
As lesões degenerativas e traumáticas do manguito rotador constituem na causa mais frequente
de dor no ombro, acometendo principalmente mulheres entre a 4ª e 5ª décadas de vida, merecendo uma
atenção cada vez maior no diagnóstico e tratamento. Essa patologia é caracterizada por dor na faca ântero-
lateral do ombro, sendo exacerbada à abdução com rotação externa ou interna da articulação, os pacientes
apresentam geralmente história de dor intermitente, que piora à noite pelo estiramento das partes moles,
crepitação e diminuição na força muscular.

O manguito rotador (MR) é constituído pelos tendões dos músculos subescapular, supra-
espinhoso, infra-espinhoso e redondo maior, atuando para estabilizar dinamicamente e equilibrar a cabeça do
úmero em relação à glenóide, onde a ruptura do mesmo pode levar facilmente à perda da função do ombro
em vários graus. As causas mais frequentes de lesões do manguito rotador são: a síndrome do impacto,
alterações degenerativas e traumatismos

Pode-se classificar a lesão do MR em 3 estágios: I) edema, inflamação e hemorragia da bursa e
dos tendões do MR, ocorrendo principalmente em jovens; Il) espessamento da bursa e fibrose dos tendões,
ocorrendo em indivíduos entre 25 e 40 anos; III) ruptura completa do MR, associada com alterações ósseas
da cabeça do úmero e do acrômio, ocorrendo em indivíduos acima de 40 anos. Estas rupturas também se
classificam quanto à espessura do tendão envolvido, quanto à etiologia e quanto ao tamanho.

A abordagem conservadora desses pacientes é descrita como sendo de grande valor terapêutico
em estudos de vários autores, podendo ser bem sucedido em pacientes sedentários e/ou idosos; porém, o
reparo cirúrgico do MR, seja por via aberta ou artroscópica, é a melhor conduta para os indivíduos ativos ou
nos casos de dor e fraqueza muscular persistente e evolutiva.

O procedimento de terapia miofascial tem indicação pela resposta satisfatória à inativação dos
pontos de gatilho dos músculos correspondentes aos dos tendões rompidos, deve-se traçar a conduta de
tratamento de acordo com a fase que o indivíduo se encontra:

- Fase I: reduzir o processo inflamatório, alívio da dor e tumefação.

- Fase II: retardar a atrofia muscular e manter ou aumentar flexibilidade.

- Fase III: restabelecer a amplitude de movimento indolor e reforço muscular.

- Fase IV: aprimorar desempenho muscular, recuperação funcional e propriocepção.
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