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Rezumat: Introducere: durerea de umăr este recunoscută drept o acuză fizică frecventă, coafa 
rotatorilor reprezentând principala sursă. Sindromul de impingement al umărului este cauza comună a 
acuzelor algice și determină o disabilitate semnificativă. Scopul lucrării: relevarea modalităților și 
limitelor de diagnostic și tratament ale umărului dureros, pe baza analizei datelor recente din literatura 
internațională de specialitate. Material și metodă: autorii prezintă informațiile obținute din studii de 
actualitate publicate în perioada 2009-2012. Rezultate: sindromul de impingement al umărului poate fi 
diagnosticat uzual pe baza examenului clinic. Radiografia umărului poate detecta o patologie articulară 
și osoasă. Ultrasonografia și rezonanța magnetică pot evidenția patologia coafei rotatorilor. 
Tratamentul este de obicei conservator, dar uneori este necesară intervenția chirurgicală artroscopică 
sau clasică. Discuții și concluzii: în stabilirea diagnosticului umărului dureros, testele clinice trebuie 
coroborate cu datele imagistice, în special ultrasonografice. Opțiunea principală de tratament este 
fiziokinetoterapia, dovedindu-se eficientă la majoritatea pacienților. 
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Abstract: Introduction: Shoulder pain is recognized as a frequent physical complaint, rotator cuff 
representing the main source. Shoulder impingement syndrome is the common cause of pain and 
determinates a significant disability. Aim: The evaluaion of  methods and limits of diagnosis and 
treatment of painful shoulder, based on review of the latest data from international literature. Material 
and methods: authors present information obtained from studies published in 2009-2012. Results: 
shoulder impingement syndrome can usually be diagnosed based on clinical examination. X-rays can 
detect shoulder joint and bone pathology. Ultrasonography and magnetic resonance imaging may reveal 
rotator cuff pathology. Treatment is usually conservative, but sometimes an arthroscopic or classic 
surgery is required. Discussions and conclusions: in the diagnosis of painful shoulder clinical tests 
should be corroborated with imaging data, in particular ultrasound. Physiotherapy is the main option of 
treatment, proving to be effective in most patients. 
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Durerea de umăr reprezintă o problemă cu care ne 
confruntăm frecvent în practica medicală. Datorită complexității 
și particularităților de biomecanică, articulaţia umărului este una 
din articulațiile cele mai predispuse la apariția patologiei. 

Sindromul de impingement al umărului (SIU) 
reprezintă cea mai comună cauză a durerii de umăr. Poate fi 
definit ca un sindrom clinic atribuit compresiunii structurilor din 
jurul articulației glenohumerale și determinat de un întreg 
spectru de condiții patologice. SIU reprezintă un complex de 
constatări clinice și nu leziunea unor structuri specifice.(1) 

Coafa rotatorilor (CR) are un rol important în 
funcționalitatea umărului și reprezintă o sursă frecventă a durerii 
de umăr. Este compusă din 4 mușchi: supraspinos, infraspinos, 
rotund mic (teres minor) și subscapular. Prin acțiunea acestor 
mușchi este asigurată coborârea și centralizarea capului humeral 
în articulația glenohumerală. Disfuncționalitatea CR permite 
migrarea superioară a capului humeral datorită acțiunii opozante 
a mușchiului deltoid.(2) 

Factorii de risc pentru SIU sunt reprezentați de 
activitățile repetitive deasupra umărului sau capului în timpul 
diverselor munci (zugrăvit, încărcători) sau sporturi (tenis, 
aruncare de greutăți), înaintarea în vârstă, instabilitatea 
articulației glenohumerale sau a scapulei, inflexibilitatea 

extremității superioare, particularități anatomice ale 
acromionului.(1) 

Clasificarea modernă descrie 4 tipuri de SIU. În 
impingementul primar (extern, subacromial) este afectată 
regiunea superioară sau bursa tendonului coafei rotatorilor 
(TCR) prin inflamație sau ruptură. TCR străbate un spațiu dintre 
acromion și capul humeral care poate fi îngustat prin: 
modificările degenerative ale acromionului, articulației acromio-
claviculare, ligamentului coracoacromial și varianta morfologică 
III (Bigliani) a acromionului. Alte cauze de SIU primar: 
hipotonia, hipotrofia CR ce determină ascensiunea capului 
humeral, inflamația și suferința bursei subacromiale și cifoza 
accentuată.(2) 

