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1. Introdução 

 

As desordens musculoesqueléticas do ombro têm incidência e 

prevalência elevada na população em geral. Estudos revelam que 14 a 21% 

das pessoas apresentam sintomas de dor no ombro. Estima-se ainda que dois 

de cada três indivíduos tenham, ao menos, um episódio de dor no pescoço ou 

nos ombros em algum momento da sua vida (KNAUT et al, 2010). 

Estas afecções estão muito relacionadas a profissões ou atividades que 

requerem uso repetitivo. As posturas sustentadas com o membro superior 

elevado também são fatores muito comuns no desenvolvimento destas lesões 

(NAWOCZENSKI et al, 2006; LECLERC et al, 2004). No Brasil, mais de 80% 

dos diagnósticos que resultaram em concessão de auxílio-acidente e 

aposentadoria por invalidez pela Previdência Social deve-se a distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho. Entre esses, capsulite adesiva, 

síndrome do manguito rotador, tendinite bicipital e tendinite calcárea do ombro 

(MENDONÇA JUNIOR; ASSUNÇÃO, 2001). 

As afecções do ombro geralmente comprometem as habilidades 

funcionais, as atividades de trabalho e a qualidade de vida das pessoas, 

principalmente por causa da dor e da redução da mobilidade articular. Além 

disso, as afecções nessa articulação representam importante problema 

socioeconômico por interferir na assiduidade e produtividade dos trabalhadores 

em seus serviços (GROOTEN et al, 2007; HOOFTMAN et al, 2008) e por 

implicar em alto investimento no tratamento desses pacientes. Em países 

europeus, são responsáveis por 18% dos gastos das seguradoras com 

afastamentos de funcionários (MEISLIN; SPERLING; STITIK, 2005). Apesar da 

maioria das informações obtidas na literatura serem de estudos realizados na 

Europa e na América do Norte, seus dados também condizem com a realidade 

brasileira, na qual muitas pessoas trabalham em condições ergonômicas não 

ideais. 
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As lesões do ombro podem surgir de formas conhecidas ou 

desconhecidas. A capsulite adesiva é uma delas, por caracterizar-se pela dor 

insidiosa e progressiva e perda da mobilidade ativa e passiva da articulação 

glenoumeral (VERMEULEN et al, 2006; RUNDWUIST, 2007; JOHNSON et al, 

2007; LUBIECKI; CARR, 2007). No entanto, as partes moles são as regiões 

mais comuns de sofrer lesão nesta articulação. Frequentemente a queixa mais 

relatada pelos pacientes é a dor, seguida de instabilidades e, na maioria das 

vezes, grandes ou pequenas limitações funcionais, sintomas que levam os 

indivíduos a buscarem tratamentos clínicos e especializados (HEBERT, 2009; 

HJELM; DRAPER; SPENCER, 1996). 

O tratamento desta articulação exige do profissional de saúde um bom 

conhecimento das estruturas ósseas, assim como das estruturas 

musculotendinosas (HEBERT, 2009; YANG; LIN, 2006). Além da busca por um 

bom tratamento, são necessários bons instrumentos para avaliar a gravidade 

dos sintomas e o estado funcional do ombro, e estas ferramentas têm que ser 

validas, confiáveis e sensíveis a mudanças clínicas (VAN DER HEIJDEN; 

LEFFERS; BOUTER, 2000).  

Para avaliar aspectos sobre a gravidade dos sintomas e do estado 

funcional do ombro foram criados alguns questionários. Contudo, a maioria 

deles está na língua inglesa. Para se utilizar medidas de avaliação em saúde 

desenvolvidas e utilizadas em outro idioma é necessário realizar a equivalência 

transcultural, sendo desnecessário criar e validar outro instrumento que avalie 

a condição de interesse (MENDONÇA JUNIOR; ASSUNÇÃO, 2001). 

Atualmente existem versões validadas e traduzidas para o português de 

alguns questionários para avaliação do ombro e, entre eles, o Disabilities of the 

Arm, Shoulder and Hand Scale – DASH, que avalia sintomas e afecções do 

membro superior, o Athletic Shoulder Outcome Rating Scale, uma escala 

específica para a avaliação do ombro em atletas, o Western Ontario Rotator 

Cuff Index – WORC, que avalia a qualidade de vida para as afecções do 

manguito rotador, a versão modificada da The University of California at Los 

Angeles Shoulder Rating Scale – UCLA, que avalia o pré e o pós-operatório de 

lesões degenerativas do manguito rotador e o American Shoulder and Elbow 
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Surgeons Standardized Shoulder Assessment – ASES, que avalia a função do 

ombro (MENDONÇA JUNIOR; ASSUNÇÃO, 2001; OKU et al, 2006; CHENG et 

al, 2008; LOPES et al, 2006; ORFALE;  ARAÚJO; FERRAZ et al, 2005; Knaut 

et al, 2010). No entanto, nenhum instrumento de avaliação prospectiva 

específico do ombro, como o Shoulder Rating Questionnaire – SRQ foi 

traduzido seguindo o rigor metodológico adequado de validação para o 

português do Brasil.  

O SRQ é um questionário auto-administrado que avalia a gravidade dos 

sintomas e o estado funcional do ombro e mostrou-se válido, confiável e 

sensível a mudanças clínicas na sua versão original (L'INSALATA et al, 1997). 

A tradução e a adaptação cultural do SRQ para o idioma português irá 

disponibilizar uma nova ferramenta para os profissionais de reabilitação 

brasileiros nos ambientes clínicos e de pesquisa e irão auxiliar na padronização 

dos métodos de avaliação funcional do ombro no Brasil com relação aqueles 

utilizados em outros países, possibilitando, dessa forma, comparar estudos 

realizados em diferentes populações.  

A grande maioria das lesões do ombro causa dor e limitações funcionais. 

Esses sintomas são os fatores predisponentes que levam o indivíduo a 

procurar tratamento clínico. Como o exame físico é indicador insuficiente para 

avaliação de aspectos funcionais e sociais torna-se necessário o uso de 

instrumentos de avaliação que possam ser usados na prática clínica (LOPES et 

al, 2006). 

Para se avaliar aspectos sobre a gravidade dos sintomas e o estado 

funcional do ombro foi desenvolvido o SRQ na língua inglesa. A sua tradução e 

adaptação cultural para a língua portuguesa do Brasil busca contribuir para 

melhor compreensão da área por se tratar de um instrumento de avaliação 

específica do ombro, validado, confiável e sensível a mudanças clínicas, o qual 

permite avaliar de forma prospectiva a gravidade dos sintomas e a função do 

ombro. Este questionário auxiliará os profissionais de reabilitação e os 

pesquisadores brasileiros, que contarão com mais um instrumento de medida a 

ser aplicado em pacientes com alterações funcionais no ombro. 
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O objetivo geral do presente estudo foi a tradução, adequação do SRQ 

para a língua portuguesa do Brasil e a sua validação. A partir disto, foram 

estabelecidos objetivos específicos como: garantir a equivalência semântica da 

versão portuguesa do Brasil, quanto à clareza, equivalência de significado e 

linguagem coloquial; garantir a equivalência do conteúdo, assegurar a fácil 

compreensão, a ausência de redundância e a relevância dos itens; avaliar a 

fidedignidade da versão portuguesa do SRQ, quanto à coerência interna e 

reprodutibilidade; verificar a validade e avaliar a sensibilidade à mudança. 
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2. Materiais e Métodos 

 

O presente estudo foi precedido de uma autorização formal aos autores 

do Shoulder Rating Questionnaire - SRQ para a sua tradução e validação para 

a língua portuguesa do Brasil (ver ANEXO I).  

Para garantir a qualidade da versão brasileira do SRQ foram adotadas 

as regras metodológicas de equivalência cultural e de avaliação das qualidades 

psicométricas recomendadas pelo European Reserch Group on Health 

Outcomes – ERGHO, e pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da 

Universidade de Coimbra – CEISUC (MEADOWS; BENTZEN; TOUW-OTTEN, 

1997; FERREIRA; MARQUES, 1998). 

 

2.1 Desenho do Estudo 

 

O estudo foi concebido para adaptação cultural e linguística, bem como 

validar o Shoulder Rating Questionnaire elaborado por L'Insalata et al (1997) 

para amostras brasileiras. 

A primeira fase foi a tradução do inglês para o português seguido por 

uma retro tradução para o idioma original para comparação com a versão 

original.  Após existir a primeira versão do instrumento foi realizada uma 

revisão por um comitê de peritos para verificação da validade de conteúdo. A 

segunda fase foi de verificação da Equivalência e aplicação ao público alvo. 

Estas duas fases constituíram o processo de adaptação cultural e linguística do 

SRQ. A terceira fase compreendeu a análise da confiabilidade, agilidade, 

sensibilidade a mudanças clínicas e da validade da versão brasileira do SRQ.  
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2.2 Seleção dos Participantes do Estudo 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana 

de Medicina e Saúde Pública e depois do pedido de autorização e respectivo 

deferimento das instituições, o estudo foi realizado na Clínica Avançada de 

Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – CAFIS, no 

Instituto Baiano de Reabilitação (IBR), na Associação de Pais e Amigos 

Excepcionais (APAE) e na Clínica de Fisioterapia Ane Regina (Physioserv), 

localizado na cidade de Salvador - Bahia (ver ANEXO II a VI). 

A população do estudo foi constituída por indivíduos adultos com 

sintomatologias musculoesqueléticas no ombro. Tinham que corresponder aos 

critérios de inclusão estabelecidos e estar a receber tratamento fisioterapêutico 

para o seu problema nas instituições referidas.  

Os pacientes foram informados da não obrigatoriedade de responder o 

instrumento. Antes da coleta dos dados, foram explicados os objetivos, 

procedimentos, confidencialidade e metodologia do estudo. A seleção dos 

participantes pressupôs o seu termo de consentimento livre e esclarecido de 

acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que informa 

aos sujeitos da pesquisa os objetivos, a natureza da pesquisa, os riscos 

envolvidos, a importância do sigilo de informações, bem como direcionamento 

dos resultados obtidos e benefícios associados à participação na pesquisa (ver 

APÊNDICE I).  

