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CUIDADOS NA SÍNDROME DO IMPACTO DO OMBRO 

Autor: Fisiot. Pauline Rodrigues 

A Síndrome do Impacto do Ombro foi descrita em 1972 e é considerada a 

afecção mais freqüente da cintura escapular (região composta pela escápula e pela 

clavícula).Trata-se de uma patologia que envolve a compressão de estruturas como: 

tendões do manguito rotador (grupo muscular formado por músculos que se originam 

na escápula e se inserem no ombro), tendão da cabeça longa do bíceps e bursa 

subacromial (bolsa com líquido sinovial). 

As causas da Síndrome do Impacto que culminam na lesão dos tendões do 

manguito rotador podem estar associadas à compressão, pouca vascularização e 

degeneração desses tendões. 

Existem testes clínicos que possibilitam avaliar a presença da Síndrome do 

Impacto do ombro, assim como identificar qual músculo ou tendão apresenta 

comprometimento, sendo possível assim direcionar mais adequadamente o 

tratamento. 

Esta síndrome pode ser caracterizada pela presença de dor contínua, dor em 

repouso, dor durante a noite e dor ao realizar algum esforço com o braço. 

O tratamento conservador (ou seja, sem cirurgia) tem como objetivo aliviar a 

dor, utilizando como principal recurso a Laserterapia. Algumas orientações de 

cuidados diários para o paciente também são fundamentais para evolução do 

tratamento: evitar deitar de lado sobre o braço acometido; evitar atividades com o 

braço acima da cabeça; evitar pegar objetos no banco de trás do carro; ao vestir 

casacos colocar primeiro o braço acometido e posteriormente o outro braço; evitar o 

uso de computador por tempo prolongado e evitar carregar pesos. 

A progressão do tratamento baseia-se nos conhecimentos biomecânicos do 

fisioterapeuta, sendo que os exercícios de reforço muscular específicos possibilitam o 

afastamento das estruturas que estavam sendo pressionadas, reduzindo assim a 

compressão e minimizando o impacto nas estruturas do ombro. 

O período de tratamento conservador pode variar de três a seis meses de 

fisioterapia. 

 

 


