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RESUMO 
 

Introdução: O ombro é a terceira região mais prevalente de dor do sistema 

musculoesquelético e a causa mais comum de dor no ombro é a tendinopatia da coifa 

dos rotadores. Ao ser uma patologia tão prevalente é necessário ter métodos que 

permitam um diagnóstico eficaz para poder aplicar um programa de tratamento 

conservador precocemente. 

Objetivos: demonstrar a eficácia dos testes diagnósticos para a tendinopatia da coifa 

dos rotadores e explorar a possibilidade de utilizar um programa de tratamento 

conservador baseado em exercícios específicos. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de literatura científica publicada nos 

últimos 25 anos, através de pesquisa eletrónica em bases de dados como PubMed, 

UpToDate e CochraneLibrary.  

Resultados: Na prática clínica há muitos testes que se utilizam para diagnosticar a 

tendinopatia da coifa dos rotadores, no entanto, poucos demonstram eficácia real ao 

serem estudados. A eficácia de um teste utilizado de forma individual para diagnosticar 

costuma ser baixa, inclusivamente no caso de alguns dos testes mais utilizados como o 

teste de Neer e de Hawkins-Kennedy. Apenas o teste Lift-Off oferece bons resultados 

para o diagnóstico da tendinopatia quando o teste é positivo. Por outro lado, também 

podemos utilizar combinações de testes que, em alguns casos, apresentam melhores 

resultados que os distintos testes utilizados individualmente. Relativamente ao 

tratamento, apesar de não se terem encontrado programas de tratamento com 

exercícios específicos para tratar de forma individual cada tendão da coifa dos 

rotadores, contamos com um arsenal terapêutico variado. Provou-se que o exercício é 

efetivo como tratamento, quando comparado com o placebo. Embora não tenhamos 

programas de tratamento com exercícios específicos para tratar cada tendão, contamos 

com múltiplos exercícios para fortalecer os músculos da coifa dos rotadores que são 

usados dentro da terapia de reabilitação. 

Conclusão: O uso de um único teste para fazer um diagnóstico preciso da patologia está 

em discussão. Em determinadas ocasiões, as combinações de diferentes testes 

apresentam melhores resultados do que os testes realizados individualmente. 

Relativamente ao tratamento, é demonstrada a utilidade do exercício em relação ao 

placebo e a eficácia da terapia neurocognitiva. Das restantes armas terapêuticas, não 

se pode afirmar que sejam mais úteis do que o exercício convencional. Devem ser 
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realizados mais estudos, tanto sobre a eficácia dos testes diagnósticos como para 

elaborar programas de tratamento. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The shoulder is the third most prevalent region of pain in the 

musculoskeletal system and the most common cause of shoulder pain is rotator cuff 

tendinopathy. Being such a prevalent disease, it is necessary to have tests that allow an 

effective diagnosis in order to be able to apply an early conservative treatment program. 

Objectives: To demonstrate the effectiveness of diagnostic tests for rotator cuff 

tendinopathy and to explore the possibility of using a conservative treatment program 

based on specific exercises. 

Methodology: A bibliographic review of science literature published in the last 25 years 

was carried out through electronic search in databases such as PubMed, UpToDate and 

CochraneLibrary. 

Results: In clinical practice there are many tests that are used to diagnose rotator cuff 

tendinopathy, however, only few show real efficacy when they are studied. The 

effectiveness of a test used individually to diagnose tendinopathy is usually low, even in 

the case of some of the most commonly used tests such as Neer and Hawkins-Kennedy 

tests. Only the Take-off test offers good results for the diagnosis of tendinopathy when 

the test is positive. On the other hand, we can also use tests combinations that 

sometimes give better results than the different tests used individually. Regarding the 

treatment, although no treatment program with specific exercises have been found to 

treat each tendon of the rotator cuff individually, we have a varied therapeutic arsenal. It 

is proven that exercise is effective as a treatment when it is compared to placebo. 

Although we do not have treatment programs with specific exercises to treat each 

tendon, we have exercises to strengthen the rotator cuff muscles that are used in 

rehabilitation therapy. 

Conclusion: The use of a single test to make an accurate diagnosis of the pathology is 

under discussion. On occasions, combinations of different tests have better results than 

individual tests. Regarding treatment, the usefulness of exercise over placebo and the 

efficacy of neurocognitive therapy is demonstrated. Of the remaining therapeutic 

weapons, it cannot be concluded that they are more useful than conventional exercise. 

Further studies should be conducted on the effectiveness of diagnostic tests and on the 

design of treatment programs. 
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INTRODUÇÃO 

 

As patologias relacionadas com o sistema musculoesquelético estão entre as 

que mais afetam a população em todo o Mundo. Entre estas, a relacionada com a 

articulação do ombro surge entre as três mais comuns, apenas depois da lombar e do 

joelho1. A prevalência da patologia do ombro tende a aumentar com a idade, sendo a 

tendinopatia da coifa dos rotadores uma das lesões que mais influenciam esta 

tendência. Entre outros fatores de risco para o desenvolvimento destas patologias está 

também a atividade ocupacional, sobretudo se esta exige movimentos dos membros 

superiores acima da cabeça2. Esta é uma das razões pela qual esta é uma patologia 

difícil de tratar, uma vez que interfere com a atividade laboral do doente e respetiva 

produtividade e rendimento. 

Sendo esta tão prevalente e com sérias implicações na vida dos doentes, é 

importante termos armas clínicas de diagnóstico e tratamento nas quais possamos 

confiar. Ao longo dos anos foram descritos alguns testes clínicos para nos auxiliar no 

diagnóstico das tendinopatias da coifa dos rotadores, sem necessidade de outros meios 

complementares (ou previamente à realização destes). No entanto, a utilização destes 

testes tem vindo a apresentar limitações, nomeadamente relacionadas com a 

sensibilidade e especificidade dos mesmos, estando inclusivamente em causa a sua 

validade. 

Da mesma forma, a par das limitações no diagnóstico, são conhecidas as 

dificuldades em elaborar um plano de tratamento conservador específico para cada uma 

das tendinopatias da coifa dos rotadores, que auxilie de forma sustentada na 

reabilitação do tendão lesado, sem prejuízo das outras estruturas. Do mesmo modo, 

não temos a segurança de que todas as terapias que se utilizam atualmente no 

tratamento sejam realmente úteis. Na ausência de um consenso internacional sobre a 

cinesiterapia a prescrever para cada uma das situações, é importante reunir a 

informação existente com maior aceitação médica e eficácia clínica/ prática, de forma a 

estabelecer uma base de tratamento orientadora. 
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METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma revisão bibliográfica de literatura científica publicada nos 

últimos 25 anos, através de pesquisa eletrónica em bases de dados como PubMed, 

UpToDate e CochraneLibrary. Na pesquisa de artigos foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave obtidas do Medican Subject Headings (MeSH): “shoulder pain”, “rotator 

cuff”, “tendinopathy”, “diagnostic tests”, “conservative treatment”, “rehabilitation”.  

Depois de terminada a pesquisa, dos 163 artigos consultados, apenas foram 

admitidos artigos de estudos originais e meta-análises, excluindo outras revisões 

bibliográficas. Também foram excluídos artigos com mais de 25 anos ou que careciam 

de interesse para este trabalho. Foram admitidos artigos escritos em inglês, português 

ou espanhol, excluindo-se outras línguas. 

