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LESÕES DO MANGUITO ROTADOR 
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 O ombro é a articulação de maior mobilidade do corpo humano e como conseqüência 

uma das mais vulneráveis do ponto de vista de lesões. O manguito rotador é um conjunto de 

quatro músculos que se originam na escápula e se inserem na região superior do ombro. Esses 

músculos são essenciais para o bom funcionamento do ombro, tendo como principais funções 

garantir a estabilidade do ombro e realizar ou auxiliar os movimentos de rotação e abdução 

dessa articulação. 

 

 As lesões do manguito rotador podem ocorrer devido a degeneração dos ligamentos, 

lesões traumáticas, uso excessivo da articulação (atividades realizadas com elevação excessiva 

dos braços), problemas vasculares ou envelhecimento, alterações anatômicas, posturas 

inadequadas, fraqueza dos tendões do manguito rotador entre outras. Geralmente essas lesões 

acometem de 7 a 40 por cento da população, aumentando esta taxa de acordo com a idade. 

 

 A lesão dos tendões do manguito rotador podem ser parciais ou completas, e podem 

acometer apenas uma parte do tendão, todo o tendão ou mais de um tendão desse grupo de 

músculos. É comum ocorrer uma retração do músculo cujo tendão está rompido, e quanto 

maior a lesão, a retração e a degeneração, mais grave é a lesão. O músculo mais comumente 

afetado chama-se supraespinal. O sujeito pode apresentar dor profunda e irradiada que piora à 

noite (na maior parte dos casos a dor é sentida no próprio ombro, na região das costas e no 

braço). Pode haver também dor ao movimentar o braço (subida ou descida), diminuição da 

amplitude de movimento em especial ao realizar abdução do ombro, diminuição da força 

muscular devido à imobilidade e por fim uma diminuição da mobilidade da escápula. 

 

 As lesões dos tendões não cicatrizam espontaneamente. No entanto, nem todas as 

lesões precisam de cirurgia. As lesões parciais degenerativas dos tendões podem ser 

consideradas como uma alteração normal do envelhecimento. A escolha de um possível 

tratamento cirúrgico baseia-se principalmente na gravidade da lesão, no nível de atividade física 

realizada pelo indivíduo, na idade, na intensidade da dor e na perda de função do ombro. Sendo 

assim, a indicação cirúrgica deve ser individualizada e bem discutida com o médico especialista. 

 

 No caso de cirurgia para correção da lesão do manguito rotador, deve ser 

preferencialmente realizada por artroscopia, pois não haverá secção de nenhum músculo, o 

que acelera o processo de reabilitação. Tanto no tratamento cirúrgico como no conservador, a 

realização de fisioterapia baseada em exercícios para fortalecimento dos tendões acometidos é 

essencial para alcançar o reequilíbrio muscular do ombro. A reabilitação orientada por um 

profissional capacitado é essencial para a recuperação funcional dessa articulação e para que 

haja menos chances de recidiva da lesão.  


