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Introdução: A adoção de um modelo de funcionalidade e incapacidade (CIF) nos permite desvincular a condição de 

saúde do paciente de sua capacidade e potencial. É importante que o fisioterapeuta, em sua prática clínica, valorize 

informações e aspectos de atividade e participação, além das questões estruturais, para que sua conduta seja mais 

adequada e assertiva. A avaliação deve ser voltada para o paciente, considerando com o mesmo grau de importância 

todas as dimensões da saúde. A Síndrome do Impacto (SI) é uam patologia do ombro com importante repercussão 

funcional na vida de adultos em idade produtiva. O padrão ouro para identificação de lesão do manguito rotador é a 

ressonância nuclear magnética (RNM) que define, identifica as estruturas e o grau de acometimento das lesões 

tendinosas. O Penn Shoulder Score (PSS) é um instrumento desenvolvido para avaliar dor, satisfação e função do 

ombro, já validado para a língua portuguesa e com adequados índices de confiabilidade e validade. O PSS-Brasil tem 

pontuação possível de 0-100, com a máxima pontuação indicando ausência de dor, alta satisfação e função preservada. 

Objetivo: Verificar se existe associação entre os diferentes tipos e níveis de lesão do manguito rotador com resultados 

do PSS-Brasil. Método: O estudo foi realizado no Hospital Sarah de Belo Horizonte, sendo o projeto aprovado pelo 

comitê de ética da instituição CAAE: 43233615.0.0000.0022. Participaram do estudo pacientes que iniciaram o 

acompanhamento no serviço com lesão do manguito diagnosticada a partir dos achados da RNM. Como protocolo os 

sujeitos preencheram o PSS-Brasil na avaliação inicial do fisioterapeuta. Foram calculadas as médias, desvio padrão e 

utilizado o Teste de Kruskal-Wallis para cálculos estatísticos, considerando o valor de p<0,05. Resultados: A amostra foi 

composta por 54 pacientes, com idade entre 27-74 anos (média = 53,6 anos e DP = 11,0). Não houve associação entre 

a pontuação total do PSS-Brasil com as variáveis gravidade da lesão (completa, incompleta e tendinose) p = 0,169 e 

com o número de tendões acometidos (1, 2, 3 ou 4), p = 0,344. Conclusão: Não houve associação entre os valores 

obtido na aplicação do PSS-Brasil e os achados observados na RNM em consonância com o direcionamento da CIF 

quanto a não-linearidade entre alterações de estrutura e restrição para atividade e participação. Descritores: Manguito 



rotador, Ombro, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde


