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Resumo 
A pesquisa refere-se à liberação miofascial como recurso de alívio em quadro álgicos na 
síndrome do Impacto do ombro (SIO), caracterizada por uma síndrome dolorosa do ombro, 
normalmente acompanhada por microtraumatismos e degeneração, além do déficit de força 
muscular e tendinite do manguito rotador. A liberação miofascial é uma técnica a qual 
mescla apoios, pressão manual e deslizamentos no tecido miofascial, que requer o 
reconhecimento das áreas e trajetos de resistências e tensões. O intuito foi fazer uma análise 
bibliográfica, com o objetivo de evidenciar nesse contexto, à liberação miofascial como 
recurso de alívio em quadro álgicos na SIO. O artigo permitiu aprofundar o conhecimento 
sobre a liberação miofascial como recurso de alívio em quadro álgicos na SIO, pois, a dor é 
um importante sinal de alerta de que algo não está bem em nosso sistema fisiológico. 
Este estudo pode ser utilizado como fonte de dados para futuras pesquisas, assim como servir 
de referência para intervenção em pacientes com SIO. 
 
Palavras-chave: Terapia manual; Ombro; Dor. 
 
1. Introdução 

O ombro é uma articulação bastante complexa e a mais móvel de todo o corpo humano, 
entretanto, é considerada pouco estável por sua anatomia articular, especialmente na 
articulação glenoumeral (METZKER, 2010). 
 

Esta grande mobilidade e menor instabilidade podem ser atribuídas à 
frouxidão capsular associada à forma arredondada e grande da cabeça 
umeral e rasa superfície da fossa glenoide, sendo necessário harmonia 
sincrônica e constante entre todas as estruturas estáticas e dinâmicas 
que mantêm sua biomecânica normal. Por esse motivo, qualquer 
alteração que comprometa sua estrutura e função faz com que esse 
complexo articular seja alvo de inúmeras afecções, sendo a síndrome 
do impacto do ombro (SIO) a mais comum em indivíduos adultos. 
Esta patologia caracteriza-se por uma síndrome dolorosa do ombro, 
normalmente acompanhada por microtraumatismos e degeneração, 
além do déficit de força muscular e tendinite do manguito rotador 
(METZKER, 2010). 
 

A dor é um importante sinal de alerta de que algo não está bem em nosso sistema fisiológico, 
além de ser uma das sensações mais temidas pela maioria dos indivíduos que, se alçada as 
intensidades além do suportável, pode exceder seu caráter de advertência e comprometer 
seriamente a qualidade de vida do indivíduo [...] 
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[...] Desta forma, evitar a dor é algo natural, tanto pelo seu caráter aversivo, quanto 
pelo estresse que dela decorre. Segundo a Associação Internacional para o estudo da 
dor, a dor é uma experiência desagradável, sensitiva e emocional, associada a uma 
lesão real ou potencial dos tecidos ou descrita em termos dessa lesão. É a causa mais 
comum de procura médica (cerca de 75% das pessoas que procuram os serviços 
médicos referem estar com algum tipo de dor). Assim, a dor é um sintoma frequente, 
presente tanto em doenças agudas quanto crônicas (SPINELLI, 2009). 

 

A dor miofascial é uma afecção que acomete músculos, fáscias, ligamentos, tecidos 
pericapsulares, tendões e bursas. Caracteriza-se pela ocorrência de dor muscular em regiões 
enduradas, onde estão presentes bandas de tensão palpáveis e pontos extremamente dolorosos, 
os PG (BATISTA et al., 2011). 

 
Os PG miofasciais são tipicamente localizados pelo exame físico e pela palpação. O 
diagnóstico dos trigger-pointsé feito pela exploração física, que deve levar em conta 
os sinais físicos demonstrados, incluindo: presença de tensão palpável em uma zona  
musculoesquelética, a presença de nódulos doloridos hipersensíveis na zona de 
tensão muscular, contração local visível ou palpável à compressão (Batista et al., 
2011). 
 

A dor miofascial, presente nos casos de hiperatividade muscular (gerada em resposta 
defensiva à sobrecarga, movimentos repetitivos ou alongamento excessivo) pode ser 
explicada por diversas teorias. Uma característica de um músculo dolorido é a presença de 
nódulos tensos distribuídos por uma faixa muscular rígida, que referem dor ou irradiam a dor 
num padrão característico, são os chamados Pontos-Gatilho (tender points). Faz-se necessário 
o emprego de técnicas de liberação do ponto-gatilho (até que não haja mais dor ou nódulo 
tenso) (GUARÁ e SILVA, 2010;). 
A liberação miofascial é uma técnica a qual mescla  apoios, pressão manual e deslizamentos 
no tecido miofascial, que requer o reconhecimento das áreas e trajetos de resistências e 
tensões, que se dá num processo interativo, pois necessita da resposta do corpo do paciente 
para determinar a duração, profundidade e direção da pressão exercida sobre o tecido [...] 
 

