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Resumo 
 
Objetivo: Avaliar a validade, confiabilidade e responsividade da versão brasileira do 
questionário WORC. Métodos: Para testar a validade concorrente, 100 pacientes 
com enfermidades do manguito rotador foram avaliados usando o WORC, desfechos 
clinicamente relevantes para avaliação de ombro (dor, amplitude de movimento e 
força muscular) e os instrumentos DASH, SF-36 e UCLA. O WORC foi repetido a 50 
pacientes no mesmo dia e após uma média de intervalo de 7 dias para avaliar a 
reprodutibilidade (teste/reteste). Para testar a responsividade, o WORC, DASH, 
UCLA e SF-36 foram administrados à uma amostra de 30 pacientes na avaliação 
inicial e três meses após o tratamento recomendado (fisioterapia ou tratamento 
cirúrgico) e foi dividida em dois grupos: pacientes com melhora após o tratamento 
(n=20) e os que não melhoraram (n=10), de acordo com a estratégia baseada em 
âncoras. A validade concorrente foi testada através do Coeficiente de correlação de 
Person. A reprodutibilidade e consistência interna foram analisadas pelo Coeficiente 
de correlação intraclasses e alpha de Cronbach, respectivamente. As pontuações 
foram usadas para avaliar o erro padrão de medida (do inglês, SEM) e a mudança 
mínima detectável (do inglês, MDC).  O tamanho do efeito (do inglês, ES) e média da 
resposta padrão (do inglês, SRM) foram calculados para responsividade. 
Resultados: A análise entre o WORC e os desfechos clinicamente relevantes 
revelaram correlações de fraca a forte, sendo a mais fraca para amplitude de 
movimento de rotação medial (r=-0,22) e a mais forte para dor ao movimento (r=-
0,75). Correlações fortes também foram encontradas com o DASH e UCLA (r=-0,86 
and r=-0,80, respectivamente) e correlações moderadas com os domínios do SF-36 
(0,37 a 0,69), sendo as maiores relacionadas aos domínios físicos. A análise da 
confiabilidade demonstrou resultados considerados excelentes, com coeficiente de 
correlação intraclasses e alpha de Cronbach variando de 0,88 a 0,99. O SEM foi de 
5,2 e 3,0 pontos para a avaliação inicial e após o intervalo médio de 7 dias, 
respectivamente. O MDC foi de 7,1 pontos (90% intervalo de confiança).  Analisando 
a responsividade, todos os instrumentos mostraram valores mais altos de ES e SRM 
para o grupo “melhorou” que no grupo “não melhorou”. O WORC demonstrou valores 
de moderados a altos (0,66 to 1,1) para o grupo “melhorou”. O mesmo ocorreu com o 
DASH e UCLA. Os valores do SF-36 variaram de pequeno a grande e o valor mais 
alto foi para o domínio aspectos físicos no mesmo grupo. Conclusões: A versão 
brasileira do WORC mostrou ser uma medida válida e confiável. O WORC, assim 
como o UCLA, DASH e domínios físicos do SF-36 mostraram ser instrumentos 
responsivos após curto período de prosseguimento de tratamento para enfermidades 
do manguito rotador. 
 



 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na última década tem ocorrido uma mudança na avaliação de resultados 

usados em análises de efetividade de tratamentos nas enfermidades 

musculoesqueléticas. Geralmente avaliavam-se as mudanças clínicas através do 

exame físico e exames complementares. Entretanto, desfechos como qualidade de 

vida relacionada a saúde, capacidade funcional, escalas de dor e satisfação têm sido 

enfatizados por possibilitarem a análise da situação de saúde e as manifestações da 

doença na vida do indivíduo em sua própria perspectiva (subjetividade), 

complementando os dados clínicos e objetivos. Como conseqüência, foram 

desenvolvidos e publicados uma variedade de instrumentos, questionários e escalas 

que abordam esse tipo de variável, já que o exame objetivo é um indicador escasso 

para avaliação de aspectos funcionais, sociais e emocionais (Skutek et al., 2000; 

Duarte et al., 2003; Kirkley, Griffin 2003a; Bot et al., 2004; Lopes et al., 2006). Além 

da avaliação de resultados e efetividade de tratamentos,  o propósito desse interesse 

crescente da comunidade científica para o uso de tais instrumentos deriva também 

de outras diversas aplicações, tais como percepção individual ou populacional do 

estado de saúde, possibilidade de uso em pesquisas clínicas e análises econômicas 

que enfocam custos de tratamentos (Campolina, Ciconelli, 2006).  

Seguida da lombalgia e cervicalgia, a dor no ombro é a terceira maior 

queixa musculoesquelética e causa significante incapacidade (Ostor et al., 2006; 

Coghlan et al., 2006). As enfermidades do manguito rotador são as mais comuns 

da articulação do ombro e estão freqüentemente associadas à dor, limitações nas 

atividades de vida diárias, incapacidade e perda da produtividade (Kirkley et al., 

2003b; Michener et al., 2003; Coghlan et al., 2006; Ozlem et al., 2006; Ostor et al., 

2006). Estudos têm sido realizados para avaliar a efetividade das alternativas de 

tratamento para os pacientes com enfermidades do manguito rotador 

acompanhados pelo interesse crescente em medir o impacto do tratamento no 

estado de saúde e na qualidade de vida desses indivíduos. (Kirkley et al., 2003b; 

Ejnisman et al., 2004; Baysal et al., 2005; Ostor et al., 2006; Ozlem et al., 2006).  
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Existe um grande número de instrumentos disponíveis para avaliação dos 

pacientes com enfermidades de ombro, sendo que a maior parte deles 

consideram aspectos como sintomas físicos e função (Kirkley et al., 2003c; Bot et 

al., 2004). Bot et al. (2004), em uma revisão sistemática sobre os questionários de 

ombro, encontraram 16 disponíveis na língua inglesa, incluindo os específicos 

para tal articulação e os específicos para algumas das enfermidades de ombro.  

Pesquisadores têm desenvolvido instrumentos específicos para as principais 

doenças de ombro com o intuito de medir aspectos peculiares de cada uma delas 

que os instrumentos ditos como genéricos não são capazes de detectar (Kirkley, 

Griffin 2003a; Kirkley et al.,2003b; Kirkley et al., 2003c; Bot et al., 2004;). Dentre 

eles, o Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) (Kirkley et al., 1998), o 

Shoulder Instability Questionnaire (SIQ) (Dawson et al., 1999) e o Rating Sheet for 

Bankart Repair (ROWE) para as instabilidades (Rowe et al.,1977); o Western 

Ontario Osteoarthritis of the Shoulder Index (WOOS) para osteoartrose (Lo et al., 

2001); o Rotator Cuff Quality of Life Index (RC-QOL) (Hollinshead et al., 2000) e o 

Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC) (Kirkley et al., 2003b) para 

enfermidades do manguito rotador. 

O WORC foi desenvolvido na língua inglesa e mede qualidade de vida 

relacionada a sáude em pacientes com enfermidades do manguito rotador 

(Kirkley et al., 2003b).  Tem demonstrado ser um instrumento confiável e válido 

para ser aplicado à esses pacientes (Kirkley et al., 2003b; Holtby, Razmjou, 

2005; Razmjou et al., 2006) e já foi validado em alemão e turco (Huber et al., 

2005; Ozlem et al., 2006). Até o momento, não existe nenhum questionário de 

qualidade de vida relacionada a saúde disponível no Brasil para pacientes com 

enfermidades do manguito rotador. O WORC foi traduzido e adaptado 

culturalmente para o português do Brasil (Lopes et al., 2006). Entretanto, antes 

do seu uso nesse país, as propriedades psicométricas da versão brasileira do 

WORC, ou seja, sua capacidade de desempenhar uma aferição, necessitam 

ser avaliadas para verificar se a mesma manteve as características da versão 

original, já que as propriedades do instrumento dependem da população alvo 

(Bot et al., 2004). As propriedades psicométricas mais comumente analisadas 

nesse caso são a validade, confiabilidade e responsividade (Bot et al., 2004). 
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1.1 Objetivos 

 

1. Avaliar a validade, confiabilidade e responsividade da versão brasileira do 

WORC.  

2. Avaliar a responsividade das versões brasileiras dos questionários 

Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH), University of 

California Los Angeles Shoulder Rating Scale (UCLA) e Short Form-36 

(SF-36).  
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2 LITERATURA 
 
 

Bot, Terwee, van der Windt, Bouter, Dekker, de Vet (2004), identificaram 
os questionários de enfermidades de ombro disponíveis na literatura em língua 
inglesa e analisaram suas propriedades psicométricas já previamente 
estudadas. Para isso, pesquisaram nas principais bases de dados de 1966 a 
2002. No total, foram identificados 16 questionários e nenhum deles 
demonstraram resultados satisfatórios para todas as propriedades. De acordo 
com os resultados, o DASH foi o questionário que obteve maior qualidade nos 
estudos de suas propriedades psicométricas e, por isso, foi recomendado para 
uso. O WORC não foi incluído no estudo, pois a publicação de sua validação 
ocorreu após a finalização desse estudo. 

Beaton, Schemitsch (2003), compararam as publicações da literatura 
ortopédica dos anos de 1991 e 2001 de 6 periódicos da área (Clinical 
Orthopaedics and Related Research, Journal of Bone and Joint Surgery-
American, Journal of Bone and Joint Surgery-British, Journal of Shoulder and 
Elbow Surgery, Journal of Orthopaedic Trauma e Spine) e demonstraram que um 
houve um aumento do interesse do uso de medidas do estado de saúde nessa 
área. Os instrumentos utilizados com maior frequência na literatura foram aqueles 
com maior valor psicométrico na área de ortopedia. Dentre eles, o SF-36, 
Musculoskeletal Functional Assessment (MFA), DASH, The Western Ontario 
McMaster Osteoarthritis Index (WOMAC), Simple Shoulder Test (SST), Roland 
Morris Questionnaire e Oswestry Disability Index.  

Kirkley, Alvarez, Griffin (2003), desenvolveram e avaliaram as propriedades 
psicométricas do WORC. Foram testadas a validade e confiabilidade em 100 
pacientes com enfermidades do manguito rotador. Para validade, o WORC foi 
correlacionado com os instrumentos DASH, UCLA, American Shoulder and Elbow 
Surgeons Standardized Assessment Form (ASES), Constant Score e SF-36 e 
para confiabilidade (reprodutibilidade teste/reteste), o WORC foi adminstrado 
duas vezes (na avaliação inicial e após duas semanas). O WORC obteve 
correlação mais forte com o DASH e, após o intervalo de duas semanas, obteve 
valores de reprodutibilidade considerados excelentes.  

Huber, Hofstaetter, Hanslik-Schnabel, Posch, Wurning (2005), traduziram, 
adaptaram culturalmente e validaram a versão alemã do WORC. Foram testadas 
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a validade e confiabilidade (reprodutibilidade teste/reteste) do WORC em 102 
pacientes com síndrome do impacto e administrado, junto ao mesmo, os 
questinários SF-36, Constant Score e UCLA. Foram encontrados resultados 
considerados excelentes para reprodutibilidade e o WORC obteve correlações 
mais fortes com os domínios físicos do SF-36, Constant Score e UCLA. 

Lopes, Stadniky, Masiero, Carrera, Ciconelli, Griffin (2006), realizaram a 
tradução e adaptação cultural do WORC para o Brasil. Foram realizadas 
mudanças e substituições de termos e expressões para obter equivalência 
cultural do mesmo na língua portuguesa.  

Ozlem, Bircam, Gulbahar, Demiral, Sahin, Baydar, Kizil, Griffin, Akalin 
(2006) avaliaram as propriedades psicométricas (validade e confiabilidade) da 
versão turca do WORC. Foram avaliados 72 pacientes com enfermidades do 
manguito rotador e administrados os instrumentos WORC, UCLA, Constant Score 
e SF-36 para testar a validade. O WORC foi repetido a 35 pacientes após um 
intervalo médio de 2,9 dias para testar a confiabilidade (reprodutibilidade 
teste/reteste). Foi encontrada correlação mais forte do WORC com o UCLA e 
valores para reprodutibilidade considerados excelentes. 

MacDermid, Drosdowech, Faber (2006), fizeram um estudo prospectivo com 
149 pacientes para avaliar a responsividade dos instrumentos WORC, Simply 
Shoulder Test (SST) , DASH e SF-36 após cirurgia de reparo do manguito rotador. 
Os pacientes foram avaliados uma semana antes da cirurgia e seis meses depois. 
Os pacientes foram dividos em três grupos: pacientes que obtiveram resposta 
positiva nos três instrumentos, pacientes que não demonstraram respostas na 
mesma direção nos três instrumentos e aqueles que obtiveram respostas negativas 
nos três instrumentos após o período de prosseguimento. Foi calculada a média da 
resposta padrão (do inglês, SRM) em cada grupo para testar a responsividade dos 
instrumentos. De acordo com os resultados, o WORC e SST foram os mais 
responsivos, seguidos do DASH. O SF-36 foi considerado o menos responsivo.  

Holtby, Razmjou, Cred (2005), também fizeram um estudo prospectivo para 
avaliar a responsividade do WORC após tratamento conservador (fisioterapia) ou 
tratamento cirúrgico do manguito rotador. Cento e cinqüenta e quatro pacientes 
foram avaliados antes do tratamento proposto e após 3 e 6 meses. De acordo com 
os resultados calculados através do SRM, o WORC demonstrou ser um 
instrumento capaz de detectar mudanças após 3 e 6 meses de tratamento das 
enfermidades do manguito rotador. 
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3 MÉTODOS 
 
 

Cem pacientes, que tinham o português como língua-mãe, de ambos os 

sexos, com faixa etária acima de 18 anos e com diagnóstico de alguma 

enfermidade do manguito rotador (tendinopatia sem ruptura, ruptura parcial ou 

ruptura total) foram recrutados do setor de Fisioterapia do Lar Escola São 

Francisco - Centro de Reabilitação e do ambulatório de ombro do Hospital São 

Paulo, da Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina entre 

Fevereiro e Dezembro de 2006. Foram incluídos no estudo pacientes em visita 

inicial, aqueles que estavam em tratamento fisioterapêutico, aqueles que 

aguardavam cirurgia ou aqueles que foram submetidos a tratamento cirúrgico há 

um período igual ou maior que três meses. O diagnóstico era determinado pelo 

médico ortopedista durante a primeira consulta através do histórico e exame 

físico. O mesmo era confirmado pelo exame radiológico apropriado e disponível 

(ultrasom ou ressonância magnética). Os dados eram registrados em prontuário 

para avaliação e inclusão neste presente estudo. Pacientes com alterações 

cognitivas, doenças neurológicas e reumáticas ou outras enfermidades de ombro 

foram excluídos do estudo.  

O protocolo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (anexo). Os 

participantes foram recrutados através de contato por telefone para 

esclarecimento da pesquisa e convite para participação. A concordância foi 

expressa pelo termo de consentimento livre e esclarecido (anexo). 

 

 

3.1 Testando as propriedades psicométricas 
 
3.1.1 Validade 

Como não existe padrão ouro para avaliação de qualidade de vida 

relacionada à saúde nos pacientes com enfermidades de ombro, a validade 

concorrente foi testada para estabelecer a correlação entre o instrumento 

proposto e critérios externos previamente estabelecidos e instrumentos validados. 

(Kirkley, Griffin, 2003a; Kirkley et al., 2003b). A amostra de 100 pacientes, 
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recrutados do Setor de Fisioterapia e Ambulatório de Ombro, foi incluída na 

avaliação da validade. O WORC foi administrado e correlacionado com as 

versões brasileiras validadas do DASH (Orfale et al., 2005), do SF-36 (Ciconelli et 

al., 1999) e do UCLA (Park et al., 2006) (anexo). Todos os questionários foram 

administrados através de entrevista. Os resultados do WORC também foram 

correlacionados com os desfechos clinicamente relevantes para pacientes com 

enfermidades de ombro (Ejnisman et al., 2004; Green et al., 2005): dor noturna, 

ao repouso e ao movimento, pontuadas através da Escala Visual Analógica (EVA) 

(Huskisson 1974; Revill et al., 1976); amplitude de movimento ativa (elevação, 

rotação lateral e rotação medial funcional - mão às costas) (Clarkson, 2002; 

Dutton, 2007); e força muscular (Clarkson, 2002). 

A amplitude de movimento ativa foi avaliada através de um goniômetro 

universal em posições padronizadas, como descrito anteriormente (Clarkson, 

2002). A elevação foi medida em ortostatismo, enquanto a rotação lateral na 

posição sentada, com o cotovelo à 90º e o braço na linha do tronco. A rotação 

medial foi também medida na posição sentada com o braço na linha do tronco e a 

mão em direção às costas através da posição do polegar em extensão no 

processo espinhoso mais alto (Dutton, 2007). Para avaliação da força muscular foi 

usado o teste manual, graduado de 0 (ausência de contração) a 5 (força muscular 

normal) para os movimentos de elevação, rotação lateral e rotação medial na 

posição sentada (Clarkson, 2002). 

 

Western Ontario Rotator Cuff Index 

O WORC é um questionário com 21 itens contidos em cinco domínios 

diferentes (Sintomas físicos, Esportes/Recreação, Trabalho, Estido de vida e 

Emoções) (Kirkley et al., 2003b). Todos os itens têm o mesmo valor ponderal e 

cada um tem a possibilidade de pontuação de 0 a 100 (100 mm da EVA). Cada 

um dos cinco domínios pode ser pontuado separadamente e a pontuação total do 

questionário varia de 0 a 2100.  Para facilitar a interpretação da pontuação final, 

os autores da versão original recomendam que os dados sejam convertidos para 

percentagem. Uma pontuação de 0% é a pior possível e 100% implica em 

nenhuma redução na qualidade de vida relacionada a saúde (Kirkley et al., 2003b; 

Lopes et al., 2006).   
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DASH Disabilities Questionnaire 
O DASH é um questionário denominado como regional, já que foi 

desenvolvido para medir capacidade funcional e sintomas nas enfermidades do 

membro superior. O mesmo contém 30 questões, incluindo 21 itens relacionados 

a função física, seis itens relacionados a sintomas e três itens de função social. A 

pontuação é calculada através da aplicação de fórmulas pré-estabelecidas e varia 

de 0 a 100, sendo 0 a melhor pontuação possível e 100 a pior (Hudak et al., 1996; 

Orfale et al., 2005).  

 

UCLA Shoulder Rating Scale  
A UCLA é uma escala específica para articulação do ombro e possui itens 

subjetivos (dor, função e satisfação do paciente) e objetivos (mobilidade e força 

muscular). A mesma é pontuada até 35 e os itens têm diferentes valores 

ponderais distribuídos em 10 pontos para dor, 10 pontos para função, 5 pontos 

para mobilidade, 5 pontos para força muscular e 5 pontos para satisfação do 

paciente. A máxima pontuação de 35 representa o melhor resultado (Amstutz et 

al., 1981; Ozlem et al., 2006; Park et al., 2006).  

 

Short Form-36 
O SF-36 é um questionário de qualidade de vida relacionada à saúde 

denominado como genérico que avalia separadamente oito domínios: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 

sociais, aspectos emocionais e saúde mental. A pontuação total de cada domínio 

varia de 0 a 100, sendo 100 considerado o melhor estado de saúde. Além disso, 

possui também a possibilidade de duas pontuações sumarizadas denominadas 

como componente físico (maior peso nos domínios dor, função física e 

capacidade funcional) e componente mental (maior peso nos domínios saúde 

mental e vitalidade) (Ciconelli et al., 1999; Ozlem et al., 2006).  

 
3.1.2 Confiabilidade 

A confiabilidade foi testada através da avaliação da reprodutibilidade 

(teste/reteste) e da consistência interna. Reprodutibilidade é a extensão em que 

medidas de um fenômeno estável - repetidas por pessoas diferentes em 
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momentos diferentes - alcançam resultados semelhantes. É um critério para 

detectar erros de  medida (Kirkley, Griffin, 2003a; Bot el al., 2004). A consistência 

interna reflete a interrelação dos diferentes itens ou domínios de um instrumento 

e, dessa forma, mede a homogeneidade do mesmo (Bot el al., 2004).  

A aplicação do WORC foi repetida duas vezes no subgrupo de pacientes 

considerados “estáveis” (n=50), após um intervalo de pelo menos 1 hora por um 

segundo entrevistador (avaliação inter-observador) e a segunda vez, pelo primeiro 

entrevistador, num intervalo de no máximo duas semanas depois (média de 

intervalo de 7 dias, variando de 2 a 14 dias) (avaliação intra-observador). Foi 

definido duas semanas como intervalo máximo entre as aplicações já que é um 

período consideravelmente curto para que aconteça mudanças na condição dos 

pacientes enquanto suficiente para que os pacientes tenham esquecido suas 

respostas prévias (Kirkley, Griffin, 2003a). Pacientes que não informaram 

mudanças, ou seja, referiram que permaneceram estáveis entre a avaliação inicial 

e o retorno para avaliação intra-observador foram incluídos na análise da 

confiabilidade (n=50). Os pacientes que reportaram mudanças, ou seja, 

melhoraram ou pioraram nesse intervalo de tempo foram excluídos da análise da 

confiabilidade.  

 

3.1.3 Responsividade 

Responsividade é a habilidade de um instrumento detectar mudanças 

clínicas no paciente após um período de tempo quando essas realmente 

ocorrem (Dunkl et al., 2000; Bot et al., 2004; Beaton, Kennedy, 2005; Revicki et 

al., 2006). Um instrumento responsivo consegue distinguir entre pacientes ou 

grupos de pacientes, aqueles que a condição clínica melhorou, piorou ou 

permaneceu estável. Para avaliar a responsividade, alguns critérios são 

necessários para identificar se o paciente realmente obteve mudança após um 

período de tempo (Dunkl et al., 2000; Beaton, 2000; Michener et al., 2002; 

Revicki et al., 2006). De acordo com Beaton, Kennedy (2005), o primeiro passo 

foi estabelecer o subgrupo de pacientes que, de fato, experimentou uma 

mudança (melhora) e o subgrupo que não melhorou, ou seja, que piorou ou que 

não obteve mudança após o período de prosseguimento do estudo (três meses). 
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Para isso, foi utilizada a abordagem baseada em âncoras, ou seja desfechos 

que indicavam isoladamente se um paciente mellhorou ou não melhorou 

(Beaton, Kennedy, 2005). As âncoras selecionadas foram uma combinação de 

desfechos clínicos e subjetivos (opinião do paciente). Revicki et al. (2006) 

recomendam o uso de múltiplas âncoras independentes e um total de 15 foi 

determinado para esse estudo. Dentre elas; trabalho, EVA para dor ao repouso, 

ao movimento e dor noturna, amplitude de movimento ativa para elevação, 

rotação lateral e rotação medial (mão às costas), força muscular para elevação, 

rotação lateral e rotação medial, o DASH, UCLA e SF-36 (pontuações 

sumarizadas, componente físico e mental) e avaliação global de mudanças.  

Os pacientes incluídos para análise da responsividade foram aqueles que 

iniciaram o tratamento durante o período do estudo (n=40). A amostra final para 

essa análise incluiu um total de 30 pacientes que completaram o WORC na 

avaliação inicial (T0) e no retorno após três meses (T1). 10 pacientes foram 

excluídos da análise da responsividade já que não foram submetidos a quaisquer 

tratamento (fisioterapia ou tratamento cirúrgico) durante o período de 

prosseguimento do estudo. 

O WORC foi administrado duas vezes: na avaliação inicial e três meses 

após o tratamento recomendado (fisioterapia ou tratamento cirúrgico). Para os 

pacientes que foi indicado tratamento cirúrgico, o questionário foi administrado na 

avaliação inicial dentro do período máximo de quatro semanas antes da cirurgia e 

para os pacientes que foi indicado tratamento fisioterapêutico, o WORC foi 

administrado na primeira visita ao setor de fisioterapia.  

  Tanto na avaliação inicial quanto na avaliação final (após três meses de 

tratamento), o DASH (Orfale et al., 2005), SF-36 (Ciconelli et al., 1999), UCLA 

(Park et al., 2006) (anexo) e os desfechos clinicamente relevantes para pacientes 

com enfermidades de ombro também foram incluídos para análise da 

responsividade (Ejnisman et al., 2004; Green et al., 2005): dor noturna, ao 

repouso e ao movimento, pontuadas através da Escala Visual Analógica (EVA) 

(Huskisson 1974; Revill et al., 1976); amplitude de movimento ativa (elevação, 

rotação lateral e rotação medial funcional - mão às costas) (Clarkson, 2002; 

Dutton, 2007); e força muscular (Clarkson, 2002). 
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Um limiar foi estipulado para indicar se um paciente “melhorou” ou “não 

melhorou” através das 15 âncoras (Dunkl et al., 2000; Beaton, Kennedy, 2005). A 

mudança entre a avaliação inicial e a avaliação após três meses foi calculada 

para cada paciente subtraindo o valor inicial do valor após três meses de cada 

âncora, refletindo “melhora” ou não para cada uma delas. Foi definido um número 

de 8 ou mais âncoras para segregar os pacientes dentre um dos dois grupos 

possíveis: grupo 1, “melhorou” (n=20) e grupo 2, não melhorou” (n=10).  

 

 

3.2 Análise Estatística 
 

Foi utilizada estatística descritiva para as características demográficas e 

clínicas da amostra do estudo. A validade foi analisada através do Coeficiente de 

correlação de Pearson entre o WORC, os outros questionários utilizados e os 

desfechos clinicamente relevantes para pacientes com enfermidades de ombro. O 

nível de significância estatística foi estipulado em 5%. 

A confiabilidade foi testada no subgrupo de pacientes “estáveis” pela 

reprodutibilidade (teste/reteste) e consistência interna através do Coeficiente de 

correlação intraclasses (CCI) e alpha de Cronbach, respectivamente. Os resultados 

da confiabilidade foram combinados com as pontuações do WORC total e seus 

domínios para definição do erro padrão de medida (do inglês, standard error of 

measurement; SEM) (Beaton, 2000). O SEM fornece uma estimativa confiante de 

quanto uma pontuação individual de um instrumento é considerada como sendo 

uma pontuação verdadeira, ou seja, a pontuação que um indivíduo obteve sem o 

erro de medida (Leggin, et al., 2006). O SEM expressa o erro de medida na mesma 

unidade do instrumento original (Leggin, et al., 2006), nesse caso a pontuação do 

WORC. O SEM foi calculado através da fórmula abaixo: 

 

SEM=DP1.√(1-CCI), 

sendo DP1=desvio padrão da avaliação inicial e CCI= CCI obtido na análise 

da reprodutibilidade (Beaton, 2000; Leggin, et al., 2006). As estimativas de erro 

encontradas através do CCI da avaliação inter-observador significam erros de 
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medida de um mesmo instante e aquelas encontradas no CCI da avaliação intra-

observador significam erros de medida no intervalo de tempo aplicado nessa 

avaliação (máximo duas semanas) (Kirkley, Griffin, 2003a; Leggin et al., 2006). 

Além disso, o erro associado à aplicação do WORC nesse intervalo de tempo 

pôde definir também a mudança mínima detectável (do inglês, minimal detectable 

change; MDC) (Stratford et al., 1996; Leggin et al., 2006). A MDC foi calculada 

através da fórmula seguinte: 

 

MDC= 1.65.√2.SEM, 
 

ou seja, a quantidade mínima de mudança necessária para que a 

pontuação do WORC, com 90% de confiança (por isso z=1.65), seja considerada 

como uma mudança verdadeira no período de tempo de no máximo duas 

semanas (Stratford et al., 1996; Leggin et al., 2006). 

A responsividade foi avaliada através de 4 testes estatísticos: o test t-

student, o test t pareado, o tamanho de efeito, do inglês effect size (ES), e a 

média de resposta padrão, do inglês standardized response mean (SRM), dos 

dois subgrupos. O nível de significância estatística foi estipulado em 5%. 

 O test t-student foi usado para avaliar se a diferença nas médias das 

pontuações dos instrumentos usados foi estatisticamente significante entre os 

grupos. O teste-t pareado foi usado para analisar os dados originados de cada 

grupo em suas medidas repetidas, ou seja, comparou cada grupo entre o T0 

(avaliação inicial) e T1 (avaliação após três meses) para identificar se houve 

mudanças estatiscamente significantes em cada grupo (Wang et al., 2006). O 

nível de significância estatística foi estipulado em 5%. O ES é uma medida 

padronizada de mudança obtida dividindo a diferença das médias dos valores 

entre a avaliação inicial e final pelo desvio padrão (DP) da avaliação inicial (Wang 

et al., 2006; Revicki et al., 2006). Nesse estudo, o ES foi calculado dividindo a 

média da diferença entre T0 e T1 pelo DP de T0. 

 

ES= MédiaT0 - MédiaT1 
DP(T0) 
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 Cohen (1988) definiu uma orientação para interpretação da magnitude dos 

valores do ES como insignificante (ES of < 0,2), pequeno (ES of ≥ 0,2 <0,5), 

moderado (ES of ≥ 0.5<0,8) or grande (≥ 0,8). Um instrumento responsivo deve 

ter, pelo menos, um valor de ES pequeno (0,2) para aquele grupo que “melhorou” 

e o valor do ES deve ser maior para esse grupo quando comparado com o grupo 

que “não melhorou” (Beaton, Kennedy, 2005). O SRM considera a diferença das 

médias divido pela valor da diferença dos DPs (Beaton, Kennedy, 2005; Wang et 

al., 2006). Dessa forma, nesse presente estudo, o SRM foi calculado dividindo a 

diferença das médias de T0 e T1 pela diferença dos DPs de T0 e T1. 

 

SRM= Média T0-MédiaT1 
          DP(T0-T1) 

 

 A magnitude dos valores do SRM foi interpretado como insignificnate, 

pequeno, moderado ou grande de acordo com os valores do ES (Wang et al., 

2006; Kocker et al., 2004). 

 A estatística da responsividade do WORC foi também contrastada com 

os outros 3 instrumentos utilizados nesse estudo: DASH, UCLA and SF-36. 

Essa análise adicional foi realizada para ajudar a detectar a quantidade de 

mudança ocorrida no WORC relativa a esses indicadores mais comumente 

utilizados (Beaton, Kennedy, 2005).  
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4 RESULTADOS 

 

 

As características da amostra do estudo (n=100) foram demonstradas nas 

tabelas 1 e 2. A média de idade foi de 56,6 anos, variando de 27 a 84 anos. Uma 

alta ocorrência de enfermidades do manguito rotador foi encontrada nas mulheres 

(n=69). A maioria dos pacientes tinham diagnóstico de tendinopatia (n=43) e 

foram tratados com fisioterapia (n=47). Além disso, grande parte dos pacientes 

tinham doença crônica do manguito rotador (79% tinham sintomas por  um 

período de tempo maior que um ano). Com relação ao nível de escolaridade, a 

maioria tinha o 1º grau completo (n=83).  

 

Tabela 1 – Características iniciais da amostra  

Características n=100 
 
Idade (anos)  
 

 
Média (DP) 
56,6 (10,8) 

Sexo 
Feminino/ Masculino 

 
69/31 

Nível de escolaridade 
Primeiro grau 
Segundo grau 
Terceiro grau  

 
83 
10 
7 

Visita inicial 
Tratamento 
Fisioterapia 
Aguardando cirurgia 
Descompressão subacromial 
Reparo do manguito rotador  

19 
 

47 
21 
5 
8 

Duração dos sintomas (anos)  
< 1  
1 - 2 
> 2 - 5 
> 5 

 
21 
15 
33 
31 

Diagnóstico 
Tendinopatia 
Ruptura parcial do manguito rotador 
Ruptura total do manguito rotador 

 
43 
26 
31 

DP, Desvio Padrão 
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Tabela 2 – Distribuição das características clínicas da amostra  

Características n=100 
 Média (DP) 
Amplitude de movimento (variação)  
Elevação (0-180º) 
Rotação lateral (0-90º) 
Mão às costas: T2- grante trocânter (2-20)* 

 
122,1 (37,3) 
53,8 (17,4) 
11,0 (4,0) 

Força muscular (variação) 
Elevação (0-5) 
Rotação lateral (0-5) 
Rotação medial (0-5) 

 
3,9 (0,8) 
4,2 (0,8) 
4,6 (0,6) 

DOR EVA (0-100mm) 
Ao repouso 
Ao movimento 
Dor noturna 

 
38,8 (31,3) 
61,9 (29,4) 
56,2 (34,8) 

DP, Desvio Padrão; EVA, Escala Visual Analógica; (2-20)*, referente à altura dos processos 
espinhosos (T2 a L5), sacro, região glútea e grande trocânter.  
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A tabela 3 demonstra as pontuações obtidas em cada instrumento utilizado.  
 
Tabela 3 – Pontuações de cada intrumento 

DP, Desvio Padrão; IC, Intervalo de confiança; WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index; 
DASH, Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire; UCLA, University of California Los 
Angeles Shoulder Rating Scale; SF-36, Short-Form 36.  
 

 

Instrumento (variação) 
n=100 Média (DP) Variação 95% IC 

 
WORC total (0-100) 

 
36,1 (27,8) 

 
0,9 - 98 

 
[30,65; 41,55] 

Sintomas Físicos  42,5 (29,8) 0,8-98 [36,66; 48,34] 
Esportes/recreação 32,5 (27,7) 0 – 98,5 [27,07; 37,93] 
Trabalho 29,9 (28,9) 0-99,2 [24,24; 35,56] 
Estilo de vida 38,6 (30,6) 0- 99,7 [32,60; 44,60] 
Emoções 32,7 (32,4) 0-100 [26,35; 39,05] 
DASH (0-100) 49,1 (22,7) 1,6 -90,8 [44,65; 53,55] 
UCLA (2-35) 19,4 (7,7) 6-35 [17,89; 20,91] 
SF-36 (0-100)    
Capacidade funcional 51,2 (24,7) 0-100 [46,36; 56,04] 
Aspectos físicos  47,8 (30,1) 0-100 [41,90; 53,70] 
Dor 44,2 (21,7) 0-100 [39,95; 48,45] 
Estado geral de saúde 61,4 (22,3) 15-100 [57,03; 65,77] 
Vitalidade 52,8 (24,0) 10-100 [48,10; 57,50] 
Aspectos socias 69,2 (32,5) 0-100 [62,83; 75,57] 
Aspectos emocionais 63,5 (32,4) 0-100 [57,15; 69,95] 
Saúde mental 54,1 (23,5) 10-100 [49,49; 58,71] 
Componente físico (pontuação sumarizada) 38,4 (8,7) 18,3-58,3 [36,70; 40,10] 
Componente mental (pontuação sumarizada) 45,3 (12,3) 21,1-74,2 [42,89; 47,71] 
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Validade 

 
Foram encontradas correlações estatisticamente significantes (p<0.05) entre 

o WORC, os desfechos clinicamente relevantes para pacientes com enfermidades 

de ombro e todos os instrumentos (Tabelas 4 e 5). De acordo com a análise da 

validade, correlações consideradas fracas a fortes foram encontradas entre o 

WORC e os desfechos clinicamente relevantes para pacientes com enfermidades 

de ombro; a mais fraca foi para amplitude de movimento de rotação medial ativa 

(r=-0,22) e a mais forte para dor ao movimento (r=-0,75). Foi encontrada correlação 

forte também entre o WORC e o DASH (r=-0,86) e entre o WORC e o UCLA 

(r=0,80) e correlação moderada entre o WORC e os domínios do SF-36. As 

correlações mais fortes foram observadas para os domínios dor, aspectos físicos e 

capacidade funcional (r=0,69, r=0,66 and r=0,63, respectivamente). A correlação foi 

mais forte também entre o WORC e a pontuação sumarizada componente físico do 

SF-36 que entre o WORC e componente mental.  

 

Tabela 4 – Análise da validade concorrente: Coeficientes de correlação de 
Person entre o WORC e os desfechos clinicamente relevantes para 
pacientes com enfermidades de ombro 

n=100 Coeficiente de Correlação  (r) Valor-P 
 
DOR EVA  
Ao repouso 
Ao movimento 
Dor noturna 

 
 

-0,68 
-0,75 
-0,69 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 

Amplitude de movimento 
Elevação 
Rotação lateral 
Rotação medial (mão às costas)  

 
0,57 
0,23 
-0,22 

 
0,000 
0,02* 

0,027* 
Força muscular 
Elevação 
Rotação lateral 
Rotação medial 

 
0,56 
0,34 
0,35 

 
0,000 

   0,001* 
0,000 

*p < 0,05;  p<0,001; WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index; EVA, Escala Visual Analógica  
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Tabela 5 – Análise da validade concorrente: Coeficientes de correlação de 
Person entre o WORC e os instrumentos DASH, UCLA e SF-36 

n=100 Coeficiente de 
Correlação  (r) 

Valor-P 

 
DASH  

 
-0,86 

 
0,000 

UCLA  0,80 0,000 
SF-36    
Capacidade funcional 0,63 0,000 
Aspectos físicos  0,66 0,000 
Dor 0,69 0,000 
Estado geral de saúde 0,37 0,000 
Vitalidade 0,41 0,000 
Aspectos socias 0,52 0,000 
Aspectos emocionais 0,55 0,000 
Saúde mental 0,47 0,000 
Componente físico (pontuação sumarizada) 0,52 0,000 
Componente mental (pontuação sumarizada) 0,30   0,002* 

*p < 0,05;  p<0,001; WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index ; DASH, Disabilities of Arm, 
Shoulder and Hand Questionnaire; UCLA, University of California Los Angeles Shoulder Rating 
Scale; SF-36, Short-Form 36.  
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Confiabilidade 

 
Dos 100 pacientes que responderam o WORC na avaliação inicial, 50 

referiram que não tiveram mudanças após o intervalo de tempo da avaliação intra-

observador e, portanto, foram incluídos na análise da confiabilidade. A média de 

idade foi de 56 anos (DP=11 anos) e 58% eram mulheres. A tabela 6 demonstra a 

média e DP das pontuações do WORC e seus domínios para cada avaliação de 

reprodutibilidade teste-reteste. 

 
Tabela 6 – Pontuações da reprodutibilidade teste-reteste obtidas pelos dois 
entrevistadores para o WORC total e seus domínios 

Média (DP) 
Pontuações (n=50) 

Entrevista 1* Entrevista 2  Entrevista 3ŧ 
 
WORC total  

 
38,8 (30,4) 

 
41,9 (31,7) 

 
39,85 (31,1) 

Sintomas Físicos  45,8 (30,5) 45,2 (33,0) 45,08 (32,3) 

Esportes/recreação 34,3 (31,1) 38,3 (32,4) 35,49 (32,9) 

Trabalho 33,1 (32,4) 36,7 (32,8) 34,80 (32,6) 
Estilo de vida 41,8 (31,8) 47,1 (32,8) 42,95 (31,7) 
Emoções 34,3 (34,9) 40,3 (34,7) 37,79 (35,1) 

*Avaliação inicial;  avaliação inter-observador; ŧ avaliação intra-observador; WORC, Western 

Ontario Rotator Cuff Index. 
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A tabela 7 mostra os resultados obtidos do WORC total e seus domínios 

usando o CCI  e o alpha de Cronbach. A confiabilidade do WORC total e seus 5 

domínios foi considerada altamente satisfatória. O WORC demonstrou excelente 

correlação nas avaliações intra e inter-observador. O CCI variou de 0,95 a 0,99 e 

o alpha de Cronbach variou de 0,88 a 0,97 durante as aplicações. 

 

Tabela 7 – Coeficiente de correlação intraclasse e alpha de Cronbach entre a 
primeira e o segunda entrevistas (inter-observador) e a primeira e a terceira 
entrevistas (intra-observador) usando as pontuações do WORC 

Inter-observador Intra-observador 
WORC (n=50) 

CCI Alpha de 
Cronbach  CCI Alpha de 

Cronbach 
 
WORC total  

 
0,97 

 
0,97 

 
0,99 

 
0,97 

Sintomas Físicos  0,98 0,96 0,97 0,94 
Esportes/recreação 0,96 0,92 0,98 0,95 
Trabalho 0,98 0,96 0,98 0,96 
Estilo de vida 0,97 0,95 0,97 0,95 
Emoções 0,95 0,91 0,97 0,88 

WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index; CCI, Coeficiente de Correlação Intraclasse 
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O erro padrão de medida (SEM) associado à pontuação total do WORC foi 

de 3,0 pontos durante a avaliação intra-observador e 5,2 pontos durante a 

avaliação inter-observador. O MDC foi de 7,1 pontos (intervalo de confiança de 

90%) durante o intervalo de tempo da avaliação intra-observador (máximo duas 

semanas). O SEM para os domínios do WORC variou de 4,3 a 7,7, enquanto o 

MDC variou de 10,1 a 13,8 (Tabela 8).  

  

Tabela 8 – Erro padrão de medida e mudança mínima detectável das 
pontuações do WORC 

WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index; SEM; erro padrão de medida (Standard error of 
measurement), MDC, mudança mínima detectável (minimal detectable change);  SEM num 
instante de tempo; ŧSEM e MDC após intervalo de tempo de no máximo 2 semanas; IC, Intervalo 
de confiança. 

 

 

Inter-observadores  Intra-observador ŧ Pontuações do WORC 
SEM SEM MDC (90% IC) 

 
WORC total  

 
5,2 

 
3,0 

 
7,1 

Sintomas Físicos  4,3 5,2 12,1 
Esportes/recreação 6,2 4,3 10,1 
Trabalho 4,5 4,5 10,6 
Estilo de vida 5,4 5,4 12,6 
Emoções 7,7 5,9 13,8 
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Responsividade 

 
As tabelas 9 e 10 demonstram as características da amostra incluída na 

análise da responsividade (n=30). A média de idade desse pacientes foi de 55,07 

anos (DP, 10,83, variando de 27-74 anos). Uma alta ocorrência de enfermidades 

do manguito rotador foi encontrada nas mulheres (80%) com diagnóstico de 

tendinopatia (46.66%). A maioria dos pacientes (70%) foi tratada com fisioterapia.  

 

Tabela 9 – Características da amostra incluída no estudo da responsividade 

Características N=30 
Média (DP)  

Idade (anos)  
Variação 

55,07 (10,83) 
27-74 

Sexo 
Femino/ Masculino 

N 
24/6 

% 
80/20 

Tratamento  
Fisioterapia 
Descompressão subacromial 
Reparo do manguito rotador 

 
21 
1 
8 

 
70,00 
3,33 

26,67 
Diagnóstico 
Tendinopatia 
Ruptura parcial do manguito rotador 
Ruptura total do manguito rotador 

 
14 
8 
8 

 
46,66 
26,67 
26,67 

DP; Desvio Padrão 
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Tabela 10 – Distribuição das características clínicas da amostra incluída no 
estudo da responsividade 

N=30 
Média(DP) Características (variação) 

T0 T1 
P-valor 

 
Amplitude de movimento (variação)  
Elevação (0-180º) 
Rotação lateral (0-90º) 
Mão às costas: T2- grande trocânter (2 a 20)* 

 
 

112,53 (34,11) 
56,13 (17,43) 
11,3 (3,85) 

 
 

115,4 (39,09) 
58,83 (19,88) 
10,67 (3,48) 

 
 

0,626 
0,244 
0,264 

Força muscular (variação) 
Elevação (0-5) 
Rotação lateral (0-5) 
Rotação medial (0-5) 

 
3,53 (0,82) 
4,2 (0,96) 

4,53 (0,68) 

 
3,9 (0,84) 
4,3 (0,79) 
4,6 (0,56) 

 
0,005* 
0,448 
0,489 

DOR EVA (0-100mm) 
Ao repouso 
Ao movimento 
Dor noturna 

 
52,17(33,09) 
76,43(22,82) 
66,47(32,37) 

 
30,23(34,04) 
49,53(33,01) 
51,07(34,82) 

 
0,000 
0,000 
0,018* 

*p < 0,05;  p < 0,001; T0, avaliação inicial; T1; após 3 meses; (2-20)*, referente à altura dos 
processos espinhosos (T2 a L5), sacro, região glútea e grande trocânter.  
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As pontuações iniciais (T0) dos questionários não foram estatisticamente 

diferentes entre os grupos 1 e 2 (Tabela 11), com exceção do domínio trabalho do 

WORC. Entretanto, de acordo com a tabela 12, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes (p< 0.05) entre os grupos 1 e 2 após três meses 

(T1) nas pontuações do WORC total, domínios trabalho, estilo de vida e emoções, 

DASH, UCLA e aspectos físicos do SF-36 e uma tendência a diferença nos 

domínios esportes/recreação do WORC e capacidade funcional do SF-36. Esses 

achados indicam que a estratégia utilizada para diferenciar os grupos 

(“melhorou“e “não melhorou”) foi efetiva (MacDermid et al., 2006).  

 

Tabela 11 – Pontuações dos questionários na avaliação inicial da 
responsividade (comparação entre os grupos) 

T0 
Média (DP) 

Questionário 

Grupo 1 
N=20 

Grupo 2 
N=10 

p-valor 

 
WORC total (0-100) 

 
29,1(22,18) 

 
19,72(13,17) 

 
0,159 

Sintomas Físicos  35,08(26,3) 29,37(23,33) 0,551 
Esportes/recreação 23,7(20,04) 16,37(12,39) 0,229 
Trabalho 22,84(18,05) 11,3 (7,68) 0,021* 
Estilo de vida 33,44(30,24) 20,12(11,6) 0,095 
Emoções 26,88(30,56) 15,57(19,73) 0,232 
DASH (0-100) 55,25(22,61) 58,67(14,95) 0,626 
UCLA (2-35) 15,05(6,19) 16,6 (6,02) 0,523 
SF-36 (0-100)    
Capacidade funcional 53(26,33) 43(19,03) 0,247 
Aspectos físicos  37,25(33,33) 39,5 (30,07) 0,854 
Dor 36,3(19,97) 38,6(19,02) 0,762 
Estado geral de saúde 57,2(25,67) 60,7(19,82) 0,684 
Vitalidade 49,55(26,46) 53(27,79) 0,749 
Aspectos socias 67,75(33,65) 72,7(37,12) 0,727 
Aspectos emocionais 62,15(38,41) 55,1(32,38) 0,603 
Saúde mental 52,55(25,81) 50,2(22,67) 0,801 
Componente físico (pontuação sumarizada) 36,66(7,39) 35,58(9,07) 0,898 
Componente mental (pontuação 
sumarizada) 

42,94(11,76) 47,57(13,68) 0,873 

Grupo 1: melhorou; Grupo 2: não melhorou; T0: avaliação inicial; *p < 0,05 
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Tabela 12 – Pontuações dos questionários na avaliação da responsividade 
após três meses (comparação entre os grupos) 

T1 
Média (DP) 

Questionário 

Grupo 1 
N=20 

Grupo 2 
N=10 

p-valor 

 
WORC total (0-100) 

 
49,61(32,78) 

 
25.61(19,65) 

 
0,019* 

Sintomas Físicos  55,32(31,99) 36,57(25,54) 0,096 
Esportes/recreação 45,69(34,36) 25,2(22,59) 0,062 
Trabalho 41,4 (33,84) 14(13,96) 0,004* 
Estilo de vida 53,4(33,88) 25(17,39) 0,005* 
Emoções 49,35(37,51) 20,53(23,27) 0,016* 
DASH (0-100) 40,42(25,77) 56,83(14,45) 0,034* 
UCLA (2-35) 22,45(7,01) 16,3 (6) 0,021* 
SF-36 (0-100)    
Capacidade funcional 61,75(27,06) 46,5(14,15) 0,052 
Aspectos físicos  67,25(25,30) 37,5(27,08) 0,010* 
Dor 49,7 (27,4) 40,9(17,52) 0,297 
Estado geral de saúde 65,4(17,99) 59,5(21,94) 0,473 
Vitalidade 61,6(28,41) 47,7(30,28) 0,243 
Aspectos socias 82,05(24,96) 64(34,42) 0,162 
Aspectos emocionais 79,5(26,87) 54,2(41,69) 0,105 
Saúde mental 62(24,94) 46(24,92) 0,115 
Componente físico (pontuação sumarizada) 41,70(8,8) 37,17(7,71) 0,163 
Componente mental (pontuação 
sumarizada) 

50,09(11,56) 41,74(14,55) 0,134 

Grupo 1: melhorou; Grupo 2: não melhorou; T1: após 3 meses; *p < 0,05 
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Mudanças estatisticamente significantes (p<0.05) ocorreram em todos os 

questionários no grupo 1 (“melhorou”) após o período de três meses, com 

exceção no domínio estado geral de saúde (Tabela 13) e, em contrapartida, essas 

mudanças não ocorreram no grupo 2 (“não melhorou”) após esse período (Tabela 

14). Dessa forma, esses resultados reforçam a efetividade da estratégia baseada 

em âncoras para diferenciar os grupos (MacDermid et al., 2006). 