 

2.3 Critérios para escolha dos participantes do estudo 

 

Os sujeitos acessados tiveram como critério de inclusão ter sido 

diagnosticado clinicamente sobre uma lesão do ombro emitido por um médico 

com base na Classificação Internacional de Doenças – CID 10 para a lesão do 
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ombro. O último critério de inclusão foi estarem iniciando ou sendo submetidos 

a tratamento fisioterapêutico para a lesão do ombro nas entidades 

selecionadas. 

Os critérios de exclusão foram:  

 Não saber ler e nem escrever; 

 Ser portador de qualquer tipo de déficit neuromotor ou cognitivo grave. 

 

2.4 Etapas do Estudo 

 

2.4.1 Primeira Fase: Equivalência Semântica 

 

A primeira etapa, Equivalência Semântica, consistiu na verificação da 

construção das perguntas ou itens e se mantêm o mesmo significado da língua 

original (FERREIRA; MARQUES, 1998). Por isso, a versão original do Shoulder 

Rating Questionnaire foi traduzida para a língua portuguesa e posteriormente 

retro traduzido para a língua inglesa por dois tradutores bilíngues. A primeira 

tradução foi realizada por dois tradutores bilíngues, os quais traduziram do 

inglês para o português. Essas duas versões em português transformaram-se 

em única versão após o consenso entre os dois tradutores e o pesquisador. 

Depois a versão em português foi retro traduzida para a língua inglesa por 

outros dois tradutores cuja origem linguística foi inglesa. Essas duas versões 

em inglês passaram por novo consenso pelos tradutores e pesquisador para se 

chegar a uma versão em inglês, a qual foi comparada com a versão original 

para verificar se havia diferenças significativas. As versões obtidas por este 

processo foram analisadas no sentido de verificar a sua qualidade quanto à 

clareza, linguagem coloquial e tradução literal, assim como a equivalência de 

significado dos itens traduzidos. Foi realizado o consenso sobre a versão 
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traduzida para construir a primeira versão portuguesa ou versão de 

reconciliação do Shoulder Rating Questionnaire. 

Esta última versão foi revista por três peritos clínicos, um médico e dois 

fisioterapeutas, ambos com mais de cinco anos de experiência clínica e 

conhecedores das duas línguas. Para esta revisão foi solicitada a comparação 

item a item da versão de reconciliação com a versão original em inglês, 

devendo-se assinalar a sua concordância e sugerir alterações que poderiam 

melhorar a tradução. Assim como cada item também foi avaliado quanto a sua 

pertinência sobre a avaliação do conteúdo do instrumento. Após esta revisão, a 

segunda versão de reconciliação foi construída. 

Participaram, desta primeira fase, tradutores juramentados e 

profissionais da entidade Park Idiomas.  

A documentação demonstrando todas as etapas realizadas para a 

tradução e a adaptação cultural foi enviada ao autor do questionário original 

(versão em inglês), a fim de garantir a adequação do processo realizado e da 

tradução obtida. 

 

2.4.2 Segunda Fase: Análise Semântica 

 

A validade do conteúdo representa o quanto os itens de determinado 

instrumento cobrem a forma adequada e representativa o seu conteúdo. A 

análise semântica é a avaliação da adequação dos itens ao público alvo, ou 

seja, é quando ocorre a interlocução com o público alvo. Estas avaliações 

geralmente acontecem de forma mais qualitativa, através dos julgamentos de 

profissionais e/ ou de pessoas comuns, referente à clareza, inclusão de todos 

os conceitos, redundância de itens e escalas de instrumento (FERREIRA; 

MARQUES, 1998; SILVA, 2005). 
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Para a concretização desta fase, além da avaliação dos peritos clnicos 

foram entrevistados oito pacientes com injurias no ombro e que estavam 

iniciando ou submetidos a tratamento fisioterapêutico para a sua lesão. Nestes 

pacientes buscou-se a representação do perfil da população brasileira e os 

mesmos foram desconsiderados para a realização da terceira fase. Nesta 

entrevista, foram definidos os seguintes objetivos: 

 Analisar a existência (ou inexistência) de perguntas ou de itens que 

pudessem ser considerados irrelevantes; 

 Analisar a existência ou inexistência de perguntas ou de itens que 

pudessem ser considerados redundantes; 

 Analisar a ausência de perguntas ou de itens que pudessem ser 

considerados relevantes; 

 Analisar, em termos genéricos, a aceitabilidade e a compreensibilidade 

do instrumento de medição. 

Com o resultado das entrevistas, foi realizada uma análise que serviu 

para a construção da versão pré-final do SRQ, em português, para ser utilizada 

na terceira fase.   

 

2.4.3 Terceira Fase: Estudo da Fidedignidade / Validade de Constructo / 

Sensibilidade a Mudanças 

 

A fidedignidade demonstra que uma avaliação pode ser repetida quando 

administrada em mais do que uma ocasião ou por mais do que um observador, 

em circunstâncias semelhantes, produzindo resultados também semelhantes. 

Este conceito pressupõe homogeneidade de conteúdo (consistência interna) e 

reprodutibilidade (FERREIRA; MARQUES, 1998; SILVA, 2005). 

A consistência interna corresponde à medida que todos os itens de uma 

escala avaliam aspectos de um mesmo atributo ou conceito e não de diferentes 
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conceitos. Para avaliar a consistência interna dos itens do instrumento foi 

utilizado o coeficiente alfa de Cronbach. 

Para verificar se a medida produz o mesmo resultado em ocasiões 

diferentes, quando a pessoa que responde é a mesma e está em situação 

parecida utiliza-se a reprodutibilidade, por meio de um coeficiente de 

correlação. A reprodutibilidade foi testada pela aplicação da versão pré-final do 

SRQ em dois momentos (teste – reteste), com um intervalo de quatro semanas 

e comparado com o estudo original. Utilizou-se o Coeficiente de Correlação 

Intraclasse para verificar a associação da primeira com a segunda aplicação do 

instrumento (SILVA, 2005). 

A validade do constructo é o resultado da análise das relações lógicas 

existente entre o instrumento avaliado e outras medidas e/ou padrões de 

valores (FERREIRA; MARQUES, 1998).  

No presente estudo, a análise funcional na realização das atividades do 

American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder Assessment 

Form – ASES, versão traduzida e validada para o português do Brasil, foi 

comparada com a do SRQ. Nesse ínterim, a avaliação da correspondência 

entre os resultados do instrumento aplicado (SRQ) com outro instrumento já 

validado (ASES) foi realizada com o auxílio do teste correlação de Spearman.  

A técnica de análise fatorial pelo método de componentes principais foi 

utilizada para avaliar a validade da composição dos domínios do SRQ. 

Para avaliar a capacidade do instrumento em captar as mudanças 

decorrentes do tratamento utilizou-se o teste t para medidas repetidas, 

comparando-se a pontuação no escore total do SRQ na primeira e na segunda 

avaliação. 

Na comparação dos escores obtidos no instrumento de acordo com 

variáveis selecionadas utilizou-se o teste t ou a ANOVA (com teste post hoc 

LSD) de acordo com cada caso. 

 

2.5 Instrumentos Utilizados 
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2.5.1 Shoulder Rating Questionnaire – SRQ 

 

O instrumento denominado “Shoulder Rating Questionnaire” 

(L'INSALATA e colaboradores, 1997) é um questionário auto-administrado, 

composto por 21 itens (ver Quadro 1) que avaliam a gravidade dos sintomas e 

do estado funcional do ombro e foi construído para medir o impacto da lesão 

por meio de seis domínios que forma um escore do domínio e um escore total. 

São eles: I – Avaliação Global, II – Dor, III - Atividades Diárias, IV – Atividades 

Recreativas e Esportivas, V – Trabalho e VI – Satisfação com a área de 

melhoria. Nesta parte final, este domínio permite que o(a) paciente escolha 

duas áreas nas quais ele ou ela acredite que a melhora seja mais importante.   

Quadro 1 – Conteúdo abreviado do domínio, itens e pontuação do SRQ. 

Domínios Itens Descrição Pontuação 

Avaliação 
Global 

1 Escala Analógica Visual 0 – 15 

Dor 2 
3 
4 
5 

Gravidade da dor em repouso 
Gravidade durante as atividades 
Frequência da dor interfere no sono 
Frequência da intensidade da dor 

 
8 – 40 

Atividades 
Diárias 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Avaliação geral da limitação 
Dificuldade em tirar a camisa 
Dificuldade em pentear o cabelo 
Dificuldade em alcançar prateleiras 
Dificuldade em coçar as costas 
Dificuldade em carregar peso 

 
 

4 – 20 

Lazer e 
Atividades 

Recreativas 

12 
13 

 
14 

Avaliação geral de atividades recreativas 
Grau de dificuldade jogando tênis ou a bola de 
uma mão para outra 
Avaliar dificuldade de uma atividade da escolha 
do paciente 

 
 

3 – 15 

Trabalho 15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

Classifica a forma de trabalho 
Freqüência da incapacidade de fazer qualquer 
trabalho 
Dificuldade de trabalhar de forma eficiente 
Necessidade em diminuir o dia de trabalho 
Mudança de forma para realização do trabalho 

 
 
 
 

2 – 10 

Satisfação 20 Grau de satisfação com o seu ombro  

 21 Permite o paciente escolher 2 áreas que tenha 
interesse na melhora 
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O escore total é calculado pela somatória da pontuação de cada 

domínio. No entanto, cada domínio é calculado de forma diferente.  