Para completar a informação relativa à anatomia e à função dos músculos, 

recorreu-se a livros de anatomia utilizados no ensino em faculdades de Medicina. 
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ANATOMIA 

 

 A cintura escapular é complexa e compreende quatro articulações, 

nomeadamente esternoclavicular, acromioclavicular, escapulotorácica e gleno-umeral, 

que influenciam o movimento do membro superior. Ainda que todas auxiliem na 

mobilidade da articulação do ombro, a maior parte do movimento é realizado pelas 

articulações gleno-umeral e escapulotorácica3. 

Apesar da comprovada importância da articulação escapulotorácica, esta é 

diferente das outras por ser uma sissarcose, ou seja, uma articulação entre o osso e as 

aponevroses dos músculos. O seu movimento faz-se por deslizamento possibilitado por 

bolsas sinoviais associadas aos músculos subescapular e dentado anterior e permite 

movimentos de elevação/ abaixamento, adução/ abdução e rotação3.  

A articulação acromioclavicular é plana, possibilitando movimento de 

deslizamento num único plano e a esterno(condro)clavicular é em sela, dupla e com 

menisco e é a articulação que concede liberdade de movimento ao ombro, permitindo 

movimentos elevação/ abaixamento e retropulsão/ antepulsão3. 

A articulação escápulo-umeral ou do ombro é uma enartrose (ou diartrose do tipo 

esférico), tendo três planos de movimento, permitindo a circundação do membro 

superior. As suas superfícies articulares são a cabeça do úmero e a cavidade glenóide 

da omoplata que, representando menos de um terço de esfera, é ampliada por um 

prolongamento cartilagíneo que ultrapassa o rebordo ósseo, denominado labrum ou 

bordalete articular glenoideu, que atenua a desproporção entre as superfícies 

articulares. Como não há coaptação da cabeça do úmero pela cavidade glenóide da 

omoplata, há uma maior instabilidade articular, especialmente se houver uma perda do 

tónus dos músculos da coifa dos rotadores, os quais serão especificados em seguida. 

A cápsula articular é pouco espessa, pelo que por si só não impede a luxação articular, 

sendo a sua área mais laxa a anteroinferior. Os ligamentos intrínsecos são os gleno-

umerais (superior, medio e inferior, todos localizados na face anterior da cápsula) e o 

transverso (que cobre a goteira bicipital), sendo que o ligamento coracoacromial é 

extrínseco, faz o teto da articulação e limita a abdução do braço. Esta articulação 

apresenta ainda 2 bolsas sinoviais extracapsulares, subcromial e subescapular; e duas 

intracapsulares, anterior (bicipital) e inferior. A bursite subcromial é a mais frequente da 

articulação do ombro, resultando do excesso do uso da articulação (especialmente 

quando implica atividades com o membro superior “acima do nível da cabeça”)3. 
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Relativamente aos três planos de movimento desta articulação, temos vários 

músculos responsáveis pelas diferentes ações. A força motora mais importante da 

abdução é o deltoide (porção média), sendo complementada pelo subescapular, 

infraespinhoso, pequeno redondo e, especialmente, pelo músculo supraespinhoso. A 

função deste último é complexa, atuando como um iniciador do movimento para colocar 

o úmero em posição adequada para que atue o deltoide, tendo também um papel, tal 

como os restantes músculos da coifa dos rotadores, como estabilizador no movimento, 

mantendo a cabeça do úmero em contacto com a cavidade glenoide. O movimento de 

adução no plano frontal sem carga é realizado pela gravidade, no entanto, quando este 

se faz contra resistência, intervêm as fibras mais inferiores do grande peitoral e o grande 

dorsal juntamente com o grande redondo e coracobraquial. Neste caso, a porção 

posterior do deltoide evita a rotação interna não desejada causada pelo grande peitoral 

e o grande dorsal. Tal como na abdução e adução, a flexão e extensão também são 

acompanhadas de rotações da escápula, obtendo com isso maior amplitude de 

movimento. Como motores da flexão trabalham a porção clavicular do grande peitoral, 

a porção anterior do deltóide e o coracobraquial. O bicípede participa como estabilizador 

da cabeça umeral. Para a extensão contamos com a ação da porção posterior do 

deltoide, grande redondo, grande dorsal, porção abdominal do grande peitoral e cabeça 

longa do tricípede (este último apenas na hiperextensão). As forças rotadoras internas 

são os músculos grande peitoral, grande dorsal, redondo maior e subescapular. Já a 

rotação externa é realizada devido à ação do infraespinhoso e do pequeno redondo4.  

Como referido, são os músculos que ligam a cintura escapular aos tubérculos da 

extremidade proximal do úmero que impedem a luxação da articulação, sendo este 

conjunto denominando coifa dos rotadores. Os músculos supraespinhoso, 

infraespinhoso, pequeno redondo e subescapular formam o plano muscular que envolve 

a cápsula articular e são elementos anatómicos essenciais para a estabilidade da 

articulação3. 

Os tendões destes quatro músculos convergem em redor da cabeça do úmero, 

por cima da cápsula articular e por baixo do acrómio5. São, portanto, as tendinopatias 

dos referidos tendões o foco desta revisão. 
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FISIOPATOLOGIA 

 

 Frequentemente, os termos tendinopatia, tendinite e tendinose da coifa dos 

rotadores são usados indiscriminadamente como sinónimos para definir a patologia 

relacionada com os tendões desta região. Apesar de serem termos parecidos, existem 

diferenças entre eles. Tendinite utiliza-se para definir dor, seja aguda ou crónica, 

associada, por definição, a inflamação. O termo tendinose é utilizado para a patologia 

degenerativa do tendão com ou sem inflamação associada. A tendinopatia da coifa dos 

rotadores refere-se a uma combinação de dor e desempenho prejudicado associada 

aos referidos tendões. Prefere-se o termo tendinopatia para indicar um diagnóstico 

clínico sem a necessidade de conhecer o mecanismo subjacente ou a patologia do 

tendão. 

A tendinopatia da coifa dos rotadores pode ser causada por mecanismos 

intrínsecos, extrínsecos ou por uma combinação de ambos. Os fatores extrínsecos são 

aqueles que causam uma compressão dos tendões da coifa dos rotadores, seja por 

fatores anatómicos ou biomecânicos. Os fatores anatómicos que podem estreitar 

excessivamente o espaço subacromial e a saída dos tendões da coifa dos rotadores 

incluem variações na forma do acrómio (um acrómio curvado ou em forma de gancho 

aumentam a gravidade da tendinopatia) e grandes alterações ósseas na face inferior da 

articulação acromioclavicular ou do ligamento coracoacromial. Os fatores biomecânicos 

incluem anormalidades na cinemática escapular, encurtamento do pequeno peitoral, 

comportamento anormal dos músculos escapulares (especialmente importante o papel 

do dentado anterior e do trapézio que levam a instabilidade escapular) e da coifa dos 

rotadores (leva a instabilidade articular), e migração superior excessiva da cabeça 

umeral, reduzindo o espaço subacromial. Como exemplo de uma patologia causada por 

mecanismos extrínsecos temos o conflito subacromial, o qual será explicado mais 

detalhadamente no capítulo de diagnóstico. 