[...] O toque realizado com as mãos é a sobrecarga inicial  colocada sobre o tecido, a 
partir da qual se esperam as respostas bioquímicas e mecânicas. O queé 
primeiramente afetado é o componente do complexo elástico colagenoso do tecido 
(a amplitude elástica) e então o fisioterapeuta é capaz de sentir pelo tato uma 
resistência flexível (o limite elástico). Essa  técnica  refere-se  à  ação  de  destravar  
e  reequilibrar  os músculos  (mio)  e  seus  envelopes  de  tecido  conjuntivo 
(fáscias).  Ambos,  sem  uma  atuação  profissional  adequada, pelo  uso  e  pelas  
atividades  motoras  e  posturais  -  juntamente com a força de gravidade que 
comprime o corpo para  baixo - tendem a uma retração ao longo do tempo. O que 
por  sua vez causa  dores,  fadiga,  irritação,  ansiedade,  estresse e envelhecimento  
precoce.  A  manipulação  deste  tecido  pelo terapeuta  promove  sua  liberação  e  
melhora  da  função musculoesquelética. 

 
Diante do exposto acima, o presente estudo teve o objetivo de descrever a liberação 
miofascial como recurso de alívio em quadro álgicos na SIO. 
 
2. Fundamentação Teórica 

2.1 Revisão anatômica do ombro 
A região do ombro é formada por 20 músculos, 3 articulações ósseas e 3 articulações 
funcionais que permitem a maior mobilidade do nosso corpo em relação às demais regiões 
ocorrendo aproximadamente 1800 de flexão, abdução e rotação e 600 de hiperextensão. As 
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partes ósseas que participam destes movimentos são: esterno, costelas, clavícula, escápula e 
úmero (DALBOSCO, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: https: Fpicture-ombro-humano-vertebras-anatomia-vertebras-anatomicos 

Figura 1: Ombro 
 
A cintura escapular é formada por três articulações verdadeiras (esternoclavicular, acrômio-
clavicular e glenoumeral) e duas pseudoarticulações (escapulo-torácica e subacromial). As 
mesmas trabalham juntas em harmonia, o que permite a movimentação global do ombro 
(CASTRO, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Fonte: https: Fpicture-ombro-humano-vertebras-anatomia-vertebras-anatomicos 
Figura 2: Ossos do Ombro 

O autor acima expõe que o ombro é uma articulação móvel, com uma fossa glenóide rasa, 
com mínimo em suporte ósseo e a estabilidade da articulação dependem dos tecidos moles 
como músculos, ligamentos e cápsula articular. Essa estrutura anatômica determina maior 
mobilidade articular, porém com menor estabilidade. 
Como há mínimo contato entre a cavidade e a cabeça umeral, a articulação do ombro depende 
de estruturas ligamentares, musculares e tendíneas para ter estabilidade (ULISSEA et al., 
2010). 
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Fonte: https: Fpicture-ombro-humano-vertebras-anatomia-vertebras-anatomicos 
Figura 3: Tendões do Ombro 

 
O manguito rotador é composto pelos tendões dos músculos subescapular, supraespinhal, 
infraespinhal e redondo menor, de forma que a fusão destes desenha um capuz que cobre a 
cabeça do úmero superiormente (METZKER, 2010). 
 

A função principal do manguito rotador, além de participarem efetivamente na 
rotação interna (subescapular), abdução e rotação externa (supraespinhal) e abdução 
na horizontal e rotação externa (infraespinhal e redondo menor), é a de manter o 
úmero centralizado na cavidade glenoide durante algum movimento de elevação 
anterior. Outros músculos importantes na estabilização desta articulação são o 
bíceps braquial, na sua porção longa, e o deltoide. Anteriormente ao manguito 
rotador, passa o tendão do bíceps braquial que transpõe a cabeça do úmero 
inserindo-se proximalmente no tubérculo supraglenoideo da escápula e distalmente 
na tuberosidade radial do osso rádio. Apesar de não fazer parte do manguito rotador, 
a porção longa do bíceps desempenha ação parecida, de forma a favorecer uma 
depressão e compressão da cabeça do úmero contra a cavidade glenoide, durante a 
contração muscular, especialmente no movimento de rotação externa do ombro. O 
deltoide origina-se no terço externo da clavícula, parte superior do acrômio e 
espinha da escápula e insere-se distalmente na tuberosidade deltoide do úmero, 
sendo essencial para os movimentos de flexão anterior e abdução do ombro. No 
entanto, uma ação de elevação da cabeça do úmero é realizada durante sua contração 
(METZKER, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: http://www.facafisioterapia.net/2008_08_01_archive.html  
Figura 4: Manguito Rotador 
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2.2 Fisiologia e Biomecânica do ombro 
De acordo com Ciconne et al., (2007), a articulação esternoclavicular é a única articulação 
que conecta o complexo do ombro ao tórax. Trata-se de uma articulação sinovial com três 
graus de liberdade. Na extremidade distal, a clavícula é conectada à escápula pela articulação 
acromioclavicular. Essa articulação é classificada como uma articulação sinovial plana que 
permite o movimento da escápula em três direções. 
  

