetes combinados (Vos et al., 2012). Suas variações 

musculoesqueléticas, definidas como dores relacionadas a ossos, articulações 

e tecidos do corpo que persistem por mais de 3 meses, representam uma grande 

parcela dos casos de dor crônica e são a principal causa de incapacidade nas 

sociedades ocidentais, afetando cerca de 20% dos adultos (Woolf, Erwin & 

March, 2012). Apesar de nossos conhecimentos sobre sua fisiopatologia terem 

aumentado substancialmente nos últimos 20 anos, nós ainda não sabemos 

porque algumas pessoas desenvolvem dor crônica e outras não (Moseley & 

Vlaeyen, 2015). Todavia, sabemos que o tipo ou extensão da lesão, a 

personalidade, ocupação, nível educacional, raça e religião não são preditores 

fortes de cronificação (Chou e Shekelle, 2010). 

Este crescimento epidemiológico combinado às novas evidências 

científicas nos campos das neurociências e do comportamento está levando ao 

abandono do antigo modelo teórico anatomo-estrutural, e de muitas das 

abordagens terapêuticas baseadas neste modelo, e a uma reconceitualização 

de nosso entendimento sobre o fenômeno doloroso. 

 

A Dor como uma Percepção  

O mundo como o percebemos é o resultado de inferências realizadas por 

nosso cérebro baseadas na interação entre a história pregressa de 
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aprendizagem perceptual, as informações sensoriais disponíveis no momento e 

os resultados esperados (Yuille & Kersten, 2006; Tabor et al., 2013; Secundo, 

Snitz e Sobel, 2014). Este conceito, atualmente comprovado por pesquisas 

relacionadas à neurociência da percepção, começou a ser desenvolvido por 

Helmholtz (1866), que descreveu a percepção visual humana como uma 

inferência que seria indiretamente relacionada aos objetos do mundo físico, pois 

sendo baseada em informações fragmentadas e, algumas vezes, pouco 

relevantes coletadas pelos olhos, algum “conhecimento” prévio sobre o mundo 

precisaria ser utilizado para que estas informações sensoriais sobre o ambiente 

fizessem sentido.  

Esta forma de construção de nosso universo perceptual foi selecionada 

pela pressão evolutiva e possui vantagens claras. Nossas experiências, como 

indivíduos e como espécie, moldam nossas circuitarias sinápticas e aumentam 

a chance de percebemos um estímulo no ambiente de acordo com sua 

probabilidade de ocorrência em nosso passado (Vilares & Kõrding, 2011). 

Todavia, esse processo de consolidação de memórias sofre fortes influências 

límbicas (Apkarian, 2008). Eventos aversivos, potencialmente perigosos e com 

valência emocional são consolidados mais facilmente em nosso cérebro e 

podem produzir um enviesamento das inferências perceptuais. Certamente, esta 

maneira de processar e interpretar informações garantiu aos nossos ancestrais 

uma maior chance de sobrevivência em ambientes complexos e altamente 

variáveis, reduzindo a demanda de processamento de informações de forma a 

compensar o atraso neural de sinalização e permitindo a emissão de respostas 

mais rápidas e adequadas ao contexto vigente, minimizando perigos e ameaças 

(Gregory, 1997).  

Porém, uma desvantagem deste processo é que muitas vezes estas 

interpretações não são condizentes com a realidade física, o que pode ser 

evidenciado quando somos submetidos a ilusões sensoriais. Na verdade, uma 

grande parte dos trabalhos que estudam a neurociência da percepção utilizam 

ilusões para tentar exemplificar o conceito de inferência perceptual e, apesar de 

existirem tentativas de classifica-las de acordo com as suas origens, as 

explicações sobre este fenômeno costumam descrever uma tentativa de nosso 

cérebro de interpretar o contexto vigente de acordo com nossa história prévia de 



3 
 

aprendizagem perceptual, produzindo uma interpretação “errônea” dos 

estímulos sensoriais disponíveis (Gregory, 1997). 

Se compreendermos a percepção como uma interpretação ativa das 

aferências sensoriais por nosso cérebro, e não como uma simples reprodução 

passiva das informações esparsas coletadas por nossos órgãos sensoriais, 

torna-se evidente que a sua emergência depende de uma relação entre as 

experiências prévias acumuladas por um indivíduo sobre um determinado 

contexto ou conjunto de estímulos e a exposição atual a esta mesma situação. 

Em concordância com este racional teórico, a dor vem sendo compreendida 

como uma percepção consciente resultante de um processo ativo de 

interpretação de informações realizado por nosso cérebro, cujo principal objetivo 

envolve o subsequente direcionamento de comportamentos protetivos frente a 

um conjunto de estímulos ou a um contexto que, em algum momento da história 

do indivíduo, foram associados a uma lesão ou a um risco potencial de lesão (Da 

Silva & Ribeiro-Filho, 2011; Williams et al., 2012; Baliki & Apkarian, 2015). 

Desta forma, podemos claramente diferenciar a nocicepção da percepção 

dolorosa. Apesar de existir uma correlação entre a ativação de nociceptores e 

das vias nociceptivas com a percepção da dor em humanos (Meyer et al., 2006), 

existem evidências amplas indicando que os nociceptores também estão ativos 

em situações onde não há percepção dolorosa. Estudos eletrofisiológicos dos 

nociceptores e das vias nociceptivas oferecem suporte para esta afirmação, pois 

evidências robustas demonstram que a maioria dos nociceptores periféricos 

pode ser ativada com estímulos que estão abaixo do limiar de detecção para a 

percepção de dor e uma grande proporção dos neurônios nociceptivos centrais 

respondem de forma convergente a outras classes de estímulos sensoriais 

(Kenshalo et al., 1980; Meyer et al., 2006).  

 Estas evidências sugerem que, da mesma forma que o comportamento 

motor é controlado e ajustado por informações proprioceptivas com os objetivos 

de manter o alinhamento postural, o equilíbrio e direcionar movimentos sem que 

haja percepção consciente disto, o controle nociceptivo do comportamento 

parece ocorrer rotineiramente, protegendo nosso corpo de lesões, sem que haja 

percepção consciente de dor (Baliki & Apkarian, 2015). É possível identificar com 

facilidade evidências clínicas deste fenômeno em pessoas com diabetes ou 

hanseníase que possuem alterações das aferências nociceptivas e apresentam 



4 
 

comumente lesões cutâneas após uma caminhada longa, por exemplo, 

justamente por não realizarem adequações em seu padrão de movimento com 

o objetivo de minimizar sobrecargas em tecidos específicos. 

 Os achados destes estudos em conjunto sugerem que a nocicepção é um 

processo fisiológico fundamental que ocorre continuamente e é utilizado de 

forma subconsciente para fornecer informações verídicas e instantâneas sobre 

o estado do organismo. Neste contexto, a percepção dolorosa pode representar 

uma experiência passível de influência por outros componentes implícitos, tais 

como as emoções, ou uma falha de nosso repertório comportamental em lidar 

com a nocicepção. Em ambos os casos, sua ocorrência irá garantir 

oportunidades para o cérebro aumentar sua capacidade preditiva sobre 

situações, eventos e estímulos potencialmente perigosos para o organismo 

(Baliki & Apkarian, 2015).  

 

A Percepção Dolorosa como uma Resposta  

Apesar de uma grande parte da literatura sobre dor considera-la análoga 

a nocicepção, definida como a ativação de neurônios aferentes de limiar alto e 

suas respectivas projeções centrais, um corpo crescente de trabalhos começou 

a considera-la como uma percepção (Melzack, 1999; Kõrding et al., 2007; 

Moseley, 2007; Baliki, Geha & Apkarian, 2008; Cecchi et al., 2012; Watkinson et 

al., 2013; Moseley & Vlaeyen, 2015; Baliki & Apkarian, 2015; Madden et al., 

2016). Afirmar que a dor é uma percepção implica em assumir que ela é uma 

experiência subjetiva consciente que está sujeita as mesmas regras gerais de 

funcionamento dos outros contínuos perceptuais. Em outras palavras, implica 

em assumir que a dor envolve um processo de interpretação de informações 

multissensorial, cuja nocicepção faz parte, que possui uma base de 

funcionamento filogenética que é aprimorada por meio de processos de 

aprendizagem ao longo da história do indivíduo da mesma forma que a 

codificação de estímulos visuais como uma percepção integrada, e não como 

um apanhado de características individuais e sem ligação, também precisa ser 

aprendida através da experiência (Amitay et al., 2014; Moseley & Vlaeyen, 2015).   

Além disso, assim como já estabelecido para outros contínuos 

perceptuais, afirmar que a dor é uma percepção implica em assumi-la como um 

produto do cérebro. O conceito de “pain neuromatrix”, inicialmente proposto na 
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“Neuromatrix Theory” de Melzack (1999) e posteriormente comprovado por uma 

série de estudos de imageamento cerebral realizados nos últimos 20 anos 

(Tracey & Mantyh, 2007), determina que a percepção dolorosa é fruto da 

ativação combinada de diversas áreas cerebrais, incluindo tanto estruturas 

corticais quanto sub-corticais (Moseley, 2003), e que sua cronificação envolve 

uma reorganização funcional, anatômica e química do cérebro (May, 2008). 

Apesar de alguns estudos terem identificado correlações neuroanatomicas 

específicas entre a ativação de algumas regiões cerebrais com a percepção da 

dor em humanos, os achados dos estudos de imagem vêm demonstrando que 

parece não existir um único centro da dor. Diversas regiões cerebrais podem ser 

ativadas durante a percepção dolorosa, muitas das quais também são ativadas 

durante a percepção de outras classes sensoriais, e existe uma grande 

variabilidade individual neste padrão de ativação (Moseley, 2003; Tracey & 

Mantyh, 2007).      

Tratando-se de uma resposta cerebral, toda e qualquer mudança nas 

qualidades da dor será fruto de alterações químicas e estruturais das redes 

sinápticas relacionadas a sua percepção via processos de aprendizagem. Estas 

alterações plásticas relacionadas a sua cronificação podem ocorrer de duas 

formas: uma forma não associativa, quando a resposta de um organismo a um 

estímulo é modificada em virtude da exposição repetida àquele estímulo em 

particular, como no caso dos processos de habituação e sensibilização; ou de 

uma forma associativa, como no caso do condicionamento clássico ou 

aprendizado associativo (Moseley & Vlaeyen, 2015). 

 O condicionamento clássico envolve um processo de aquisição 

proporcional de conhecimento implícito sobre a relação de um estímulo com, 

pelo menos, outro estímulo.  Quando nenhuma experiência prévia é necessária 

para que um determinado estímulo elicie uma resposta, tal estímulo é 

classificado como um estímulo incondicionado (US) e a resposta eliciada como 

uma resposta incondicionada (UR). Nestes casos, a relação US-UR e todo o 

substrato neural necessário para mantê-la foram selecionados ao longo da 

evolução pelo processo de seleção natural (Skinner, 1975). O pareamento de 

um US biologicamente relevante, tal como a nocicepção, com um estímulo 

inicialmente neutro pode levar este estímulo a adquirir propriedades 

motivacionais, tornando-se um estímulo condicionado (CS). Neste caso, o CS 
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passa a ser capaz de eliciar no organismo respostas similares àquelas eliciadas 

pelo US em decorrência das modificações neuronais induzidas pelos 

pareamentos (Fanselow & Poulos, 2005), sendo as respostas eliciadas pelo CS 

classificadas como respostas condicionadas (CR) (Rescorla, 1988). 

Recentemente, adotando uma posição contrária a maior parte da literatura 

que estuda o aprendizado associativo relacionado a dor, Moseley e Vlaeyen 

(2015) propuseram uma nova teoria que tenta explicar o processo de 

cronificação da dor em pacientes com queixas musculoesqueléticas, assumindo-

a como um fenômeno perceptual que pode ser condicionado. Enquanto grande 

parte dos estudos de aprendizado associativo relacionado a dor assumem que 

a dor é, em si, um US que leva a eliciação de respostas defensivas imediatas, 

tais como o medo, que seriam as UR’s, a Hipótese da Imprecisão da Dor Crônica 

desenvolvida por Moseley e Vlaeyen (2015) sugere que a dor deve ser 

considerada como uma UR, secundária a ativação da neuromatriz da dor, e a 

nocicepção como o US. Os eventos multissensoriais e significantes que 

coincidem temporalmente com o US, ou que o antecedem, seriam os CS’s e a 

repetição sucessiva desta associação levaria o CS a adquirir propriedades 

eliciadoras sobre a dor, que seria então considerada uma CR. A partir do 

momento que as aferências nociceptivas e não nociceptivas são associadas, um 

processo denominado de aquisição, tanto o evento multissensorial inicial quanto 

eventos que dividem alguma característica com o mesmo adquirem a 

capacidade de eliciar a resposta dolorosa. Este processo é denominado de 

generalização e poderia explicar a variedade de manifestações clínicas dos 

sintomas de pacientes com queixas musculoesqueléticas crônicas.  

 Ainda segundo Moseley e Vlaeyed (2015) “A aplicação deste princípio 

fundamental dos trabalhos de Pavlov a uma percepção multifatorial como a dor 

nos permite considerar que a extensão da generalização é negativamente 

relacionada à precisão com a qual o evento doloroso original foi codificado pelo 

cérebro”. Quanto menos precisa for a codificação, maior será a chance da 

resposta dor ser eliciada por estímulos funcionalmente distintos. 

Do ponto de vista evolutivo, um processo de condicionamento 

multissensorial impreciso relacionado à nocicepção possui vantagens óbvias, 

visto que parte do valor de sobrevivência da dor está intimamente associado ao 

aprendizado induzido pela experiência dolorosa (Apkarian, 2008). Os 
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pareamentos vivenciados entre o US nocicepção e os CS’s não nociceptivos 

durante um quadro de dor aguda aumentam a capacidade preditiva de nosso 

cérebro sobre eventos e comportamentos potencialmente lesivos para o 

organismo. Além disso, como parte de uma cadeia comportamental 

desencadeada pelo US ou pelos CS’s, a percepção dolorosa pode adquirir uma 

função estabelecedora para a seleção de novos comportamentos, promovendo 

o direcionamento de recursos atencionais e levando ao aumento da variabilidade 

comportamental. Este efeito aumenta a probabilidade do organismo identificar 

novas estratégias de fuga e esquiva que sejam eficientes para minimizar a lesão 

ou se afastar de ambientes e estímulos que possuem potencial para lesionar, 

proteger o organismo de novas lesões e auxiliar no processo de regeneração 

tecidual (Baliki & Apkarian, 2015). O princípio de que a função da percepção 

dolorosa seria a indução de ações para proteger o organismo de condições 

percebidas pelo cérebro como potencialmente lesivas não é novo, sendo 

proposto por Wall e Melzack em 1994. Apesar de ser uma experiência 

genuinamente complexa que envolve a ação sinérgica de múltiplos sistemas, 

seu modus operandi parece ser simples: o corpo está em perigo e é preciso 

tomar uma atitude (Baliki, Geha & Apkarian, 2008). 

Entretanto, se excessivo, este mesmo mecanismo de codificação 

imprecisa pode perder sua função protetiva e levar a uma eliciação desenfreada 

da percepção dolorosa para contextos, eventos e estímulos que podem ou não 

partilhar características com o evento doloroso inicial, levando a cronificação da 

dor e a um estado maladaptativo comportamental relacionado à seleção 

excessiva de comportamentos protetivos (Moseley & Vlaeyen, 2015). 