 Também existem mecanismos intrínsecos que favorecem o aparecimento da 

tendinopatia da coifa dos rotadores como a degradação dos tendões devido ao 

envelhecimento (diminui a elasticidade e a resistência à tração), vascularização pobre, 

degeneração dos tendões (aparece calcificação e proliferação fibrovascular) e um 

componente hereditário relacionado com a codificação genética responsável pela 

síntese do colagénio. 
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 Por último, os mecanismos extrínsecos e intrínsecos podem sobrepor-se. Por 

exemplo, um doente com um mecanismo extrínseco primário de compressão, com o 

tempo, pode progredir para alterações degenerativas nos tendões. De outro modo, um 

doente com um mecanismo intrínseco primário de degeneração dos tendões da coifa 

pode progredir para uma perda da função estabilizadora da coifa dos rotadores, 

resultando numa migração excessiva da cabeça do úmero e numa compressão 

extrínseca6.  
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DIAGNÓSTICO 

 

 A história clínica e o exame físico são as pedras angulares do diagnóstico da 

patologia do ombro7. A história clínica dá as primeiras pistas sobre a causa do 

problema8. Uma história completa começa com a idade do doente, braço dominante, 

trabalho e desportos que pratica. É importante saber se a lesão impede a realização da 

atividade laboral com normalidade e a prática de desporto. É importante questionar se 

o doente sente dor no ombro, instabilidade, rigidez, bloqueio da articulação e edema9. 

A história clínica também nos poderá dar informação sobre se a patologia é aguda ou 

crónica8. 

 

EXAME FÍSICO 

 

Para nos debruçarmos sobre a importância dos testes clínicos no diagnóstico da 

tendinopatia da coifa dos rotadores, desenvolver-se-á uma explicação dos distintos 

testes ou combinações de testes utilizados, de forma a esclarecer o procedimento dos 

mesmos e a utilidade no diagnóstico da referida patologia. 

Para estudar a tendinopatia, nesta revisão bibliográfica referir-nos-emos muitas 

vezes a conflito subacromial. Muitos autores consideram a tendinopatia e a síndrome 

do conflito subacromial como diferentes formas de denominar uma mesma patologia10, 

11, 12. No entanto, num artigo publicado na Clinical Biomechanics, é referido que o conflito 

subacromial é uma patologia que se encontra dentro da tendinopatia da coifa dos 

rotadores. O conflito subacromial seria uma causa extrínseca da tendinopatia da coifa 

dos rotadores na qual se produz uma compressão dos seus tendões e dos tecidos moles 

associados. No mesmo trabalho, pretende-se mostrar que a tendinopatia da coifa dos 

rotadores também pode ter outros mecanismos de lesão, podendo ter uma causa 

intrínseca provocada por degeneração dos tendões ou que a causa da tendinopatia 

pode ser inclusivamente uma combinação de mecanismos extrínsecos e intrínsecos6. 

Ingwersen et al. referem que, apesar de normalmente ambos os termos serem utilizados 

como sinónimos, se deveria utilizar a designação de tendinopatia da coifa dos rotadores 

exclusivamente para a dor por alterações nos tendões associada a déficit muscular, 

mobilidade preservada e dor em repouso11. Portanto, embora não haja consenso em 

que sejam a mesma patologia, o conflito subacromial encontra-se dentro da tendinopatia 
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da coifa dos rotadores, pelo que utilizaremos os dois termos tanto no diagnóstico como 

no tratamento, dependendo da expressão que seja utilizada no artigo que estejamos a 

referenciar nesse momento. Deste modo, poderemos ampliar o número de artigos a 

utilizar e assim ter um trabalho com mais informação e mais completo. 

Teste de Neer: realiza-se com o doente sentado e o examinador de pé. Evita-

se a rotação escapular com uma mão enquanto que, com a outra mão, o examinador 

levanta o braço do doente mediante uma elevação anterior forçada, fazendo a grande 

tuberosidade do úmero colidir com o acrómio. A prova será positiva se o doente sentir 

dor no ombro durante a realização da manobra13. Há alguns artigos que descartam a 

efetividade do teste de Neer para avaliar o conflito subacromial dada a sua baixa 

sensibilidade e especificidade7, 10, 14. No entanto, Alqunaee et al. referem que um 

resultado positivo aumenta a probabilidade de ter conflito subacromial. Quanto à 

especificidade, aumenta o valor a 0,78, indicando que um resultado negativo é útil no 

momento de descartar o conflito subacromial, uma vez que, após um resultado negativo 

no teste de Neer, a probabilidade de ter a patologia diminui, sendo de apenas 14%15. 

Teste de Hawkins-Kennedy: o examinador flete o úmero e o cotovelo até aos 

90 graus para posteriormente rodar internamente o ombro o máximo possível, forçando 

a rotação interna. O teste será positivo se o doente referir dor no ombro14. O teste de 

Hawkins-Kennedy apresenta uma sensibilidade de 0,8 para a deteção de conflito 

subacromial. Apesar de ser uma sensibilidade alta, está no limite para se poder 

considerar o teste como um instrumento a utilizar para descartar a presença de conflito 

subacromial no caso de um teste negativo, pelo que não o podemos ter em conta como 

um diagnóstico válido, senão como mais um instrumento dentro de um conjunto de 

métodos para realizar o diagnóstico10. Na meta-análise de Alqunaee et al., refere-se que 

este teste tem uma sensibilidade menor (0,74), negando a sua efetividade para excluir 

a presença de conflito subacromial no caso de o teste ser negativo, em favor do teste 

de Neer, ao qual dão mais validade15, assim como a sua limitada utilidade para confirmar 

o diagnóstico7. Por outro lado, outra meta-análise publicada na British Journal of Sports 

Medicine indica que pode servir como forma de triagem para descartar a presença de 

conflito7. Noutra meta-análise, de Hegedus et al., o teste de Hawkins-Kennedy não 

demonstrou validade nenhuma no que diz respeito ao diagnóstico de tendinopatias, 

dadas as suas baixas sensibilidade e especificidade de 0,65 e 0,62, respetivamente10. 

Teste de Jobe (ou Empty Can): o doente deve elevar e rodar internamente o 

membro superior com o primeiro dedo apontando para baixo. O cotovelo deve estar 

totalmente estendido durante a manobra. Nesta posição, o examinador deve aplicar 
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pressão para baixo enquanto o doente tenta elevar o membro superior. O teste é positivo 

quando há uma debilidade por parte do doente ao tentar vencer a resistência exercida 

pelo examinador15. Neste teste avalia-se o músculo supraespinhoso. Se o teste de Jobe 

é positivo, aumenta a possibilidade de o doente ter uma tendinopatia, no entanto, 

adverte-se que a sua utilidade diagnóstica é limitada e deve ser interpretado com 

precaução7, 15. 

Teste do Braço Caído (Drop Arm Test): este teste também avalia o estado do 

supraespinhoso. Primeiro, o examinador faz a elevação lateral passiva do ombro do 

doente até 180 graus para depois observar como este desce lentamente o membro 

superior até o juntar ao corpo. A prova é positiva se durante a descida o doente deixa 

cair o seu braço rapidamente ou se sente dor. O doente pode baixar lentamente o 

membro superior até aos 90 graus, uma vez que este movimento é principalmente 

realizado pelo deltóide, deixando-o depois cair bruscamente. Neste caso, o teste 

também será positivo13, 15. Um teste do braço caído positivo aumenta a probabilidade de 

que o doente apresente uma tendinopatia dada a sua alta especificidade (0,92), no 

entanto, o teste Lift-Off oferece resultados muito mais consistentes15. 