O domínio da Avaliação Geral consta de uma questão (Item 1) que 

consiste de uma escala visual analógica de dez centímetros de comprimento, 

onde o paciente é solicitado a marcar o nível de sensação geral de bem-estar, 

cujos extremos (0 e 10) referem-se as sensações extremas (muito ruim a muito 

bom).  

Os demais domínios possuem opções de resposta que variam de “A” a 

“E” (Muito Intensa; Intensa; Moderada, Leve, Nenhuma). A pontuação em cada 

item varia de 1 a 5, e é marcada atribuindo o valor 1 à opção de resposta “A” 

(Muito Intensa), até o valor 5 à opção “E” (Nenhuma). Estes domínios são 

computados calculando a média dos itens cujo resultado é multiplicado por 2. 

Posteriormente são ponderados por pesos específicos para constituir o escore 

do domínio. Estes pesos são descritos a seguir. 

O domínio da dor é composto por quatro questões (item 2 ao 5). O 

domínio das atividades diárias é composto por seis questões (item 6 ao 11). O 

domínio das atividades recreativas e esportivas consiste em três questões 

(item 12 ao 14). O domínio do trabalho inclui uma questão que não é 

computada no escore total (item 15), determina apenas o tipo de trabalho do 

paciente, as demais quatro questões (item 16 a 19) são utilizadas no cômputo 

do domínio. O domínio satisfação (item 20) consiste de uma única que não é 

incluída no escore total, assim como o domínio importância (item 21). 

O domínio de avaliação global é calculado pela pontuação marcada 

multiplicada por 1,5. O intervalo desta pontuação é de 0 – 15. Os outros 

domínios são calculados pelas médias das questões preenchidas e 

multiplicadas por dois. Usa-se este resultado e multiplica-se por outra 

pontuação conforme cada domínio.  

O domínio da Dor multiplica-se por quatro e o intervalo da pontuação é 

de 8 – 40. As Atividades de Vida Diária multiplica-se por 2 e o intervalo da 

pontuação é de 4 – 20.  
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As Atividades Recreativas e de Lazer multiplica-se por 1,5 e o intervalo 

da pontuação é de 3 – 15.  

O Trabalho multiplica-se por 1 e o intervalo de pontuação é de 1 – 10.  

O domínio da Satisfação e área de melhoria não está incluído na 

pontuação total.  

Assim, a pontuação total varia de 17 a 100 pontos. 

 

2.5.2 American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder 

Assessment Form – ASES 

 

O ASES é um instrumento elaborado pelo Research Committee of the 

American Shoulder and Elbow Surgeons e é dividido em duas seções: uma 

administrada pelo avaliador e outra auto-administrada pelo paciente. A última 

seção é composta por um item relacionado à dor e dez itens relacionados à 

função, com a validade, a confiabilidade e a responsividade dessa seção já 

comprovada. O item para dor é avaliado por meio da Escala Analógica Visual 

da Dor – EVA (10 cm) que varia de "no pain at all" a "pain as bad as it can be". 

Os itens para função são avaliados por meio de uma escala do tipo Likert de 

quatro pontos. Os escores das subseções para dor e função são transformados 

em porcentagem e cada um representa 50% do escore final do teste, que pode 

variar de 0 (nenhuma funcionalidade) a 100 (função normal). 
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2.6 Organização do Estudo 

 

De acordo com as fases anteriores descritas, o estudo desenvolveu-se 

cronologicamente entre Janeiro de 2010 e maio de 2011. O quadro 2 sintetiza 

melhor os principais passos metodológicos seguidos durante este período.   

Quadro 2 – Organização esquemática do estudo 

Período N° de 
Indivíduos 

Parâmetros 
avaliados 

Instrumentos e 
medidas  

Instrumento 
resultante 

Janeiro a 
Março de 

2010 

 

___ 

 

Tradução e 
Equivalência 
Semântica 

SRQ original 

Tradução 
portuguesa do SRQ 

Retro-tradução do 
SRQ 

Questionário 
de avaliação 
do ombro – 

SRQ 
(Versão1) 

Março a 
Maio de 

2010 

___ Equivalência 
Semântica – 
revisão por 

peritos clínicos 

SRQ original 

Questionário de 
Avaliação do 

Ombro (Versão 1) 

Questionário 
de Avaliação 

do Ombro 
(Versão 2) 

Julho a 
Outubro de 

2010 

 

 

8 

 

Equivalência de 
Conteúdo Pré – 

Teste 

Questionário de 
Avaliação do 

Ombro – SRQ 
(Versão 2) 

Entrevista com 
indivíduos com 

sintomatologias no 
ombro 

Questionário 
de Avaliação 
do Ombro – 

SRQ (Versão3 
ou pré-final) 

Novembro 
de 2010 a 
Maio de 

2011 

 

102 

Fidedignidade Questionário de 
Avaliação do 

Ombro – SRQ 
(Versão 3) 

Questionário 
de Avaliação 

do Ombro 
(Versão final)  

  

86 

Validade / 
Sensibilidade a 

Mudança 

Questionário de 
Avaliação do 

Ombro – SRQ 

American Shoulder 
and Elbow 
Surgeons 

Standardized 
Shoulder 

Assessment Form 
(ASES) 
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2.7 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi realizada em seis etapas: a primeira foi à análise 

descritiva dos itens em termos de média e desvio padrão e correlação item-

total. A segunda foi à análise fatorial pelo método dos componentes principais, 

com rotação obliqua, com os respectivos autovalores, comunalidades e cargas 

fatoriais, como também o valor total de explicação das questões nos fatores 

selecionados. A terceira foi análise da consistência interna através do 

coeficiente do alfa de Cronbach. A quarta foi a avaliação da reprodutibilidade 

teste-reteste do instrumento. A quinta foi avaliação da correspondência entre 

os resultados do instrumento aplicado (SRQ) com outro instrumento já validado 

(ASES). A sexta etapa consistiu na comparação dos escores obtidos de acordo 

com variáveis selecionadas (escolaridade e satisfação). 

Para avaliar a fatorabilidade da matriz de correlação (para a análise 

fatorial), adotaram-se os procedimentos indicados por Tabachinik e Fidell 

(2001). O indicador KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que é uma medida de 

adequação da amostra para a análise fatorial foi classificado de acordo com a 

proposta de Kaiser (PASQUALI; 2001), assim, valores de KMO iguais ou 

superiores a 0,90 são considerados como maravilhosos, 0,80 como meritosos, 

0,70 como medianos, 0,60 como medíocres, 0,50 como miseráveis e abaixo de 

0,50 são considerados inaceitáveis. Ainda segundo Pasquali (2001) o Teste de 

esfericidade de Bartlett deve-se mostrar significativo. E, para considerar a 

validade do item na análise fatorial utilizou-se como regra a carga fatorial acima 

de 0,30 (PASQUALI, 2001; PEREIRA, 2001; HAIR et al, 2005).  

O alfa de Cronbach foi aplicado posteriormente para se conhecer o nível 

de consistência interna do instrumento como um todo, bem como, dos fatores 

demonstrados pela análise fatorial. O coeficiente alfa de Cronbach, de acordo 

com Hair et al, (2005) deve ser maior que 0,7. No entanto, na avaliação da 

consistência interna dos componentes e da avaliação geral do instrumento, 

optou-se pelos valores de referência estabelecidos por Hill e Hill (2001), nos 

quais acima de 0,9 é considerado excelente; entre 0,8 e 0,9 é considerado 



Página | 16  
 

bom; entre 0,7 e 0,8 é considerado razoável; entre 0,6 e 0,7 é considerado 

fraco; e abaixo de 0,6 é considerado inaceitável. 

As análises foram realizadas no pacote estatístico SPSS 15.0, onde se 

adotou um nível de 5% de significância. 

 

3. Resultados   

 

Fase 1 - Tradução e Verificação da Equivalência Conceitual e 

Semântica 

 

Após a tradução e a retro-tradução do SRQ de inglês para português e 

português para inglês, procedeu-se à análise e comparação das versões 

obtidas e do instrumento original, decidindo-se acerca da equivalência de 

significado dos itens traduzidos. Apesar dos tradutores apresentarem versões 

semelhantes surgiram algumas questões divergentes que foram discutidas e, 

após consenso, obteve-se a versão de reconciliação do SRQ, ou em 

português, a versão 1 do Questionário de Avaliação do Ombro. As decisões 

tomadas resumem-se no quadro 3. 
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Quadro 3 - Decisões tomadas na construção de reconciliação do SRQ 

Parte do questionário Expressão Original Equivalência semântica 

Item 2 During the past month, 
how would you describe 
the usual pain in your 
shoulder at rest? 
 

Durante o mês passado, 
como você descreveria a 
sua dor do ombro em 
repouso? 

Item 2 e 3 A) Very severe 
B) Severe 
 

a) Muito intensa 
b) Intensa 

 
Item 11 Lifting or carrying a full 

bag of groceries (8 to 10 
pounds [3,6 to 4,6]) 

Levantar ou carregar uma 
sacola cheia de 
mantimentos (5 quilos). 
 

Item 18 During the past month, on 
the days that you did work, 
how often did you have to 
work a shorter day 
because of your shoulder? 

Durante o mês passado, 
nos dias que você 
realmente trabalhou com 
qual freqüência você teve 
que trabalhar menos 
horas do que o normal por 
causa do seu ombro? 

 

No enunciado do item 2 foi substituído o termo “dor usual” por “sua dor” 

e como consenso nas respostas A e B adotaram as expressões “muito intensa” 

e “intensa”. No item 11 ficou estabelecido como o peso de “5 quilos” para ficar 

mais fácil o entendimento e por não ser muito utilizada a escala libra. E 

finalmente no item 18 que no seu enunciado a palavra “dia curto” foi substituída 

por “menos hora do que o normal” também foi ajustado para uma melhora da 

compreensão. 