Clinicamente, é possível observar que indivíduos com queixas 

musculoesqueléticas crônicas comumente relatam a presença de dor durante a 

execução de movimentos ou a manutenção de posturas, sendo esse 

normalmente o principal motivo pelo qual estes pacientes buscam auxílio. 

Todavia, estas queixas costumam não possuir correlação com a severidade da 

lesão (Wall, 1979; Dunn et al., 2014; Vincent et al., 2017), tornando o padrão de 

apresentação destas dores extremamente individual. Isto sugere que a origem e 

manutenção da dor relacionada ao movimento pode ser secundária a processos 

de aprendizagem semelhantes aos descritos acima no texto, cujas variáveis 

influenciadoras ainda nos são desconhecidas no momento.  
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Instrumentos de Avaliação da Percepção Dolorosa e seus Níveis de 

Mensuração  

 A dor pode ser mal interpretada, superestimada ou subestimada se não 

for avaliada corretamente, podendo enviesar seriamente nossa compreensão 

sobre o fenômeno doloroso. É exatamente por isso que alguns autores acreditam 

que o acesso da dor é um marco em seu tratamento (Da Silva, 2014). Sem a 

mensuração adequada, não somos capazes de acompanhar o quadro clínico de 

um paciente ao longo do tempo ou de avaliar propriamente os efeitos de uma 

intervenção terapêutica sobre uma população de pacientes. Em outras palavras, 

dada a natureza perceptual do fenômeno doloroso, sem a mensuração 

adequada não é possível desenvolver formas de tratamento baseadas em 

evidência.  

 O renascimento da ciência moderna no século XVII deve-se, em grande 

parte, a uma retomada das discussões acerca do tema mensuração. Com 

Galileo, Newton e outros cientistas da época, a ciência voltou a ser 

primariamente quantitativa e assim tem se mantido desde então (Stevens, 1958). 

Atualmente, nos parece claro que a mensuração envolve um processo de 

mapear fatos empíricos e relações de acordo com um modelo formal – um 

modelo emprestado da matemática. Em termos gerais, mensurar envolve o ato 

de representar o observado através da atribuição de números de acordo com 

algum tipo de regra (Stevens, 1946). Este processo é bem sucedido apenas 

porque algum grau de isomorfismo é obtido entre as relações empíricas das 

propriedades dos objetos ou eventos e as propriedades do sistema numérico 

(Stevens, 1946; Stevens, 1958). Uma definição mais direta foi dada por Stevens 

(1960), que definiu mensurar como a tarefa de atribuir um número, uma palavra 

ou uma proporção a objetos, eventos ou sensações de acordo com regras pré-

estabelecidas. 

Algumas das relações isomórficas utilizadas para a mensuração podem 

envolver: (1) Identificação, onde os números servem como rótulo para identificar 

itens ou classes; (2) Ordem, onde os números podem refletir a ordem de 

ranqueamento; (3) Intervalos, onde os números podem refletir distâncias e (4) 

Razão, onde os números podem refletir a razão. O tipo de escala produzida 

dependerá da operação empírica utilizada, sendo estas operações limitadas pela 
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natureza do que está sendo mensurado e pela escolha dos procedimentos de 

mensuração (Stevens, 1946; Stevens, 1958). 

Em seus trabalhos, Stevens descreveu 4 tipos de escalas que possuem 

propriedades matemáticas e acessos distintos aos níveis de mensuração como 

pode ser visualizado na Tabela 1, sendo elas: nominal, ordinal, intervalar e razão. 

Em uma escala nominal, o processo de mensuração ocorre através da 

identificação ou separação dos estímulos por categorias. Nesse caso, os 

numerais são utilizados apenas como rótulos que poderiam facilmente ser 

substituídos por palavras ou letras. É possível identificar um objeto ou estímulo 

isoladamente, como no caso dos números das camisetas dos jogadores de 

futebol, ou separar os objetos de acordo com a semelhança de suas 

características. Em alguns casos, pode-se julgar se o estímulo está presente ou 

ausente (Stevens, 1946). 

As escalas ordinais são produzidas através de operações de 

ranqueamento, ordenamento ou categorização. Assim, é possível ordenar os 

objetos ou estímulos de acordo com as propriedades que estão sendo 

mensuradas. Um exemplo clássico deste nível de mensuração seria a escala de 

densidade dos minerais, onde estes estão ordenados de acordo com uma regra 

crescente de densidade. Neste nível de mensuração, podemos apenas 

determinar se um objeto ou estímulo é maior ou menor do que outro, não sendo 

possível determinar quantitativamente as diferenças entre eles (Stevens, 1946). 

Atualmente, grande parte das escalas utilizadas para mensurar contínuos 

psicológicos utilizam este nível escalar e, apesar de suas propriedades 

matemáticas não permitirem, seus resultados costumam ser analisados por meio 

de médias e desvios padrão. Como descrito na Tabela 1, as medidas ideais são 

frequência, os percentis e posições de mediana.       

As escalas intervalares são capazes de produzir mensurações 

“quantitativas” no sentido ordinário da palavra. Estas escalas são capazes de 

determinar as distâncias entre pontos adjacentes de um contínuo físico ou 

perceptual de uma forma linear, sendo a distância relativa entre os intervalos 

constante de acordo com a ordem de intensidade. O ponto zero em uma escala 

intervalar, assim como suas unidades de medida, são arbitrários e o produto 

deste tipo de escala é a mensuração das distâncias entre os pontos (Stevens, 

1946). 
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Por último temos as escalas de razão, que preservam todas as 

propriedades informativas das escalas anteriores e possuem um valor zero 

absoluto. Uma vez produzidas, seus valores numéricos podem ser 

transformados apenas pela multiplicação de cada valor por uma constante, como 

quando convertemos libras em quilogramas. Neste nível escalar, todos os tipos 

de mensurações estatísticas são aplicáveis e é apenas nesse nível de 

mensuração que transformações logarítmicas são possíveis (Stevens, 1946; 

Stevens, 1958; Stevens, 1959; Stevens, 1960; Stevens 1975). É importante 

ressaltar que cada tipo de escala possui propriedades matemáticas e estatísticas 

distintas, e o uso indevido de um nível escalar para mensurar um constructo ou 

de analises estatísticas não permitidas por aquele nível escalar podem levar a 

perda e distorção das informações coletadas.   

Tabela 1. Uma Classificação das Escalas de Mensuração (Tabela extraída de Stevens, 1959). 

Escala   Operações Empíricas Básicas   Estatística Permitida Exemplos Típicos 

          

Nominal  Determinação de   Número de casos;   Números das camisas 
  Igualdade  Moda   de jogadores de futebol 
        

  

Ordinal  Determinação de   Mediana; Quartis;  Densidade dos minerais 
  maior ou menor  Percentis   

  
        

  

Intervalar Determinação de   Média; Desvio-Padrão; Temperatura   
  igualdade ou   Correlação produto   (Fahrenheit ou Celsius) 
  diferença de intervalos  de momento   

  
        

  

Razão  Determinação de   Coeficiente de   Temperatura (Kelvin) 

    igualdade de razões   Variação         

 

A partir do constructo teórico desenvolvido nos itens anteriores, onde a 

percepção consciente da dor foi tratada como parte de uma cadeia 

comportamental complexa com o objetivo final de promover a seleção de 

comportamentos protetivos, torna-se claro que a avaliação de pacientes com 

queixas de dor crônica precisa diferir daquela realizada para pacientes com dor 

aguda, normalmente efetuada em ambientes hospitalares. No segundo caso, a 

dor comumente é acessada por meio de instrumentos unidimensionais simples 

e de aplicação rápida, como as escalas visual analógica e verbal numérica (EVA 



11 
 

e EVN, respectivamente), com o objetivo de obter um monitoramente imediado 

do quadro clínico do paciente. Todavia, estas escalas também são os 

instrumentos de mensuração da dor supralimiar mais comumente empregados 

para a avaliação de pacientes com queixa de dor crônica, tanto em contextos 

clínicos quanto experimentais (Williams, Davies & Chadury, 2000). 

Apesar de amplamente utilizadas nesta população de pacientes, estas 

escalas recebem inúmeras críticas na literatura por não serem capazes de 

oferecer um controle preciso do fenômeno que elas prezam por avaliar. Fatores 

relacionados ao nível de mensuração que estas escalas têm acesso, a não 

compreensão das âncoras distais, o efeito teto, a amplitude da faixa de 

magnitude, o efeito de múltiplas queixas e os fatores levados em consideração 

para o julgamento são apenas algumas das fontes de variabilidade previamente 

identificadas nestes instrumentos que podem influenciar na acurácia do 

julgamento da dor (Williams, Davies & Chadury, 2000). Além dos instrumentos 

unidimensionais, as escalas de categorias baseadas em um modelo Likert 

também são muito utilizadas para a avaliação multidimensional da dor clínica, 

apesar de não permitirem acesso à magnitude da dor obtida. É possível afirmar 

que uma medida é maior ou menor do que a outra, mas a natureza ordinal destas 

escalas não nos permite determinar quantitativamente esta diferença. Mesmo 

utilizando números como descritores de grandeza, eles funcionam apenas como 

rótulos, de forma que na prática 10 não é o dobro de 5 (Da Silva, 2011; Li, 2013).  

Além dos problemas claros de construção destas escalas e de 

questionários mais complexos que utilizam métricas semelhantes a EVA ou a 

EVN para mensurar a dor está o fato da percepção dolorosa comumente não ser 

avaliada no contexto em que ela é vivenciada. Isto também pode ser constatado 

nos questionários desenvolvidos especificamente para a avaliação da dor em 

pacientes com queixas musculoesqueléticas, visto que a maioria utiliza um 

acesso unidimensional à dor por meio de uma EVA ou de uma EVN e as poucas 

escalas que abordam o fenômeno da dor funcional, tais como a escala Shoulder 

Pain and Disability Index (Angst et al., 2011) para pacientes com dor no ombro, 

a escala Neck Pain Disability Index para dor cervical (Cook et al., 2006) e o 

Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire para dor lombar (Vigatto et al., 

2007), utilizam métricas ordinais ou intervalares que não permitem uma 
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compreensão real da distribuição da dor ao longo de diferentes movimentos ou 

funções.     

Com o objetivo de aprimorar nossa compreensão sobre fenômenos 

dolorosos complexos, a percepção da dor pode ser estudada por meio da 

Psicofísica (Colhado et al., 2013). Desde sua concepção no século 19, a 

psicofísica procura determinar as características operacionais dos sistemas 

sensoriais pelo estudo da relação entre estímulo e percepção. Os achados de 

tais estudos vêm demonstrando que pelo menos parte do universo perceptual 

humano pode ser escalonado quantitativamente e descrito por meio da utilização 

de modelos matemáticos simples (Cecchi et al., 2012). Enquanto a psicofísica 

clássica, desenvolvida pelos trabalhos de Weber e Fechner, prioriza o estudo 

dos limiares sensoriais e das mínimas diferenças perceptíveis com ênfase nos 

estímulos apresentados, a psicofísica moderna, desenvolvida por Stevens, 

procura compreender as sensações derivadas de contínuos métricos e não 

métricos (Da Silva & Ribeiro-Filho, 2011). No que diz respeito a dor, suas 

propriedades matemáticas e estatísticas começaram a ser descritas nos 

trabalhos de Weber e foram posteriormente quantificadas e modeladas em 

equações pelos trabalhos que utilizaram a Lei de Potência de Stevens (Price, 

1988; Stevens, 1957; Weber, 1978).  

Segundo Stevens (1957, 1958, 1960, 1971, 1975), a transformação da 

intensidade de estímulos físicos em magnitudes percebidas é melhor descrita 

pela função de potência ψ(I) = k.Ia, onde “ψ” é a magnitude percebida, “k” é uma 

constante escalar arbitrária, “I” é o valor físico correspondente do estímulo ao 

longo da dimensão de interesse e “a“ é a inclinação da função quando projetada 

em um gráfico log-log. Stevens propôs, com base em uma grande quantidade de 

achados experimentais (Stevens, 1960; Teghtsoonian, 2012), a interpretação de 

que esta função refletiria a operação de mecanismos sensoriais quando estes 

traduzem energia estimuladora em atividade neural, sendo o valor do expoente 

da função um indicativo da relação de “entrada-saída” do contínuo perceptual 

em questão. Em outras palavras, o expoente da função de potência fornece um 

indicativo da função expansora ou compressora de cada canal sensorial durante 

o processo de transdução de estímulos em sensações. A Figura 1 exemplifica 

este conceito ao demonstrar as linhas de tendência das estimativas de 

magnitude percebidas de 3 contínuos perceptuais, enquanto a Tabela 2 
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demonstra diversos expoentes das funções de potência identificados por 

Stevens ao longo de seus estudos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Escalas da magnitude percebida de 3 contínuos perceptuais plotados 

em coordenadas log-log. As curvaturas das linhas de tendência correspondem 

aos expoentes das funções de potência que governam o crescimento das 

magnitudes psicológicas de cada contínuo. A função de tamanho aparente tem 

exponente de 1,0, enquanto que a função de brilho tem exponente de 0,3 e a de 

choque elétrico 3,5 (Imagem extraída de Stevens, 1960).   

 

De acordo com Da Silva (2011), o estudo da dor clínica é dificultado pelo 

fato do estímulo exato não ser conhecido, ou se conhecido, não ser facilmente 

manipulado, de forma que o experimentador não tem controle direto sobre a dor. 

Por conta disto, em muitos contextos clínicos a dor é acessada apenas de forma 

nominal ou ordinal, pela verificação de sua presença ou ausencia e por algum 

tipo de ordenamento sobre em quais situações ela é maior ou menor. Todavia, 

como já abordado anteriormente, a avaliação da dor crônica precisa diferir 

daquela realizada para a dor aguda, especialmente nos casos relacionados a 

disfunções musculoesqueléticas. Por ser uma sensação que está intimamente 

relacionada a seleção de comportamentos, cada dimensão da dor está ligada de 
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forma consistente a sua relevância para a sobrevivência do organismo (Baliki, 

Geha & Apkarian, 2008). 

A teoria representacional da medida difere da teoria clássica no que diz 

respeito a como encarar a influência de fatores não mensurados diretamente 

sobre o que está sendo medido. Enquanto a teoria clássica define estas 

influências como erro, que deve ser minimizado ao máximo durante o processo 

de mensuração, a teoria representacional aceita tais influências como variações 

que são inerentes ao que está sendo medido (Roberts, 1985; Helzner, 2012). 

Desta forma, ao invés de uma avaliação isolada e desprovida de contexto de 

cada dimensão da dor, a avaliação de pacientes com dor crônica 

musculoesquelética deveria enfocar em seu gradiente de generalização ao longo 

de movimentos e posturas e na influência de tal componente sobre o 

comportamento do indivíduo.    

Tabela 2. Representação dos Expoentes das Funções de Potência da Relação entre Magnitude 

Psicológica e Magnitude dos Estímulos de Contínuos Métricos (Tabela extraída de Stevens, 

1960). 