Teste Lift-Off: o doente roda internamente o braço tocando com o dorso da sua 

mão na região lombar. Posteriormente, pede-se ao doente que tente separar o dorso da 

mão da região lombar. Este teste serve para verificar a integridade do músculo 

subescapular. A prova será positiva se o doente não conseguir separar a mão da região 

lombar13, 15. A sensibilidade deste teste é de 0,42, enquanto que a especificidade sobe 

até 0,97, o que indica uma grande utilidade diagnóstica deste teste no momento de 

diagnosticar uma tendinopatia quando o teste é positivo. No entanto, dada que a 

probabilidade pré-teste no estudo que avalia a sua utilidade de ter tendinopatia é alta, a 

probabilidade de tendinopatia só aumenta de 82% a 93%15. 

Teste da Compressão Abdominal (Belly Press): o examinador pede ao doente 

para pressionar o abdómen com a palma da mão enquanto tenta manter o braço com 

rotação interna máxima. O resultado do teste é normal quando o cotovelo permanece à 

frente do tronco. Se o teste é positivo, o cotovelo passa para trás do plano do abdómen. 

Com esta prova avaliamos a integridade do músculo subescapular13. Diferentes 

artigos10,16 sugerem que este teste pode ajudar no diagnóstico da tendinopatia do 

subescapular, apresentando uma sensibilidade e uma especificidade de 0,8 e 0,88, 

respetivamente10, 16. 

Sinal do Encolhimento (Shrug Sign): consiste na incapacidade de abduzir os 

membros superiores até aos 90 graus sem elevar toda a escápula ou a cintura 



10 
 

escapular17. Hegedus et al. indicam que este teste apresenta uma grande sensibilidade 

(0,96) para o diagnóstico da tendinopatia da coifa dos rotadores, pelo que seria útil para 

descartar a presença desta patologia no caso de o sinal ser negativo10. Apesar disso, 

um artigo publicado em 2008 na Clinical Orthopaedics and Related Research indica que 

este não é um sinal diagnóstico específico de uma tendinopatia da coifa dos rotadores, 

estando mais associado a diferentes patologias desta articulação, debilidade do ombro 

e perda de mobilidade17. 

Teste do Arco Doloroso: realiza-se pedindo ao doente que faça uma abdução 

ativa do ombro. Se o doente sofre dor durante a abdução entre os 60 e os 120 graus, o 

teste é positivo. Este teste é utilizado no diagnóstico de conflito subacromial e apresenta 

uma sensibilidade de 0,75 e uma especificidade de 0,67. Considera-se que a sua 

utilidade na clínica é reduzida para confirmar o conflito subacromial, mas oferece 

melhores resultados quando utilizada para descartar a síndrome14. 

Teste de Resistência à Rotação Externa: coloca-se o braço do doente junto 

ao seu corpo e flete-se o cotovelo a 90 graus. O examinador exerce uma força em 

direção medial sobre o antebraço distal, enquanto o doente tenta vencê-la realizando 

uma rotação externa. Esta prova avalia a integridade dos músculos infraespinhoso e 

pequeno redondo. O teste será positivo se se deteta debilidade na resistência que o 

doente exerce sobre o examinador, comparando o resultado com o membro superior 

contralateral. Este teste oferece uma sensibilidade e uma especificidade de 0,56 e 0,87, 

respetivamente e considera-se que tem utilidade para confirmar o diagnóstico de 

tendinopatia14. 

Teste de Patte: o examinador coloca o braço do doente em 90 graus de abdução 

e o cotovelo fletido a 90 graus, com o antebraço paralelo ao chão. Pede-se ao doente 

que realize a rotação externa do ombro, vencendo a resistência exercida pelo 

examinador. O teste é positivo se há debilidade do movimento durante a realização da 

rotação externa18. O teste é utilizado na clínica para avaliar a integridade do tendão do 

músculo infraespinhoso, no entanto na pesquisa de artigos não encontrámos dados 

sobre a eficácia do teste no diagnóstico do estado do referido tendão. 

Embora alguns testes realizados de forma individual apresentem bons 

resultados, o método mais prudente parece ser a realização de combinações de testes, 

uma vez que oferecem melhores resultados e uma abordagem mais próxima à da 

prática clínica diária, onde se costuma realizar mais de um teste no diagnóstico10. 
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Há muitos artigos que avaliam diversas combinações de testes utilizados para 

diagnosticar tendinopatias da coifa dos rotadores, no entanto nesta revisão bibliográfica 

aparecerão aquelas que tenham demonstrado ser úteis na prática clínica. 

A primeira seria a combinação de 3 fatores para o diagnóstico de tendinopatia 

do tendão do supraespinhoso: doente com mais de 39 anos, teste do Arco Doloroso 

positivo e que apresente crepitações na articulação do ombro10. No caso de o doente 

reunir estes 3 fatores, a especificidade para o diagnóstico de tendinopatia do 

supraespinhoso é de 0,99 com uma razão de verossimilhança positiva de 32,20, 

portanto se a combinação é positiva, podemos afirmar com muita segurança que o 

doente tem a referida tendinopatia10. A razão de verossimilhança define-se como o 

cociente entre a possibilidade de observar um resultado em pacientes com a doença 

em questão e a possibilidade desse mesmo resultado, seja positivo ou negativo, em 

pacientes sem a referida doença. Indica quantas vezes mais (ou menos, se o resultado 

é inferior a 1) é provável que um paciente com uma doença tenha esse resultado em 

particular, em comparação com um paciente sem essa doença. Se a razão de 

verossimilhança é superior a 1 indica que o resultado do teste está associado à 

presença da doença, enquanto que se é inferior a 1 indica que o resultado do teste está 

associado à ausência da doença. Quanto mais afastado esteja o resultado da razão de 

verossimilhança de 1, mais forte é a evidência da presença ou ausência da doença. 

Quando o valor da razão de verossimilhança é superior a 10 ou inferior a 0,1, considera-

se que o teste proporciona uma forte evidência para confirmar ou descartar o 

diagnóstico19. 

 Em segundo lugar, aparece a combinação de cinco testes antes descritos: os 

testes de Hawkins-Kennedy, de Neer, do Arco Doloroso, de Jobe e de Resistência à 

Rotação Externa. Para este conjunto de testes estabelece-se um ponto de corte de três 

testes, pelo que se três ou mais testes são positivos, a probabilidade de que o doente 

tenha conflito subacromial aumenta com uma razão de verossimilhança positiva de 2,93 

e uma especificidade de 0,74. Se menos de três testes são positivos, a combinação 

também é útil para excluir o conflito, uma vez que apresenta uma razão de 

verossimilhança negativa de 0,34 e uma sensibilidade de 0,75. Devemos ter em conta 

que a utilidade desta combinação de testes, seja para diagnosticar ou descartar a 

presença de conflito subacromial, é parecida à dos 5 testes individualmente14. No 

entanto, Hegedus et al. não apoiam esta conclusão ao duvidar da eficácia desta 

combinação para o diagnóstico10. 
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Vários artigos14, 20, 21 valorizaram, para o diagnóstico de conflito subacromial, a 

combinação dos testes de Neer e de Hawkins-Kennedy ou a combinação de 7 testes 

(Neer, Hawkins-Kennedy, Adução Horizontal, Speeds, Yeargason, Arco Doloroso, 

Braço Caído) estabelecendo um ponto de corte de 5 testes positivos, mas em nenhum 

dos dois casos se encontrou uma melhora considerável no diagnóstico, em comparação 

com o uso dos testes de forma individual14, 20, 21. 

Devemos ter em consideração que outras patologias do ombro podem influenciar 

a capacidade dos testes para diagnosticar ou excluir o conflito subacromial14. 

Num artigo de Ulaşli et al. publicado em 2008, foi avaliada a forma como a 

concomitância da degenerescência da articulação acromioclavicular pode modificar os 

resultados dos distintos testes para diagnóstico da tendinopatia da coifa dos rotadores 

em doentes com omalgia. Entre os testes que aparecem previamente nesta revisão 

encontram-se o teste de Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe, Resistência à Rotação Externa 

e Lift-Off. Em primeiro lugar, os doentes foram sujeitos aos diferentes testes e, em 

seguida, administraram-se 0,5 mililitros de prilocaína na articulação acromioclavicular e 

15 minutos depois voltaram-se a realizar os testes. Posteriormente, foi administrada 

uma segunda injeção com 1 mililitro de prilocaína e 20 miligramas de metilprednisolona 

no espaço subacromial. Os testes foram novamente realizados 15 minutos depois da 

segunda injeção. 

Depois da segunda injeção, a prevalência de dor ao realizar os testes diminui 

consideravelmente, no entanto este dado interessa-nos menos, uma vez que para a 

nossa revisão importa mais perceber a influência da degenerescência da articulação 

acromioclavicular. Após a administração da primeira injeção no espaço 

acromioclavicular, no caso do teste de Neer, os doentes que tiveram um resultado 

negativo passaram de 19,4% para 3,2% e os doentes que referiram uma dor intensa 

durante a realização do teste diminuíram de 59,7% para 21%. Observando os resultados 

de outro teste, como o teste Lift-Off, os doentes que referiram uma dor forte ao realizar 

o teste diminuíram de 51,6% para 12,9% após a primeira injeção e os que tiveram um 

resultado negativo aumentaram de 1,6% para 25,8%. 

Como resultado deste trabalho podemos confirmar que a influência que as 

patologias da articulação acromioclavicular têm nos resultados dos testes é significativa, 

assim como a melhoria da dor no ombro afetado, após a injeção com prilocaína na 

articulação acromioclavicular. 
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A injeção na articulação acromioclavicular pode aumentar a especificidade dos 

testes de exploração clínica, podendo também ajudar na decisão do tratamento mais 

adequado22. 

Uma vez que uma lesão na articulação acromioclavicular pode aumentar o 

número de falsos positivos nos testes clínicos para deteção de tendinopatias da coifa 

dos rotadores, é importante testá-la também aquando da realização dos testes já 

mencionados. No entanto, e apesar de nos referirmos anteriormente a injeções, a forma 

de avaliação da articulação acromioclavicular mais facilmente praticada na clínica é 

também através de testes, nomeadamente através do teste da adução forçada do ombro 

no plano horizontal. No teste de adução horizontal o doente deve elevar o braço à frente 

do tronco até atingir uma flexão de 90 graus, para posteriormente aduzir o braço 

horizontalmente em direção ao ombro contralateral, devendo esta ser uma adução 

forçada. O teste será positivo se a sua realização causar dor na articulação 

acromioclavicular. Esta prova serve para avaliar a existência de lesão na referida 

articulação. Num trabalho publicado na The American Journal of Sports Medicine, é 

avaliada a efetividade deste teste, verificando-se uma sensibilidade de 0,77 e uma 

especificidade de 0,79, tendo também um valor preditivo positivo de 0,20 e um valor 

preditivo negativo de 0,9823. Isto indica que é um teste útil para descartar a presença de 

uma lesão na articulação acromioclavicular e, desse modo, ajuda a excluir a hipótese 

de que uma lesão na articulação acromioclavicular esteja a interferir com o diagnóstico 

de uma tendinopatia da coifa dos rotadores.  

As patologias da articulação acromioclavicular devem ser tidas em consideração 

aquando do diagnóstico de doentes com sintomas sugestivos de patologia da coifa dos 

rotadores, uma vez que podem influenciar o resultado dos testes. As injeções na 

articulação acromioclavicular devem ser consideradas tanto para alívio da dor como 

para aumentar a precisão dos testes diagnósticos22, sendo que o teste da adução 

horizontal é uma arma clínica mais correntemente utilizada, sendo especialmente útil 

para descartar lesão da articulação acromioclavicular quando o seu resultado é 

negativo. 
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TRATAMENTO 

 

O objetivo desta revisão bibliográfica relativamente ao tratamento é o de 

encontrar formas de tratamento conservador específicas para tratar cada tendão da 

coifa dos rotadores e analisar a sua eficácia no tratamento da tendinopatia. 

Uma vez que uma parte importante do tratamento é fortalecer as estruturas 

implicadas na articulação24, é necessário ter em conta que temos envolvidas estruturas 

lesadas e outras saudáveis. Como vimos, diferentes músculos estão implicados em 

diferentes ações, podendo esta ser a base para o desenvolvimento de um tratamento 

específico, utilizando gestos que solicitassem apenas a ação de alguns músculos em 

concreto. Assim, queríamos estudar se, com base nisto, poderíamos elaborar planos de 

tratamento com exercícios e intensidades diferentes para estruturas lesadas e 

saudáveis. Seria interessante saber se, desta forma, se evitariam possíveis 

agravamentos da condição prévia do tendão lesado ou se, por outro lado, era viável um 

fortalecimento adequado das outras estruturas, que muitas vezes é limitado por 

exercícios nos quais são solicitadas também as estruturas afetadas e que provocam dor 

na sua realização. 

No entanto, após a pesquisa de artigos em distintas bases de dados como 

Pubmed ou UpToDate, não foram encontrados artigos que refiram tratamento 

conservador específico para cada tendão da coifa dos rotadores. Os diferentes artigos 

encontrados centram-se no tratamento, em geral, da tendinopatia da coifa dos rotadores 

ou do conflito subacromial, tratando cada patologia no seu conjunto, não se focando 

num tendão isoladamente. Assim, parece-nos importante a realização de estudos neste 

sentido, na tentativa de desenvolvimento de terapêuticas mais eficazes de uma 

patologia com uma prevalência elevada a nível mundial.  

Na ausência de artigos que avaliem se esta poderia ser uma abordagem 

benéfica, terminaremos com uma análise da utilidade do exercício e de distintos tipos 

de exercício já estudados. Em primeiro lugar, analisar-se-á a utilidade do exercício para 

o tratamento, para depois comparar o exercício específico com exercícios gerais 

(estenda-se exercício específico como especificidade para a tendinopatia da coifa dos 

rotadores no seu conjunto). Posteriormente, estudar-se-á a efetividade dos exercícios 

excêntricos, dos exercícios com cargas altas, do autotratamento, da terapia manual e 

da terapia neurocognitiva. 
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O EXERCÍCIO É ÚTIL?  

 Os tratamentos no âmbito da medicina física e de reabilitação são normalmente 

a primeira escolha de tratamento para o conflito subacromial25. Dos médicos 

consultados por um estudo publicado em 2007 na BMC Musculoskeletal Disorders, 79% 

afirmaram que a sua primeira escolha de tratamento nestas situações foi a fisioterapia24. 

 Vários artigos1, 24, 26 avaliaram a efetividade da realização de exercícios de 

mobilização e de reforço muscular da articulação do ombro juntamente com massagem 

de tecidos moles em comparação com o placebo, nomeadamente com ultrassons 

simulados1, 24, 26. Os objetivos deste tratamento são vários: diminuir a dor, melhorar a 

amplitude de movimento funcional do ombro, melhorar o controlo escapular, fortalecer 

os músculos da coifa dos rotadores assim como os estabilizadores escapulares, 

melhorar a postura e recuperar a biomecânica normal do ombro. Entre outros, os 

exercícios realizados são: encolhimento de ombros, flexões na parede, rotação externa 

e interna contra resistência… O protocolo de exercícios será explicado ao doente, que 

os realizará de forma autónoma no domicílio24. 

 Num trabalho publicado na The British Medical Journal, foi avaliada a eficácia do 

tratamento com exercícios de mobilização e de reforço muscular da articulação do 

ombro juntamente com massagens dos tecidos moles, comparando os resultados com 

o placebo assim que o tratamento de 11 semanas terminou. Demonstrou-se que tanto 

o placebo como os exercícios produzem uma melhora parecida, tanto em dor como na 

função do ombro. Quando se avaliou a efetividade às 22 semanas, após 11 semanas 

de tratamento e 11 de exercícios em casa, encontrou-se uma diferença a favor do 

tratamento com exercícios na melhoria da dor (43% de redução da dor) e mobilidade do 

ombro. Também se encontraram diferenças a favor do tratamento com exercícios de 

reforço muscular e mobilização relativamente a força muscular e qualidade de vida26. 

Brox et al. compararam o exercício com o placebo e encontraram valores de redução 

da dor (66%) mais altas que no estudo anterior27. 

Num artigo publicado no Journal of Occupational and Environmental Medicine 

realizado sobre tendinopatia da coifa dos rotadores em trabalhadores de construção que 

passavam grande parte do tempo a trabalhar com os braços acima do nível dos ombros, 

concluiu-se que o exercício comparado com o placebo é efetivo na redução da dor 

durante o trabalho e na redução da incapacidade para o trabalho28. Num outro estudo 

publicado em 2008 na revista Arthritis and Rheumatology, um programa de tratamento 

baseado em exercícios foi comparado com a ausência de intervenções. O grupo que 

realizou o tratamento baseado em exercício melhorou em relação ao grupo que não 
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recebeu nenhum tratamento em termos de redução da dor e da melhoria da função do 

ombro29. Brox et al. compararam o exercício com a cirurgia aliada à reabilitação pós-

intervenção, concluindo que ambas as opções apresentam resultados semelhantes. No 

entanto, é recomendado o exercício como primeira opção, por ser uma intervenção mais 

custo-efetiva, uma vez que o seu custo médio é aproximadamente metade do da 

cirurgia27. 

Em conclusão, o exercício para o tratamento da tendinopatia da coifa dos 

rotadores é mais útil do que o placebo ou do que a ausência de tratamento e apresenta 

resultados similares aos da cirurgia com reabilitação. 

 

EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS PARA OS MÚSCULOS DA COIFA DOS 

ROTADORES 

 Como foi mencionado na introdução da parte do tratamento, não foi encontrado 

nenhum artigo que faça referência a exercícios específicos para tratar tendinopatias nos 

tendões dos diferentes músculos que formam a coifa dos rotadores. No entanto, dentro 

de um programa de tratamento conservador para a tendinopatia podemos prescrever a 

realização de exercícios para fortalecer os músculos da coifa dos rotadores24. Assim, e 

visto que se demonstrou que o exercício é importante no tratamento da tendinopatia da 

coifa dos rotadores, serão descritos alguns exercícios por cada músculo da coifa dos 

rotadores, para que se possam desenvolver programas de tratamento onde a 

intensidade de cada um seja mais direcionada às necessidades do doente e da 

patologia que este apresenta. 

 Como já foi anteriormente referido, o supraespinhoso realiza principalmente a 

abdução da articulação do ombro4. Portanto, exercícios que trabalhem a abdução 

servirão para fortalecer o músculo supraespinhoso, como por exemplo, a abdução do 

ombro no plano escapular ou a abdução horizontal. Os exercícios podem ser realizados 

com elásticos, máquinas de polias ou halteres25. Os restantes músculos da coifa dos 

rotadores também realizam a abdução do ombro, mas não são tão importantes como o 

supraespinhoso. Ainda assim, os exercícios que se acabam de referir para fortalecer o 

supraespinhoso servem também para os restantes. 

 Tanto o infraespinhoso como o pequeno redondo realizam a rotação externa do 

ombro4. Para fortalecê-los podemos realizar exercícios de rotação externa, seja com 

elásticos, aparelhos de polias ou halteres. Com o cotovelo fletido a 90 graus, a porção 

superior do braço deverá estar junta ao corpo, segurando uma toalha contra o mesmo 
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para evitar movimentos compensatórios do ombro e ajudando a que o trabalho se 

concentre o máximo possível no infraespinhoso e no pequeno redondo25. 

 Por último, o músculo subescapular realiza a rotação interna da articulação do 

ombro4. Para a rotação interna os exercícios são os mesmos que para a rotação externa, 

mas realizando evidentemente a rotação interna do ombro em vez da externa25. 

 

EXERCÍCIO GLOBAL PARA A COIFA DOS ROTADORES VS EXERCÍCIO 

INESPECÍFICO PARA OMBRO E COLUNA CERVICAL 

 Depois de avaliada a eficácia do exercício para o tratamento deveríamos 

perceber que tipo de exercício é mais útil, se exercícios para a coifa dos rotadores 

(trabalhando de igual forma todos os músculos que a constituem) ou exercícios ainda 

mais inespecíficos, para o ombro e coluna cervical. 

 Os exercícios aqui referidos como sendo para a coifa dos rotadores são uma 

combinação de exercícios para a estabilidade escapular, exercícios com resistência 

para fortalecer os músculos da coifa dos rotadores e exercícios para melhorar a 

mobilidade. Por outro lado, os exercícios inespecíficos para o ombro e coluna cervical 

são exercícios como alongamento da articulação do ombro ou retropulsão cervical30. 

 Um artigo publicado na Journal of Physiotherapy afirma que um programa de 

tratamento para a coifa dos rotadores e estabilizadores escapulares é efetivo para 

melhorar a função, reduzir a dor e diminuir a necessidade de cirurgia em doentes com 

conflito subacromial30. Por outro lado, Dilek et al. investigaram se um programa de 

tratamento com exercícios propriocetivos para a coifa dos rotadores juntamente com um 

programa de “fisioterapia convencional” (que consistia em reforço muscular da 

articulação do ombro, calor e estimulação nervosa elétrica transcutânea) proporciona 

alguma melhoria em comparação com o uso unicamente de um programa de tratamento 

com a “fisioterapia convencional” (explicada anteriormente) em doentes com conflito 

subacromial. Este estudo não mostra melhorias significativas na dor, função, amplitude 

de movimento e força nos doentes que realizaram os exercícios propriocetivos31. 