 

Tabela 13 – Pontuações dos questionários na avaliação inicial e após três 
meses no grupo 1 (melhorou) 

Grupo 1 (n=20) 

Média (DP) 

Questionários 

T0 T1 

p-valor 

 
WORC total (0-100) 

 
29,1(22,18) 

 
49,61(32,78) 

 
0,003* 

Sintomas Físicos  35,08(26,3) 55,32(31,99) 0,002* 

Esportes/recreação 23,7(20,04) 45,69(34,36) 0,005* 

Trabalho 22,84(18,05) 41,4 (33,84) 0,018* 

Estilo de vida 33,44(30,24) 53,4(33,88) 0,005* 

Emoções 26,88(30,56) 49,35(37,51) 0,005* 

DASH (0-100) 55,25(22,61) 40,42(25,77) 0,001* 

UCLA (2-35) 15,05(6,19) 22,45(7,01) 0,000 

SF-36 (0-100)    

Capacidade funcional 53(26,33) 61,75(27,06) 0,002* 

Aspectos físicos  37,25(33,33) 67,25(25,30) 0,000  

Dor 36,3(19,97) 49,7 (27,4) 0,027* 

Estado geral de saúde 57,2(25,67) 65,4(17,99) 0,60 

Vitalidade 49,55(26,46) 61,6(28,41) 0,011* 

Aspectos socias 67,75(33,65) 82,05(24,96) 0,005* 

Aspectos emocionais 62,15(38,41) 79,5(26,87) 0,005* 

Saúde mental 52,55(25,81) 62(24,94) 0,023* 

Componente físico (pontuação sumarizada) 36,66(7,39) 41,70(8,8) 0,002* 

Componente mental (pontuação 
sumarizada) 

42,94(11,76) 50,09(11,56) 0,000  

Grupo 1: melhorou; T0: avaliação inicial; T1: após 3 meses; *p < 0,05 



 
 
 

 

27

Tabela 14 – Pontuações dos questionários na avaliação inicial e após três 
meses no grupo 2 (não melhorou) 

Grupo 2 (n=10) 

Média (DP) 

Questionários 

T0 T1 

p-valor 

 
WORC total (0-100) 

 
19,72(13,17) 

 
25,61(19,65) 

 
0,248 

Sintomas Físicos  29,37(23,33) 36,57(25,54) 0,196 

Esportes/recreação 16,37(12,39) 25,2(22,59) 0,261 

Trabalho 11,3 (7,68) 14(13,96) 0,586 

Estilo de vida 20,12(11,6) 25(17,39) 0,373 

Emoções 15,57(19,73) 20,53(23,27) 0,618 

DASH (0-100) 58,67(14,95) 56,83(14,45) 0,689 

UCLA (2-35) 16,6 (6,02) 16,3 (6) 0,849 

SF-36 (0-100)    

Capacidade funcional 43(19,03) 46,5 (14,15) 0,482 

Aspectos físicos  39,5 (30,07) 37,5 (27,08) 0,669 

Dor 38,6(19,02) 40,9(17,52) 0,515 

Estado geral de saúde 60,7(19,82) 59,5(21,94) 0,804 

Vitalidade 53(27,79) 47,7(30,28) 0,312 

Aspectos socias 72,7(37,12) 64(34,42) 0,288 

Aspectos emocionais 55,1(32,38) 54,2(41,69) 0,937 

Saúde mental 50,2(22,67) 46(24,92) 0,382 

Componente físico (pontuação sumarizada) 42,94(11,76) 37,17(7,71) 0,499 

Componente mental (pontuação 
sumarizada) 

47,57(13,68) 41,74(14,55) 0,245 

Grupo 2: não melhorou; T0: avaliação inicial; T1: após 3 meses; *p < 0,05 

 

O tamanho do efeito (ES) e a média da resposta padrão (SRM) dos grupos 

“melhorou” e “não melhorou” estão demonstrados na tabela 15. A pontuação do 

WORC total e todos os domínios demonstraram valores de moderado a grande 

para o ES e SRM (0,66 a 1,1) no grupo 1 (“melhorou”). A análise dos instrumentos 

DASH e UCLA demonstraram também valores considerados grandes, sendo que 

o UCLA demonstrou valores mais altos (ES=1.17 and SRM=1.66). Entre os 

domínios do SF-36 ocorreu uma variação na magnitude dos valores no grupo 1 

(“melhorou”). Os valores do ES e SRM variaram de pequeno a grande e o valor 
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mais alto foi encontrado no domínio aspectos físicos (ES=0.90 and SRM=1.27). 

Também foi observado que os valores dos domínios físicos foram mais altos que 

os outros domínios do SF-36 nesse mesmo grupo.   

Todos os instrumentos e seus domínios mostraram valores maiores de ES 

e SRM para o grupo 1 (“melhorou”) quando comparado com o grupo 2 (“não 

melhorou”). O UCLA e a maioria dos domínios do SF-36 demonstraram uma 

mudança na direção negativa no grupo 2 (“não melhorou”).  

 

Tabela 15 – Tamanho do efeito e média da resposta padrão 

ES SRM 
Questionários 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
 
WORC total (0-100) 

 
0,92** 

 
0,45  

 
0,76* 

 
0,39  

Sintomas Físicos  0,77* 0,31  0,80** 0,44  
Esportes/recreação 1,10** 0,71* 0,71* 0,38  
Trabalho 1,03** 0,35  0,58* 0,18§ 
Estilo de vida 0,66* 0,42  0,71* 0,30  
Emoções 0,74* 0,25  0,71* 0,16§ 
DASH (0-100) 0,66* 0,12§ 0,85** 0,13§ 
UCLA (2-35) 1,17** -0,05§ 1,66** -0,06§ 
SF-36 (0-100)     
Capacidade funcional 0,33  0,18§ 0,78* 0,23 
Aspectos físicos  0,90** -0,07§ 1,27** -0,14§ 
Dor 0,67* 0,12§ 0,54* 0,21  
Estado geral de saúde 0,32  -0,06§ 0,45  -0,08§ 
Vitalidade 0,46  -0,19§ 0,63* -0,34  
Aspectos socias 0,42  -0,23  0,70* -0,36  
Aspectos emocionais 0,45  -0,03§ 0,72* -0,03§ 
Saúde mental 0,37  -0,19§ 0,55* -0,29  
Componente físico (pontuação sumarizada) 0,68* 0,18§ 0,41  0,11  
Componente mental (pontuação sumarizada) 0,61* -0,43§ 0,43  -0,29§ 

Grupo 1: melhorou, n = 20; Grupo 2: não melhorou, n= 10. ES; tamanho do efeito (effect size), 
SRM;  média da resposta padrão (standard response mean). Interpretação dos valores do ES e 
SRM; insignificante§; pequeno  ; moderado*; grande**  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A comunidade ortopédica tem investido na última década no avanço das 

medidas de qualidade de vida relacionada à saúde devido ao reconhecimento de 

sua importância e capacidade em descrever o impacto de uma enfermidade na 

vida do indivíduo e predizer futuros desfechos para tal (Beaton, Schemitsch, 

2003). De acordo com Bot et al. (2004), o tempo e o custo em desenvolver um 

novo instrumento são desnecessários, quando já existe uma variedade de 

instrumentos disponíveis para enfermidades de ombro. Dessa forma, Beaton, 

Schemitsch (2003) recomendam a equivalência de questionários já existentes 

para a nova língua. A metodologia padronizada de tradução, adaptação cultural e 

validação tem sido amplamente utilizada em vários países, garantindo que as 

novas versões dos instrumentos sejam equivalentes aos originais e facilitando a 

troca de informações pela comunidade científica internacional (Vigatto et al., 

2007). Durante o estudo de tradução da versão brasileira do WORC, foram 

realizadas equivalências idiomáticas e experimentais aprovadas pelos autores da 

versão original (Lopes et al., 2006). Por exemplo, a expressão “roughhousing or 

horsing around” usada na versão original do WORC não tinha tradução direta 

para o português e foi culturalmente adaptada (Lopes et al., 2006).  A 

disponibilidade desse tipo de estudo na literatura é importante pela possibilidade 

de avaliação do conteúdo e qualidade dos questionários, permitindo aos 

pesquisadores ou profissionais a escolha mais apropriada para seu propósito (Bot 

et al., 2004).  
Neste presente estudo, houve uma predominância de pacientes 

mulheres com enfermidades do manguito rotador. Os pacientes apresentaram 

uma diversidade no diagnóstico (tendinopatia, lesão parcial e total do manguito 

rotador)  e a maioria deles tinham sintomas há mais de um ano. Esses 

achados devem ser considerados quando o instrumento for usado por uma 

outra população (Vigatto et al., 2007).  

Todas as aplicações do WORC foram realizadas no formato entrevista, já 

que a maioria dos pacientes no Brasil não está acostumada ou não têm nível de 
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escolaridade suficiente para responder a questionários auto-aplicáveis (Orfale et 

al., 2005). Geralmente, esses estudos são realizados aqui em instituições 

públicas ou universidades. A maioria dos pacientes desse presente estudo 

tinham o primeiro grau como nível de escolaridade. O formato de entrevista 

também tem sido usado em outros estudos de validação no Brasil (Ciconelli et 

al., 1999; Duarte et al., 2003; Orfale et al., 2005).  

Na análise da validade, o WORC teve uma correlação mais fraca com as 

medidas objetivas de amplitude de movimento e força muscular que com as 

medidas subjetivas de dor (EVA). Esse achado é atribuído ao fato que o WORC é 

um instrumento de medida puramente subjetivo. O mesmo achado foi confirmado 

no estudo da versão original do WORC pela fraca correlação entre amplitude de 

movimento e o questionário (Kirkley et al., 2003b). Resultados similares foram 

encontrados na versão turca do WORC ao correlacionar os itens objetivos e 

subjetivos do UCLA com o WORC (Ozlem et al., 2006) e em outro estudo ao 

correlacionar dor e força muscular com o WORC (Holtby, Razmjou, 2005). 

Nenhum estudo de validação do WORC correlacionou o mesmo com a dor 

através da EVA (Kirkley et al., 2003b; Huber et al., 2005; Ozlem et al., 2006). 

Entretanto, correlações de moderada a forte foram encontradas nos mesmos 

entre o WORC e o domínio dor do SF-36 (Kirkley et al., 2003b; Ozlem et al., 2006; 

Huber et al., 2005). Nesse presente estudo foram encontradas correlações fortes 

entre o WORC e a EVA ao movimento, ao repouso e dor noturna. Nesse caso, 

deve-se destacar que os domínios do WORC tratam dessas 3 dimensões da dor.  

O WORC apresentou correlação forte com o DASH e UCLA. Correlações 

de moderada a forte também foram encontradas quando comparados a versão 

original do WORC com o DASH e UCLA e, também, na comparação entre as 

versões turca e alemã com o UCLA (Kirkley et al., 2003b; Huber et al., 2005; 

Ozlem et al., 2006). Esses achados são justificados devido a similaridade de 

muitos itens do DASH com os do WORC e também devido ao alto valor ponderal 

do item dor no UCLA (Kirkley et al., 2003b).  

O questionário de qualidade de vida relacionada à saúde SF-36 é o 

instrumento genérico mais utilizado pela literatura ortopédica e evidências 

sugerem que seus domínios aspectos físicos e dor devam ser usados em estudos 

prospectivos das disfunções musculoesqueléticas (Beaton, Schemitsch, 2003; 
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Gay, et al., 2003). Nos outros estudos de validação, os domínios do SF-36 

demonstraram uma modesta correlação com o WORC (Kirkley et al., 2003b; 

Huber et al., 2005; Ozlem et al., 2006). Em todos eles, os domínios com 

correlações mais altas foram aqueles relacionados ao componente físico (Kirkley 

et al., 2003b; Huber et al., 2005; Ozlem et al., 2006). Esse achado foi confirmado 

nesse presente estudo com correlações mais fortes encontradas entre o WORC e 

os domínios dor, aspectos físicos e capacidade funcional. As correlações foram 

mais fortes também com o componente físico da pontuação sumarizada que com 

o componente mental. 

Estudos têm recomendado diretrizes para interpretação da magnitude do 

CCI usado na reprodutibilidade (Beaton, Richards, 1998; Bot et al., 2004). Quando 

usado para descrever um grupo de pacientes, pode ser mais baixo que quando 

usado para monitorar um indivíduo. Alguns recomendam um valor acima de 0,70 

como sendo positivo para um instrumento que será usado em pesquisa 

(apresentação de dados para grupos), enquanto outros recomendam coeficientes 

acima de 0,90 quando a interpretação de dados é individual (Beaton, Richards, 

1998; Kirkley et al., 2003b; Bot et al., 2004). Nesse presente estudo, o CCI do 

WORC foi considerado excelente (>0.90) para a pontuação total e para a 

pontuação dos domínios separadamente, indicando que o mesmo pode ser usado 

tanto em pesquisa quanto na clínica para monitorar a progressão individual do 

paciente. A versão original do WORC também demonstrou valores de CCI 

considerados excelentes para reprodutibilidade (Kirkley et al., 2003b) e resultados 

similares também foram encontrados nas versões alemã e turca (Huber et al., 

2005; Ozlem et al., 2006).   