Os movimentos que ocorrem na articulação esternoclavicular são opostos aos 
movimentos na articulação acromioclavicular para elevação, depressão, 
protação e retração. Isso não é válido para a rotação, já que a clavícula irá 
girar na mesma direção ao longo de seu comprimento. A última articulação 
sinovial do complexo doombro é a articulação glenoumeral. É considerada a 
mais móvel e a menos estável de todas as articulações do corpo humano. É 
formada pela grande cabeça do úmero e pela rasa fossa glenóide. Os 
movimentos permitidos nessa articulação são flexão e extensão, abdução e 
adução, abdução e adução horizontal, rotação interna e rotação externa 
(CICONNE et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www2.fm.usp.br 
Figura 5: Biomecânica do Ombro 

 
2.3 Síndrome do Impacto do Ombro 
Segundo Fernandes et al., (2012), a dor no ombro tem prevalência de 15% a 30% na 
população adulta, podendo levar à incapacidade funcional e à redução da qualidade de vida.  
 

Uma das causas desta prevalência é a SIO, que é caracterizada por inflamação e 
degeneração do manguito rotador (MR), cápsula e bursa. Essa patologia ocorre 
devido a uma impactação mecânica ou compressiva, progredindo para a presença de 
microlesões, de fibrose da bursa subacromial e de tendinite dos músculos do MR 
(GOSLING e LAUCAS, 2009). 

 
As lesões da SIO podem acometer pacientes em todas as faixas etárias, com prevalência em 
indivíduos acima de 40 anos de idade. Porém, fica evidente que o acometimento de indivíduo 
jovem está relacionado a algumas atividades recreativas ocupacionais (LIMA et al., 2007) 
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Fonte: http://www.facafisioterapia.net/2008_08_01_archive.html  

Figura 6: SIO 

 
A SIO é uma entidade dolorosa produzida pelo atrito dos tendões dos músculos supraespinal, 
infraespinal, redondo menor e subescapular do manguito rotatório e do tendão da cabeça 
longa do bíceps, em sua passagem pelo arco coracoacromial - processo coracoide, ligamento 
coracoacromial e borda ântero-inferior do acrômio (CASTRO, 2009). 
O autor acima expõe ainda que trata-se de uma síndrome dolorosa das mais frequentes, só 
sendo suplantada, do ponto de vista epidemiológico, pelas cefaléias em geral e pelas dores de 
coluna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: www.ombroecotovelo.net 
Figura 7: Atrito na SIO 

 
No diagnóstico deve-se colher a história adequadamente, observar se houve trauma, 
o tempo de evolução, se existe dor aos movimentos e a noite, e se já realizou algum 
tratamento. Há também o RX simples, com incidências de ântero-posteriorem 
rotação interna e externa, axilar, ântero-posterior com 30° de inclinação caudal (para 
estudo da porção anterior do acrômio) (BRITO, 2008). 
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Fonte: www.ombroecotovelo.net 
Figura 8: RX 

 
De acordo com Borges e Macedo (2010), a SIO é classificada em três graus: grau 1 - com 
características de pré-laceração, bursite e tendinite do MR; grau 2 - com impacto de ruptura 
parcial do MR, e grau 3 – com impacto de ruptura completa do MR. Porém, em seu quadro 
clínico está presente a incapacidade   funcional   do    MS    em atividades realizadas acima da 
cabeça. 
 