Impingementul secundar implică imposibilitatea de 
a menține capul humeral centrat în fosa glenoidă în timpul 
mișcărilor. Cauza este reprezentată de o „instabilitate 
funcțională” determinată de slăbiciunea CR combinată cu o 
laxitate congenitală a capsulei și ligamentelor glenohumerale. 
Apare în spațiul coracoacromial, prin translația anterioară a 
capului humeral. Cronicizarea determină ruptura TCR sau a 
labrum.(2)  

Impingementul intern (glenoid) se produce 
intraarticular între TCR și zona postero-superioară a fosei 
glenoide și labrum glenoid, la mișcarea de extensie a umărului 
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combinată cu abducția și rotația externă a brațului. Ca factor 
predispozant este menționată retroversia humerusului. Evoluția 
îndelungată determină o instabilitate anterioară, capsulară.(2) 

Impingementul subcoracoid apare în spațiul 
subcoracoid (normal: 8,4-11mm; patologic: sub 6mm) situat 
între procesul coracoid și capul humeral. SIU se produce la 
mișcarea de flexie a umărului asociată cu abducția și rotația 
internă a brațului. Poate fi lezat tendonul mușchiului 
subscapular, fiind astfel necesară coracoplastia.(2) 

Diagnosticul pozitiv necesită: anamneză, examenul 
clinic și investigații paraclinice. Examenul clinic presupune 
evaluarea prin inspecție și palpare a structurilor anatomice 
implicate în SIU. Se efectuează bilanțul articular și muscular al 
umărului. SIU va fi evidențiat prin teste clinice provocative. 
Pacienții cu SIU pot manifesta: rahis cervical în limite normale, 
sensibilitate în spațiul subacromial sau în regiunea posterioară, 
mobilitatea umărului limitată algic, teste speciale de reproducere 
a durerii pozitive, forța musculară normală sau hipo/atrofie 
musculară în cazurile cu evoluție îndelungată. SIU cronic, 
netratat se pot complica cu o capsulită adezivă, însoțită de 
reducerea semnificativă a mobilității umărului.(1) 

Diagnosticul clinic poate fi stabilit pe baza testelor 
clinice specifice.(3) Se confirmă dacă sunt pozitive peste 3-5 
teste și se exclude sub 3 teste pozitive.(4) (tabelul nr. 1). 
 
Tabelul nr. 1. Teste clinice specifice pentru formele de 
impingement (4) 
Test clinic SIU 

primar 
SIU 

secundar 
SIU 

intern 
SIU 

subcoracoid 
Neer  +  + 

(fals) 
 

Hawkins  +  + 
(fals) 

+ 

Jobe  +    
Gerber  +   + 
Abducție 
rezistivă 

+    

Semnul 
Sulcus 

 +   

Semnul 
Clung 

  +  

Test de 
relocare 

 + +  

Test de 
degajare 

 +   

Test de 
aprehensiune 

 +   

Semnul de 
SIU posterior 

  +  

Semnul de 
SIU coracoid 

   + 

Radiografia de umăr nu este necesară pentru 
evaluarea inițială a SIU. Poate fi utilă în: evaluarea morfologiei 
acromionului, distanței acromion-cap humeral, articulației 
acromio-claviculare și a calcificărilor tendinoase.(1) 

Ecografia musculoscheletală permite evaluarea 
leziunilor tendoanelor, mușchilor și burselor. Examinarea 
dinamică poate evidenția locul de impingement și tendoanele 
implicate. Studiile clinice efectuate au evidențiat o concordanță 
între diagnosticul clinic și cel ecografic de 80,5%.(5) S-a 
constatat că testul Neer este cel mai sensibil (72,2%), iar testele 
Hawkins (95,3%) și Jobe (90%) cele mai specifice pentru 
impingementul subacromial.(6) 

Rezonanța magnetică (RM) se efectuează în 
următoarele circumstanțe: eșuarea tratamentului conservator, 

diagnostic incert după evaluarea inițială, suspiciune de ruptură 
CR sau labrum, la atleți dacă este nevoie de confirmarea rapidă 
a diagnosticului. Artrografia RM cu gadolinium injectat 
intraarticular poate fi utilă când diagnosticul rămâne neclar după 
RM standard. Poate detecta patologia labrumului, rupturi mici 
sau parțiale ale CR.(2) 