Em uma revisão sistemática dos instrumentos de ombro, Bot et al. citam 

que um valor considerado como positivo para consistência interna é alcançado 

quando o alpha de Cronbach para cada domínio separadamente está entre 0,70 

and 0,90 (Bot et al., 2004). Nesse presente estudo, o alpha de Cronbach foi maior 

que 0,88 para o WORC total e para seus domínios e, dessa forma, considerado 

positivo. Valores maiores que 0,90 também foram alcançados no WORC total nas 

versões turca e alemã (Ozlem et al., 2006; Huber et al., 2005). Não existem dados 

de consistência interna da versão original do WORC (Kirkley et al., 2003b).  
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De acordo com os achados desse presente estudo, os profissionais podem 

usar como referência uma pontuação inicial do WORC total variando dentre 5,2 

pontos e num intervalo de tempo curto (máximo duas semanas) variando dentre 

3,0 pontos e que isso pode ser considerado um erro de medida. A mudança 

mínima detectável (MDC) pode ser usada para determinar se uma mudança 

verdadeira ocorreu na pontuação final do WORC de um paciente. Por exemplo, se 

um paciente obteve uma pontuação acima ou abaixo do valor do MDC (7,1 pontos) 

após um intervalo de tempo de no máximo duas semanas, o profisisonal pode, 

com 90% de confiança, considerar que o paciente realmente demonstrou uma 

mudança verdadeira. Essa interpretação não é aplicável a um intervalo de tempo 

maior. Embora recomendado como um método adequado de concordância 

(Beaton, 2000; Bot et al., 2004), nenhum estudo de análise das propriedades 

psicométricas do WORC utilizou o SEM e MDC como medidas de confiabilidade 

(Kirkley et al., 2003b; Huber et al., 2005; Holtby, Razmjou, 2005; Ozlem et al., 

2006; Razmjou et al., 2006).  

Da amostra de pacientes que participaram da análise da responsividade, a 

maioria tinha como diagnóstico tendinopatia do manguito rotador, tratados com 

fisioterapia. Dois estudos demonstraram previamente a responsividade do WORC 

em pacientes submetidos à tratamento cirúrgico para síndrome do impacto e 

ruptura do manguito rotador (Holtby, Razmjou, 2005; MacDermid et al., 2006). 

Esses achados devem ser considerados quando o instrumento for eleito como 

escolha para medir mudanças após determindado tratamento.  

 Os resultados desse presente estudo mostraram valores maiores de ES e 

SRM para as pontuações do WORC no grupo que “melhorou” do que no grupo 

que “não melhorou”. Esse achado demonstrou que o WORC, como medida 

específica para enfermidades do manguito rotador, é um questionário responsivo 

e aceitável para detectar mudanças clínicas nos pacientes. MacDermid et al. 

(2006) analisaram grupos separadamente e encontraram valores de SRM mais 

altos para o WORC e seus domínios no grupo que respondeu positivamente ao 

tratamento cirúrgico para ruptura do manguito rotador após seis meses. Holtby, 

Razmjou (2005) também encontraram valores elevados para SRM do WORC 

após 3 e 6 meses de tratamento cirúrgico de reparo do manguito rotador. Os 

autores que desenvolveram o WORC original correlacionaram as pontuações do 
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mesmo com o DASH, UCLA e SF-36 em pacientes que reportaram mudanças 

após três meses (Kirkley et al., 2003b). Eles observaram correlação nas 

mudanças ocorridas após esse período, mas eles não analisaram os resultados 

através de testes estatísticos de responsividade, como o ES e SRM, e, dessa 

forma, não é possível compará-los diretamente com os achados desse presente 

estudo (Kirkley et al., 2003b; MacDermid et al., 2006).  

O DASH e UCLA mostraram valores de moderado a alto para ES e SRM 

no grupo que “melhorou” e valores mais baixos para o grupo que “não melhorou”. 

Portanto, eles também demonstraram ser instrumentos responsivos para detectar 

mudanças após tratamento do manguito rotador. MacDermid et al. (2006) 

demonstraram responsividade, além do WORC, do DASH, SST e SF-36 após 

reparo cirúrgico do manguito rotador. Outros autores demonstraram o UCLA como 

uma medida responsiva após um período curto de prosseguimento de tratamento 

cirúrgico (descompressão subacromial) (O’Connor et al., 1999).  

Foi demonstrado, através desse presente estudo, que o domínio aspecto 

físico do SF-36 foi mais responsivo que os outros domínios desse instrumento 

através dos métodos utilizados (ES, SRM e comparação entre os grupos). 

MacDermid et al. (2006) demonstraram que o SF-36 foi menos responsivo quando 

comparado com instrumentos específicos para pacientes após tratamento 

cirúrgico do manguito rotador. O domínio dor do SF-36 foi considerado o mais 

responsivo neste mesmo estudo. De acordo com outros autores, os domínios 

aspectos físicos e dor do SF-36 devem ser usados para avaliação prospectiva das 

enfermidades musculoesqueléticas (Beaton, Shemitsch, 2003; Gay et al., 2003). 

Embora esse instrumento forneça uma perspectiva geral do estado de sáude e 

tenha sido amplamente recomendado para ser usado associado a um instrumento 

específico em pesquisa clínica, o mesmo tem demonstrado ser menos responsivo 

que as medidas específicas em pacientes com enfermidades de ombro (Beaton, 

Richards, 1998; O’Connor et al., 1999; Gay et al., 2003; Beaton, Shemitsch, 2003; 

MacDermid et al., 2006).  

De acordo com Beaton, Kennedy (2005), uma medida responsiva deve ter 

valores de ES e SRM mais altos no grupo de pacientes com melhora que no 

grupo sem melhora. Isso foi demonstrado nesse presente estudo, tanto para o ES 

quanto para o SRM, para todos os instrumentos utilizados. Dessa forma, tanto o 
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WORC quanto o DASH, UCLA e os domínios físicos do SF-36, podem ser 

utilizados como medida de avaliação de resultados de tratamento em 

enfermidades do manguito rotador. Entretanto, estudos futuros tornam-se 

necessários para interpretação do significado da mudança após tratamento e para 

determinar a quantidade mínima de mudança que deve ser considerada como 

importante melhora clínica após intervenções em pacientes com enfermidades do 

manguito rotador (Beaton, 2000; Holtby, Razmjou 2005). 

 Os achados desse estudo demonstraram que a versão brasileira do WORC 

é similar à original, podendo ser usado como instrumento de avaliação de 

qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com enfermidades do 

manguito rotador na prática clínica e em pesquisa. Os instrumentos DASH e 

UCLA também são recomendados para uso, mas a escolha depende do objetivo 

proposto. Bot et al (2004) citam o DASH como o questionário mais indicado para 

a articulação do ombro. Entretanto, tanto o DASH quanto o UCLA avaliam 

sintomas e função e não qualidade de vida relacionada à saúde e não foram 

desenvolvidos especificamente para as enfermidades do manguito rotador. Além 

disso, o UCLA não é um questionário completamente subjetivo, sendo alguns dos 

seus itens objetivos, não retratando apenas a perspectiva do paciente. O SF-36, 

apesar ser menos responsivo que os instrumentos acima, mostrou aplicabilidade 

nas enfermidades do manguito rotador através de seus domínios físicos, quando 

associado ao uso de instrumentos específicos.   
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A versão brasileira do WORC mostrou ser uma medida válida e confiável 

para avaliação de qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes com 

enfermidades do manguito rotador.  

O WORC, assim como o UCLA, DASH e domínios físicos do SF-36 

mostraram ser instrumentos responsivos após curto período de prosseguimento 

de tratamento para enfermidades do manguito rotador. 
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7 ANEXOS 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 

Avaliação da validade, reprodutibilidade e sensibilidade a mudanças da 
versão brasileira do WORC (The Western Ontario Rotator Cuff Index) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 O objetivo deste estudo é realizar a validação da versão brasileira de um 
questionário desenvolvido no Canadá, que avalia a qualidade de vida do paciente 
que tem desordem do manguito rotador (agrupamento muscular da articulação do 
ombro). Sendo assim, o questionário será aplicado nos pacientes junto a uma 
avaliação e outros dois questionários para que suas propriedades sejam 
analisadas e correlacionadas e, então, válido para ser utilizado no Brasil. 
Portanto, serão feitas algumas perguntas a você que fazem parte deste estudo. 
Os pacientes que, durante o estudo, iniciarem algum tratamento (fisioterapia ou 
cirurgia) será realizada essas mesmas perguntas após três meses de tratamento 
para fins comparativos. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

Essa pesquisa não causa nenhum risco e desconforto mínimo. Não há 
benefício direto para o participante. 
 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Assim sendo tenha certeza que responderemos a qualquer dúvida que 
aqui não foi esclarecida.  
 É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento nessa instituição. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 
responsável pelo estudo é a fisioterapeuta Andréa Diniz Lopes, que pode ser 
encontrada na Rua Borges Lagoa, 783/5º andar, Bairro: Vila Clementino ou no 
telefone (11) 5082-1835. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 
ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- 
Rua Botucatu, 572- 1º andar - cj 14, telefone: 5571-1062, fax: 5539-7162- email: 
cepunifesp@epm.br. 
 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 
li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação da validade, 
reprodutibilidade e sensibilidade a mudanças da versão brasileira do WORC (The 
Western Ontario Rotator Cuff Index)”.Eu discuti com a fisioterapeuta Andréa Diniz 
Lopes sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas.  
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Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo no meu atendimento neste serviço. 
 

 

 _____________________________                                 Data: ___/___/___ 

                Assinatura do paciente 

 

______________________________                                Data: ___/___/___ 

 Assinatura da testemunha 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente para participação neste estudo. 
 
_______________________________                              Data: ___/___/___ 
  Assinatura do responsável do estudo 
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         A disease-specific quality of life measurement tool for patients with rotator cuff 

disease 
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Permission to reproduce the WORC is routinely granted by the authors to individuals and 
organizations for their own use. Requests for permission to reproduce the WORC should 
be sent to Sharon Griffin, Coordinator, Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic, 3M 
Centre, University of Western Ontario, London, Ontario Canada N6A 3K7. 
 
All rights reserved. No part of this measurement tool may be reproduced or transmitted in 
any form or by any means –electronic, mechanical, including photography, recording, or 
any information storage or retrieval system – without permission of the copyright holder. 
Permission to reproduce the WORC scoring algorithm is hereby granted to the holder of 
this tool for his/her personal use. 
 
 
Suggested citation: The Development and Evaluation of a Disease-Specific Quality of Life 
Measurement Tool for Rotator Cuff Disease: The Western Ontario Rotator Cuff Index, 
Clinical Journal of Sport Medicine 13(2):84-92,2003. 
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INSTRUCTIONS TO PATIENTS 

 
 In the following questionnaire you will be asked to answer questions in the 
 following format and you should give your answer by putting a slash "/" on 
            the horizontal line. 
 
 NOTE: 
 
 1. If you put a slash "/" at the left end of the line i.e. 
  
 
 

 then you are indicating that you have no pain. 
 
 2. If your put your slash "/” at the right end of the line i.e. 
 
   
 then you are indicating that your pain is extreme. 
 
 
 3. Please note:  
 a) that the further to the right you put your slash "/", the    
  more you experience that symptom.  
 
 b) that the further to the left you put your slash "/"  , the less you  
 experience that symptom. 
 
 c) please do not place your slash "/"  outside the end markers 
 

You are asked to indicate on this questionnaire, the amount of a symptom 
            you have experienced in the past week as related to your problematic 
            shoulder. If you are unsure about the shoulder that is involved or you have 
            any other questions, please ask before filling out the questionnaire. 
 
 If for some reason you do not understand a question, please refer to the   
            explanations  that can be found at the end of the questionnaire. You can 
            then place your slash "/"  on the horizontal line at the appropriate place.  
            If an item does not pertain to you or   you have not experienced it in the 
            past week,  please make your “best guess” as to which response would be 
             the most accurate.  
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Section A: Physical Symptoms 
INSTRUCTIONS TO PATIENTS 

 
 

The following questions concern the  physical symptoms you have experienced 
due to your shoulder problem. In all cases, please enter the amount of the 
symptom you have experienced in the last week. (Please mark your answers 
with a slash "/") 
 
 
1. How much sharp pain do you experience in your shoulder?   
 
 no            extreme 
 pain             pain  
 
 
 
 2.  How much constant, nagging pain do you experience in your shoulder?   
 
 no             extreme 
 pain             pain 
    
 
 
3.  How much weakness do you experience in your shoulder?   
 
 no            extreme 
 weakness                             weakness  
 
 
4. How much stiffness or lack of range of motion do you experience in your 
shoulder?   
 
 no            extreme 
 stiffness            stiffness 
 
 
5. How much are you bothered by clicking, grinding or crunching in your 

shoulder?   
  
 none             extreme  
 
 
6. How much discomfort do you experience in the muscles of your neck 

because of your shoulder? 
 
 no            extreme 
 discomfort           discomfort 
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SECTION B: Sports/Recreation 
   INSTRUCTIONS TO PATIENTS    

 
The following section concerns how your shoulder problem has affected your  
sports or recreational activities in the past week. For each question, please mark 
your answers with a slash "/". ) 
 
 
7. How much has your shoulder affected your fitness level? 
 
 not         extremely 
 affected         affected  
 
 
 
 
8. How much has your shoulder affected your ability to throw hard or far? 
 
   
 not         extremely   
             affected                                                                                                                                                        affected   

 
 
 
9. How much difficulty do you have with someone or something coming in 

contact with your affected shoulder? 
 
 no         extremely  
 fear         fearful  
 
 
10.      How much difficulty do you experience doing push-ups or other strenuous 
 shoulder exercises because of your shoulder? 
 
 
 

no         extreme 
 difficulty         difficulty    
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SECTION C: Work 
INSTRUCTIONS TO PATIENTS 

 
The following section concerns the amount that your shoulder problem has 
affected your work around or outside of the home. Please indicate the 
appropriate amount for the past week with a slash "/". 
 
 

   11.  How much difficulty do you experience in daily activities about  
    the house or yard? 

 
  no         extreme 
  difficulty         difficulty  
 
 
 
 
 12.  How much difficulty do you experience working above your head? 
 
  no          extreme 
  difficulty         difficulty  
 
 
 
 
13. How much do you use your uninvolved arm to compensate for your 

injured one?  
 
  not at         constant  
  all 
 
 
 
 
14. How much difficulty do you experience lifting heavy objects at or 

below shoulder level? 
 
  no         extreme 
  difficulty         difficulty 
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SECTION D: Lifestyle 
INSTRUCTIONS TO PATIENTS 

 
The following section concerns the amount that your shoulder problem 
has affected or changed your lifestyle. Again , please indicate the 
appropriate amount for the past week  with a slash "/". 

 
 
 
        15. How much difficulty do you have sleeping because of your 
shoulder?  
   
  no          extreme 
  difficulty         difficulty  
 
 
 
 

16. How much difficulty have you experienced with styling your hair 
because of your shoulder? 

 
  no         extreme 
  difficulty         difficulty 
 
  
 
 

17. How much difficulty do you have “roughhousing or horsing 
around” with family or friends? 

 
  no         extreme 
  difficulty         difficulty  
 
 
 
 
         18. How much difficulty do you have dressing or undressing? 
 
  no         extreme 
  difficulty         difficulty 
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SECTION E: Emotions 
INSTRUCTIONS TO PATIENTS 

 
The following questions relate to how you have felt in the past week 
with regard to your shoulder problem. Please indicate your answer with a 
slash "/". 

 
    
 
 19. How much frustration do you feel because of your shoulder? 
 
  no         extreme 
               frustration                          frustration

  
 
 
 
 

20. How  “down in the dumps” or depressed do you feel because of 
your shoulder? 

 
  none         extreme 
 
 
 
 

21. How worried or concerned are you about the effect of your shoulder 
on your occupation? 

 
  not at         extremely  
  all         concerned

    
           
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________

 
THANK YOU FOR COMPLETING THE QUESTIONNAIRE 
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An Explanation of the Meaning of the Questions in the Western Ontario Rotator 
Cuff Index WORC 

 
 
Section A: Physical Symptoms 
 
Question 1. 
Refers to pain in your shoulder that is quick and sudden or that you might refer to 
as a catching type of pain. 
 
Question 2. 
Refers to the dull background ache that always seems to be there as opposed to 
the sharp pain that is referred to in question 1. 
  
Questions 3. 
 Refers to a lack of strength to carry out a movement. 
 
Question 4. 
Refers to the feeling of the joint not wanting to move. This is often experienced in 
the morning upon rising, after exercise or after a period of inactivity. It could also 
refer to  not having full movement of your shoulder in all or any direction(s). 
 
Question 5. 
Refers to any of these sounds or feelings that you experience in your shoulder 
with any type of movement. 
 
Question 6. 
Refers to the amount of tension, pain or spasm that you experience in the muscles 
of your neck that seems to be caused by your shoulder problem. 
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Section B: Sports/Recreation 
 
Question 7. 
Refers to the fitness level you maintained before your shoulder became a problem.  
Include a decrease in muscle tone or strength level, cardiovascular fitness or 
strength level.  
 
Question 8 
Refers to any overhead activity requiring you to use some force in its execution. If 
you do not throw a ball, please consider any other activity such as spiking in 
volleyball, throwing a stick to your dog, swimming the front crawl, serving in 
tennis, etc.  
 
Question 9. 
Please consider whenever you have been afraid or wary of someone or something 
hitting or coming into contact with your affected shoulder such as in a sport, a 
crowded room, an elevator or someone slapping your shoulder in a greeting.  
Question 10. 
Refers to any exercise requiring you to put force on your shoulder such as push-
ups, bench press etc.  
 
 
Section C: Work 
   
Question 11. 
This refers to activities such as raking, shoveling, vacuuming, dusting,  weeding, 
hoeing and washing windows or floors etc. 
  
Question 12. 
Refers to any activity requiring you to raise your arms above shoulder level ie. 
putting dishes in a cupboard, reaching for an object, painting a ceiling or  painting 
above  shoulder  level etc.  
 
Question 13. 
Refers to if you now use your other arm for any activity or work where you would 
ordinarily have done it with the arm on the problematic side. If your other 
shoulder is also symptomatic from Rotator Cuff Disease or  some other disease, 
then consider how you would answer the question if that shoulder was normal. 
 
Question 14.  
This does not refer to lifting above your head but to lifting any heavy objects 
below shoulder level e.g. a bag of groceries, case of pop, suitcase, equipment at 
work, books, etc.  
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Section D: Lifestyle 
 
Question 15. 
Refers to having to change your sleeping position, waking up during the night, 
trouble getting to sleep or waking up feeling unrested. 
   
Question 16. 
Refers to anything that you would do to your hair such as combing, brushing or 
washing that requires you to reach up with your problematic arm.  
 
Question 17. 
Refers to any type of rough or vigorous play activity  that you would normally 
engage in with your family or friends. 
 
Question 18. 
Refers to reaching behind to do up or undo a zipper or button(s), do up or undo a 
bra, pulling on or removing a sweater or top over your head, or tucking in a shirt 
or top. 
 
 
Section E: Emotions 
 
Question 19. 
Refers to the frustration you feel because of your inability to do things you used to 
do or that you want to do but can’t.   
  
Question 20. 
Down-in-the-dumps or depressed is self-explanatory 
 
Question 21. 
Refers to worrying about your shoulder getting worse instead of better or staying 
the same and being concerned about what effect that will have on your occupation 
or work (consider work inside or outside the home). 
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WESTERN ONTARIO 

 
ROTATOR CUFF INDEX 

 
(WORC)©  

 
VERSÃO BRASILEIRA 

 
 

Um questionário específico para medir qualidade de vida em 
pacientes com alterações do manguito rotador. 

 
 
 
A utilização deste questionário só será permitida com a autorização prévia dos autores. 
 
 

 
 
 
 

Copyright © 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez, MD 
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A permissão para reproduzir o WORC é concedida pelos autores a profissionais e instituições para sua 
própria utilização. Pedidos de autorização devem ser enviados a: 
Sharon Griffin, Coordenadora, Fowler Kennedy Sport Medicine Clinic, 3M Centre, University of Western 
Ontario, London, Ontario, Canada N6A 3K7. Email: stdshg@uwo.ca 
 
Os autores retêm os direitos do WORC. Nenhuma parte desse instrumento pode ser reproduzida ou 
transmitida em nenhuma maneira ou por nenhum meio – eletrônico, fotografia, gravação ou algum sistema 
de armazenar ou recuperar informação – sem a permissão do proprietário dos direitos autorais. A permissão 
para reproduzir a fórmula de pontuação do WORC é também concedida pelo mesmo. 
 
Citações sugeridas:  
The Development and Evaluation of a Disease-Specific Quality of Life Measurement Tool for Rotator Cuff 
Disease: The Western Ontario Rotator Cuff Index. Clin J Sport Med 2003;13(2):84-92. 
Tradução e adaptação cultural do WORC: um questionário de qualidade de vida para alterações do 
manguito rotador. Rev Bras Fisioter 2006; 10(3): 309-15. 
Validity and Reliability of the Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC) for use in Brazil. Clin J Sport 
Med 2008; 18(3): 266-72. 
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INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 
 
 As perguntas deste questionário possuem o formato abaixo. Você deverá 
indicar sua resposta colocando uma barra “/” na linha horizontal de acordo com a 
explicação seguinte: 
 
 OBSERVE: 
 
 1. Se você colocar uma barra “/” à esquerda, no final da linha, isto é:  
 
   
 
  

 Então, você está indicando que não tem dor. 
 
  
 2. Se você colocar uma barra “/” à direita, no final da linha, isto é: 
 
  
   
  

 Então, você está indicando que sua dor é extrema. 
 
 
 Por favor, preste atenção: 
  

a) quanto mais à direita você colocar a barra “/”, mais você apresentará 
aquele sintoma. 
  

b) quanto mais à esquerda você colocar a barra “/”, menos você 
apresentará aquele sintoma.  
 
 c) Não coloque sua barra “/” fora dos marcadores finais.  
 
 Você deverá indicar no questionário a intensidade do sintoma que você 
sentiu nesta última semana com relação a seu ombro afetado. Se você não tiver 
certeza sobre o ombro que está envolvido ou se você tiver quaisquer outras 
dúvidas, pergunte antes de preencher o questionário. 
 
 Se, por algum motivo, você não entender uma pergunta, procure as 
explicações que estão incluídas no final desse questionário.  

 Se um item não se relacionar a você ou se você não o tiver sentido nesta 
última semana, imagine qual seria sua resposta mais adequada para tal. 
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Seção A: Sintomas Físicos 
INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 

 
 
As perguntas abaixo relacionam aos sintomas físicos que você apresentou por 
causa do problema do seu ombro. Em todos os casos, por favor, indique a 
quantidade de sintomas que você apresentou nesta última semana. (Por favor, 
assinale a sua resposta com uma barra “/”). 
 
 
1. Quanta dor aguda você sente  no seu ombro ?   

 
        sem dor                                                                                                                                                        dor  extrema  

 

2. Quanta dor constante, incômoda, você sente no seu ombro ? 

 
     sem dor                                                                                                      dor extrema 
 

3. Quanta fraqueza você sente no seu ombro ? 

 
          sem  
     fraqueza                                                                                                       fraqueza extrema 
 
 
4. Quanto você sente seu ombro endurecido ou travado ? 
 
               nada                                                                                                     extremamente  
                                                                                                                     endurecido 

 
 
5.  Quanto você se sente incomodado quando seu ombro estala, range ou 
crepita? 
 
 
        nenhum                                                                                                                                                       extremamente 
      incomodo                        incomodado 

 
 
6. Quanto desconforto você sente nos músculos do seu pescoço por causa do 
seu ombro ? 
 
      sem                         extremo  
desconforto                       desconforto 
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Seção B: Esportes/Recreação 
INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 

 
 
A seção a seguir questiona como o problema do seu ombro afetou suas 
atividades esportivas ou de lazer nesta última semana. (Por favor, para cada 
pergunta assinale sua resposta através de uma barra “/”). 
 