 A versão de reconciliação depois foi submetida a três peritos clínicos 

que a analisaram quanto à clareza, linguagem coloquial, tradução, facilidade de 

compreensão, estilo de leitura e se cada item cobria de forma adequada e 

representativa o seu conteúdo. Todos classificaram esta versão como 

globalmente bem traduzida, precisa, com seus itens correspondentes ao 

conteúdo, de fácil compreensão e linguagem clara para os pacientes, fazendo 

apenas algumas propostas de alteração. No item 1 foi acrescido a numeração 

acima da barra para facilitar a marcação. No item 7 houve uma mudança de 

“pulôver” para “casaco”, por considerar que tornaria a tradução mais clara e de 

fácil compreensão. No item 12 as atividades esportivas foram substituídas de 

“beisebol, golfe” para “vôlei, natação” por serem atividades mais rotineiras no 
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cotidiano da população brasileira. E no item 13 o termo “fazer um saque de 

tênis” foi substituído por “algum movimento parecido com arremesso sobre o 

ombro” por ser uma ação mais comum entre os indivíduos (Quadro 4). 

 
Quadro 4 - Alterações obtidas após a retro-tradução da primeira versão em português e 
as modificações propostas pelo comitê de especialistas para a nova versão do Shoulder 

Rating Questionnaire 

Item Consensual após a tradução 
inicial 

Após a reunião do comitê 

1 Muito bem__________Muito 
mal 

Muito 
bem10_9_8_7_6_5_4_3_2_1_0Muito mal 

7 Vestir ou tirar um pulôver ou 
camisa. 

Colocar ou tirar um casaco ou camisa. 

12 Considerando todas as formas 
que você usa seu ombro 
durante atividades recreativas 
ou desportivas (ex.: beisebol, 
golfe, atividades aeróbicas, 
jardinagem) como você 
descreveria a função de seu 
ombro? 

Considerando todas as formas que você 
usa o seu ombro durante as atividades 
esportivas ou de lazer (ex. vôlei, natação, 
atividades aeróbica, jardinagem, etc.), 
como você descreveria a função do seu 
ombro? 

13 Durante o mês passado, quanta 
dificuldade você teve em 
arremessar uma bola sobre a 
mão ou fazer um saque no tênis 
por causa de seu ombro? 

Durante o mês passado, quanta 
dificuldade você teve em arremessar uma 
bola com a mão ou algum movimento 
parecido com arremesso sobre ombro 
devido o seu ombro? 

 

Fase 2 - Análise Semântica 

 

As entrevistas decorreram na Clínica Avançada de Fisioterapia da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – CAFIS, em Salvador, onde 

todos os entrevistados efetuavam tratamento fisioterapêutico. Foram 

entrevistados oito indivíduos, sendo sete mulheres e um homem.  

Iniciou-se a entrevista com uma breve explicação do trabalho a 

desenvolver e a sua justificativa. Posteriormente foi pedido o preenchimento do 

questionário, relembrando-se que o interesse não residia nas respostas, mas 

sim na formulação das perguntas. 

Quanto à análise global do instrumento, e no que se referiu a clareza, 

compreensão e adequação a cada indivíduo, resultou o consenso de que o 

questionário é um pouco grande, porém compreensível, respostas rápidas e 

úteis.  

Todos os pacientes consideraram a medida adequada a sua situação. 

Em seguida, procedeu-se a uma análise individual de cada pergunta e 
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respectivas respostas, para verificar da facilidade/dificuldade na compreensão 

dos termos usados, das instruções fornecidas, das questões e respectivas 

opções de resposta, bem como nas alternativas propostas pelos entrevistados, 

sempre que identificada a existência de qualquer problema.  

Desta forma verificou-se que, quanto à clareza, três indivíduos 

consideraram a questão 21 confusa tendo que repetir a leitura para 

compreender o texto. E apenas um indivíduo sugeriu uma inversão na 

pontuação da primeira questão para ficar parecida com a Escala Analógica da 

Dor a qual estava acostumado. Devido a isso optou-se por modificar as 

alternativas da questão 21. Referente à inversão da pontuação da escala do 

item 1 não foi realizado porque iria interferir na pontuação do escore total. O 

quadro 5 demonstra a alteração feita no item 21. 

 

Quadro 5 – Alteração feita na questão 21 após a análise do público alvo 

Item Versão reconciliação Após análise do público alvo 

21 Dor ____ 

Atividades diárias pessoais e 
domésticas ____ 

Atividades recreativas ou 
atléticas ____                      

Trabalho ____ 

a) Melhora da Dor_____ 

b) Melhora para realizar as 
atividades diárias pessoais e as 
atividades de casa ______ 

c) Melhora para realizar as 
atividades esportivas ou de 
lazer_______ 

d) Melhora para realizar as 
atividades do Trabalho_______ 

 

Fase 3 - Estudo da Fidedignidade / Validade de Constructo / 

Sensibilidade a Mudança 

 

Participaram do estudo 102 indivíduos, sendo 29 homens (28,4%) e 73 

mulheres (71,6%), com média de idade de 56,9 anos (desvio padrão de 12,1 

anos), com diagnóstico clínico, nível escolar, socioeconômico e cultural 

variados. Referente a escolaridade 8 (7,8%) declararam possuir o ensino 

fundamental completo, 7 (6,9%) o ensino médio incompleto, 43 (42,2%) o 

ensino médio completo e 44 (43,1%) possuíam o ensino superior incompleto ou 

completo. Quanto ao diagnóstico clínico 34 (33,3%) tinham síndrome do 
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impacto, 31 (30,4%) lesão do manguito rotador, 19 (18,6%) capsulite adesiva, 7 

(6,9%) fratura de úmero, 6 (5,9%) osteoartose acromioclavicular, 3 (2,9%) 

osteoartrose glenoumeral, 2 (2%) instabilidade glenoumeral. 

Nesta fase foi realizada primeiramente a análise da estatística descritiva 

do instrumento, apresentando os dados relativos à média e desvio-padrão dos 

itens (Quadro 6).  

Quadro 6 - Média e desvio padrão dos itens 

Itens Média 
Desvio 

Padrão 

item1 4,64 2,58 

item2_DOR 2,52 1,18 

item3_DOR 2,14 0,97 

item4_DOR 2,24 1,36 

item5_DOR 2,25 1,18 

item6_AD 2,59 0,89 

item7_AD 2,74 0,88 

item8_AD 2,71 1,17 

item9_AD 2,45 1,03 

item10_AD 2,31 1,26 

item11_AD 2,18 1,15 

item12_AE 2,40 1,19 

item13_AE 2,25 1,11 

item14_AE 2,39 1,24 

item16_TRAB 3,51 1,50 

item17_TRAB 3,13 1,53 

item18_TRAB 3,27 1,62 

item19_TRAB 3,15 1,55 

A correlação item-total variou de 0,43 com o item 14 (p < 0,001) a 0,71 

com o item 5 (p < 0,001). 

Os resultados da análise fatorial revelam a adequação da amostra tanto 

pelo teste de KMO (0,844) como pelo teste de Bartlett (χ2=1361,94; p<0,001). 

Conforme a classificação de Kaiser, este é um resultado satisfatório e confere 

validade aos resultados obtidos, além do mais os grupos estudados provêm de 

populações com a mesma variância como indica o teste de Bartlett (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Cargas Fatoriais e Comunalidades dos itens 

Itens 
Fatores 

Comunalidades 

1 2 3 4 5 

ITEM1_0A10     0,86 0,79 

Item 2 – DOR    0,80  0,70 

Item 3 – DOR    0,57  0,68 

Item 4 – DOR    0,87  0,75 

Item 5 – DOR    0,74  0,74 

Item 6 – AD 0,58     0,57 

Item 7 – AD 0,84     0,73 

Item 8 – AD 0,78     0,79 

Item 9 – AD 0,89     0,80 

Item 10 – AD 0,54     0,59 

Item 11 – AD 0,70     0,68 

Item 12 – ARE   0,87   0,82 

Item 13 – ARE   0,75   0,62 

Item 14 – ARE   0,90   0,74 

Item 16 – TRAB  0,94    0,93 

Item 17 – TRAB  0,94    0,95 

Item 18 – TRAB  0,99    0,95 

Item 19 – TRAB  0,96    0,92 

Autovalores 
7,14 2,54 1,70 1,36 1,03  

% da variância explicada = 

76,41 
39,65 14,10 9,43 7,54 5,70  

KMO = 0,844       

Teste de Bartlett = χ
2
=1361,94; p<0,001 
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A análise dos componentes principais revela a existência de cinco 

fatores com autovalores acima de 1,0. O total da variância explicada pelos 

fatores foi de 76,41%, distribuída nas seguintes proporções: Fator “1” com 

39,65%, Fator “2” com 14,10%, Fator “3” com 9,43%, Fator “4” com 7,53% e o 

Fator “5” com 5,70%.  

O fator “1” compreende aos itens 6 a 11 e se referem ao domínio das 

Atividades Diárias. O fator “2” compreende aos itens 16 a 19 e se referem às 

afirmativas relacionadas ao domínio do Trabalho.  O fator “3” compreende aos 

itens 12 a 14 e se referem ao domínio das Atividades Recreativas e Esportivas. 

O fator “4” compreende aos itens 2 a 5 e se referem ao domínio da Dor. O fator 

“5” compreende o item 1 e se referem a Avaliação Geral. 

 Além disso, evidenciou-se que as cargas fatoriais foram superior a 0,30, 

variando de 0,54 e 0,99, o que indicam um elevado índice de validade dos itens 

(Quadro 7). 

 A análise da variância explicada pelos fatores revela que o domínio das 

Atividades Diárias é o que explica maior percentual da variância, seguido pelo 

domínio do Trabalho, domínio das Atividades Recreativas e Esportivas, 

domínio da Dor e por último a Avaliação Geral. Tal fato sugere uma 

ponderação diferente da utilizada pelos autores do instrumento original 

(L'INSALATA e colaboradores, 1997). 