 Em suma, não podemos concluir que os protocolos geralmente utilizados para 

reforço global da coifa dos rotadores sejam mais eficazes do que uma abordagem ainda 

menos incisiva incluindo ombro e coluna cervical, uma vez que os resultados são 

contraditórios. 
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EXERCÍCIOS EXCÊNTRICOS 

 Nos artigos de investigação acerca do tratamento das tendinopatias, um dos 

assuntos mais importantes é avaliar a validade dos programas de tratamento com 

exercícios excêntricos. Noutras tendinopatias como as do tendão de Aquiles ou do 

tendão rotuliano foi demonstrada a sua utilidade32. 

 A eficácia dos exercícios excêntricos é geralmente comparada com a dos 

exercícios concêntricos. Quando um doente executa um exercício excêntrico realiza a 

parte da descida do exercício e o terapeuta reposiciona o peso na posição inicial, para 

evitar a resistência que aparece durante a elevação do peso (parte concêntrica). Por 

outro lado, ao realizar um exercício concêntrico, o doente realiza a parte do exercício na 

qual eleva o peso, enquanto que o terapeuta descerá o peso (parte excêntrica) para 

voltar a colocá-lo na posição inicial. Foi demonstrado que os exercícios excêntricos 

aumentam a área transversal do tendão, aumentam a força do tendão, incrementam a 

síntese de colagénio e estabilizam a angiogénese32. 

 Num trabalho publicado na International Journal of Sports Physical Therapy em 

2015, é demonstrado que tanto o exercício excêntrico como o concêntrico melhoram a 

amplitude de movimento do ombro, a função e a força, mas que não se encontram 

diferenças entre os dois tipos de exercício, deixando ao critério do especialista o uso de 

um ou de outro32. Maenhout et al. compararam se, em doentes com conflito subacromial, 

era mais efetivo como tratamento o treino tradicional para a coifa dos rotadores ou 

exercícios excêntricos com cargas altas adicionadas aos mesmos exercícios que fazia 

o outro grupo. Após 12 semanas de tratamento, o grupo que tinha realizado os 

exercícios excêntricos tinha ganho mais força isométrica, no entanto, ambos os 

programas de treino tiveram resultados semelhantes na redução da dor e melhoria da 

função do ombro33. 

 Em conclusão, não é possível demonstrar uma maior eficácia dos exercícios 

excêntricos frente aos concêntricos, dado que as diferenças entre os dois tipos de 

terapia são mínimas e os resultados muito semelhantes. No entanto, há a questionar se 

o trabalho excêntrico foi efetuado de forma correta e se houve atenção à especificidade 

do tratamento para incluir eletivamente o músculo atingido.  

 

TERAPIA MANUAL 

 Dentro das intervenções conservadoras para tratar a tendinopatia da coifa dos 

rotadores temos, entre outras, o repouso ou exercícios de reabilitação. Muitos planos 
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de tratamento acrescentam a terapia manual aos exercícios para conseguir uma melhor 

abordagem34. 

  Algumas das técnicas utilizadas na terapia manual são: mobilização articular da 

cintura escapular, mobilização da articulação glenoumeral ou massagens dos tecidos 

moles34. 

 Uma meta-análise publicada na The Journal of Orthopaedic and Sports Physical 

Therapy comparou a terapia manual com placebo e outros tipos de tratamento como 

exercícios. Ao compará-lo com o placebo, foi demonstrado que se evidencia uma 

melhoria nas atividades da vida diária, assim como no desaparecimento da dor. Quando 

examinamos a eficácia da adição da terapia manual à realização de outros exercícios 

de reabilitação para a tendinopatia da coifa dos rotadores, pode-se observar uma ligeira 

melhoria no desaparecimento da dor, mas não na função do ombro34. 

Dado o alto nível de evidência da meta-análise (nível de evidência 1A), podemos 

concluir que a terapia manual oferece benefícios em relação ao placebo, mas não está 

claro que a reabilitação da tendinopatia da coifa dos rotadores seja melhor quando 

adicionamos a terapia manual aos exercícios de fortalecimento e de alongamento. 

 

QUANTO PESO DEVEMOS UTILIZAR? 

 Além do tipo de exercício também se investiga a carga que se deve utilizar 

durante a realização dos mesmos, se é preferível optar por exercícios com cargas altas 

ou baixas. Por exemplo, num tratamento de 12 semanas de duração, um doente com 

um programa de cargas altas começaria na primeira semana com exercícios com um 

peso com o qual fosse possível realizar um máximo de 15 repetições, para ir 

aumentando progressivamente a carga até que, da semana 9 à semana 12 de 

tratamento, realize os distintos exercícios com um peso que lhe permita realizar um 

máximo de 6 repetições. Por outro lado, um doente com um programa de tratamento de 

cargas baixas de 12 semanas de duração realizaria os exercícios durante as 12 

semanas com um peso que lhe permitisse chegar às 20 repetições35. 

 Ingwersen et al. demonstraram que os exercícios com cargas altas são melhores 

do que os exercícios realizados sem peso algum. No entanto, ao comparar exercícios 

realizados com cargas altas com os exercícios executados com cargas baixas, os 

resultados são idênticos e não se observam diferenças na dor, força e amplitude de 

movimento. 
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Por outro lado, encontrou-se uma interação importante entre corticoesteróides e 

a carga utilizada nos exercícios. Quando comparamos dois grupos que recebem 

injeções de corticoesteróides na coifa dos rotadores, um realizando exercícios com 

cargas altas e outro com cargas baixas (em que após atingir um limite de dor estipulado, 

têm que parar esses exercícios e continuar com exercícios isométricos), encontra-se 

uma diferença a favor do grupo que executa os exercícios com cargas altas nos 

sintomas relacionados com a tendinopatia. Também no mesmo estudo é referido que, 

em dois grupos em que não foram utilizados corticoesteróides, acaba favorecido o grupo 

que realizou os exercícios com cargas baixas. Por outro lado, o uso de corticoesteróides 

no tratamento pode aumentar o processo degenerativo dos tendões, influenciando 

negativamente o processo de cura do mesmo11. 

Em conclusão, os exercícios de cargas altas e os com cargas baixas têm 

resultados parecidos, mas deveria estudar-se mais a interação com os 

corticoesteróides, especialmente para os exercícios com cargas altas. 

 

AUTOTRATAMENTO 

 Além do tratamento que necessita de seguimento habitual por parte do 

terapeuta, existe a possibilidade de que o tratamento da tendinopatia da coifa dos 

rotadores se realize através de exercícios executados autonomamente pelo doente. Os 

exercícios necessários são prescritos pelo médico especialista e efetuados pelo próprio 

doente, que é ensinado a não ultrapassar o limiar da dor2. 

 O papel do especialista é importante, uma vez que deve explicar os exercícios 

de forma positiva e dar apoio para superar a barreira inicial que os doentes expressam 

no momento de realizar a terapia autonomamente. Além disto, são importantes também 

os atributos dos doentes, especialmente a confiança em si mesmos para poder realizar 

os exercícios de forma correta36. 

 Quando se compara a eficácia do autotratamento com os exercícios 

habitualmente realizados com um terapeuta, os resultados são semelhantes. Apesar 

disto, a “fisioterapia habitual” (que consistia em exercícios de reforço muscular 

realizados com um profissional, alongamentos, massagem na articulação do ombro e 

eletroterapia) demonstrou resultados ligeiramente melhores relativamente a melhoria da 

dor e da função do ombro, mas a duração média dos sintomas foi menor nos doentes 

que realizaram o autotratamento2. Recomenda-se realizar mais estudos para ter mais 

informação acerca do autotratamento. 
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TERAPIA NEUROCOGNITIVA 

 A terapia neurocognitiva é um tratamento de reabilitação que consiste na 

estimulação e na melhoria das funções corticais superiores, tais como a atenção, a 

memória ou a linguagem, que conferem aos doentes a habilidade de interagir com o que 

o rodeia, reconhecê-lo e dar-lhe sentido. 