 
7.  Quanto o seu ombro afetou seu nível de desempenho físico? 
 
        não afetou             extremamente 
               afetado 

 
 
 
8.  Quanto o seu ombro afetou sua habilidade de  arremessar com força ou à 
distância? 
 
        não afetou            extremamente  
            afetado 

 
 
 
9. Quanto medo você tem de que alguém ou alguma coisa esbarre no seu 
ombro afetado ? 
 
           nenhum                                                                                                                                                       medo  
                            extremo 

 
 
 
10. Quanta dificuldade você sente quando faz “flexão de braços” ou outros 
exercícios pesados por causa do seu ombro?   
 
     sem                                               extrema 
    dificuldade                                         dificuldade 
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Seção C: Trabalho 
INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 

 
 
A seção abaixo questiona quanto o problema do seu ombro afetou o seu 
trabalho em casa e fora de casa. (Por favor, indique a quantidade apropriada 
nesta última semana com uma barra “/”). 
 
 
11. Quanta dificuldade você sente na execução das atividades diárias em casa 
ou nas áreas externas dela (ex: jardim, quintal)? 
 
          nenhuma               extrema 
           dificuldade               dificuldade 

 
 
 
12.  Quanta dificuldade você sente para desempenhar tarefas acima do nível de 
sua cabeça? 
 
              nenhuma                 extrema 
           dificuldade                dificuldade 

 
 
 
13.  Quanto você usa seu braço bom para substituir seu braço machucado? 
 
                 não uso                               constantemente 

 
 
 
14. Quanta dificuldade você tem para levantar objetos pesados na altura ou 
abaixo da altura do seu ombro ? 
 
          sem                 extrema 
         dificuldade                dificuldade 
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Seção D: Estilo de vida 
INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 

 
 
A seção seguinte questiona quanto o seu problema do ombro afetou ou mudou 
seu estilo de vida (Novamente, indique a quantidade apropriada nesta última 
semana com uma barra “/”). 
 
 
15. Quanta dificuldade você tem para dormir por causa do seu ombro ? 
 
   sem dificuldade                                      extrema dificuldade 

 
 
 
16. Quanto desconforto você sente para arrumar o seu cabelo por causa do seu 
ombro? 
 
                nenhum                extremo 
           desconforto                                 desconforto 

 
 
 
17. Quanta dificuldade você tem para brincar/rolar no chão com familiares ou 
amigos? 
 
             nenhuma              extrema 
          dificuldade              dificuldade 

 
 
 
18. Quanta dificuldade você tem para se vestir ou se despir ? 
 
sem dificuldade               extrema dificuldade 
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Seção E: Emoções 
INSTRUÇÕES AOS PACIENTES 

 
 
As perguntas abaixo questionam como você se sentiu nesta última semana com 
relação ao problema do seu ombro (Por favor, indique sua resposta com uma 
barra “/”). 
 
 
19.  Quanta frustração você sente por causa do seu ombro ? 
 
            nenhuma               extrema 
           frustração               frustração 

 
 
 
20. Quanto você se sente triste ou deprimido por causa do seu ombro? 
 
                  nada                extremamente 

 
 
 
21. Quanto você se sente preocupado com relação aos efeitos do seu ombro na 
sua ocupação ou trabalho?  
 
       não me sinto                   extremamente  
         preocupado                                 preocupado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBRIGADO POR COMPLETAR O QUESTIONÁRIO 
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Uma explicação do Significado das Perguntas do WORC  
(The Western Ontario Rotator Cuff Index). 

 
 
 
Seção A: Sintomas Físicos 
 
Pergunta 1 
Refere-se à dor rápida e súbita que você sente no seu ombro. 
 
Pergunta 2. 
Refere-se à dor que incomoda, parecendo estar sempre ali, diferentemente da dor 
aguda a que se refere à pergunta 1. 
 
Pergunta 3. 
Refere-se à falta de força para fazer um movimento. 
 
Pergunta 4. 
Refere-se à sensação de que a articulação não quer se mexer. Isso freqüentemente 
ocorre ao se levantar de manhã, após um exercício ou depois de um período de 
repouso. Também pode se referir ao fato de você não ter movimentação total do 
seu ombro em uma ou todas as direções. 
 
Pergunta 5. 
Refere-se à  qualquer um desses sons ou sensações que você experimenta no seu 
ombro com qualquer tipo de movimento. 
 
Pergunta 6. 
Refere-se à quantidade de tensão ou dor que você sente nos músculos do seu 
pescoço, que parecem ser causadas pelo seu problema de ombro.  
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Seção B: Esportes/Recreação 
 
Pergunta 7. 
Refere-se ao nível de condição física que você mantinha antes de seu ombro ter se 
tornado um problema.  
 
Pergunta 8 
Refere-se à qualquer atividade executada acima do nível de sua cabeça que exija o 
uso de um pouco de força para se fazer. Exemplos: arremessar uma bola, jogar um 
graveto para o cachorro, uma cortada no voleibol, nadar crawl, etc. 
 
Pergunta 9. 
Considere todos os momentos que você sentiu medo de que alguém ou algo 
batesse ou encostasse no seu ombro afetado, tais como num esporte, uma sala ou 
elevador cheio de gente ou quando alguém dá um “tapinha” no seu ombro para 
cumprimentá-lo. 
 
Pergunta 10.  
Refere-se a qualquer exercício que exija que você ponha força no seu ombro, tais 
como “flexão de braços”, levantamento de peso, etc. 
 
 
Seção C: Trabalho 
   
Pergunta 11. 
Refere-se às atividades como varrer, usar a pá, passar aspirador, tirar o pó, 
capinar, cavar e lavar janelas ou pisos, etc. 
  
Pergunta 12. 
Refere-se a qualquer atividade que exija que você levante seus braços acima do 
nível do ombro, isto é, colocar pratos num armário alto, alcançar um objeto, pintar 
um teto, etc. 
 
Pergunta 13. 
Questiona se você agora usa o seu outro braço para qualquer atividade ou 
trabalho que você usualmente fazia com o braço afetado. Se o seu outro ombro 
também tiver algum problema, então pense como você responderia esta pergunta 
se ele fosse normal. 
 
Pergunta 14.  
Isso não se refere a levantar objetos acima de sua cabeça, mas levantar quaisquer 
objetos pesados abaixo do nível do ombro, isto é, uma sacola de mantimentos, 
mala, equipamentos no seu serviço, livros, etc. 
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Seção D: Estilo de Vida 
 
Pegunta 15. 
Refere-se a ter que mudar sua posição de dormir, acordar durante a noite, ter 
dificuldade para pegar no sono ou acordar sentindo-se cansado(a). 
  
Pergunta 16. 
Refere-se a qualquer coisa que você faria no seu cabelo, tais como, pentear, escovar 
ou lavar que exija que você tenha que levantar seu braço afetado. 
 
Pegunta 17. 
Refere-se a qualquer tipo de brincadeira mais pesada ou mais agressiva que você 
normalmente faria com sua família ou amigos. 
 
Pergunta 18. 
Refere-se a alcançar suas costas para abrir ou fechar o zíper ou botão, abrir ou 
fechar um sutiã e colocar ou tirar uma camiseta pela cabeça. 
 
 
Seção E: Emoções 
 
Pergunta 19. 
Refere-se à frustração que você sente por causa de sua impossibilidade de fazer 
coisas que você costumava fazer, ou que você quer fazer, mas não consegue. 
  
Pergunta 20. 
 Sentir-se deprimido é auto-explicativo. 
 
Pergunta 21. 
Refere-se à preocupação com o fato de seu ombro piorar em vez de melhorar ou 
permanecer inalterado e também o efeito que isso terá no seu trabalho (considere 
trabalhar em casa ou trabalhar fora). 
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Sistema de pontuação da UCLA [Universidade da Califórnia – Los Angeles] 
 

Andrade AP, Oku EC. Tradução e adaptação da avaliação funcional de ombro “Modified-
UCLA” para a língua portuguesa, 2004. Monografia apresentada à Universidade Federal 
de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, para obtenção do título de Especialista em 
Fisioterapia Motora Hospitalar e Ambulatorial aplicada à Ortopedia, São Paulo. 

DOR 
Presente todo o tempo e insuportável; faz uso de medicação regularmente 1
Presente todo o tempo, mas suportável; faz uso de medicação de vez em quando 2
Nenhuma ou pouca dor quando o braço está parado, ocorre durante trabalhos leves; faz uso de medicação 
regularmente 

4

Ocorre apenas durante trabalhos pesados ou durante trabalhos específicos; faz uso de medicação de vez em quando 6
Dor leve e ocorre de vez em quando 8
Nenhuma 10

FUNÇÃO 
Incapaz de usar o braço  1
Capaz apenas de realizar atividades leves 2
Capaz de realizar trabalhos domésticos leves ou a maioria dos trabalhos do dia-a-dia 4
Capaz de realizar a maioria dos trabalhos domésticos, inclusive fazer compras, dirigir, pentear-se, vestir-se, despir-
se e fechar o sutiã 

6

Apresenta pouca dificuldade, capaz de realizar movimentos acima da altura do ombro 8
Atividades normais 10

Instruções para goniometria 
 O paciente deve se posicionar sentado com o membro ao lado do corpo e posição neutra. O examinador deve 
instruí-lo a elevar o braço o máximo possível sem compensações. 
 O goniômetro será posicionado com o braço proximal na linha média axilar do tórax e braço distal na linha 
médio lateral do úmero sendo o eixo colocado próximo ao acrômio. 

FLEXÃO ANTERIOR ATIVA 
150 graus ou mais  5
120 a 150 graus 4
90 a 120 graus 3
45 a 90 graus 2
30 a 45 graus  1
Menos que 30 graus 0
 

Instruções para o teste de força manual 
 O paciente deve se posicionar sentado com o membro ao lado do corpo e antebraço pronado, a seguir deve 
elevar o membro a 90 graus. O examinador deverá instruí-lo a manter esta posição contra resistência que será aplicada na 
porção distal do úmero (acima do cotovelo). 
 

FORÇA DE FLEXÃO ANTERIOR ATIVA (TESTE DE FORÇA MANUAL) 

Grau 5 (normal)   5
Grau 4 (boa) 4
Grau 3 (regular) 3
Grau 2 (fraco) 2
Grau 1 (contração muscular) 1
Grau 0 (ausência de contração) 0
 

SATISFAÇÃO DO PACIENTE 
Satisfeito e melhor 5
Insatisfeito e pior  0
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Abstract 

 
Objective: To evaluate the validity, reliability and responsiveness of the Brazilian 
Portuguese version of the WORC questionnaire. Methods: To test validity, 100 
patients with rotator cuff disorders were evaluated using the WORC, clinically 
relevant outcomes for shoulder disorders (pain, range of motion and strength) and 
the DASH, SF-36 and UCLA outcome measures. The WORC was repeated on 50 
patients on the same day and after a mean interval of 7 days to evaluate the test-
retest reliability. A sample of 30 patients were administered the WORC, DASH, 
UCLA and SF-36 scales again to asses the responsiveness at baseline and 3 
months after a recommended treatment (physiotherapy or surgery) and were 
divided into 2 groups: those who had improved after treatment (n=20) and those 
who had not improved (n=10), according to anchor-based strategy. Concurrent 
validity was tested using Pearson’s correlation coefficient. Test-retest reliability and 
internal consistency were determined by the intraclass correlation coefficient and 
Cronbach’s alpha coefficient, respectively. The scores were used to assess the 
standard error measurement (SEM) and minimal detectable change (MDC).  The 
effect size (ES) and standardized response mean (SRM) were calculated for 
responsiveness. Results: Analysis between the WORC and clinically relevant 
outcomes revealed weak to strong correlations; the weakest for active internal 
rotation (r=-0.22) and the strongest for pain during movement (r=-0.75). Strong 
correlations were found between the DASH and UCLA (r=-0.86 and r=-0.80, 
respectively). There were moderate correlations between the SF-36 domains (0.37 
to 0.69); the best correlations related to the physical domains. Reliability analysis 
revealed excellent results, with the intraclass correlation coefficient and Cronbach’s 
alpha ranging from 0.88 to 0.99. The SEM was 5.2 and 3.0 for time 0 and after the 
interval of 7 days, respectively. The MDC was 7.1 over this mean time interval (90% 
confidence interval). Analyzing the responsiveness, all instruments showed larger 
ES and SRM values for those who “improved” than that found in the “not improved” 
group. The WORC demonstrated moderate to large ES and SRM values (0.66 to 
1.1) for those “improved”. The same occurred for the ES and SRM values for the 
UCLA and DASH. The ES and SRM values of the SF-36 varied from small to large 
and the largest response was found in the physical role subscale. Conclusions: 
The Brazilian version of the WORC proved to be a valid and reliable measurement 
tool. The WORC as well as the UCLA, DASH and SF-36 physical subscales proved 
to be responsive for use in short-term follow-up after rotator cuff interventions. 