Para avaliar a adequação do instrumento quando utilizado apenas o 

fator único, recorreu-se a mesma técnica de análise fatorial, mas utilizando a 

extração de apenas um fator. Tal procedimento teve o intuito de verificar a 

possibilidade da utilização da pontuação geral do instrumento como uma 

medida de função do ombro. O total da variância explicada pelo fator único foi 

de 39,65% e as cargas fatoriais foram superior a 0,30, variando de 0,31 (item 

1) a 0,78 (item 8), o que indicam um elevado índice de validade dos itens no 

fator único, justificando, assim, a utilização da pontuação geral da escala como 

uma medida de avaliação da função do ombro. 

Os cinco fatores correspondem aos domínios do instrumento original, e 

no presente estudo apresentaram correlação entre si, variando de 0,26 entre 
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dor e a avaliação geral a 0,50 entre dor e atividades diárias; no entanto o 

domínio Avaliação Geral só apresentou correlação significativa com o domínio 

Dor, e o domínio Trabalho não apresentou correlação significativa com o 

domínio Dor. A correlação dos fatores com o escore total (SRQ) foram todas 

significativas variando de 0,51 (Trabalho) a 0,82 (Dor). Os resultados podem 

ser observados no Quadro 8.  

Quadro 8 - Correlação entre os domínios e o escore total 

 SRQ DOR ATIV_DIA ATIV_RE ATIV_TRAB AV_GERAL 

SRQ - 0,82
**
 0,76

**
 0,57

**
 0,51

**
 0,49

**
 

DOR 0,82
**
 - 0,50

**
 0,28

**
 0,17 0,26

**
 

ATIV_DIA 0,76
**
 0,50

**
 - 0,48

**
 0,49

**
 0,18 

ATIV_RE 0,57
**
 0,27

**
 0,48

**
 - 0,31

**
 0,15 

ATIV_TRAB 0,51
**
 0,17 0,49

**
 0,31

**
 - 0,14 

AV_GERAL 0,49
**
 0,26

**
 0,18 0,15 0,14 - 

* significativo ao nível de 0,05;  ** significativo ao nível de 0,01 

Em relação aos resultados da consistência interna do instrumento SRQ, 

observou-se que na avaliação global de todos os itens o Alfa de Cronbach foi 

de 0,89, o qual é considerado como bom conforme a classificação de Hill e Hill 

(1999). Índice de consistência interna similar foi encontrado no instrumento 

original, onde o alfa de Cronbach foi de 0,86 (L'INSALATA e colaboradores, 

1997). 

Quando analisado a consistência interna das dimensões do instrumento, 

constatou-se que o domínio Atividades Diárias positiva obteve um alfa de 0,88, 

o domínio Trabalho obteve um alfa de 0,98, o domínio Atividades Recreativas e 

Esportivas obteve um alfa de 0,81 e o domínio Dor obteve um alfa de 0,82. 
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Quadro 9 - Valores de consistência interna das escalas, e caso algum item seja retirado 

Itens 
Valores de alfa caso o item seja retirado 

1 2 3 4 Total 

ITEM1_0A10     0,90 

Item 2 – DOR    0,77 0,89 

Item 3 – DOR    0,79 0,88 

Item 4 – DOR    0,80 0,89 

Item 5 – DOR    0,72 0,88 

Item 6 – AD 0,87    0,88 

Item 7 – AD 0,85    0,88 

Item 8 – AD 0,84    0,88 

Item 9 – AD 0,84    0,88 

Item 10 – AD 0,87    0,88 

Item 11 – AD 0,86    0,88 

Item 12 – ARE   0,62  0,88 

Item 13 – ARE   0,81  0,89 

Item 14 – ARE   0,75  0,89 

Item 16 – TRAB  0,97   0,88 

Item 17 – TRAB  0,97   0,87 

Item 18 – TRAB  0,98   0,88 

Item 19 – TRAB  0,97   0,88 

Alpha de Cronbach das 

Escalas 
0,88 0,98 0,81 0,82 0,89 

 

No atual trabalho, também se buscou avaliar a consistências interna 

caso algum item fosse retirado da análise (Quadro 9). Em todas as situações 

constatou-se um alfa classificado de bom a excelente. Esse procedimento 

verifica se o item contribui para a consistência interna do instrumento, assim, 
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caso o valor de alfa do instrumento aumente após a retirada do item, constitui 

um indicativo para a retirada desse mesmo item. 

Verifica-se que apenas com a retirada do item 1, o valor de alfa seria 

alterado, no entanto, tal alteração não mudaria a característica de alta 

consistência do instrumento.  

Na avaliação da reprodutibilidade do instrumento verificou-se uma alta 

associação da primeira com a segunda aplicação do instrumento com o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse de 0,83 (p < 0,001). 

Na avaliação da correspondência entre os resultados do instrumento 

SRQ com outro instrumento, ASES, já validado, verificou-se a associação 

significativa entre os escores totais dos instrumentos na primeira (r = 0,50 ; p < 

0,001) e na segunda aplicação do instrumento (r = 0,67 ; p < 0,001).  Verificou-

se também a associação positiva significativa entre os domínios do SRQ com 

escore total do ASES, variando de 0,27 a 0,67; somente o domínio da 

Avaliação Geral não apresentou associação significativa com o escore total do 

ASES. 

Na comparação dos escores obtidos no instrumento de acordo com a 

Satisfação (item 20) utilizou-se a ANOVA com teste post hoc LSD. Neste caso 

as categorias 3 e 4 (bom e muito bom) foram agrupadas devido ao baixo índice 

de respostas nestas categorias, nenhum indivíduo marcou 5 (excelente). 
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Quadro 10 - Comparação em função da Satisfação nos domínios do SRQ 

Domínio do 

SRQ 
Satisfação N Média DP F P 

DOR Ruim 42 14,52 6,33 12,00 0,001 

Razoável 40 19,85 6,71   

Bom e Muito Bom  20 23,00 8,25   

ATIV_DIA Ruim 42 8,05 2,61 15,92 0,001 

Razoável 40 10,43 3,41   

Bom e Muito Bom  20 12,53 3,08   

ATIV_RE Ruim 42 3,86 2,61 8,31 0,001 

Razoável 40 6,08 4,08   

Bom e Muito Bom  20 7,35 3,47   

ATIV_TRAB Ruim 42 1,37 2,32 7,76 0,001 

Razoável 40 3,53 3,95   

Bom e Muito Bom  20 4,85 4,48   

AV_GERAL Ruim 42 5,67 3,70 6,37 0,003 

 Razoável 40 7,20 3,38   

 Bom e Muito Bom  20 9,20 4,22   

SRQ Ruim 42 33,47 10,08 27,47 0,001 

Razoável 40 47,08 12,98   

Bom e Muito Bom  20 56,93 15,04   

Foram encontradas diferenças significativas entre as categorias de 

satisfação em todos os domínios. E em todos os casos os indivíduos com 

maior satisfação apresentavam maior escore nos domínios do SRQ. Em todos 

os domínios os indivíduos que marcavam no domínio da Satisfação “Bom ou 

Muito bom” ou “Razoável” apresentavam escores significativamente superiores 

aqueles que marcaram “Ruim”. No domínio Atividades Diária e no escore Total 

(SRQ) os indivíduos que marcavam “Bom ou Muito Bom” obtiveram escores 

significativamente superiores aqueles que marcaram “Razoável”. Finalmente, 
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nos domínios Dor, Trabalho e Atividades Recreativas e Esportivas, a diferença 

entre os que marcavam “Bom ou Muito Bom” daqueles que marcavam 

“Razoável” não foi significativa. 

Na comparação da escolaridade nos escores obtidos no instrumento 

utilizou-se a ANOVA com teste post hoc LSD. Neste caso as categorias 

Fundamental completo e Médio incompleto foram agrupadas, assim como 

superior completo e incompleto, devido ao baixo índice de respostas nestas 

categorias. 

Quadro 11 - Comparação da Escolaridade com os Domínios 

Domínio do SRQ Escolaridade N Média DP F p 

DOR Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 
15 17,33 7,92 1,09 0,342 

Ensino Médio Completo 43 17,30 7,56   

Superior Incompleto  

ou Completo 
44 19,55 7,51   

ATIV_DIA Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 
15 8,62 2,05 2,32 0,104 

Ensino Médio Completo 43 9,52 3,57   

Superior Incompleto  

ou Completo 
44 10,63 3,60   

ATIV_RE Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 15 5,60 3,91 0,07 0,932 

Ensino Médio Completo 43 5,26 3,89   

Superior Incompleto  

ou Completo 
44 5,50 3,41   

ATIV_TRAB Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 15 2,43 3,49 2,16 0,121 

Ensino Médio Completo 43 2,17 3,56   
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Superior Incompleto  

ou Completo 
44 3,76 3,86   

AV_GERAL Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 15 6,90 3,71 0,51 0,604 

 Ensino Médio Completo 
43 7,40 4,21   

 Superior Incompleto  

ou Completo 
44 6,56 3,63   

SRQ_novo Fundamental Completo 

 ou Médio Incompleto 
15 40,89 12,83 1,130 0,327 

Ensino Médio Completo 43 41,65 16,34   

Superior Incompleto  

ou Completo 
44 45,99 14,74   

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os níveis de 

escolaridade em nenhum dos domínios. 

Para avaliar a capacidade do instrumento em captar as mudanças 

decorrentes do tratamento, buscou-se comparar os escores obtidos na primeira 

avaliação com aqueles obtidos na segunda avaliação. Neste ínterim, utilizou-se 

o teste t para amostras independentes. Os resultados podem ser observados 

no Quadro 12. 

Quadro 12 - Comparação dos escores do SRQ após 4 semanas de tratamento 

Aplicação Média D.P. T P 

SRQ1 15,31 1,64 -9,86 < 0,001 

SRQ2 17,68 1,90   

Nota-se que após o período de tratamento os pacientes obtiveram uma 

melhora significativa nos escores do SRQ (t = -9,86 ; p < 0,001). Isto indica que 

o instrumento é adequado para acompanhamento e consegue identificar 

melhoras na função do ombro. 
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Na comparação do tempo de preenchimento do instrumento de acordo 

com o sexo utilizou-se o teste t. 

Na comparação do tempo de preenchimento do instrumento de acordo 

com a escolaridade (item 20) utilizou-se a ANOVA com teste post hoc LSD. 

Quadro 13 - Comparação em função da escolaridade no tempo de preenchimento 

Escolaridade n Média DP F P 

Fundamental 

Completo 

 ou Médio 

Incompleto 

42 13,53 5,85 24,47 0,001 

Ensino Médio 

Completo 
40 10,07 4,18   

Superior Incompleto  

ou Completo 
20 6,30 1,94   

 

Foram encontradas diferenças significativas entre os diferentes níveis de 

escolaridade no tempo de preenchimento do instrumento. Especificamente, os 

indivíduos com nível Superior Incompleto ou Completo foram mais rápidos no 

preenchimento do que os indivíduos com Ensino Médio Completo (p < 0,001) e 

do que os indivíduos com  Fundamental Completo  ou Médio Incompleto (p < 

0,001). Verificou-se, também, que os indivíduos com Ensino Médio Completo 

foram mais rápidos no preenchimento do que os indivíduos com Fundamental 

Completo ou Médio Incompleto (p = 0,003). 
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4. Discussão  

 

A assistência com ênfase somente no tratamento de cura da doença 

baseada no modelo médico passou a orientar-se também no sentido de 

desvelar como a doença afeta o indivíduo nos níveis funcional e social. O 

modelo proposto pela Organização Mundial de Saúde – OMS, que unifica o 

conceito de função e disfunção, propõe uma taxonomia comum para a 

classificação do impacto da doença na vida do indivíduo, auxiliando o 

estabelecimento de metas para a reabilitação (HAGLUND; HENRIKSSON, 

2003; SAMPAIO; MANCINI, 2002). Neste contexto, a necessidade de medidas 

funcionais adequadas torna-se aparente na clínica e na pesquisa para 

determinar indenizações, predizer resultados, planejar readaptação funcional, 

indicar medidas de tratamento e de mudanças funcionais.     

No entanto, muitos estudos referentes ao tratamento das lesões, 

principalmente do ombro, têm dado pouca atenção às medidas do estado 

funcional e avaliam apenas os sintomas como dor, restrição da mobilidade e 

diminuição da força (VAN DER HEIJDEN; LEFFERS; BOUTER, 2000; RABIN 

et al, 2006; MILLAR et al, 2006). Na prática clínica é fundamental que as 

medidas do estado funcional possam avaliar a execução real das atividades 

que são importantes na vida diária e que permitam a auto avaliação e 

conclusão do próprio paciente. Além disso, essas medidas devem ser capazes 

de detectar mudanças clínicas relevantes em diferentes momentos para o 

mesmo indivíduo. 

Atualmente existem muitos questionários desenvolvidos na língua 

inglesa que avaliam os sintomas e/ou estado funcional do membro superior. 

Muitos destes questionários são aplicados a situações específicas para as 

afecções do ombro e outros para avaliação global do membro superior 

(LEGGIN et al, 2006; HABERMEYER; MAGOSCH; LICHTENBERG, 2006; 

MICHENER; MCCLURE; SENNETT, 2002; KIRKLEY; GRIFFIN; DAINTY, 

2003; ROACH et al, 1991; MCCLURE; MICHENER, 2003).  
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Alguns destes questionários existentes são: Constant-Murley Score, 

Constant Shoulder Score, University of California at Los Angeles – UCLA, 

Shoulder Rating Scale, Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand 

Questionnaire – DASH, American Shoulder and Elbow Surgeons Score - ASES, 

Simple Shoulder Test – SST, Short Form 36 – SF-36, Shoulder Disability 

Questionnaire – SDQ, Shoulder Pain and Disability Index – SPADI, Oxford 

Shoulder Score – OSS, Western Ontario Shoulder Instability Index – WOSI, 

Western Ontario Rotator Cuff Index – WORC, Athletic Shoulder Outcome 

Rating Scale, The Rotator Cuff Quality-of-Line Measure – RC-QOL, Western 

Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index – WOOS, Penn Shoulder Score – 

PSS e o Shoulder Rating Questionnaire –  SRQ. Apesar de Bot et al (2004) 

encontrarem 16 questionários com essa finalidade na literatura inglesa (BOT et 

al, 2004). 

Para avaliação do ombro os principais instrumentos utilizados na 

literatura internacional têm sido desenvolvidos no Brasil, seguindo os critérios 

recomendados. O SF-36, o DASH, o UCLA, o WORC, o ASES e o Athletic 

Shoulder Outcome Rating Scale são alguns dos questionários de avaliação do 

ombro que se encontram na versão em português do Brasil (OKU et al, 2006; 

LOPES; CICONELLI; REIS, 2007; LOPES et al, 2006; KNAUT et al, 2010).  

A busca pela utilização de questionários específicos do ombro 

aumentou, principalmente porque estes instrumentos têm demonstrado uma 

melhor capacidade à resposta do que as medidas genéricas em pacientes com 

desordens nesta articulação (LEGGIN, et al, 2006).  

Apesar de vários instrumentos de medidas voltados à avaliação da 

funcionalidade do ombro ser encontrados na literatura, porém apenas alguns 

apresentam versões em português. O Shouder Rating Questionnaire era um 

dos questionários que, até o presente estudo, não contava com uma versão 

para a língua portuguesa do Brasil elaborada após um processo metodológico 

específico. 

A versão em português do SRQ foi estabelecida após passar pelas 

etapas de tradução inicial, retro tradução, avaliação do comitê, pré-teste e 
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aprovação do autor da versão original seguindo um rigor metodológico 

(MEADOWS; BENTZEN; TOUW-OTTEN, 1997; FERREIRA; MARQUES, 

1998). As principais adequações culturais e linguísticas realizadas durante o 

processo ocorreram nas duas primeiras fases.  

A validação semântica e de conteúdo do SRQ brasileiro foi obtida 

revelando apenas alguns ajustes nos domínios da dor, das atividades diárias e 

nas atividades esportivas e de lazer. Os autores da versão holandesa do SRQ 

também fizeram alguns ajustes em alguns domínios. No entanto, desperta 

atenção ao domínio das atividades esportivas e de lazer que também sofreu 

mudanças sugerindo eventuais diferenças entre a cultura norte-americana, 

européia e brasileira no que se diz respeito às atividades esportivas e de lazer 

(VERMEULEN et al., 2005).  

Na análise semântica, a utilização de uma escala numérica, no item 1, 

foi uma sugestão proposta pelos peritos clínicos, baseados em estudos, que 

apresentam este tipo de escala como mais fácil de preencher e avaliar 

(CHANQUES, G. et al., 2010). A sua forma em apresentar a numeração já 

exposta evita o esquecimento do paciente em colocar a numeração. Com a 

aplicação do instrumento ao público alvo, foi realizada apenas uma alteração. 

Esta alteração ocorreu no item 21 que avalia as áreas que o paciente deseja 

melhorar. Devido uma dificuldade na compreensão de três pacientes (37,5%) 

optou-se por esclarecer melhor cada área referida como resposta.  

Como as medidas de avaliação devem ser instrumentos disponíveis para 

a acessibilidade dos profissionais de saúde espera-se que os resultados da 

ferramenta escolhida sejam validados e confiáveis. Contudo, o entendimento e 

a fácil compreensão das perguntas e dos escores dessas medidas de 

avaliação são fatores primordiais para a aceitação do seu uso na prática clínica 

(LEGGIN et al, 2006). Devido a isso, que na fase de pré-teste, a versão 

brasileira do SRQ teve as suas propriedades psicométricas, assim como a 

validade, confiabilidade e responsividade estudadas.  

Estudos desenvolvidos na língua original do SRQ apresentaram 

coeficientes de consistência interna que variaram entre 0.71 e 0.90 e índices de 
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replicabilidade que oscilaram entre 0.94 e 0.98 (L’INSALATA et al., 1997). 

Recentemente, o estudo que objetivou a adaptação transcultural da versão 

original do SRQ para a língua holandesa, os autores reportaram níveis de 

consistência interna de 0.89 para o questionário total e valores de 0.81 para o 

domínio da dor; 0.80 para o domínio das actividades da vida diária; 0.72 para o 

domínio atividades desportivas e de lazer, e 0.84 para o domínio trabalho. Os 

resultados do Teste-Reteste da versão Holandesa do SRQ e das suas sub-

escalas (domínios) variaram entre 0.63 e 0.86 (VERMEULEN et al., 2005). 

Estes resultados são compatíveis com os resultados obtidos pelo SRQ 

brasileiro. 

A consistência interna da versão brasileira do instrumento também foi 

avaliada e todos os domínios foram considerados como bom (HILL e HILL; 

1999). Quando comparado com o artigo original verificou-se um índice de 

consistência interna similar. Demonstra-se, assim, que a consistência interna 

nas duas versões foi equivalente e comprovando a consistência interna do 

instrumento (L’INSALATA et al., 1997). 

Referente aos domínios foi possível verificar uma correlação entre os 

mesmos, mostrando-se significativo, com exceção dos pares de domínio 

Avaliação Geral e Dor, e Trabalho e Dor. A correlação dos fatores com o 

escore total (SRQ) também se mostraram significativas, sendo a Dor com o 

maior índice de correlação (0,82) e o menor o Trabalho (0,51). Isso talvez se 

deva porque o preenchimento deste domínio só é recomendado quando o 

individuo exerce alguma função. Como a amostra foi variada e existiam 

indivíduos que não se encontrava em uma ocupação, este item acabou por 

sofrer interferência em seus resultados. 