Contínuo Psicológico   Expoente   Condições Experimentais 

Intensidade Sonora  0.6  Biauricular 

Intensidade Sonora  0.55  Monoauricular 

Brilho  0.33  5⁰ - olho adaptado ao escuro 

Brilho  0.5  1⁰ - olho adaptado ao escuro 

Intensidade Luminosa 1.2  Reflectância de papéis cinza 

Cheiro  0.55  Odor de café 

Cheiro  0.6  Hidrógeno de Heptilo 

Sabor  0.8  Sacarina 

Sabor  1.3  Sucrose 

Sabor  1.3  Sal 

Temperatura  1.0  Frio - no antebraço 

Temperatura  1.6  Morno - no antebraço 

Vibração  0.95  60 c.p.s. - no dedo 

Vibração  0.6  250 c.p.s. - no dedo 

Duração  1.1  Ruído sonoro branco 

Pressão na Palma  1.1   Força estática na pele 

Peso  1.45  Elevação de Pesos 

Força de Aperto Manual 1.7  Dinamômetro manual de precisão 

Esforço Vocal  1.1  Pressão sonora da vocalização 

Choque elétrico   3.5   60 c.p.s. - no dedo 
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Ao contrário de escalas ordinais ou intervalares, as escalas de razão 

produzidas por meio da Lei de Potência de Stevens identificam as relações 

métricas do contínuo estímulo-percepção, produzindo dados quantitativos e 

altamente informativos sobre a forma como o nosso cérebro processa e 

interpreta cada classe de informação sensorial (Stevens, 1957; Stevens, 1975; 

Clark, Carrol & Janal, 2010). Se aplicada à avaliação da dor crônica 

musculoesquelética, tal escala de razão poderia fornecer um expoente que 

representaria o gradiente de generalização e a amplitude de variação da 

percepção dolorosa ao longo de um conjunto de movimentos, contextos ou 

comportamentos, oferecendo um indicativo direto da precisão com a qual o 

evento doloroso original foi codificado pelo cérebro de cada indivíduo.   

Em consideração as informações previamente mencionadas e ao fato de 

não termos encontrado um modelo escalar semelhante na literatura, propomos 

a elaboração de um modelo de escala de razão que permita o escalonamento 

da dor dentro de um contexto funcional. Na prática clínica, tal escala poderia ser 

adaptada para contemplar toda a gama de comportamentos relacionados a dor 

de um determinado paciente, permitindo uma avaliação quantitativa, rápida e 

personalizada ao mesmo tempo. Em condições experimentais, tal modelo 

permitiria uma compreensão mais acurada sobre a distribuição funcional e o 

componente de generalização da dor em diferentes populações de pacientes, 

assim como poderia oferecer um dado preciso para verificar o efeito de diferentes 

intervenções terapêuticas sobre cada população. Com base nestas justificativas, 

selecionamos uma população de pacientes com dor no ombro associada a 

disfunção do manguito rotador e realizamos três experimentos cujos objetivos 

foram: desenvolver e iniciar o processo de validação psicométrica de um modelo 

de escala psicofísica de razão capaz de mensurar o gradiente de generalização 

da dor relacionada ao movimento e analisar a relação entre esta medida, a 

severidade da patologia e medidas relacionadas à capacidade funcional, 

incapacidade funcional e a intensidade da dor derivadas de outras escalas 

desenvolvidas para esta população. Optamos por utilizar esta população de 

pacientes pelo fato de grande parte de suas queixas estarem relacionadas a 

execução de movimentos (Lewis, 2009; Tashjan, 2012). 
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2. Experimento 1: Validação de um Modelo de Escala Psicofísica de 

Razão Capaz de Mensurar o Gradiente de Generalização da Dor 

Relacionada ao Movimento 

 

2.1. Objetivo 

 Desenvolver um modelo de escala psicofísica de razão capaz de 

mensurar o gradiente de generalização da dor relacionada ao movimento em 

uma população de pacientes com queixa de dor no ombro.  

 

2.2. Métodos   

Foram recrutados 50 voluntários com queixa de dor no ombro entre os 

pacientes em atendimento no Grupo do Ombro e Cotovelo do IOTFMUSP, sendo 

incluídos no estudo pacientes diagnosticados com patologias do manguito 

rotador no ombro direito (tendinopatia, rotura parcial ou transfixante) de etiologia 

traumática ou degenerativa, sintomáticos (relato verbal de presença de dor), 

sedentários e com início da queixa em região de ombro há pelo menos 3 meses. 

Foram considerados critérios de exclusão déficits cognitivos identificados por 

meio do instrumento Mini Exame do Estado Mental, uso de medicamentos para 

o controle da dor nas últimas 24 horas, doenças neurológicas, limitação da 

amplitude de movimento passiva do ombro (rotação externa <30° ± elevação 

<150°), cirurgias prévias dentro de um período de 6 meses e patologias 

reumatológicas previamente diagnosticadas que poderiam influenciar no quadro. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo com número 

CAAE 49635115.5.0000.5561 e um consentimento escrito foi obtido de cada um 

dos participantes antes da realização dos experimentos (ANEXO I). 

Foram registrados por meio de um questionário estruturado a idade, 

gênero, etnia, anos de estudo, fatores socioeconômicos, comorbidades, hábitos 

de tabagismo, profissão, condição profissional, dominância, lado acometido, 

duração dos sintomas, realização prévia de fisioterapia, realização prévia de 

infiltrações e achados na ressonância magnética. A dominância manual foi 

avaliada por meio das questões do Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 

1971). 
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2.2.1. Avaliações  

2.2.1.1. Questionários 

Para a avaliação capacidade funcional, foram utilizados os questionários 

Constant-Murley (Constant et al., 2008; Fialka et al., 2005) e o Shoulder Pain 

and Disability Index (SPADI). Ambos os questionários são amplamente utilizados 

na literatura para o acesso dos sintomas de pacientes com queixas nos membros 

superiores, principalmente no ombro, sendo validados para aplicação na 

população brasileira (Martins et al., 2010; Angst et al., 2011). Para a avaliação 

da intensidade da dor utilizamos uma escala visual analógica (EVA) de 10 cm 

com uma extremidade “nenhuma dor” e outra “pior dor possível” (Tashjian et al., 

2009). A EVA foi aplicada antes da realização do experimento principal e os 

pacientes foram instruídos a julgar a intensidade da dor no ombro com base em 

seus sintomas no momento da avaliação. Estes instrumentos podem ser 

visualizados nos ANEXOS II, III e IV, respectivamente.    

 

2.2.2.2. Procedimento Psicofísico 

As escalas de razão constituem o nível mais alto de mensuração, sendo o 

método de estimativa de magnitude um dos mais utilizados para produzir tais 

escalas (Stevens, 1960). Para validação das escalas de magnitude, o 

procedimento de emparelhamento inter-modalidades, do inglês cross-modality 

matching, é considerado o método mais elegante desenvolvido por Stevens 

(Stevens, 1960; Stevens, 1971; Stevens, 1975), pois nos permite determinar se 

o conjunto de estímulos que estamos nos propondo a mensurar pode ser julgado 

em nível de mensuração de razão através do princípio matemático da 

transitividade. Neste método, a percepção da magnitude dos estímulos 

apresentados é mensurada por meio da relação entre os julgamentos utilizando 

diferentes padrões de resposta realizados pelo indivíduo. Quando obtemos uma 

correlação significante entre a razão dos escalonamentos numéricos da 

magnitude percebida dos estímulos apresentados com a razão do julgamento 

realizado por meio de outro tipo de resposta determinada pelo pesquisador (ex. 

tamanho de linhas utilizando uma fita métrica ou força de aperto da mão 

utilizando um dinamômetro), é possível afirmar que o indivíduo realizou um 

julgamento de razão.  
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Com o objetivo de introduzir o conceito de emparelhamento inter-

modalidades, todos os indivíduos foram submetidos a uma tarefa inicial na qual 

foram solicitados a atribuir números proporcionais a uma série de linhas com 

tamanhos diferentes apresentadas de forma aleatória e a desenhar linhas cujo 

tamanho deveria ser proporcional a uma série de números apresentados em uma 

ordem aleatória. Durante todas as tentativas, uma linha ou um valor numérico de 

referência estavam sempre visíveis. 

Para a realização do experimento principal, foi utilizada uma placa de 

cortiça de 90x90 cm (Figura 2). Nesta placa, foram delimitadas 9 localizações 

pela realização de furos com 1 cm de circunferência, com uma distância de 30 

cm entre os pontos na horizontal e na vertical.  

Os indivíduos permaneceram em pé em frente a placa de cortiça, 

mantendo a distância do comprimento do acrômio até a cabeça do segundo 

metacarpo com a mão fechada em posição neutra. O centro do osso esterno do 

indivíduo foi alinhado com o alvo central da fileira do meio e a altura da placa foi 

regulada de forma que o ponto central estivesse alinhado com a angulação de 

90° de flexão do braço acometido do sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Placa de cortiça com as nove localizações espaciais utilizadas no 

experimento 1.  

 

 Inicialmente, os indivíduos foram instruídos a realizar um movimento de 

apontar com o braço direito para as 9 localizações pré determinadas de forma 

livre, realizando o movimento em uma velocidade normal com um intervalo de 
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15 segundos entre cada repetição. Em seguida, os participantes realizaram 

novamente um movimento de apontar para o ponto central da fileira do meio e 

um número (100) e um comprimento de linha (4 cm) foram atribuídos a 

magnitude de dor percebida durante a realização deste movimento. Após o 

estabelecimento dos valores de referências, a tarefa dos indivíduos foi atribuir 

um número e um comprimento de linha à intensidade de dor percebida durante 

o repouso, com o membro superior direito relaxado ao lado do corpo. Em 

seguida, foram realizados movimentos de apontar para cada uma das 8 posições 

remanescentes de maneira pseudoaleatória, com um intervalo de 15 segundos 

entre cada tentativa de forma a minimizar possíveis efeitos da sensibilização 

sobre o julgamento da dor (Hollins, Harper & Maixner, 2011). Este procedimento 

foi repetido duas vezes, totalizando 16 movimentos. A tarefa dos participantes 

na primeira série de movimentos era atribuir números que representassem a 

razão da diferença entre a magnitude da dor percebida durante o último 

movimento realizado em comparação com o valor de referência estabelecido, 

enquanto durante a segunda série de movimentos os participantes desenharam 

linhas com diferentes tamanhos para representar a magnitude de dor percebida 

seguindo o mesmo princípio. Os participantes foram encorajados a utilizar 

qualquer valor numérico ou tamanho de linha para realizar suas estimativas, mas 

eram instruídos a sempre manter a noção de proporcionalidade entre a 

magnitude de dor percebida durante a realização do último movimento e o valor 

de referência estabelecido para realizar seus julgamentos. O delineamento 

experimental do experimento 1 pode ser melhor visualizado na Figura 3.  

 

 

Figura 3. Fluxograma ilustrativo do experimento 1.   

 



20 
 

Com os objetivos de minimizar o efeito teto e o enviesamento dos 

julgamentos da dor secundário ao estabelecimento de âncoras de referência nos 

extremos da amplitude perceptual (Watkinson et al., 2013) e o efeito da não 

compreensão das âncoras distais sobre o julgamento da dor (Williams, Davies & 

Chadury, 2000), optamos por mantêr a dor funcional relacionada ao ponto central 

como nossa função de referência para a realização dos outros julgamentos e 

mantivemos apenas a extremidade distal zero (sem dor) para ser levada em 

consideração.    

  

2.3. Análise Estatística  

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistica 10 

(StatSoft, Inc., USA). Foi realizada uma análise descritiva completa. A 

normalidade dos dados foi acessada por meio do teste Kolmogorov-Smirov.  

O expoente da função de potência (EFP) da dor relacionada ao 

movimento foi derivado a partir das estimativas de magnitude numéricas, 

referentes a dor percebida durante a realização dos movimentos para as 9 

localizações espaciais, ordenadas de maneira crescente em uma função de 

potência com coordenadas log-log. Foram realizados testes para avaliar a 

validade psicométrica da escala. A validade do constructo foi realizada a partir 

do teste de Correlação de Pearson (r) com os escores da EVA, SPADI e 

Constant-Murley (Terwee et al., 2007). Nossa hipótese de analise foi levantada 

seguindo o referencial teórico descrito na introdução, no qual a cronificação da 

dor relacionada ao movimento foi compreendida como um produto de 

modificações do neuroeixo mediadas por processos de aprendizagem 

associativa induzidos pelos pareamentos vivenciados durante um episódio de 

dor aguda, levando a generalização da percepção dolorosa através dos 

movimentos e a um estado maladaptativo comportamental relacionado à seleção 

excessiva de comportamentos protetivos (Moseley e Vlaeyen, 2015). Seguinto 

tal referencial teórico, acreditávamos que o EFP da dor relacionada ao 

movimento representaria o gradiente de generalização da percepção dolorosa 

ao longo dos movimentos selecionados, oferecendo um indicativo indireto da 

precisão com a qual o evento doloroso original foi codificado pelo cérebro. Por 

conta disto, esperávamos encontrar uma correlação baixa ou ausência de 
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correlação entre o EFP e a EVA, pois acreditávamos que a intensidade da dor 

avaliada de forma desprovida de um contexto não iria fornecer um indicativo 

direto do gradiente de generalização da dor. Além disto, esperávamos encontrar 

uma correlação fraca ou moderada entre o EFP e os escores Constant-Murley 

(CM) e SPADI, pois sendo o EFP um indicador do gradiente de generalização, 

ele estaria intimamente relacionado ao estado de adaptação comportamental ou 

a capacidade funcional destes indivíduos. A correlação foi considerada fraca se 

r<0,30; moderada se 0,30 ≤ r < 0,60 e boa se r≥0,60 (Nunnally e Bernstein, 1994). 

A validação interna do EFP foi realizada com base na teoria Psicofísica por meio 

do coeficiente de Kendall Tau entre as estimativas de magnitude numéricas e os 

comprimentos de linha produzidos referentes a dor percebida durante a 

realização dos 9 movimentos.  

A confiabilidade inter-examinadores dos valores obtidos através do 

procedimento de estimativa de magnitude e do EFP da dor relacionada ao 

movimento derivado destes valores não foi calculada pois, de acordo com a 

teoria psicofísica, estes dados refletem a relação estímulo-percepção do próprio 

indivíduo avaliado e não possuem correlação com o avaliador em si.  

Pelo fato desta escala não ter sido desenvolvida para ser auto-aplicada, 

optamos por não avaliar a validade de face. O cálculo da validade do critério e 

dos efeitos teto e piso também não foi realizado, visto que a validade de critério 

só pode ser considerada quando há um instrumento de comparação que seja 

padrão-ouro, o que não é o caso da avaliação do gradiente de generalização da 

dor no ombro, e o EFP da dor funcional só poderia apresentar um piso que 

representaria a ausência de dor relacionada ao movimento (Terwee et al., 2007).  

 

2.4. Resultados  

 Avaliamos 50 pacientes que se enquadraram nos critérios de elegibilidade 

(55,73 ± 7,65 anos de idade). Os dados sóciodemográficos dos participantes 

foram resumidos na TABELA 3, enquanto os principais achados da ressonância 

magnética foram resumidos na TABELA 4. 
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A validação psicofísica da escala de razão por meio do método de 

emparelhamento inter-modalidades pode ser visualizada na Figura 4. A 

correlação entre as magnitudes de dor obtida entre os diferentes métodos 

psicofísicos utilizados para a mensuração da dor relacionada ao movimento 

possui um valor próximo a 1, como predito por Stevens (1960). O índice de R2 

encontrado indica que apenas 0,01% dos julgamentos não podem ser explicados 

pelo método empregado de mensuração.  