 O exercício na terapia neurocognitiva é uma atividade planeada pelo profissional, 

como um problema motor e propriocetivo que o doente tem que resolver com as suas 

funções corticais superiores. Durante a realização da terapia neurocognitiva realizam-

se exercícios nos quais com a mão o doente explora, reconhece e discrimina as 

características dos objetos sem estímulo visual. Na realização destes exercícios de 

discriminação somatossensorial de distintos objetos, as caraterísticas espaciais dos 

objetos percecionados são extraídas e integradas pelas funções corticais superiores 

numa representação mental da forma do objeto. Isto é especialmente relevante na 

reabilitação da síndrome do conflito subacromial, uma vez que os doentes com esta 

patologia costumam apresentar alterações na ativação muscular com supressão da 

coativação da coifa dos rotadores, alterações nos músculos que mobilizam o úmero 

durante a elevação do braço e uma atividade aumentada do deltoide médio e do grande 

dorsal37. 

 Quando surge a tendinopatia, há um dano ao nível do sistema nervoso periférico 

na articulação do ombro, alterando-se a conexão com o sistema nervoso central e 

diminuindo o controlo neuromuscular da coifa dos rotadores. A terapia neurocognitiva 

tenta reparar a conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, 

restaurando deste modo o controlo neuromuscular, a propriocepção do ombro, a 

estabilidade e a fragmentação dos movimentos37. 

 Num trabalho publicado em 2014 na European Journal of Physical and 

Rehabilitation Medicine, a utilidade da terapia neurocognitiva foi comparada com o 

tratamento terapêutico tradicional. Ambos os programas de tratamento melhoraram a 

função do ombro, a qualidade de vida e diminuem a dor, no entanto, a terapia 

neurocognitiva apresenta melhores resultados em todos estes parâmetros. Ao mesmo 

tempo, o nível de satisfação dos doentes que receberam como tratamento a terapia 

neurocognitiva é maior nos que foram submetidos ao tratamento terapêutico habitual37. 
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CONCLUSÃO 

 

 O diagnóstico da tendinopatia da coifa dos rotadores é um desafio para os 

médicos15. O uso de um único teste para fazer um diagnóstico preciso da patologia está 

em discussão10, 15. As sensibilidades e especificidades dos distintos testes têm uma 

ampla gama de valores dependendo do artigo consultado e, em muitos casos, estes 

valores são baixos. Isto pode levar a falhas no diagnóstico. Também por esta razão, é 

importante ter em conta a anamnese, considerar os fatores de risco e queixas do doente, 

sendo que o médico deve confiar também no seu juízo clínico e não se basear 

unicamente nos resultados dos testes13. O único teste que por si só parece oferecer 

fortes evidências para o diagnóstico de tendinopatia quando o teste é positivo é o teste 

Lift-Off15. 

 As combinações de diferentes testes apresentam melhores resultados em 

determinadas ocasiões do que os testes realizados individualmente. A única 

combinação que parece apresentar resultados sólidos é a combinação de um doente 

com mais de 39 anos, teste do Arco Doloroso positivo e com crepitações na articulação 

do ombro. Se aparecem estes 3 fatores num doente podemos afirmar com grande 

segurança que o doente apresenta uma tendinopatia do supraespinhoso10. No entanto, 

a combinação dos 5 testes (Neer, Hawkins-Kennedy, Jobe, Arco Doloroso e Resistência 

à Rotação Externa) estabelecendo um ponto de corte de 3 testes positivos para o 

diagnóstico de conflito subacromial revela pouca utilidade10, 14. 

 Além disso, não podemos ignorar o facto de que pode existir uma patologia 

concomitante no ombro que faça com que o teste apresente um resultado erróneo22. 

 Por último, deveríamos ter em conta também que nos estudos os testes são 

realizados por médicos especialistas, sejam fisiatras, reumatologistas ou ortopedistas, 

por exemplo. Nenhum artigo investiga a precisão diagnóstica destes testes quando 

realizados nos cuidados de saúde primários, embora a maioria dos doentes venham a 

ser vistos nestes serviços15. 

Relativamente ao tratamento, o objetivo era encontrar protocolos de tratamento 

específico, abordando de forma diferente estruturas lesadas e saudáveis e percebendo 

de que forma este tipo de abordagem poderá influenciar a eficácia do tratamento da 

tendinopatia de cada um dos tendões da coifa dos rotadores. Após a pesquisa 

bibliográfica, não encontrámos em nenhum artigo referência à existência deste tipo de 

programa de tratamento. No entanto, dada a alta prevalência desta patologia e sabendo 
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que há várias propostas de tratamento conservador para esta patologia, nesta revisão 

analisaram-se também as distintas opções terapêuticas habitualmente utilizadas na 

prática clínica, avaliando a sua validade. 

Em primeiro lugar demonstra-se que o exercício é melhor do que o placebo no 

tratamento da tendinopatia da coifa dos rotadores e tem resultados semelhantes à 

cirurgia com reabilitação posterior27. Além disso, Marzetti et al. atribuem à terapia 

neurocognitiva excelentes resultados na reabilitação e defendem que se deveria ter em 

conta como um elemento mais de tratamento37.  

 A partir daqui podemos extrair poucas conclusões mais. Os protocolos de reforço 

global da coifa dos rotadores não demonstraram uma eficácia superior perante uma 

abordagem ainda mais inespecífica30, 31, nem os exercícios excêntricos perante os 

concêntricos, dando-lhes a mesma utilidade no tratamento32. No entanto, nos exercícios 

para a coifa dos rotadores continuamos a fazer reforço inespecífico, pelo que não 

podemos concluir que o exercício específico não terá benefício, uma vez que não foi 

tido em conta cada músculo individualmente. Também relativamente aos exercícios 

excêntricos não nos parece seguro concluir que não é útil para o tratamento, uma vez 

que não sabemos como foi realizado o trabalho ou se houve atenção à especificidade 

do tratamento. 

 A terapia manual apenas demonstra uma ligeira melhoria na reabilitação quando 

adicionada aos exercícios34 e não se pode concluir que seja mais efetiva. 

 Do autotratamento não há dados suficientes para extrair uma conclusão válida. 

 Como concluem vários dos artigos utilizados nesta revisão, devem ser realizados 

mais estudos de grande qualidade e com amostras populacionais de grande tamanho 

para se poder tirar conclusões mais firmes do tratamento já utilizado na tendinopatia da 

coifa dos rotadores2, 11, 26, 34. 

Ainda relativamente ao tratamento específico para cada tendão da coifa dos 

rotadores, e sendo cada um deles uma estrutura individualizada que realiza movimentos 

específicos, o tratamento direcionado a cada uma destas estruturas também devia ser 

uma opção, de forma a reabilitar as estruturas lesadas e reforçar as saudáveis de forma 

independente e eficaz. Desta forma, conclui-se que a elaboração de protocolos com os 

quais se possa tratar eletivamente as estruturas lesadas, aliada à realização de estudos 

de qualidade que verifiquem a sua validade, é também uma necessidade. 
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