Quando comparado ao tempo de preenchimento, foram encontradas 

diferenças significativas entre os diferentes níveis de escolaridade. Os 

indivíduos com nível Superior Incompleto ou Completo foram mais rápidos no 

preenchimento do que os indivíduos com Ensino Médio Completo e do que os 

indivíduos com Fundamental Completo ou Médio Incompleto. Verificou-se, 

também, que os indivíduos com Ensino Médio Completo foram mais rápidos no 

preenchimento do que os indivíduos com Fundamental Completo ou Médio 
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Incompleto. Sugerindo que quanto melhor o nível de escolaridade, melhor é a 

compreensão e preenchimento do questionário. 

Por apresentar bons níveis de fidedignidade, validade e reprodutibilidade 

o Questionário de Avaliação do Ombro – SRQ brasileiro demonstrou ser um 

instrumento capaz de avaliar a função do ombro. O mesmo já ocorreu em 

outros estudos. MICHER; LEGGIN (2001) fizeram uma revisão com onze 

escalas auto-administradas para a avaliação das incapacidades e limitações 

funcionais do ombro e demonstraram que o SRQ apresentou-se capaz nesta 

avaliação.  

Na prática clínica, quanto mais os instrumentos de avaliação são 

sensíveis a mudanças para que se possa registrar a eficácia da técnica 

utilizada no tratamento, melhores são para serem utilizados. A versão brasileira 

do SRQ mostrou-se altamente sensível a mudanças, sendo capaz de indicar 

melhora da função do ombro, como demonstrado pelo resultado do teste t para 

amostras independentes, indicando a melhora dos escores no SRQ após o 

tratamento. Como resultado, o instrumento mostrou-se eficaz para identificar 

melhoras na função. 

Segundo PAUL et al (2004), após uma análise transversal de validade e 

uma avaliação longitudinal da resposta a mudanças entre quatro questionários 

de avaliação específica do ombro objetivando verificar a validade, as respostas 

às mudanças clínicas e a facilidade de utilização, demonstraram que os 

escores do SRQ mudaram ao longo do tempo em indivíduos estáveis. Por fim, 

concluíram que apesar de todos os questionários terem aceitabilidade total 

semelhante e aceitabilidade pelo paciente, o SRQ foi um dos questionários 

mais sensíveis a mudanças clínicas. 

Outros estudos clínicos também utilizaram o SRQ para avaliar 

prospectivamente o estado funcional do ombro. Nestes estudos, o questionário 

foi utilizado para verificar a eficácia do tratamento sobre a lesão do ombro e 

verificaram que houve mudanças nas diferentes avaliações, o que demonstrou 

ser bom instrumento de avaliação e sensível a mudanças clínicas 
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(NAWOCZENSKI  et al , 2006; VERMEULEN et al, 2006; RUNDQUIST;  

LUDEWIG; BORSTAD, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES 

 

 Após análise de todos os dados, pode-se afirmar que a versão brasileira 

do SRQ possui características psicométricas que permitem a sua utilização na 

avaliação funcional do ombro. Além disso, este questionário foi classificado 

como fácil de compreender e de utilizar, o que reforça sua aplicabilidade.  

 Apesar de ter sido realizado um recrutamento para os participantes do 

estudo em instituições que oferecem o serviço de reabilitação para a população 

de baixa renda e, consequentemente, esperava-se um baixo nível de 

escolaridade, a amostra final apresentou uma maior frequência de indivíduos 

de alta escolaridade, o que poderia interferir na sua utilização por indivíduos de 

baixo nível de escolaridade. Entretanto, a análise semântica foi realizada por 

indivíduos deste segmento, o que compensa esta aparente limitação. Este 

aspecto sugere que as afecções da articulação do ombro sejam mais comuns 

em uma população com alta escolaridade ou que talvez sejam necessários 

estudos que possam avaliar, principalmente, o tempo de preenchimento do 

instrumento por uma população de baixo nível de escolaridade. 

 Apesar da metodologia utilizada ser recomendada na literatura existente, 

não existe ainda um consenso nas estratégias a adotar para avaliação de 

algumas características psicométricas. Na avaliação da sensibilidade à 

mudança foi determinado 4 semanas de intervalo entre cada aplicação por 

considerar que haveriam mudanças clínicas em cada individuo após este 

período. No entanto, com a existência de diferentes patologias, faltou a 

necessidade de integrar variáveis que pudessem ser melhor controladas no 

que diz respeito à patologia de base e à condição na qual se encontrava 

(aguda ou crônica). Contudo, torna-se interessante a aplicação do mesmo 
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instrumento em populações especificas para melhor avaliar a resposta à 

sensibilidade clínica. 

 Outras questões, ainda relativas à sensibilidade, é o fato da mesma ter 

sido calculada pelo teste t para amostras repetidas, ao invés de ter sido através 

da medida padronizada de mudança, o effect size (ES). No entanto, não existe 

um consenso sobre o melhor método para avaliar a sensibilidade a mudanças 

e por isso foi realizada uma análise capaz de mensurar se realmente o 

instrumento é sensível (MEADOWS, K., 1997; FERREIRA, P.; MARQUES, F., 

1998) . Talvez fosse interessante a medição do ES para uma comparação com 

o estudo original. 
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4. Conclusão 

 

Pela análise dos resultados obtidos, foi possível constatar que a versão 

brasileira deste instrumento é semanticamente equivalente à versão original, 

sendo ainda detentora de bons níveis de fidedignidade, quer quanto à sua 

coerência interna, quer quanto à estabilidade temporal. 

Acresce ainda a existência de níveis de validade aceitáveis 

relativamente ao conteúdo e constructo. A sensibilidade à mudança 

apresentou-se elevada, embora seja necessário definir os valores mínimos de 

mudança para facilitar a sua aplicação num contexto clínico. 

As conclusões obtidas pela realização deste estudo permitem afirmar 

que a versão brasileira do SRQ constitui um instrumento importante para a 

avaliação da função do ombro, considerando-se importante a sua utilização em 

futuros estudos.  

Com esta ferramenta os profissionais da área de reabilitação poderão 

planejar e acompanhar melhor o tratamento dos pacientes, podendo realizar 

comparações objetivas das funções específicas do ombro em indivíduos com 

diferentes diagnósticos clínicos. Assim como, toda comunidade científica 

brasileira que tem a disposição mais uma forma de avaliação que poderá ser 

aplicada como instrumento de medida em ensaios clínicos.    
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invalid. We encourage you to view the actual material at www.ejbjs.or or a library or other 
source. Information provided by third parties as to credits that may or may not be associated 
with the material may be unreliable. 
 
We are pleased to grant you non-exclusive, nontransferable permission, limited to the format 
described below, and provided you meet the criteria below. Such permission is for one-time use 
and does not include permission for future editions, revisions, additional printings, updates, 
ancillaries, customized forms, any electronic forms, Braille editions, translations or promotional 
pieces unless otherwise specified below. We must be contacted for permission each time such 
use is planned. This permission does not include the right to modify the material. 
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ANEXO II – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
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ANEXO III – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA CLÍNICA AVANÇADA DE 
FISIOTERAPIA DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
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ANEXO IV – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO INSTITUTO BAHIANO DE 
REABILITAÇÃO (IBR) 
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ANEXO V – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS EXCEPCIONAIS (APAE) 
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ANEXO VI – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ANE REGINA – PHYSIOSERV 
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ANEXO VII – SHOULDER RATING QUESTIONNAIRE - SRQ 

SHOULDER RATING QUESTIONNAIRE 

 
Which is your dominant arm? 
 
Left           Right 
 
For which shoulder(s) have you been evaluated or treated? 
 
Left       Right          Both 
 
Please answer the following questions regarding the shoulder for which you 
have been evaluated or treated. If a question does not apply to you, leave that 
question blank. 
If you indicated that both shoulders have been evaluated or treated, please 
complete a separate questionnaire for each shoulder and mark the 
corresponding side (Left or Right) at the top of each form. 
 

1. Considering all the ways that your shoulder affects you, mark X on the 
scale below for how well you are doing. 

 
Very poorly __________________________________ Very well 
 
 
The following questions refer to pain. 

2. During the past month, how would you describe the usual pain in your 
shoulder at rest? 
A) Very Severe  
B) Severe 
C) Moderate  
D) Mild  
E) None 
 

3. During the past month, how would you describe the usual pain in your 
shoulder during activities? 
A) Very Severe  
B) Severe 
C) Moderate  
D) Mild  
E) None 

 
4. During the past month, how often did the pain your shoulder make it 

difficult for you to sleep at night? 
A) Every day 
B) Several days per week  
C) One day per week 
D) Less than one day per week  
E) Never 
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5. During the past month, how often have you had severe pain in your 
shoulder? 
A) Every day 
B) Several days per week  
C) One day per week 
D) Less than one day per week  
E) Never 

 
The following questions refer to daily activities. 

6. Considering all the ways you use your shoulder during daily personal and 
household activities (i.e. dressing, washing, driving, household chores, 
etc.), how would you describe your ability to use your shoulder? 
A) Very severe limitation; unable  
B) Severe limitation  
C) Moderate limitation  
D) Mild limitation 
E) No limitation 

 
Questions 7-11: During the past month, how much difficulty have you had in 
each of the following activities due to your shoulder? 

7. Putting on or removing a pullover sweater or shirt. 
A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
8. Combing or brushing your hair. 

A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
9. Reaching shelves that are above your head. 

A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 
 

10. Scratching or washing your lower back with your hand. 
A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
11. Lifting or carrying a full bag of groceries (8 to 10 pounds [3.6 to 4.5 

kilograms]). 
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A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
The following questions refer to recreational or athletic activities. 
12. Considering all the ways you use your shoulder during recreational or 
athletic activities (i.e. baseball, golf, aerobics, gardening, etc.), how would you 
describe the function of your shoulder? 

A) Very severe limitation; unable  
B) Severe limitation  
C) Moderate limitation  
D) Mild limitation 
E) No limitation 

 
13. During the past month, how much difficulty have you had throwing a ball 
overhand or serving in tennis due to your shoulder? 

