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O que é Manguito Rotador e o que ele faz?
Trata-se de um grupo de 4 tendões que combinado, formam um envoltório sobre a parte superior do
osso do braço, a cabeça do úmero. Esses músculos - supra espinal, infra-espinal, subescapular e
redondo menor se originam do osso da "paleta", a escápula.
O manguito rotador ajuda a elevar e rodar o braço e estabiliza a cabeça do úmero dentro da
articulação.

O que causa uma Lesão do Manguito Rotador e como eu saberei se eu tenho uma?
Pode resultar de uma lesão aguda como uma queda ou pode ser causada pelo desgaste crônico e
romper-se com a degeneração do tendão. Impacto com a região anterior da escápula, o acrômio, é
associado a lesão do manguito rotador em indivíduos maiores de 40 anos. Atualmente, há uma teoria
de que a instabilidade de um tendão intra-articular do ombro (o bíceps) pode gerar a lesão do
manguito.
Tipicamente, você sentirá dor na frente do ombro que irradia para a face lateral do braço. Pode estar
presente com as atividades acima do nível dos ombros como pegar objetos no alto do armário ou
estender roupas no varal, ou mesmo com o ato de dormir sobre o ombro afetado. Você pode ainda
notar perda de força e dificuldades em atividades rotineiras como pentear o cabelo ou colocar o cinto
na calça.
Se a lesão ocorrer com um trauma, você pode sentir um estalo e perda de foça imediata.

	
  

Se eu tiver um Manguito Rotador doloroso e continuar usando, isso causará mais dano?
Uma lesão do manguito rotador pode aumentar com o decorrer do tempo, e isso ocorre em cerca de
35-40%, segundo os estudos atuais. Isso pode ocorrer com o uso repetitivo ou uma re-lesão. É
comum para pacientes com doença do manguito rotador a presença de dor e fraqueza após um
trauma pequeno. Isso pode tratar-se de uma extensão de lesão pré-existente.
Se você sabe que tem uma lesão do manguito rotador, então a piora da dor e perda de força pode
significar que a lesão está ficando maior.

Quando eu devo procurar um médico para avaliar uma Lesão do Manguito Rotador?
Se você machucou seu ombro ou tem uma dor crônica no ombro e braço, é melhor procurar o seu
ortopedista. Ele pode fazer o diagnóstico e começar o tratamento, além de recomendar exames
diagnósticos como a ressonância magnética e ultra-sonografia para confirmar o diagnóstico.
O diagnóstico precoce e o tratamento para a lesão do manguito rotador pode prevenir sintomas como
a perda de força e movimento.
Uma Lesão do Manguito Rotador pode ser curada com fortalecimento e sem cirurgia?
Muitas lesões do manguito rotador podem ser tratadas de maneira não cirúrgica. Medicações antiinflamatórias, injeções de corticosteróide e fisioterapia podem ser benéficas para tratar os sintomas de
uma lesão do manguito rotador. As metas do tratamento são melhorar a dor e restaurar a força ao
ombro envolvido.
Apesar da maioria das lesões não cicatrizarem espontaneamente, função satisfatória pode ser atingida
sem cirurgia. No entanto, se voc6e é ativo e usa seu braço para atividades acima do nível dos ombros
ou para esportes, a cirurgia é geralmente recomendada, uma vez que a maioria dela não irá cicatrizar
com a cirurgia.

Quando a Lesão do Manguito rotador necessita de uma cirurgia?
A cirurgia é recomendada se você tiver dor persistente ou fraqueza no ombro que não melhorou com
tratamento conservador ou não cirúrgico. Frequentemente, paciente que necessitam de cirurgia irão
referir dor à noite e dificuldade em usar o braço para levantar objetos e carregar peso acima da
cabeça. Muitos irão referir sintomas apesar de vários meses de medicação e uso limitado do braço.
Cirurgia também é indicada para indivíduos que usam o braço para trabalhos acima da cabeça ou para
o esporte. Nadadores, fisiculturistas e jogadores de tênis são exemplos comuns.

Quais as opções disponíveis para o reparo cirúrgico?
O tipo realizado é baseado nos achados da cirurgia. Uma lesão parcial pode necessitar somente de
um abrandamento das bordas chamado de desbridamento. Uma lesão completa pode ser repara de
maneira completa seja lado a lado, ou diretamente ao osso do ombro.

	
  
Três técnicas são usadas para reparo da lesão do manguito rotador: reparo aberto tradicional, reparo
por mini-acesso e reparo artroscópico. Seu cirurgião pode recomendar a melhor técnica para você.

Quão importante é a reabilitação no tratamento da lesão do manguito rotador?
A fisioterapia e reabilitação tem uma função crítica tanto no tratamento conservador, quanto no
tratamento cirúrgico. Quando uma lesão ocorre, frequentemente observa-se atrofia dos músculos ao
redor do braço e perda de movimento do ombro. Um programa de exercício ou fisioterapia é
necessário para o retorno da força e melhorar a função do ombro.
Apesar do reparo cirúrgico tratar o defeito do tendão, os músculos ao redor do ombro continuarão
fracos, e um esforço de reabilitação é necessário para que o procedimento tenha sucesso.
Reabilitação completa depois da cirurgia pode levar vários meses.
Seu ortopedista pode prescrever um programa apropriado baseado nas suas necessidades e achados
durante a cirurgia!
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