Tabela 3: Dados Demográficos dos Pacientes 

Idade 55,7 (7,65)* 
Raça#  

Negros 8 (16) 
Caucasianos  37 (74) 

Outros 5 (10) 
Mulheres # 40 (80) 
Anos de Estudo  7,45 (4,2)*  
Destros # 50 (100) 
Sintomas Unilaterais # 25 (50) 

  

Situação Trabalhista #  

Empregados 22 (44) 
Afastados 17 (34) 

Aposentados 11 (22)  
  

Etiologia #  

Traumática 15 (30) 
Degenerativa 35 (70) 

  

Duração média dos sintomas (meses) 56,65 (43,41)* 
  

Injeções Prévias de Corticosteróides # 5 (10) 
  

Fisioterapia (sessões) 40,45 (41,71)* 
  
  

Outras Queixas Músculoesqueléticas #  

Lombalgia 22 (44) 
Dor no Joelho 13 (26) 

Cervicalgia 5 (10) 
 
EFP 

 
2,6 ± 2* 

EVA 6,35 ± 2,66* 
CM 41,11 ± 12,21* 
SPADI 75,42 ± 16,21* 

SPADI incapacidade 70,13 ± 21,46* 

SPADI dor 83,49 ± 14,49* 

* média (DP); # número (porcentagem).    
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O valor encontrado pela correlação de Kendall Tau também foi significante 

(r=0,99 p<0,001). Em conjunto, estes dados demonstram que os indivíduos 

avaliaram a dor relacionada ao movimento utilizando uma métrica de razão o 

que, portanto, valida o modelo apresentado como uma escala de razão.   

Figura 4. Correlação entre os valores ordenados de maneira crescente da média 

das estimativas de magnitude numéricas e dos comprimentos de linha referentes 

a dor percebida nas 9 posições espaciais. 

.  

Tabela 4. Achados do Exame de Ressonância Magnética de Imagem 

Supraespinal #   
Tendinopatia 13 (26) 

Rotura Parcial 10 (20) 
Rotura Transfixante 27 (54) 

  

Infraespinal #  

Tendinopatia 9 (18) 
Rotura Parcial 3 (6) 

Rotura Transfixante 4 (4) 
  

Subescapular #  

Tendinopatia 9 (18) 
Rotura Parcial 5 (5) 

Rotura Transfixante 2 (2) 
  

Patologia do Bíceps Braquial # 9 (18) 
  

Modificações OA na Articulação Glenoumeral # 6 (6) 

# número (porcentagem)   
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Para as análises subsequentes, optamos por utilizar apenas o grau de 

lesão do tendão supraespinal como indicador de severidade da lesão. Houveram 

correlações significantes entre a idade e a duração dos sintomas (r=0,35 p=0,02) 

e entre a idade e o grau de lesão do tendão do supraspinal (r=0,32 p=0,036), 

entre a etiologia da lesão e o tipo de lesão do tendão do supraspinal (r=-0,34 

p=0,26) e entre a duração dos sintomas e o número de sessões de fisioterapia 

realizadas (r=0,5 p=0,001). Não foram identificadas correlações do EFP da dor 

relacionada ao movimento com a idade, gênero ou etnia dos participantes, 

condição profissional, anos de estudo, etiologia da lesão, tipo de disfunção do 

supraespinal e com a intensidade da dor mensurada pela EVA. Entretanto, foram 

identificadas correlações positivas com a duração dos sintomas (r=0,5 p<0,001) 

e com o questionário CM (r=0,36 p=0,16) e correlações negativas com o SPADI 

(r=-0,50 p=0,001), o SPADI inc (r=-0,55 p<0,001), o SPADI dor (r=-0,37 p=0,013) 

e com a presença de dor espontânea no repouso (r=-0,39 p=0,01). A análise da 

EVA sobre as mesmas variáveis demonstrou uma correlação negativa com o CM 

(r=-0,43 p=0,004) e correlações positivas com o SPADI (r=0,59 p<0,01), SPADI 

inc (r=0,45 p=0,002), SPADI dor (r=0,47 p=0,02) e com o número de sessões de 

fisioterapia realizadas (r=0,31 p=0,42). 

Tabela 5. Matriz de Correlação dos Principais Achados 

 Idade CP Etiologia DS SF TLS EVA PDER EFP CM SPADI SPADI inc SPADI dor 

Idade - 0,299 -0,204 0,352 0,158 0,325 -0,101 0,150 0,172 -0,040 0,017 -0,015 -0,014 

CP 0,299 - 0,027 0,082 0,071 0,355 0,126 0,050 0,118 -0,135 0,184 0,048 0,015 

Etiologia -0,204 0,027 - -0,184 0,063 -0,344 -0,020 0,122 -0,067 0,006 -0,005 -0,078 0,145 

DS 0,352 0,082 -0,184 - 0,502 0,195 -0,038 -0,152 0,526 0,004 -0,075 -0,132 -0,101 

SF 0,158 0,071 0,063 0,502 - -0,110 0,315 0,088 -0,031 -0,123 0,201 0,251 0,122 

TLS 0,325 0,355 -0,344 0,195 -0,110 - 0,097 -0,346 0,104 -0,117 0,157 0,130 -0,078 

EVA -0,101 0,126 -0,020 -0,038 0,315 0,097 - 0,153 -0,164 -0,435 0,600 0,459 0,470 

PDER 0,150 0,050 0,122 -0,152 0,088 -0,346 0,153 - -0,391 -0,288 0,393 0,421 0,209 

EFP 0,172 0,118 -0,067 0,526 -0,031 0,104 -0,164 -0,391 - 0,369 -0,503 -0,551 -0,378 

CM -0,040 -0,135 0,006 0,004 -0,123 -0,117 -0,435 -0,288 0,369 - -0,657 -0,580 -0,513 

SPADI 0,017 0,184 -0,005 -0,075 0,201 0,157 0,600 0,393 -0,503 -0,657 - 0,774 0,752 

SPADI inc -0,015 0,048 -0,078 -0,132 0,251 0,130 0,459 0,421 -0,551 -0,580 0,774 - 0,473 

SPADI dor -0,014 0,015 0,145 -0,101 0,122 -0,078 0,470 0,209 -0,378 -0,513 0,752 0,473 - 

As correlações estatisticamente significantes estão ressaltadas em vermelho. Abreviações: CP, condição profissional; DS, duração dos sintomas; SF,                      

sessões de fisioterapia realizadas; TLS, tipo de lesão do supraspinal; PDER, presença de dor espontânea durante o repouso; EFP, expoente da função 

de potência. 
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A comparação entre a etiologia e os diferentes tipos de lesão do tendão do 

supraspinal com os questionários CM, SPADI, SPADI inc e SPADI dor não 

apresentou diferença estatística significante. Os valores das principais 

correlações podem ser visualizados na TABELA 5.    

Correlações adicionais foram efetuadas para verificar a influência da 

escolaridade sobre o procedimento psicofísico utilizado. Não identificamos 

correlações entre os anos de estudo e os expoentes referentes aos julgamentos 

numéricos de tamanhos de linhas e de produção de tamanhos de linha para 

representar números, derivados a partir do treinamento realizado antes do 

experimento principal para introduzir o conceito de emparelhamento inter-

modalidades, ou com os expoentes derivados dos julgamentos da dor 

relacionada ao movimento via procedimento de estimativa de magnitude e 

produção de comprimentos de linha.     

 

2.5. Discussão:  

 Atualmente, um corpo crescente da literatura vem reconceitualizando 

nosso entendimento sobre a dor (Moseley, 2007). O antigo modelo anatomo-

estrutural não é mais capaz de explicar os diversos novos achados nos campos 

de estudo da percepção, das neurociências e do comportamento em indivíduos 

com dor crônica que surgiram nos últimos anos, de forma que a dor vem sendo 

compreendida como uma experiência consciente, resultante de um constructo 

de nosso cérebro que é baseado em processos de aprendizagem perceptual e 

emocional construídos a partir de nossa história prévia de exposição a contextos 

e situações específicas (Da Silva, 2014; Baliki & Apkarian, 2015; Willians, 

Gerlach & Moseley, 2012). 

A escala que desenvolvemos no presente estudo vem ao encontro deste 

novo modelo. A validação interna da escala com base na teoria psicofísica 

comprovou que pacientes com queixa de dor no ombro julgam a dor relacionada 

a realização de movimentos com o membro acometido utilizando uma métrica 

de razão. O valor de R2 identificado pelo procedimento de emparelhamento inter-

modalidades neste experimento foi de 0,99, enquanto valores de R2<0,95 

indicariam que o constructo que estamos nos propondo a avaliar estaria situado 

em um nível intervalar de mensuração (Stevens, 1960). Tais resultados 
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corroboram com os achados de outros estudos que obtiveram escalas de razão 

para avaliar a dor clínica e experimental através do processo de emparelhamento 

inter-modalidades (Clark, Carroll e Janal, 2010; Colhado et al., 2013; Gracely e 

Dubner, 1981; Urban et al., 1984).  

Além disto, por meio da análise dos valores obtidos através do 

procedimento de estimativa de magnitude da dor percebida durante a realização 

dos movimentos para as 9 posições espaciais e do EFP obtido a partir destes 

valores, fomos capazes de compreender como a dor de cada indivíduo se 

manifestou no contexto em que ela é percebida e de mensurar seu gradiente de 

generalização e a amplitude de variação da magnitude desta dor nas 9 posições, 

como pode ser visualizado na Figura 5.    

Figura 5. Ilustração da distribuição funcional da dor ao longo das 9 posições 

espaciais de 2 indivíduos. No eixo Z estão representadas as estimativas de 

magnitude, no eixo Y as angulações dos movimentos no plano sagital (superior, 

centro e inferior) e no eixo X as angulações dos movimentos no plano 

frontal/horizontal (adução horizontal, linha média do corpo e abdução horizontal 

como esquerda, centro e direita, respectivamente). Os escores da EVA de 

ambos os indivíduos foram de 7,5 cm.  
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Nesta figura, é possível observar o padrão de distribuição da dor 

relacionada ao movimento de dois indivíduos ao longo dos 9 pontos espaciais. 

Ao nos atentarmos ao eixo Z da figura da esquerda, que representa as 

estimativas de magnitude numéricas da dor relacionada ao movimento, é 

possível constatar que este indivíduo relatou a presença de dor ao longo de 

todas as posições com pouca variação de magnitude, com um pico de dor no 

quadrante direito da fileira inferior cuja razão foi cerca de 2 vezes maior que a 

função de referência. Já a figura da direita demonstra um padrão de distribuição 

completamente diferente, com ausência de dor na fileira inferior e em parte da 

fileira central e com um aumento importante da magnitude de dor percebida na 

fileira superior, chegando a uma razão 7 vezes maior que a função de referência. 

É importante ressaltar que apesar das diferenças de distribuição da dor ao longo 

dos movimentos e da variação da magnitude da dor percebida entre os pontos, 

resultando em EFP’s diferentes, a EVA de ambos os indivíduos foi de 7,5 cm.   

Durante a comparação com as outras escalas, não identificamos 

correlação entre o EFP da dor relacionada ao movimento e a intensidade da dor 

mensurada por meio da EVA e houve uma correlação moderada com os escores 

de capacidade e incapacidade funcional, como havíamos hipotetizado no item 

validade de constructo. Apesar de tanto o EFP da dor relacionada ao movimento 

quanto a EVA apresentarem algum nível de correlação com os escores de 

capacidade e incapacidade funcional, o fato de não apresentarem correlação 

entre si é um indicativo de que não estão informando a mesma coisa. Por se 

tratar de uma escala que procura avaliar a experiência dolorosa de forma 

desprovida de um contexto a EVA, e todas as escalas que se baseiam em 

métricas semelhantes para mensurar a dor, tornam-se fonte de grande 

variabilidade e, portanto, são pouco informativas no que diz respeito a 

compreensão da distribuição funcional da dor. Em outras palavras, é possível 

que dois indivíduos com uma intensidade de dor semelhante na EVA apresentem 

uma distribuição completamente diferente da dor durante a execução de um 

movimento ou de uma classe de movimentos, como exemplificado na Figura 5. 

Apesar disto, esta escala é comumente utilizada em pacientes com queixas de 

dor musculoesquelética crônica para os mais diversos fins, indo desde a 

prescrição de tratamentos e cirurgias e o acompanhamento de um quadro 



28 
 

doloroso até a comprovação da efetividade de uma determinada forma de 

tratamento.  

 A correlação identificada entre a EVA e a escala SPADI dor pode ser 

parcialmente justificada por uma semelhança métrica entre os instrumentos, 

visto que esta subversão do questionário SPADI utiliza uma métrica ordinal com 

características estruturais semelhante àquelas utilizadas pela EVA para 

mensurar a dor. Isto expõe esta escala às mesmas fontes de variabilidade 

previamente relacionadas à EVA, possibilitando um direcionamento para 

respostas semelhantes. Além disso, apesar da SPADI dor avaliar a dor 

relacionada ao movimento, seu nível de mensuração ordinal não permite uma 

compreensão real do gradiente de generalização da dor ao longo de um conjunto 

de movimentos ou comportamentos.  

 As correlações moderadas entre o EFP e as escalas CM e SPADI 

incapacidade corroboram com a hipótese de análise levantada. Além de sua alta 

capacidade informativa sobre a amplitude de variação da magnitude da dor 

percebida ao longo das funções, o EFP é um indicativo direto do gradiente de 

generalização da dor e, portanto, pode ser utilizado para compreender a relação 

da dor com o estado de adaptação comportamental de um indivíduo com o 

ambiente. Os resultados da análise realizada demonstraram que indivíduos com 

expoentes menores, um indicativo de pouca variabilidade da magnitude de dor 

percebida ao longo dos movimentos e um maior componente de generalização 

da dor, apresentam maior incapacidade funcional e uma maior tendência de 

possuir dor espontânea durante o repouso. Ao contrário, os indivíduos com 

expoentes maiores, sugerindo a presença de dor em movimentos específicos ou 

uma grande variação da magnitude da dor percebida ao longo dos movimentos, 

apresentaram menos incapacidade funcional e tendem a não apresentar dor 

espontânea durante o repouso. Além disso, a correlação negativa identificada 

entre o EFP e a presença de dor espontânea durante o repouso e o seu aparente 

grau de informatividade sobre a precisão com a qual os pareamentos 

vivenciados durante o evento doloroso original foram codificados pelo cérebro 

sugerem que está medida pode ser utilizada para inferir indiretamente o grau de 

sensibilização central de um indivíduo com dor crônica musculoesquelética. 

Apesar de termos atingido nosso objetivo de desenvolver uma escala de 

razão para avaliar a dor funcional, sabemos da existência de inúmeras limitações 
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no presente experimento. A principal delas envolve o fato de nossa escala não 

avaliar todo o espectro de movimentos comumente relacionados as queixas 

desta população de pacientes, o que certamente influenciou em nossa 

compreensão sobre suas respectivas queixas de dor. Não obstante, nossa 

proposta foi desenvolver um modelo de escala de razão que pudesse ser 

facilmente adaptado para englobar novos movimentos, permitindo que escalas 

individualizadas sejam desenvolvidas na prática clínica para um melhor 

monitoramento do quadro de um paciente, ou que escalas padronizadas sejam 

desenvolvidas com o objetivo experimental de mensurar toda a amplitude 

funcional da dor de uma determinada população de pacientes. O 

desenvolvimento de tais escalas torna-se relevante na medida que para 

comprovarmos a eficácia de uma nova abordagem terapêutica, necessitamos de 

instrumentos precisos e sensíveis o suficiente para identificar as modificações 

do universo perceptual dos pacientes mediadas pelo tratamento. 