Pentru diagnostic diferențial se exclud alte afecțiuni 
care determină durere de umăr: artroza glenohumerală prin 
căutarea osteofitelor inferioare ale capului humeral; paralizia de 
nerv suprascapular ce necesită electromiografie pentru 
diagnostic și RM pentru evaluarea cauzei; radiculopatia 
cervicală care se poate asocia frecvent cu SIU; sindromul algic 
complex regional; neoplazii cu metastazare osoasă; durerile 
referite din: sindromul de apertură toracică, afecțiuni pulmonare, 
boala coronariană ischemică, ulcer peptic.(1) 

Există puține evidențe privind managementul SIU. 
Vor fi îndrumați spre ortopedie chiar de la început cei cu 
suspiciune clinică de ruptură CR sau labrum, capsulită adezivă. 
Dacă totuși în aceste cazuri deficitul funcțional este minim, se 
începe tratamentul conservator constând în principal în 
tratament fizical-kinetic.(1) 

Tratamentul în SIU acut constă în: crioterapie care 
reduce tumefacția și inflamația și induce analgezie; repaus; 
antiinflamatoare nesteroidiene în cură scurtă de 7-10 zile; 
infiltrații cu corticosteroizi; tratament fizical. Dacă se obține 
ameliorare în câteva săptămâni, se va continua tratamentul de 
recuperare și vor fi reluate progresiv activitățile. În cazul 
eșecului tratamentului conservator sunt necesare investigații 
imagistice. Inițial se efectuează ecografia musculoscheletală, 
apoi radiografia de umăr în caz de simptome persistente peste 3-
6 săptămâni. RM se indică în situațiile menționate.(2) 

În funcție de rezultatele imagistice, există 3 opțiuni: 
tratament chirurgical în cazul rupturilor de CR sau labrum și 
capsulită adezivă; continuarea tratamentului conservator câteva 
luni și asocierea infiltrațiilor cu corticosteroizi în cazul 
tendinopatiilor de CR și bursite subacromiale; tratament 
chirurgical după 3-6-9 luni de tratament conservator 
ineficient.(1) 

Tratamentul fizical corect instituit este eficient la 
majoritatea pacienților cu SIU și trebuie aplicat înaintea 
tratamentului chirurgical, după cum sugerează evidențele 
disponibile și experiența clinică. Rezultatele mai multor trialuri 
randomizate nu au raportat diferențe între pacienții tratați cu 
terapie fizicală și cei tratați chirurgical cu decompresie 
subacromială (Kromer). Se recomandă proceduri de 
electroterapie de joasă și medie frecvență, ultrasonoterapie, 
magnetoterapie, laserterapie și terapie shockwave.(2)  

Kinetoterapia este esențială în tratamentul SIU. Un 
program de reabilitare eficient include: exerciții de creștere a 
mobilității articulare, mobilizări ale articulației glenohumerale 
cu utilizarea unor manevre specifice pentru structurile capsulare, 
exerciții de tonifiere musculară pentru CR și stabilizatorii 
scapulei.(7)  

Infiltrațiile cu glucocorticoizi și substanțe 
vâscoelastice aduc beneficii pe termen scurt. Ameliorarea 
simptomatologiei duce la creșterea complianței la tratament 
fizical, dar există puține evidențe (căteva trialuri mici 
randomizate).(1) 

Tratamentul chirurgical este indicat: după 3 luni de 
tratament conservator fără ameliorare semnificativă, în cazul 
rupturilor de CR sau labrum și în capsulita adezivă. Tehnicile 
utilizate sunt artroscopia sau intervenția chirurgicală deschisă. 
Intervențiile constau în acromioplastie, coracoplastie, debridare, 
refacerea CR sau labrum, capsulorafie.(2) 
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Concluzii: 
SIU reprezintă principala cauză a durerii de umăr. 

Stabilirea diagnosticului presupune utilizarea în combinație a 
testelor clinice și coroborarea lor cu datele imagistice, în primul 
rând ultrasonografice. Tratamentul fizical-kinetic reprezintă 
prima opțiune în SIU și s-a dovedit eficient la majoritatea 
pacienților. Evaluarea ortopedică se recomandă după 3 luni de 
tratament conservator fără ameliorare. 
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