O quadro clínico presente nas lesões por impacto é de incapacidade funcional do 
membro superior em atividades realizadas acima da cabeça.  A incapacidade de 
elevar o membro superior ativamente contra gravidade pode significar lesão extensa 
do manguito rotador, principalmente o tendão do músculo supra espinhal. O quadro 
álgico está sempre presente no paciente com Síndrome do Impacto do Ombro. Pode 
apresentar em repouso e agravar aos esforços. A dor é proporcional ao nível de 
inflamação da musculatura, ela se localiza ao redor do ombro, podendo se irradiar 
para o cotovelo e região escapular.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: mundohidroginastica.blogspot.com 
Figura 9: Dor  

 
Borges e Macedo (2010), afirmam que a contratura capsular é um fator importante no quadro 
clínico do paciente com SIO, que se desenvolve com a imobilização do membro pela dor 
Inflamatória. Outro aspecto a se observar é a diminuição da força muscular geralmente 
presente no quadro de sintomatologia principalmente para os movimentos de abdução e 
rotação externa no membro envolvido. 
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2.4 Tratamento Fisioterapêutico 
O tratamento da SIO deve sempre ser iniciado de forma conservadora, baseando-se no alívio 
dos sintomas, repouso relativo, modificação de atividades, ganho funcional e fortalecimento 
dos estabilizadores da escápula, deltoide e MR (FRANÇA et al., 2011). 
O autor acima expõe ainda que a literatura demonstra que 33% a 92% dos casos têm sucesso 
sem intervenção cirúrgica. Quando o tratamento conservador falha, após 3 a 4 meses, a 
descompressão subacromial poderá ser indicada, observando-se as características clínicas do 
paciente. 
 
2.4.1 Liberação Miofascial 
A liberação miofascial é uma técnica a qual mescla  apoios, pressão manual e deslizamentos 
no tecido miofascial, que requer o reconhecimento das áreas e trajetos de resistências e 
tensões, que se dá num processo interativo, pois necessita da resposta do corpo do paciente 
para determinar a duração, profundidade e direção da pressão exercida sobre o tecido [...] 
 

[...] O toque realizado com as mãos é a sobrecarga inicial  colocada sobre o tecido, a 
partir da qual se esperam as respostas bioquímicas e mecânicas. O queé 
primeiramente afetado é o componente do complexo elástico colagenoso do tecido 
(a amplitude elástica) e então o fisioterapeuta é capaz de sentir pelo tato uma 
resistência flexível (o limite elástico). Essa  técnica  refere-se  à  ação  de  destravar  
e  reequilibrar  os músculos  (mio)  e  seus  envelopes  de  tecido  conjuntivo 
(fáscias).  Ambos,  sem  uma  atuação  profissional  adequada, pelo  uso  e  pelas  
atividades  motoras  e  posturais  -  juntamente com a força de gravidade que 
comprime o corpo para  baixo - tendem a uma retração ao longo do tempo. O que 
por  sua vez causa  dores,  fadiga,  irritação,  ansiedade,  estresse e envelhecimento  
precoce.  A  manipulação  deste  tecido  pelo terapeuta  promove  sua  liberação  e  
melhora  da  função musculoesquelética (RÊGO et al., 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.charlescabral.com.br 
Figura 10: Liberação miofascial 

 

3. Metodologia 
Foi realizado um estudo de revisão literária, na qual a busca foi realizada nas bases de dados 
do Scientific Electronic Library On line (SciELO),  Biblioteca  Virtual  em Saúde  (Bireme) e  
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), com suas 
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respectivas  estratégias,  referências  de artigos de revistas especializadas, com restrição de 
idiomas na identificação do estudo em português, sem restrição ao tipo  de  estudo.   
Para a estratégia de busca utilizaram-se os seguintes descritores: “Liberação Miofascial”, 
“Dor” e “Síndrome do Impacto do Ombro”. Os critérios para inclusão do artigo foram estudos 
que incluíam pacientes com síndrome do impacto do ombro, com enfoque e objetivo de 
tratamento com base na liberação miofascial ou aqueles que contribuíssem para o objetivo do 
estudo e que compreendessem o período de publicação de 2005 a 2015. Foram excluídos os 
artigos que não se enquadraram nos critérios de inclusão supramencionados.  
A busca bibliográfica, segundo a estratégia estabelecida, resultou em 50 artigos que foram 
criteriosamente verificados segundo sua pertinência com o objetivo do presente estudo. Das 
50 referências encontradas, 30 foram descartados por não se enquadrarem nos critérios de 
inclusão. Ao final, foram selecionadas 20 referências para esta revisão. 
 