 

3. Experimento 2: Ranqueamento da Dor Relacionada ao Movimento 

em Indivíduos com Dor no Ombro 

3.1. Objetivo 

 Selecionar um conjunto de movimentos que corresponda às queixas de 

dor relacionada ao movimento vivenciadas por pacientes com dor no ombro em 

seus cotidianos e determinar uma função de referência para o subsequente 

julgamento da dor que esteja posicionada em colocações intermediárias do 

contínuo perceptual doloroso desta população de pacientes.   

 

3.2. Métodos 

Foram recrutados 30 novos voluntários com queixa de dor no ombro entre 

os pacientes em atendimento no Grupo do Ombro e Cotovelo do IOT-HCFMUSP 

por meio dos mesmos critérios de elegibilidade.  

   

3.2.1. Seleção das Funções 

 Com o objetivo de desenvolver uma escala psicofísica de razão que fosse 

ao mesmo tempo capaz de englobar todo o espectro de movimentos comumente 

relacionados as queixas de indivíduos com dor no ombro e evitasse o efeito teto 

e o enviesamento dos julgamentos de dor secundário a utilização de funções de 
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referência posicionadas nos extremos da amplitude do contínuo perceptual, 

realizamos um procedimento de ranqueamento entre os pacientes selecionados 

para determinar quais seriam as possíveis funções de referência para o 

subsequente julgamento da magnitude da dor funcional. 

 Para a realizar tal ranqueamento, foram selecionados 16 movimentos que 

englobassem os componentes de alcance, preensão e manipulação realizados 

por esta população de pacientes em seu cotidiano com base nas funções 

utilizadas pelos questionários CM, SPADI e ASES (American Shoulder and 

Elbow Surgeons Questionnaire). Após esta seleção inicial, foi realizado um 

estudo piloto com 10 dos pacientes, que foram posteriormente excluídos do 

experimento 2, para verificar se as funções escolhidas correspondiam com as 

queixas de dor relacionada ao movimento enfrentadas em seus cotidianos. 

Utilizando uma taxa de concordância de 90% entre os participantes, 10 funções 

foram selecionadas: movimento de alcance unilateral com o membro acometido 

a 60º de flexão na linha média; movimento de alcance unilateral com o membro 

acometido a 90º de flexão na linha média; movimento de alcance unilateral com 

o membro acometido a 120º de flexão na linha média; movimento de alcance 

bilateral a 60º de flexão na linha média; movimento de alcance bilateral a 90º de 

flexão na linha média; movimento de alcance bilateral a 120º de flexão na linha 

média; movimento de levar a mão do membro acometido a boca simulando a 

função de beber água; movimento de levar a mão do membro acometido a 

cabeça simulando a função de pentear o cabelo; movimento de colocar a mão 

do membro acometido no bolso de trás da calça com o dorso da mão virado para 

o corpo e sustentar 4 kg de resistência com o membro acometido ao lado do 

corpo, produzida por meio de um dinamômetro CROWN-AT de 20 kgf x 0,5 kgf 

(Oswaldo Filizola, Brasil), de forma a simular o ato de sustentar um saco de 

supermercado. Além destas 10 funções, o “repouso com o membro acometido 

ao lado do corpo” também foi incluído no ranqueamento.     

        

3.2.2. Procedimento Psicofísico 

Para a realização deste experimento, foi utilizada a mesma placa de 

cortiça de 90x90 cm descrita no experimento 1. Os indivíduos permaneceram em 

pé em frente a placa de cortiça, mantendo a distância do comprimento do 

acrômio até a cabeça do segundo metacarpo com a mão fechada em posição 
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neutra. O centro do osso esterno do indivíduo foi alinhado com o alvo central da 

fileira do meio e a altura da placa foi regulada de forma que o ponto central 

estivesse alinhado com a angulação de 90° de flexão do braço do sujeito.  

 Os indivíduos foram então instruídos a realizar cada uma das funções 

descritas no item anterior em uma velocidade normal com um intervalo de 15 

segundos entre cada função, sendo os movimentos de alcance realizados para 

as 3 localizações pré determinadas da coluna central da placa de cortiça. Após 

a realização dos 10 movimentos, os participantes foram solicitados a ranquear 

as 11 funções de acordo com a dor percebida durante a realização dos 

movimentos, em uma ordem descrescente de intensidade percebida. Caso fosse 

solicitado, os participantes recebiam a permissão para repetir novamente as 

funções durante o processo de ranqueamento.   

 

3.3. Análise Estatística  

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistica 10 (StatSoft, 

Inc., USA). Foi realizada uma análise descritiva completa. A normalidade dos 

dados foi acessada por meio do teste Kolmogorov-Smirov.  

Foi realizada uma análise de frequência da relação entre as funções 

realizadas e suas respectivas posições no processo de ranqueamento de acordo 

com a intensidade de dor percebida.  

  

3.4. Resultados:  

 Dos 30 pacientes selecionados inicialmente, 10 foram excluídos por terem 

participado do estudo piloto para a seleção das funções. Desta forma, avaliamos 

20 pacientes que se enquadraram nos critérios de elegibilidade (média de idade 

de 57,58 ± 7,11 anos) e seus dados sóciodemográficos foram resumidos na 

TABELA 6.  

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise de frequência do ranqueamento das 11 funções selecionadas 

de acordo com a intensidade da dor funcional percebida. As funções foram 

ordenadas da maior para a menor dor, sendo a linha mais escura referente a 

função “movimento de alcance unilateral com o membro acometido a 90º de 

flexão na linha média”. 

 

 O procedimento de ranqueamento produziu uma escala ordinal de dor 

relacionada ao movimento e a análise de frequência realizada a partir desta 

escala ordinal pode ser visualizada na Figura 6. Com base nesta análise, 

identificamos que as funções “movimento de alcance unilateral com o membro 

acometido a 90º de flexão na linha média” e “movimento de alcance bilateral a 

90º de flexão na linha média” foram as que melhor representaram o ponto 

intermediário da amplitude de dor funcional da amostra, enquanto as funções 

“movimento de alcance unilateral com o membro acometido a 120º de flexão na 

linha média”, “movimento de alcance bilateral a 120º de flexão na linha média” e 

“sustentar 4 kg de resistência com o membro acometido ao lado do corpo” 

representaram as funções de maior dor funcional. 

Por outro lado, o pico de frequência do repouso com o membro acometido ao 

lado do corpo e de ambos os movimentos de alcance a 60º de flexão na linha 

média representaram o início da amplitude perceptual da dor funcional para a 

maioria dos indivíduos.   
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3.5. Discussão:  

Como mencionado anteriormente, a percepção é construída de forma 

inferencial por nosso cérebro com base na interação entre nossa história prévia 

de aprendizagem perceptual, as informações sensoriais disponíveis no momento 

e os resultados esperados (Yuille & Kersten, 2006; Tabor et al., 2013; Secundo, 

Snitz & Sobel, 2014). Assim como toda percepção, a dor depende de etapas de 

Tabela 6: Dados Demográficos dos Pacientes 

Idade 57,58 (8,11)* 
Raça  

Negros 2 (10) 
Caucasianos  17 (85) 
Outros 1 (5) 
Mulheres # 18 (90) 
Anos de Estudo # 6,14 (3,86) 
Destros # 20 (100) 
Sintomas Unilaterais # 11 (55) 

  

Situação Trabalhista #  

Empregados 6 (30) 
Afastados 7 (35) 

Desempregados 2 (10) 
Aposentados 5 (25)  

  

Etiologia #  

Traumática 3 (15) 
Degenerativa 17 (85) 

  

Duração média dos sintomas (meses) 39,83 (73,28) 
  

Injeções Prévias de Corticosteróides # 4 (20) 
  

Fisioterapia (sessões) 5,94 (40,73) 
  

Outras Queixas Músculoesqueléticas #  

Lombalgia 9 (45) 
Dor no Joelho 7 (35) 

Cervicalgia 4 (25) 
Epicondilite Lateral 1 (5) 

Dor no Punho 1 (5) 
Dor no Quadril 2 (10) 

Dor no Tornozelo 1 (5) 

* média (DP); # número (porcentagem).  
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processamento que envolvem (1) a detecção neural de sinais nociceptivos ou de 

outros estímulos sensoriais pareados em algum momento da história prévia do 

indivíduo com os primeiros (Williams & Rhudy, 2007; Madden et al., 2016), (2) a 

interpretação cerebral destes sinais e (3) a emissão de uma resposta, seja esta 

uma resposta autonômica, motora ou apenas uma resposta verbal, como no 

caso do escalonamento da dor. 

 Apesar da existência de diversas evidências neurocientíficas que 

demonstram experimentalmente esta afirmação (Baliki, Geha & Apkarian, 2008; 

Bushnell, Ceko & Low, 2013; Madden et al., 2015), alguns autores acreditam que 

a dor pode ser avaliada de forma isolada, desprovida de um contexto (Watkinson 

et al., 2013). Este tipo de comportamente é certamente reforçado em grande 

parte pelo uso de escalas que procuram simplificar excessivamente a avaliação 

da percepção dolorosa, tais como a EVA, a EVN e outras escalas que utilizam 

um modelo Likert para mensurar a dor. Todavia, alguns trabalhos vêm 

demonstrando que nós não apenas julgamos a dor de acordo com o contexto, 

como também levamos em consideração fatores como a amplitude vivenciada 

do contínuo perceptual de uma determinada classe sensorial e o ranking das 

sensações provocadas pelos estímulos dentro deste contínuo (Watkinson et al., 

2013). 

 Um estudo realizado por Watkinson et al. (2013) avaliou, por meio de 2 

experimentos, o efeito da manipulação contextual sobre o julgamento da dor 

produzida experimentalmente pela aplicação de pressão em indivíduos 

saudáveis. Em seu primeiro experimento, 78 participantes foram inicialmente 

separados em 2 grupos e solicitados a realizar 3 blocos de 11 julgamentos sobre 

a magnitude da dor percebida frente a aplicação de estímulos pressóricos. 

Ambos os grupos receberam estímulos entre 1.53 e 7.28 kg/cm2 e tiveram uma 

média semelhante de pressão aplicada, porém a ordem no ranking dos estímulos 

de referência, posteriormente comparados entre os dois grupos, foi diferente. 

Este primeiro experimento demonstrou que o escalonamento da dor dos 

estímulos de referência foi maior nos contextos em que estes estímulos 

encontravam-se em posições mais altas do ranking.  Em seu segundo 

experimento, 40 indivíduos foram separados em 2 grupos e solicitados a realizar 

o mesmo número de julgamentos. Entretanto, os estímulos foram manipulados 
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para serem apresentados em maiores concentrações no início ou no final da 

amplitude do contínuo perceptual doloroso nos grupos 1 e 2, respectivamente. 

Os achados de seu segundo experimento demonstraram que os julgamentos 

realizados para os estímulos de referência no grupo 2, onde a maior parte dos 

estímulos estava próxima do limite superior da amplitude do contínuo perceptual, 

foram significantemente maiores. Os resultados combinados deste estudo 

demonstraram que a avaliação da dor é um processo de julgamento que leva em 

consideração a posição da sensação experimentada no ranking de estímulos 

dolorosos e a sua proximidade com as extremidades vivenciadas do contínuo 

perceptual. Outras analises realizadas por este mesmo trabalho sugerem que 

não houve um efeito sistemático da magnitude do estímulo antecedente no 

julgamento do estímulo atual o que, portanto, demonstra que não houve 

nenhuma influência de processos de sensibilização ou habituação nos 

julgamentos realizados. Diversos outros trabalhos identificaram efeitos 

semelhantes no julgamento de outros contínuos perceptuais, tais como a 

percepção de peso levantado e brilho luminoso (Marks & Stevens, 1966; Rule & 

Curtis, 1977).  

 Outra abordagem relevante envolve o estudo de Williams et al. (2000), 

que examinou de forma qualitativa os fatores levados em consideração por 78 

voluntários com dor crônica para escalonarem sua dor utilizando a EVA e a EVN. 

Dentre os achados encontrados, foi demonstrado que não existe um padrão 

utilizado pelos pacientes para a realização de julgamentos com estes 

instrumentos, porém a não compreensão das âncoras distais foi um fator 

importante levantado por uma série de pacientes.    

 Com o objetivo de elaborar uma nova escala que englobe todo o spectrum 

de funções comumente relacionadas a dor relacionada ao movimento em 

indivíduos com dor no ombro, sem os erros de construção relacionados a não 

compreensão das âncoras distais, o efeito teto ou a utilização de funções de 

referência nos limites da amplitude do contínuo perceptual, realizamos um 

processo de ranqueamento entre 11 funções comumente relacionadas às 

queixas de dor nesta população de pacientes. Nossos resultados demonstraram 

que as funções “movimento de alcance unilateral com o membro acometido a 

90⁰ de flexão na linha média” e “movimento de alcance bilateral a 90⁰ de flexão 
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na linha média” encontram-se localizadas em uma posição intermediária no 

ranking da amplitude perceptual da dor relacionada ao movimento para a maior 

parte dos indivíduos analisados. Pelo pico de frequência da primeira função ter 

sido maior na posição intermediária, optamos por utilizá-la como função de 

referência para a realização dos outros julgamentos da dor relacionada ao 

movimento durante o experimento 3. 

 

4. Experimento 3: Desenvolvimento da Escala Psicofísica de Avaliação 

da Dor Relacionada ao Movimento para pacientes com Dor no Ombro 

4.1. Objetivo 

 Desenvolver e iniciar o processo de validação psicométrica de uma escala 

psicofísica de razão que seja capaz de mensurar o gradiente de generalização 

a dor relacionada ao movimento em indivíduos com dor no ombro levando em 

consideração todo o espectro de movimentos comumente relacionados às 

queixas desta população.  

 

4.2. Métodos 

Foram recrutados 100 novos voluntários com queixa de dor no ombro 

entre os pacientes em atendimento no Grupo do Ombro e Cotovelo do IOT-

HCFMUSP utilizando-se praticamente os mesmos critérios de elegibilidade do 

experimento 1. Apesar de continuarmos selecionando apenas participantes 

destros, foram aceitos indivíduos com queixa unilateral exclusivamente no ombro 

esquerdo e, no caso de queixa bilateral, optamos por avaliar o pior membro.  O 

tamanho da amostra foi definido seguindo as recomendações dos “Quality 

criteria for measurement properties of health status questionnaires” (Terwee et 

al., 2007), que sugerem que, pelo menos, 50 participantes seriam necessários 

para as análises de validade de constructo e efeitos teto e piso e 100 

participantes seriam necessários para a análise da consistência interna da 

escala.     
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4.2.1. Avaliações  

4.2.1.1. Questionários:  

Os questionários CM, SPADI e ASES (ANEXO V) foram utilizados para 

avaliar a capacidade funcional dos participantes. Estes questionários são 

amplamente utilizados na literatura para o acesso dos sintomas de pacientes 

com queixas nos membros superiores, principalmente no ombro, sendo 

validados para aplicação na população brasileira (Angst et al., 2011; Martins et 

al., 2010). Para a avaliação da intensidade da dor utilizamos uma escala visual 

analógica (EVA) de 10 cm com uma extremidade “nenhuma dor” e outra “pior dor 

possível” (Tashjian et al., 2009). A EVA foi aplicada antes da realização do 

experimento principal e os pacientes foram instruídos a julgar a intensidade da 

dor no ombro com base em seus sintomas no momento da avaliação. 