A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
14. List one activity (recreational or athletic) that you particularly enjoy and then 
select the 
degree of limitation you have, if any, due to your shoulder. 
 
Activity _______________ 

A) Unable 
B) Severe difficulty  
C) Moderate difficulty 
D) Mild difficulty  
E) No difficulty 

 
The following questions refer to work. 
15. During the past month, what has been your main form of work? 
A) Paid work (list type)________________ 
B) Housework 
C) Schoolwork 
D) Unemployed 
E) Disabled due to your shoulder 
F) Disabled secondary to other causes 
G) Retired 
 
If you answered D, E, F, or G to the above question, please skip questions 16–
19 and go on to 
question 20. 
16. During the past month, how often were you unable to do any of your usual 
work because of your shoulder? 
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A) All days  
B) Several days per week  
C) One day per week  
D) Less than one day per week 
E) Never 
 
17. During the past month, on the days that you did work, how often would like 
because of your shoulder? 
A) All days  
B) Several days per week  
C) One day per week  
D) Less than one day per week 
E) Never 
 
18. During the past month, on the days that you did work, how often did you 
have to work a shorter day because of your shoulder? 
A) All days  
B) Several days per week  
C) One day per week  
D) Less than one day per week 
E) Never 
 
19. During the past month, on the days that you did work, how often did you 
have to change the way that your usual work is done because of your shoulder? 
A) All days  
B) Several days per week  
C) One day per week  
D) Less than one day per week 
E) Never 
 
The following questions refer to satisfaction and areas for improvement. 
20. During the past month, how would you rate your overall degree of 
satisfaction with your shoulder? 
A) Poor 
B) Fair 
C) Good 
D) Very good 
E) Excellent 
 
21. Please rank the two areas in which you would most like to see improvement 
(place a 1 for the most important, a 2 for the second most important). 
Pain _______ 
Daily personal and household activities _______ 
Recreational or athletic activities _______ 
Work _______ 
 
This is the end of the Shoulder Rating Questionnaire. 
Thank you for your cooperation. 

 



Página | 55  
 

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título da pesquisa: Tradução e Adaptação Cultural para a Língua Portuguesa 
do Brasil do Shoulder Rating Questionnaire 
Pesquisadores responsáveis: Danilo Calmon de Siqueira e Kátia Nunes Sá 
Instituição/Departamento: Faculdade de Motricidade Humana 
Telefone para contato: (055xx71) 9939 9513 / 8883 5057 
Local da coleta de dados:  
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
Você está sendo convidado (a) a responder às perguntas deste questionário de 
forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa 
e responder este questionário, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento. As pessoas menores de 
18 anos só participarão do estudo com o consentimento e assinatura do 
responsável. Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas 
antes de você decidir participar. Você tem o direito de desistir de participar da 
pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder os 
benefícios aos quais tenha direito. 
 
O objetivo do estudo é traduzir e validar culturalmente para o português do 
Brasil o Shoulder Rating Questionnaire. Sua participação nesta pesquisa 
consistirá apenas no preenchimento deste questionário, respondendo às 
perguntas formuladas. Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema 
abordado, sem benefício direto para você. O preenchimento deste questionário 
não representará qualquer risco de ordem física ou psicológica para você. 
 
As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento 
apenas dos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão 
identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta 
pesquisa forem divulgados em qualquer forma. 

_________________,____ de________________ de ______ 
 
___________________________________ Contato:_______________ 
Assinatura do paciente ou Responsável 

 
___________________________________ Contato:_______________ 
Danilo Calmon de Siqueira 

 
____________________________________ Contato:______________ 
Kátia Nunes Sá 

Comitê de Ética e Pesquisa 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências 
Av. D. João VI, 274 – CEP. 40.285-001 – Salvador - BA 
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APÊNDICE II – Questionário de Avaliação do Ombro – SRQ brasileiro 
 
Questionário de Avaliação do Ombro – SRQ brasileiro  

 
Qual é o seu braço dominante? 

(  )esquerdo     (  )direito 

Por qual ombro você foi avaliado ou 
tratado? 

(   ) direito (   ) esquerdo  (   ) ambos 

 

 

 

 

 

1. Considerando todas as maneiras que seu ombro lhe afeta, marque um X 
sobre a escala abaixo para saber como você está se sentindo. 

Muito Bem  0___ 1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 Muito Mal 
 

A questão seguinte refere-se a dor. 

2. Durante o mês passado, como você descreveria a sua dor do ombro em 
repouso? 

c) Muito intensa 
d) Intensa 
e) Moderada 
f) Leve 
g) Nenhuma 

 
3. Durante o mês passado como você descreveria a dor usual em seu 

ombro durante as atividades? 
a) Muito intensa 
b) Intensa 
c) Moderada 
d) Leve 
e) Nenhuma 

 
4. Durante o mês passado, com que freqüência a dor em seu ombro 

dificultou seu sono a noite? 
a) Todos os dias  
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 
5. Durante o mês passado, com que frequência você teve dores fortes em 

seu ombro? 

Por favor, responda as seguintes questões a respeito do ombro para o qual você tem sido 
avaliado ou tratado. 

Se uma questão não for aplicada a você, deixe-a em branco. 

Se você indicou que ambos os ombros foram avaliados ou tratados, por favor, complete um 
questionário separado para cada ombro e marque o lado correspondente (esquerdo ou direito) na 
parte superior de cada questionário. 
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a) Todos os dias 
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 

As questões seguintes referem-se as atividades diárias. 

6. Considerando todas as formas que você usa o seu ombro durante as 
suas atividades diárias pessoais e domésticas (ex. se vestir, tomar 
banho, dirigir, as tarefas domésticas, etc.), como você descreveria a sua 
habilidade em utilizar seu ombro? 
a) Limitação muito severa; incapaz 
b) Limitação severa 
c) Limitação moderada 
d) Limitação leve 
e) Sem limitação 

 
Questão 7-11 – Durante o mês passado, quanta dificuldade você teve em cada  
uma das seguintes atividades devido ao seu ombro? 
 

7. Colocar ou tirar um casaco ou camisa. 
a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 

 
8. Pentear ou escovar seu cabelo. 
a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 

 
9. Alcançar prateleiras que estão acima de sua cabeça. 
a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 

 
10.  Coçar e lavar a parte inferior de suas costas com sua mão. 
a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 
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11. Levantar ou carregar uma sacola cheia de mantimentos (5 quilos). 
a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 

 

As seguintes questões referem-se as atividades esportivas ou de lazer. 

 

12. Considerando todas as formas que você usa o seu ombro durante as 
atividades esportivas ou de lazer (ex. vôlei, natação, atividades aeróbica, 
jardinagem, etc.), como você descreveria a função do seu ombro? 

a) Limitação muito severa; incapaz 
b) Limitação severa 
c) Limitação moderada 
d) Limitação leve 
e) Sem limitação 

 
13. Durante o mês passado, quanta dificuldade você teve em arremessar 

uma bola com a mão ou algum movimento parecido com arremesso 
sobre ombro devido o seu ombro? 

a) Incapaz 
b) Dificuldade severa 
c) Dificuldade moderada 
d) Leve dificuldade 
e) Sem dificuldade 

 
14. Escreva uma atividade (esportiva ou de lazer) que você particularmente 

gosta e então selecione o grau de limitação que você tem, se alguma, 
devido ao seu ombro. 

Atividade 
___________________________________________________________ 

a) Incapaz 
b) Limitação severa 
c) Limitação moderada 
d) Limitação leve 
e) Sem limitação 

 

As questões seguintes referem-se ao trabalho. 

 

15. Durante o mês passado, qual foi a sua principal forma de trabalho? 
a) Trabalho remunerado (liste o tipo de trabalho) _____________________ 
b) Trabalho em casa 
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c) Trabalho escolar 
d) Desempregado 
e) Incapacitado devido ao seu ombro 
f) Incapacitado secundariamente a outras causas 
g) Aposentado 
 

Se você respondeu d, e, f, ou g na pergunta acima, por favor, pule as questões 
16,17, 18 e 19 e vá para a questão 20. 
 

16. Durante o mês passado, com que freqüência você ficou incapaz de fazer 
alguma coisa do seu trabalho habitual por causa do seu ombro? 

a) Todos os dias 
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 
17. Durante o mês passado, no dia que você realmente trabalhou com que 

freqüência você ficou incapaz de fazer seu trabalho tão cuidadosamente 
ou eficientemente quanto você gostaria por causa do seu ombro? 

a) Todos os dias  
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 
18. Durante o mês passado, nos dias que você realmente trabalhou com 

qual freqüência você teve que trabalhar menos horas do que o normal 
por causa do seu ombro? 

a) Todos os dias 
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 
19. Durante o mês passado, nos dias que você realmente trabalhou com 

qual freqüência você teve que mudar a forma como seu trabalho habitual 
é feito por causa do seu ombro? 

a) Todos os dias 
b) Vários dias por semana 
c) Um dia por semana 
d) Menos de um dia por semana 
e) Nunca 

 

As questões seguintes referem-se satisfação e áreas de melhoria. 
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20. Durante o mês passado, como você avaliaria seu grau médio de 
satisfação com seu ombro? 

a) Ruim 
b) Razoável 
c) Bom 
d) Muito bom 
e) Excelente 

 
21. Por favor, marque abaixo duas áreas que você mais gostaria em ver a 

melhora (coloque o número 1 para o mais importante e o número 2 
para o segundo mais importante). 

e) Melhora da Dor_____ 

f) Melhora para realizar as atividades diárias pessoais e as atividades de 
casa ______ 

g) Melhora para realizar as atividades esportivas ou de lazer_______ 

h) Melhora para realizar as atividades do Trabalho_______ 

Chegou ao fim do Questionário de Avaliação do Ombro – SRQ Brasileiro 

Obrigado pela sua colaboração
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