4. Resultados e Discussão 
Fontana (2005), expõe o exame no paciente com Síndrome do Impacto revela reduções 
significativas tanto na amplitude de movimento ativo e passivo do ombro, de pelo menos 
50%, em comparação com o ombro normal. A grande diversidade de situações causadoras das 
doenças nos ombros, os sintomas que elas produzem, nunca são numerosos e, geralmente, se 
restringem á dor, instabilidade, paralisias e deformidades, desta forma, levando a uma 
limitação dos movimentos do ombro. 
De acordo com Zeni et al., (2005), o uso da manipulação  manual dos tecidos moles, é 
utilizada para aliviar queixas específicas de dor e disfunção. A dor miofascial, presente nos 
casos de SIO pode ser explicada por diversas teorias. Uma delas é de que a dor miofascial é 
causada por um círculo de retroalimentação (feedback) neuromuscular autoperturbadora, na 
qual a estimulação por meio do toque interfere, restaurando a função normal; a intervenção 
manual pode interromper este processo de feedback. Outra característica de um músculo 
dolorido é a presença de nódulos tensos distribuídos por uma faixa muscular rígida, que 
referem dor ou irradiam a dor num padrão característico, são os chamados Pontos-Gatilho 
(tender points). Faz-se necessário o emprego de técnicas de liberação do ponto-gatilho (até 
que não haja mais dor ou nódulo tenso). 
A liberação miofascial baseia-se no princípio que um trauma físico, estresse crônico, ações 
repetitivas, inflamação, infecção ou desiquilíbrios estruturais tais como má oclusão, restrição 
óssea, discrepância no comprimento das pernas podem gerar uma tensão fascial inapropriada, 
a fáscia é um tecido conjuntivo de sustentação, involucro de órgão e músculos; reveste, 
divide, envolve, dá coesão e é parte integrante da estrutura e função do tecido mole em todo o 
corpo, desde o inicio do crânio até a sola dos pés, e se organiza em resposta as linhas de 
tensão impostas ao corpo, acrescentando desalinhamento ou contratura para proteger o 
indivíduo de traumas reais ou imaginários (FERREIRA, 2008).  
A técnica de liberação miofascial se encontra inserida em um conjunto de técnicas de terapia 
manual, é realizada através da combinação de três movimentos, são eles movimentos tracional 
de deslizamentos, fricção e amassamento. São realizados de forma a alongar o músculo e as 
fáscias tendo como objetivo final o relaxamento de tecidos tensos. As anormalidades que 
acometem as fáscias estão diretamente ligadas à inflamação crônica de um músculo ou tecido 
conjuntivo conhecida como fibromialgia (SOUZA E MEJIA, 2010).  
As técnicas de liberação miofascial são responsáveis para que haja correto alinhamento 
corporal, são capazes de reduzir a constrição e a dor sem comprometer a resistência muscular. 
É uma técnica que atua com mobilizações manuais da fáscia visando quebrar o espasmo 
muscular, aumentar a circulação local e diminuir a dor. A fáscia é uma lamina de tecido 
conjuntivo que envolve cada músculo, e sua espessura varia de um músculo para o outro e é 
necessária para que o músculo possa exercer eficientemente um trabalho de contração. A 
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fáscia é um tipo de tecido conjuntivo que possui três camadas distintas: superficial, de espaço 
potencial e profundo que ajuda a manter a força muscular, já que envolve todo o corpo sem 
interrupção que vai da cabeça aos pés que é composto por colágeno e elastina (MEURER e 
ROSAS, 2010). 
 
5. Conclusão 
O artigo permitiu aprofundar o conhecimento sobre a liberação miofascial como recurso de 
alívio em quadro álgicos na SIO, pois, a dor é um importante sinal de alerta de que algo não 
está bem em nosso sistema fisiológico. 
O artigo pôde demonstrar que no paciente com SIO, se restringem á dor, instabilidade, 
paralisias e deformidades, desta forma, levando a uma limitação dos movimentos do ombro. 
A dor miofascial é caracterizada por um músculo dolorido e a presença de nódulos tensos 
distribuídos por uma faixa muscular rígida. 
A técnica de liberação miofascial se encontra inserida em um conjunto de técnicas de terapia 
manual, é realizada através da combinação de três movimentos, são eles movimentos tracional 
de deslizamentos, fricção e amassamento, são capazes de reduzir a constrição e a dor sem 
comprometer a resistência muscular. É uma técnica que atua com mobilizações manuais da 
fáscia visando quebrar o espasmo muscular, aumentar a circulação local e diminuir a dor.  
Diante desta premissa, podemos observar a importância da liberação miofascial como recurso 
de alívio em quadro álgicos na SIO. Este estudo pode ser utilizado como fonte de dados para 
futuras pesquisas, assim como servir de referência para intervenção em pacientes com SIO. 
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