 

4.2.1.2. Desenvolvimento da Escala  

 A validação interna do EFP da dor relacionada ao movimento foi realizada 

no experimento 1 de acordo com a teoria psicofísica, comprovando que o 

constructo que estamos nos propondo a avaliar pode ser mensurado dentro de 

um nível escalar de razão, como predito por Stevens (1960).  

Com o objetivo de aprofundar nossa compreensão sobre a percepção da 

dor relacionada ao movimento na população estudada, optamos por acrescentar 

2 novos sub-itens em nossa escala. Além das estimativas de magnitude da dor, 

os participantes deveriam realizar uma descrição verbal livre das qualidades da 

dor percebida após cada movimento realizado, o que nos permitiu acesso a um 

nível nominal de mensuração da dor. Também foram desenvolvidos tópicos para 

avaliar a qualidade do movimento de cada função realizada com base nas 

subdivisões utilizadas pelo questionário CM. A escala completa pode ser 

visualizada no ANEXO VI.  

 

4.2.1.3. Procedimento Psicofísico 

Com o objetivo de exemplificar o experimento principal, após a aplicação 

dos questionários todos os indivíduos foram submetidos a uma tarefa inicial na 

qual foram solicitados a atribuir números proporcionais a uma série de linhas 

com tamanhos diferentes apresentadas de forma aleatória e a desenhar linhas 
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cujo tamanho deveria ser proporcional a uma série de números apresentados 

em uma ordem aleatória. Durante todas as tentativas, uma linha ou um valor 

numérico de referência estavam sempre visíveis. 

 Durante a realização do experimento principal, cada participante foi 

avaliado por 2 fisioterapeutas especialistas e com experiência no atendimento 

de pacientes com disfunções musculoesqueléticas. Os indivíduos foram 

solicitados a permanecer em ortostase em frente ao profissional e a seguinte 

instrução foi lida: 

 

“Neste momento, com o braço relaxado ao lado do corpo, você está sentindo alguma 

dor? Se sim, descreva as características desta dor” 

Após esta mensuração inicial sobre a presença de dor espontânea 

durante o repouso e a descrição das qualidades desta dor, outra instrução foi 

lida:  

“Realize um movimento de apontar com seu braço acometido em 90 graus de flexão na 

linha média“. 

Antes do participante executar a instrução, o avaliador demonstrava como 

o movimento deveria ser realizado. Após a realização de tal movimento, a 

seguinte instrução foi lida:    

“A intensidade da dor que você sentiu durante a realização deste movimento será 

representada pelo número 100 em uma escala que vai de 0 até infinito. Entenda que este 

valor não equivale a 100%. Agora descreva as características da dor que você sentiu”  

Após a descrição das qualidades do movimento de referência, uma última 

instrução era lida:  

“Agora você irá realizar outros 9 movimentos. Após cada movimento, você deverá atribuir 

um número que represente a intensidade da dor percebida durante a realização do 

movimento. Lembre-se que você pode escolher qualquer número em uma escala de 0 

até infinito, mas estes números devem representar quantas vezes maior ou menor foi a 

sua dor com relação àquela percebida durante o movimento de referência. Por exemplo, 

se a intensidade da dor durante a realização de um dos movimentos for duas vezes 

maior do que aquela percebida com o braço flexionado em 90 graus, o número atribuído 

deve ser de 200, enquanto se dor percebida tiver metade da intensidade, o número deve 

ser 50. Caso nenhuma dor seja percebida, o número pode ser 0. Além deste valor, 

descreva as características das dores percebidas” 
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 Estas instruções foram adaptadas de outros estudos psicofísicos que 

utilizaram procedimentos de estimativas de magnitude para avaliar contínuos 

perceptuais (Stevens, 1957; Stevens, 1960; Urban, Keefe e France, 1984; Clark, 

Carroll & Janal, 2010; Colhado et al., 2013) e realizamos testes pilotos com a 

população de pacientes em questão para avaliar sua interpretabilidade. Durante 

estes testes, identificamos uma forte tendência de julgar a dor com base em um 

teto como o da EVA. Por conta disto, as instruções foram modificadas com o 

objetivo de deixar uma clara impressão de que a função de referência não era 

equivalente a um teto de valor 100 e que os outros julgamentos poderiam ser 

realizados com base em qualquer número em uma escala de 0 até infinito. A 

maior parte dos participantes não relatou dificuldade em compreender o conceito 

de julgamento com base na razão entre a magnitude de dor percebida durante a 

função de referência e os outros movimentos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxograma ilustrativo do experimento 3. 

 

As 9 funções remanescentes foram então apresentadas e escalonadas 

individualmente em uma ordem pseudo-aleatória, elaborada com base nas 

posições de cada função no ranqueamento realizado durante o experimento 2, 

sendo estabelecido um intervalo de 15 segundos de repouso entre cada tentativa 

de forma a minimizar possíveis efeitos de sensibilização sobre o julgamento da 

dor (Hollins, Harper & Maixner, 2011). Optamos por esta forma de apresentação 
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das funções para minimizar um possível efeito de histerese relacionado ao 

conhecimento prévio da ordem dos movimentos. Além disto, após ler para o 

participante qual deveria ser a próxima função a ser executada, o avaliador 

demonstrava como o movimento deveria ser realizado. 

A aplicação da escala psicofísica de razão foi efetuada sem que houvesse 

um intervalo entre as medidas realizadas pelos dois examinadores (um 

examinador iniciava seus testes logo após o término da coleta feita pelo 

examinador precedente). 

 

4.3. Análise Estatística  

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistica 10 (StatSoft, 

Inc., USA). Foi realizada uma análise descritiva completa. A normalidade dos 

dados foi acessada por meio do teste Kolmogorov-Smirov.  

Neste experimento, a severidade da lesão do manguito rotador foi 

classificada de acordo com o critério de Thomazeau modificado por Boileau 

(Boileau et al., 2005). O EFP da dor relacionada ao movimento foi derivado a 

partir das estimativas de magnitude numéricas referentes a dor percebida 

durante a realização das 10 funções, ordenadas de maneira crescente em uma 

função de potência com coordenadas log-log. Para extrair o expoente em uma 

função de potência, todos os valores 0 foram aproximados para 0,01.    

Por estar situada em um nível de mensuração ordinal, a medida de qualidade 

do movimento (QM) foi derivada a partir da mediana da pontuação de QM das 

funções. Com base nas subdivisões utilizadas na escala, os escores <3 foram 

considerados indicativos de uma baixa QM, relacionada a incapacidade de 

cumprir a tarefa; os escores entre 3 e 5,5 foram considerados indicativos de uma 

QM moderada, relacionada a capacidade de cumprir as tarefas apenas com o 

uso de compensações e os escores de 6 foram considerados indicativos de uma 

QM excelente, relacionada a capacidade de cumprir as tarefas sem o uso de 

compensações.  

Para a análise das qualidades da dor percebida, que se enquadram em um 

nível escalar nominal, foi extraída a moda dos termos utilizados para descrever 

a dor funcional por cada participante.  
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Foram realizados testes para avaliar a validade psicométrica da escala. A 

validade do constructo foi analisada a partir da do teste de Correlação de 

Pearson (r) com os scores da EVA, SPADI, ASES e CM (Terwee et al., 2007). 

Nossas hipóteses de analise foram levantadas seguindo o mesmo referencial 

teórico utilizado pelo experimento 1. Nossas hipóteses de analise foram: (1) o 

EFP da dor relacionada ao movimento e a medida de QM apresentariam uma 

correlação fraca ou ausência de correlação com o escore da EVA; (2) O EFP da 

dor relacionada ao movimento iria apresentar um nível de correlação moderada 

com a presença de dor espontânea durante o repouso e com as escalas ASES, 

SPADI inc e CM e uma correlação fraca ou ausência de correlação com a escala 

SPADI dor; (3) A medida de QM iria apresentar um nível de correlação moderado 

com as escalas SPADI inc e CM. A correlação foi considerada fraca se r<0,30; 

moderada se 0,30 ≤ r < 0,60 e boa se r≥0,60 (28). 

A avaliação do efeito teto e piso foi calculada apenas para a medida de QM 

das funções, visto que o EFP da dor relacionada ao movimento só poderia 

apresentar um piso, que representaria a ausência de dor funcional. Os efeitos de 

teto e piso foram calculados por análises de frequência a partir da soma do 

número de indivíduos que responderam com escores máximos (teto) e mínimos 

(piso) e da posterior conversão dos valores em percentuais. Estes efeitos foram 

considerados presentes quando mais de 15% dos participantes apresentaram os 

escore máximo (teto) ou mínimo (piso) (Terwee et al., 2007).   

A confiabilidade inter-examinadores foi calculada apenas para a medida 

de QM das funções por meio do valor de Alfa de Cronbach. Optamos por não 

submeter os valores obtidos através do procedimento de estimativa de 

magnitude e o EFP derivado destes valores a esta mesma análise pois, de 

acordo com a teoria psicofísica, estes dados refletem a relação estímulo-

percepção do próprio indivíduo avaliado e não possuem correlação com o 

avaliador em si. Consideramos valores de Alfa de Cronbach entre 0,70 e 0,95 

como representantes de uma confiabilidade aceitável (Terwee et al., 2007).   

Pelo fato desta escala não ter sido desenvolvida para ser auto-aplicada, 

optamos por não avaliar a validade de face. O item validade do critério também 

não foi avaliado, pois o mesmo só pode ser considerado quando há um 
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instrumento de comparação que seja padrão-ouro, o que não é o caso dos 

instrumentos de avaliação do ombro. 

 A consistência interna do EFP e da medida de QM foi analisada por meio 

do coeficiente de Alfa de Cronbach a partir das estimativas de magnitude 

numéricas e dos valores de qualidade do movimento de cada função. 

Consideramos valores de Alfa de Cronbach entre 0,70 e 0,95 como 

representantes de uma confiabilidade aceitável (Terwee et al., 2007).   

 

4.4. Resultados:  

Avaliamos 100 pacientes que se enquadraram nos critérios de 

elegibilidade (61,4 ± 8,5 anos de idade). Os dados sóciodemográficos dos 

participantes foram resumidos na TABELA 8, enquanto os principais achados 

dos exames de ressonância magnética de imagem (RMI) foram resumidos na 

TABELA 7. 

 

  

             Tabela 7. Porcentagem de Achados dos Exames de RMI   

  Supraespinal Infraespinal Subescapular Bíceps Braquial 

Rotura# Íntegro 6 24,25 28,12 88 

 Tendinopatia 0 0 6,25 - 

 Parcial 24 36,36 50 - 

 Transfixante 70 39,4 15,6 12 

Retração#  Íntegro 15,5 56,25 83,9 - 

 Tubérculo Maior 6,7 6,25 6,45 - 

 <50% 9 15,62 0 - 

 >50% 47 9,4 6,45 - 

 Glenóide 21,8 12,5 0 - 

Goutallier# Íntegro 11,5 23 50 - 

 1 26,9 26,9 38,45 - 

 2 26,9 7,7 3,85 - 

 3 15,4 11,5 0 - 

 4 19,2 30,75 7,7 - 

Instabilitade# Reduzido - - - 60 

 Subluxado - - - 24 

  Luxado - - - 4 
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A avaliação da confiabilidade inter-examinadores da medida de QM pode 

ser visualizada na TABELA 9. A análise através da medida de Alfa de Cronbach 

demonstrou uma confiabilidade aceitável para todas as funções. 

 

 

 

Tabela 8: Dados Demográficos dos Pacientes 

Idade 61,4 (8,5)* 

Raça #  

Negros 10 (18,51) 
Caucasianos  25 (46,29) 

Outros 9 (16,6) 
Mulheres # 40 (74) 
Anos de Estudo # 6,48 (4,2)  
Destros # 50 (100) 
Lateralidade dos Sintomas #  

Unilaterais à Direita 21 (38,8) 
Unilaterais à Esquerda 8 (14,8) 
Bilateral, pior à Direita 18 (33,3) 

Bilateral, pior à Esquerda 7 (12,96) 
Situação Trabalhista #  

Empregados 18 (33,3) 
Afastados 13 (24) 

Aposentados 22 (40,74) 
Desempregados 1 (1,85) 

Etiologia #  

Traumática 12 (22,22) 
Degenerativa 42 (77,77) 

  

Duração média dos sintomas (meses) 76 (78)* 
  

Injeções Prévias de Corticosteróides # 15 (27,7) 
  

Fisioterapia (sessões) 29,3 (33,69)* 
  

Outras Queixas Músculoesqueléticas #  

Lombalgia 32 (59,25) 
Dor no Joelho 23 (42,59) 
Dor no Quadril 7 (12,9) 

Cervicalgia 5 (9,25) 
Outras 15 (27,7) 

  

* média (DP); # número (porcentagem).  
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A análise da validade do constructo pode ser visualizada na TABELA 10. 

Como hipotetizado, houve uma correlação moderada entre o EFP da dor 

relacionada ao movimento com a presença de dor espontânea durante o repouso 

(r=-0,36 p=0,016) e com as escalas ASES e SPADI inc (r=0,34 p<0,02 e r=-0,32 

p<0,035, respectivamente) e ausência de correlação com a escala SPADI dor. 

Houve uma correlação moderada entre a medida de QM e as escalas SPADI inc 

(r=-0,39 p=0,008), SPADI dor (r=-0,34 p=0,02), SPADI (r=-0,37 p=0,013) e uma 

correlação forte com o questionário CM (r=0,61 p<0,001). Além disso, foram 

identificadas correlações entre o escore da EVA com o EFP (r=-0,41 p=0,005) e 

com a medida de QM (r=-0,32 p=0,035). Com relação as outras variáveis 

analisadas, identificamos correlações entre o EFP e o número de sessões de 

fisioterapia realizadas (r=-0,46 p=0,002), entre os escores QM, SPADI inc, 

SPADI e CM e a lateralidade da lesão (r=0,33 p=0,027; r=-0,34 p=0,025), r=-0,33 

p=0,03, e r=0,39 p=0,009, respectivamente), entre o escore da EVA e a presença 

de queixa bilateral (r=0,33 p=0,028) e entre a etiologia da lesão e o escore da 

ASES (r=0,3 p<0,05) e a classificação de Goutallier do músculo supraespinal (r=-

0,35 p=0,18). A comparação entre a etiologia e os indicadores de severidade da 

lesão empregados no presente experimento com a presença de dor espontânea 

durante o repouso, o valor do EFP, a medida de QM, o escore da EVA e com as 

                               Tabela 9. Confiabilidade Inter-Examinadores 
  Alfa de Cronbach 

 Função 1 0,91 
 Função 2 0,79 

Alcances Função 3 0,97 
 Função 4 0,85 
 Função 5 0,95 
 Função 6 0,96 
   
 Função 7 0,88 

Movimentos Asssociados  Função 8 0,89 
 Função 9 0,93 
 Função 10 0,98 

Função 1, alcance unilateral com o membro acometido a 90º de flexão; Função 2, alcance unilateral com o membro acometido 

a 60º  de flexão; Função 3, alcance unilateral com o membro acometido a 120º de flexão; Função 4, alcance bilateral com o 

membro acometido a 60º de flexão; Função 5, alcance bilateral com o membro acometido a 90º de flexão; Função 6, alcance 

bilateral com o membro acometido a 120º de flexão; Função 7, levar a mão à boca; Função 8, levar a mão à cabeça; Função 

8, levar a mão ao bolso de trás da calça; Função 9, sustentar 4 kg de resistência com o membro acometido ao lado do corpo.  
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escalas de capacidade funcional utilizadas não apresentou diferença estatística 

significante.  

 

 A análise dos efeitos teto e piso para a medida de QM demonstrou ausência 

de ambos.  

A análise da consistência interna por meio do valor de Alfa de Cronbach 

foi aceitável tanto para as estimativas de magnitude numéricas referentes a dor 

funcional (α=0,79) quanto para as medidas de qualidade do movimento (α=0,89). 

Assim como no experimento 1, realizamos correlações paralelas para 

verificar a influência da escolaridade do procedimento psicofísico e não 

identificamos correlação entre os anos de estudo e os expoentes referentes aos 

julgamentos numéricos de tamanhos de linhas e de produção de tamanhos de 

linha para representar números, derivados a partir do treinamento realizado 

antes do experimento principal para introduzir o conceito de julgamento de razão, 

ou com o EFP da dor relacionada ao movimento. 

 

4.5. Discussão 

No presente experimento, finalizamos o processo de construção e 

iniciamos a validação psicométrica da Escala Psicofísica de Avaliação da da Dor 

Relacionada ao Movimento para pacientes com dor no Ombro (EPADRMO). O 

principal desfecho da EPADRMO é a mensuração, em um nível escalar de razão, 

do gradiente de generalização e da amplitude de variação da dor ao longo dos 

movimentos que compõe a escala. Tal medida é fornecida pelo EFP derivado 

Tabela 10. Matriz de Correlação dos Principais Escores 

 
Dados Gerais EFP QM 

 

EFP 3,46 ± 2,12 - 0,25  

QM # 4 0,25 -  

QD ## Queimação 0,016 -0,036  

EVA 5 ± 3,13 -0,41* -0,32*  

ASES 35,19 ± 19,35 0,34* 0,27  

SPADI Inc 65,57 ± 22,26 -0,32* -0,39*  

SPADI Dor 73,55 ± 25,84 -0,28 -0,34*  

SPADI 67,5 ± 22,16 -0,28 -0,37*  

CM 38,37 ± 14,33 0,20 0,61*  

Os valores representam a média ± DP a não ser que outra informação esteja indicada. #, mediana; ## moda; *, significância 

estatística. Abreviações: QD, qualidades da dor.  
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das estimativas de magnitude numéricas da dor percebida após a realização de 

cada movimento, o que nos permite compreender como a dor de cada indivíduo 

se manifestou no contexto em que ela é vivenciada de uma maneira quantitativa.    

Além disso, o escalonamento da dor via estas medidas minimizou muitos 

dos problemas de construção comumente encontrados em escalas com acesso 

a outros níveis de mensuração da dor, tais como as ordinais, intervalares ou de 

pseudo-razão, visto que as precauções metodológicas empregadas eliminaram 

o enviesamento dos julgamentos da dor secundário ao estabelecimento de 

âncoras de referência nos extremos da amplitude perceptual (Williams, Davies 

& Chadury, 2000), o efeito da não compreensão das âncoras distais (Watkinson 

et al., 2013) e o efeito teto (Terwee, 2007). Ademais, a metodologia psicofísica 

elimina a influência inter-examinadores, pois o EFP reflete a relação estímulo-

percepção do próprio indivíduo avaliado e não possue correlação com o 

avaliador em si.    

A EPADRMO possui como desfechos secundários o acesso a um nível de 

mensuração nominal da dor funcional, pela descrição de suas qualidades, e uma 

análise da qualidade da topografia dos movimentos executados, realizada pelo 

examinador. Optamos por mantêr o relato das qualidades da dor livre para não 

restringir a seleção de descritores, o que torna esta medida meramente 

informativa e sem influência nos escores da escala. Por outro lado, os tópicos de 

qualidade do movimento foram criteriosamente delimitados para permitir uma 

avaliação padronizada dos movimentos de cada indivíduo.    

As analises psicométricas realizadas demonstraram uma confiabilidade 

inter-examinadores adequada com ausência de efeitos teto e piso para a medida 

de QM e uma validade de constructo positiva tanto para o EFP quanto para a 

medida de QM, visto que mais de 75% dos resultados encontrados estão de 

acordo com as hipóteses de análise levantadas. Além disto, a análise da 

consistência interna de ambas as medidas por meio do coeficiente de Alfa 

Cronbach comprovou sua fidedignidade (Terwee et al., 2007). 

Pelo fato desta escala não ter sido desenvolvida para ser auto-aplicada, 

optamos por não avaliar a validade de face. O item validade do critério também 

não foi avaliado, visto que o mesmo só pode ser considerado quando há um 

instrumento de comparação que seja padrão-ouro, o que não é o caso dos 
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instrumentos de avaliação do ombro. Além disso, houve participação ativa dos 

pacientes durante o processo de seleção das funções que comporiam a escala 

(experimento 2) e precauções foram tomadas em um estudo piloto para avaliar 

a interpretabilidade das instruções. Em conjunto, estas medidas representam a 

maior parte dos critérios de qualidade requeridos para a construção e validação 

de questionários na área da saúde (Terwee et al., 2007). 

Durante a comparação com as outras escalas, identificamos uma 

correlação moderada entre o EFP da dor relacionada ao movimento e o escore 

da EVA. De uma forma contrária ao que havíamos hipotetizado, parece haver 

alguma relação entre a intensidade da dor mensurada pela EVA e o gradiente 

de generalização da dor, quando derivado a partir de um grande conjunto de 

funções comumente relacionadas às queixas de dor para esta população de 

pacientes. A correlação negativa identificada sugere que indivíduos com 

expoentes menores, um indicativo de pouca variabilidade da magnitude de dor 

percebida ao longo das funções e um maior componente de generalização da 

dor, tendem a apresentar escores mais altos na EVA, enquanto os indivíduos 

com expoentes maiores, sugerindo a presença de dor em movimentos 

específicos ou uma grande variação da magnitude da dor percebida ao longo 

dos movimentos, apresentaram escores menores. As correlações identificadas 

entre o EFP e as escalas ASES e SPADI incapacidade sugerem um efeito 

semelhante, onde os indivíduos com EFP’s menores possuem maior 

incapacidade funcional para a execução de movimentos do cotidiano. Apesar do 

questionário SPADI dor avaliar a dor funcional, a ausência de correlação com o 

EFP sugere que seu nível ordinal de mensuração não oferece uma real 

compreensão do gradiente de generalização da dor para esta população de 

pacientes.  

A análise estatística realizada entre a medida de QM e os escores de 

incapacidade funcional demonstrou uma correlação moderada com o SPADI e 

com o SPADI incapacidade e uma correlação forte com o questionário CM. A 

correlação negativa com o SPADI incapacidade e positiva com o CM sugere que 

quanto pior for a qualidade do movimento ao longo das funções, maior será a 

percepção de incapacidade funcional durante a execução de movimentos do 

cotidiano e pior será a capacidade funcional objetiva, relacionada a amplitude de 

movimento e a força muscular. Todavia, não identificamos correlação entre o 
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EFP da dor funcional e os escores de QM e CM, o que sugere que as variações 

da magnitude percebida da dor ao longo dos movimentos independem da 

qualidade da topografia do movimento executado. Aparentemente, os 

questionários que avaliam a percepção subjetiva de incapacidade funcional de 

uma forma mais relacionada com a execução de funções do dia a dia, assim 

como o ASES e o SPADI incapacidade, possuem uma maior relação com o 

gradiente de generalização da dor.    

  Apesar das qualidades da dor percebida não influenciarem no escore 

geral, a análise de moda revelou uma maior frequência do descritor de dor 

funcional “queimação”.  

 

5. Discussão Geral:  

 O objetivo geral dos 3 experimentos realizados no presente estudo foi 

elaborar e iniciar o processo de validação psicométrica de um instrumento de 

mensuração capaz de acessar o gradiente de generalização da percepção 

dolorosa de pacientes com dor crônica no ombro em um nível escalar de razão 

e de uma forma dinâmica, dentro do contexto funcional em que ela é percebida.  

Tal escala foi desenvolvida com base no referencial teórico descrito na 

introdução, no qual a percepção consciente da dor foi tratada como parte de uma 

cadeia comportamental complexa com o objetivo final de promover a seleção de 

comportamentos protetivos, e a cronificação da dor em pacientes com queixas 

musculoesqueléticas foi compreendida como uma consequência de processos 

de aprendizagem associativa mediados pelos pareamentos vivenciados entre o 

US nocicepção e os eventos multissensoriais que coincidiram temporalmente 

com o US, ou que o antecederam, durante um episódio de dor aguda (Moseley 

& Vlaeyen, 2015). O nível de precisão da codificação destes pareamentos pelo 

cérebro seria responsável pelo gradiente de generalização da dor ao longo das 

classes de movimentos e pelo estado de adaptação comportamental do 

indivíduo com seu ambiente.  

 O desfecho principal da EPADRMO é o EFP, um número que representa 

o expoente do modelo matemático da Lei de Potência de Stevens. Por ser 

derivado de uma escala de razão, o EFP preserva todas as capacidades 

informativas dos outros níveis de mensuração (como informar se a dor está 

presente ou ausente ou se ela foi maior em alguns movimentos do que em 
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outros) e fornece uma informação a mais: como existe um valor zero absoluto e 

como as unidades de mensuração não são arbitrárias, o EFP é capaz de informar 

sobre o gradiente de generalização e sobre a amplitude de variação da 

magnitude da dor ao longo dos movimentos que compõe a escala, de uma forma 

quantitativa. Os achados das análises estatísticas realizadas nos experimentos 

1 e 3 corroboram com esta afirmação e oferecem uma comprovação clínica do 

referencial teórico descrito acima.  

Uma das principais vantagens da utilização de uma escala de razão para 

avaliar fenômenos perceptuais envolve o fato destas escalas serem altamente 

informativas. Enquanto não podemos ter certeza sobre o que exatamente os 

dados da EVA estão representando ou com base em que foram produzidos e 

não podemos inferir quantas vezes a percepção de dor de um indivíduo foi maior 

ou menor em um movimento em detrimento de outro em escalas ordinais como 

a SPADI dor, por exemplo, o EFP nos fornece um dado quantitativo sobre a 

influência que a modificação das demandas de um determinado movimento ou 

de uma classe de movimentos possui sobre o componente supralimiar da 

percepção dolorosa de um indivíduo, permitindo o cálculo da razão das 

diferenças entre as medidas de dor obtidas. Além disto, ao utilizar o 

procedimento de estimativa de magnitude da forma como o utilizamos no 

presente estudo, podemos afirmar que a razão entre as magnitudes da dor 

obtidas reflete a relação entre estímulo-percepção de uma forma que transende 

as dimensões da percepção dolorosa (Roberts, 1985; Helzner, 2012). Em outras 

palavras, estamos tendo acesso as modificações supralimiares da dor de um 

indivíduo de uma forma idependente de sua dimensão de origem, seja ela 

sensório-discriminativa, afetiva-emocional ou cognitiva-avaliativa. É importante 

ressaltar que não acreditamos que o uso do EFP exclua a necessidade de 

utilização de outras escalas e questionários que sejam capazes de fazer tal 

distinção entre as dimensões da dor para se obter uma melhor compreenção do 

quadro doloroso de um paciente, mas acreditamos que para acessar 

dinamicamente seu gradiente de generalização por meio da análise das 

variações da percepção dolorosa ao longo de um conjunto de movimentos e a 

influência deste gradiente sobre a seleção de comportamentos, tal distinção não 

é necessária e pode, inclusive, influenciar negativamente no processo de 

mensuração.   
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 Na literatura científica, identificamos outros estudos que tentam utilizar o 

método psicofísico de estimativa de magnitude para mensurar a dor clínica e 

experimental em um nível escalar de razão (Clark, Carroll & Janal, 2010; Colhado 

et al., 2013; Stevens, 1960; Urban, Keefe & France, 1984). Todavia, dentre estes 

estudos não encontramos nenhuma referência a avaliação da dor relacionada 

ao movimento. Se levarmos em consideração que a percepção da dor é um 

constructo de nosso cérebro que é grandemente influenciado pela história prévia 

de exposição de nosso organismo a contextos específicos; que estes processos 

inferenciais relacionados a percepção da dor podem ser estabelecidos para 

estímulos ou magnitudes de estímulos anteriormente inócuas via processos de 

condicionamento pavloviano (Jensen et al., 2012; Jensen et al., 2015a; Jensen 

et al., 2015b; Madden et al., 2015; Madden et al., 2016); que muitas das queixas 

de pacientes com dores crônicas relacionadas a disfunções 

musculoesqueléticas possuem manifestações funcional e que os sintomas 

relatados por estes pacientes podem não possuir correlação com a severidade 

da patologia diagnosticada (Wall, 1979; Dunn et al., 2014; Vincent et al., 2017), 

torna-se evidente que a avaliação da dor nesta população precisa levar em 

consideração o seu componente funcional, caso contrário estaremos deixando 

de ter uma compreensão real do quadro destes pacientes.  

Como exemplificado por Da Silva (2011), o estudo da dor clínica é 

dificultado pelo fato do estímulo exato não ser conhecido, ou se conhecido, não 

ser facilmente manipulado, de forma que o experimentador não tem controle 

direto sobre a dor. Um dado de nosso estudo que corrobora com está afirmação 

é o fato de que apesar da média do EFP da dor relacionada ao movimento no 

experimento 1 ter sido de 2,6 e a média do EFP no experimento 3 ter sido de 

3,46, valores relativamente próximos aos expoentes das funções de potência de 

outras classes de estímulos sensoriais relacionados a percepção dolorosa - 

como no caso do exponente de 3,50 do choque elétrico, por exemplo (Stevens, 

1960) – os altos desvios padrão dos EFP’s identificados em nosso estudo (2 e 

2,12, respectivamente) sugerem que diferentemente das dores provocadas em 

contextos relativamente “simples”, como no caso das dores induzidas em 

condições experimentais por choques elétricos ou por calor, a dor clínica em 

contextos funcionais estaria sujeita a influência de um conjunto muito maior de 

variáveis. Fatores como a história prévia de aprendizado perceptual e emocional 
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secundária a exposição ao contexto em questão (Kõrding et al., 2007; Amitay et 

al., 2014; Secundo, Snitz & Sobel, 2014; Yuille & Kersten, 2006), as variáveis 

biológicas relacionadas a resistência mecânica dos tecidos e a sensibilidade 

inflamatória do sistema imunológico (Sun, 2010), as variáveis psicológicas 

relacionadas a crenças errôneas e a catastrofização da dor (Picavet, Vlaeyen & 

Schouten, 2002; Moseley & Butler, 2015) e as variáveis comportamentais 

relacionadas ao controle aversivo (Rachlin, 1985; Baliki & Apkarian, 2015) e ao 

padrão biomecânico utilizado pelo indivíduo (Kõrding e Wolpert, 2004; Wolpert 

et al., 2011) poderiam explicar grande parte desta variabilidade.  

 Os achados do presente estudo vão ao encontro de outros trabalhos na 

literatura ao identificarem que a severidade da lesão em indivíduos com 

patologias do manguito rotador não possui correlação com a dor ou com a 

capacidade funcional destes indivíduos. Dunn et al. (2014) conduziu um estudo 

transversal com 393 pacientes sintomáticos com uma rotura transfixante 

atraumática do manguito rotador e identificou que os únicos fatores 

correlacionados com uma maior intensidade de dor foram o número de 

comorbidades, o baixo nível educacional e a raça, enquanto medidas 

relacionadas a severidade da lesão como o número de tendões envolvidos, a 

quantidade de retração, a presença de migração da cabeça umeral e a 

quantidade de degeneração gordurosa do supraespinal não apresentaram 

correlação com a dor. Brophy et al. (2014) avaliaram 434 pacientes sintomáticos 

com lesões atraumáticas do manguito rotador e identificaram que apenas a 

idade, sexo e ocupação apresentam correlação com o nível de atividade com o 

ombro, enquanto a espessura da lesão ou a quantidade de retração do tendão 

não apresentaram correlação.  

 Desta forma, os resultados do presente estudo corroboram com o que 

vem sendo sugerido por pesquisas relacionadas à neurociência e ao 

comportamento em dor crônica. Apesar do concentimento geral sobre o fato do 

velho modelo anatomo-estrutural ser algo ultrapassado, ele ainda não foi 

superado pela maioria e uma grande quantidade de pesquisas e de intervenções 

clínicas ainda se baseiam na premissa de que a fonte de quadros de dor crônica 

está relacionada a fatores estruturais e anatômicos. O presente estudo procura 

fornecer um modelo escalar que seja capaz de ir ao encontro do novo modelo 

biopsicossocial, ao permitir um acesso à dor com uma capacidade informativa 
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superior as outras escalas disponíveis que se prezam a avaliar a dor relacionada 

ao movimento nesta população de pacientes.  

O modelo biopsicossocial da dor crônica sugere, com base em diversos 

achados experimentais, que a experiência dolorosa será fortemente influenciada 

por uma série de fatores explícitos e implícitos, tais como crenças errôneas 

relacionadas a origem da dor, traços de personalidade, ganho secundário, 

catastrofização e o medo relacionado a dor (Crombez et al., 1999; Gatchel et al., 

2007; Apkarian, 2008). Tal influência faz com que grande parte dos instrumentos 

de mensuração disponíveis para acessar a dor percam seu grau de 

informatividade sobre o constructo, até o ponto onde não é mais possível 

distinguir se o que está sendo mensurado é, de fato, a dor do paciente. Pelo fato 

do EFP ser derivado diretamente do contexto em que a dor é vivenciada e em 

um nível escalar de razão, seu valor continuará informando sobre o gradiente de 

generalização e a amplitude de variação da dor relacionada a execução de 

movimentos mesmo sobre a influência de inúmeros fatores não determinados 

diretamente pela escala.    

 

6. Conclusão 

Acreditamos que a Escala Psicofísica de Avaliação da Dor Relacionada 

ao Movimento para pacientes com dor no ombro, desenvolvida ao longo dos 3 

experimentos, cumpre os objetivos inicialmente propostos. A validação interna 

da escala com base na teoria psicofísica, realizada no experimento 1, comprovou 

que a dor relacionada ao movimento em pacientes com queixa de dor no ombro 

pode ser mensurada em um nível escalar de razão.  

Por meio da análise dos valores obtidos através das estimativas de 

magnitude da dor funcional percebida durante a execução de 10 movimentos, 

selecionadas durante o experimento 2, e do expoente da função de potência 

obtido a partir destes valores, fomos capazes de compreender como a dor de 

cada indivíduo se manifesta no contexto em que ela é vivenciada e de mensurar 

seu gradiente de generalização e sua amplitude de variação ao longo dos 

movimentos que compõe a escala. 

As análises psicométricas realizadas durante o experimento 3 

demonstraram uma confiabilidade inter-examinadores adequada com ausência 

de efeitos teto e piso para a medida de qualidade do movimento e uma validade 
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de constructo positiva tanto para o expoente da função de potência quanto para 

a medida de qualidade do movimento.  Além disto, a análise da consistência 

interna de ambas as medidas por meio do coeficiente de Alfa Cronbach 

comprovou sua fidedignidade 

Por fim, é possível afirmar que o expoente da função de potência é capaz 

de mensurar quantitativamente o gradiente de generalização e a magnitude de 

variação da dor relacionada ao movimento de um indivíduo com dor no ombro 

com uma capacidade informativa superior as outras escalas disponíveis que se 

prezam a avaliar a dor relacionada ao movimento nesta população de pacientes, 

oferecendo um indicador indireto da precisão com a qual o evento doloroso 

original foi codificado pelo cérebro e uma oportunidade de identificarmos quais 

são as abordagens terapêuticas mais eficientes para reverter este processo de 

aprendizagem. Além disso, as medidas associadas de qualidade do movimento 

e a descrição das qualidades percebidas da dor funcional permitem uma 

compreensão mais completa das queixas relatadas por esta população de 

pacientes.  
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ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
FACULDADE DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. SETOR DE PSICOFÍSICA VISUAL CLÍNICA . 

Orientação Atencional, Estratégia de Busca Visual e Escalonamento Psicofísico da Dor em 

Indivíduos com Lesão no Ombro 

Pesquisadores: Rafael Krasic Alaiti; Profº. Dr. Marcelo F. Costa. 

Você esta sendo convidado para participar da primeira fase de um estudo que irá avaliar o padrão 

de movimentação ocular durante a execução de algumas tarefas com os membros superiores em indivíduos 

com lesão no ombro. Você terá que responder alguns questionários bem simples que irão identificar a 

intensidade de sua dor, como a sua dor piora durante a realização de movimentos e o quanto esta dor está 

influenciando em sua capacidade de realizar movimentos no dia a dia. A participação desta pesquisa não 

implica em nenhum risco, visto que nenhum procedimento é invasivo ou perigoso. Todavia, durante a 

realização dos movimentos com seus membros superiores seu ombro poderá ficar um pouco sensível. Para 

evitar que isto aconteça, utilizaremos um tempo de descanso adequado entre cada repetição, diminuindo o 

cansaço e a dor decorrentes da realização do teste.  

Os dados serão sigilosos e o nome dos participantes não serão divulgados. As eventuais despesas 

que você possa ter com o transporte para a realização desta pesquisa serão ressarcidas pelo pesquisador ao 

final do experimento. Frente a qualquer dano decorrente da pesquisa, você será indenizado.   

Você pode esclarecer suas dúvidas sobre qualquer aspecto deste estudo bem como desistir a 

qualquer momento em que desejar. A participação no exame é totalmente voluntária. Sua assinatura neste 

termo de consentimento indica que você concorda na utilização dos resultados deste exame para pesquisa, 

após ter lido a informação descrita acima (ou alguém ter lido para você). Este documento possui duas vias 

que deverão ser assinadas e rubricadas, sendo que uma irá ficar com o pesquisador e a outra com você. 
 

__________________________  __________________  _______________________________ 

Assinatura do Participante   Data          Assinatura do Pesquisador 
 

Nome do Paciente ______________________________________________________________ 

Nome do Responsável (grau)______________________________________________________ 

Documento de identidade No _____________________ Data de nascimento_____/_____/_____ 

Endereço _____________________________________________No__________Apto________ 

Bairro ______________________________Cidade ___________________________________ 

CEP _________________________Telefone_________________________________________ 

Contato com os Pesquisadores: Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia 

Experimental. Endereço: Avenida Professor Mello Moraes, 1721 Bloco-A sala D-9 

Butantã, CEP.: 05508-900, São Paulo, SP – Brasil. Telefones: (11) 30914263 ou (11) 3091-1914 Fax: (11) 30914357. 

CEP-HU: Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – CEP: 05508-900 – São Paulo – SP - 

Telefones: 3039-9457 ou 3039-9479 - E-mail: cep@hu.usp.br. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO CONSTANT-MURLEY 
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ANEXO III:  SHOULDER PAIN AND DISABILITY INDEX (SPADI) 
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ANEXO IV: ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 
 

 

0 ___________________________________________10 

 

Sem                                                                                      Máxima 

Dor                                                                                        Dor 
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ANEXO V: AMERICAN SHOULDER ELBOW SURGEONS QUESTIONNAIRE 
(ASES) 
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ANEXO VI: ESCALA PSICOFÍSICA DE AVALIAÇÃO DA DOR RELACIONADA 
AO MOVIMENTO PARA PACIENTES COM DOR NO OMBRO 
 
Nome:__________________________  Altura:_____ RGHC:_________  

Gênero:_____________ Idade:__________  Etnia:____________ 

Anos de estudo:___ Profissão:____________ Condição Profissional_________ 

Outras dores:_____________________         Dominância:_________________ 

Lado acometido:_______________   Duração dos sintomas:_____________ 

Remédios:____________________________________________________ 

Etiologia da lesão:_______ Realização prévia de Fisioterapia (sessões):______   

Realização prévia de Infiltrações:________________ 

Diagnóstico médico:       Avaliador:   

Julgamento de Linhas: 

__________________    Tamanho percebido:________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

_________       

 

____________________________   

 

_____        

 

______________________________________________________  

 

_______________________________________ 

 

_____ 

____________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________________________ 

_________ 
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Estimativa de Magnitude da Dor Relacionada ao Movimento:  

Instrução 1: “Neste momento, com o braço relaxado ao lado do corpo, você está sentindo alguma dor? 

Se sim, descreva as características desta dor” 

Presença de dor espontânea durante o repouso: ________ 

Tipo de Dor: _________________________________________________________ 

 
Instrução 2: “Realize um movimento de apontar com seu braço acometido em 90 graus de flexão na linha 

média (demonstrar para o paciente e permitir que ele realize a função). A intensidade da dor que você 

sentiu durante a realização deste movimento será representada pelo número 100 em uma escala que vai 

de 0 até infinito. Entenda que este valor não equivale a 100%. Agora descreva as características da dor 

que você sentiu”.   

Alcances:  

Alcance com uma mão na distância do braço a 90° de flexão:  

Estimativa de Magnitude: 100 

0-30 graus= 1          90 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 4   

60-90 graus= 3         Compensações em tronco ou cervical e MS= 5 

           Compensações em MS= 6 

           Sem compensações= 7  

Compensações observadas: ______________________________________  

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

Instrução 3: “Agora você irá realizar outros 9 movimentos. Após o término de cada movimento, você 

deverá atribuir um número que represente a intensidade da dor percebida durante a realização do 

mesmo. Lembre-se que você pode escolher qualquer número em uma escala de 0 até infinito, mas estes 

números devem representar quantas vezes maior ou menor foi a sua dor com relação àquela percebida 

durante o movimento de referência. Por exemplo, se a intensidade da dor durante a realização de um 

dos movimentos for duas vezes maior do que aquela percebida com o braço flexionado em 90 graus, o 

número atribuído deve ser de 200, enquanto se dor percebida tiver metade da intensidade, o número 

deve ser 50. Caso nenhuma dor seja percebida, o número pode ser 0. Além deste valor, descreva as 

características das dores percebidas” 

Obs: Demonstrar um movimento de cada vez de acordo com a sequência abaixo, dando um intervalo 

de 15 segundos entre uma realização e outra (evitar sensibilização). Solicitar a estimativa de magnitude 

e a descrição das qualidades da dor após o movimento mesmo que o paciente não tenha sido capaz de 

realiza-lo completamente. Selecionar apenas uma das opções referentes a qualidade do movimento. 

Alcance com uma mão na distância do braço a 60° de flexão: 

Estimativa de Magnitude:  

0-30 graus= 1          60 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 3   

           Compensações em tronco ou cervical e MS= 4 

           Compensações em MS= 5 

           Sem compensações= 6 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 
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Alcance com uma mão na distância do braço a 120° de flexão: 

Estimativa de Magnitude:  

0-30 graus= 1          120 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 5   

60-90 graus= 3         Compensações em tronco ou cervical e MS= 6 

90-120 graus= 4         Compensações em MS= 7 

           Sem compensações= 8  

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

Alcance com as duas mãos na distância do braço a 60° de flexão: 

Estimativa de Magnitude:  

0-30 graus= 1          60 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 3   

            Compensações em tronco ou cervical e MS= 4 

           Compensações em MS= 5 

           Sem compensações= 6 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

 

Alcance com as duas mãos na distância do braço a 90° de flexão: 

Estimativa de Magnitude:  

0-30 graus= 1          90 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 4   

60-90 graus= 3         Compensações em tronco ou cervical e MS= 5 

           Compensações em MS= 6 

           Sem compensações= 7  

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: _____________________________________________________ 

 

Alcance com as duas mãos na distância do braço a 120° de flexão: 

Estimativa de Magnitude:  

0-30 graus= 1          120 graus: 

30-60 graus= 2          Compensações em tronco, cervical e MS= 5   

60-90 graus= 3         Compensações em tronco ou cervical e MS= 6 

90-120 graus= 4         Compensações em MS= 7 

           Sem compensações= 8  

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 
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Movimentos associados: 
Levar a mão a boca flexionando o braço (simulando beber água): 

Estimativa de Magnitude:  

Não alcança a boca= 1 

Alcança com compensações em tronco, cervical e MS=2 

Alcança com compensações em tronco ou cervical e MS= 3 

Alcança com compensações em MS= 4 

Alcança a boca sem compensações= 5 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

Levar a mão a cabeça (simulando pentear o cabelo): 

Estimativa de Magnitude:  

Não alcança a boca= 1 

Alcança com compensações em tronco, cervical e MS=2 

Alcança com compensações em tronco ou cervical e MS= 3 

Alcança com compensações em MS= 4 

Alcança a boca sem compensações= 5 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

Colocar a mão no bolso de trás da calça com o dorso da mão virado para o 

corpo:  

Estimativa de Magnitude:  

Consegue chegar com o dorso da mão lateralmente à coxa= 1 

Consegue chegar com o dorso da mão sobre a região glútea= 2  

Alcança o bolso com compensações em tronco, cervical e MS= 3 

Alcança o bolso com compensações em tronco ou cervical e MS= 4 

Alcança o bolso com compensações em MS= 5 

Alcança o bolso sem compensações= 6 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 
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Segurar um objeto de 4 kg ao lado do corpo por 10 segundos:  

Estimativa de Magnitude:  

Consegue segurar <5 segundos=1 

Consegue segurar entre 5 e 10 segundos= 2 

Consegue segurar por 10 segundos 

Realizando compensações em nível de tronco, cervical e MS= 3 

Realizando compensações em nível de tronco ou cervical e MS=4 

Realizando compensações em nível de MS=5 

Sem realizar compensações= 6 

Compensações observadas: ______________________________________ 

Tipo de Dor: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escore Qualidade do Movimento: 
Obs: Baseada na mediana da pontuação das funções.  

 

QMG baixa < 3 QMG moderada Entre 3 e 5,5 QMG excelente 6 


