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Introdução: O manguito rotador faz parte do complexo articular do ombro, mantendo-o em posição e permitindo 

movimentação em grande amplitudes. Conhecer a fisiopatologia da lesão do manguito rotador e a biomecânica da 

modalidade que causou a lesão garantirá a prevenção e um melhor tratamento Metodologia: Este artigo se consiste em 

uma revisão bibliográfica realizada através de pesquisa eletrônica utilizando bases de dados científicos e livros. 

Objetivo: O objetivo principal foi apresentar o processo de reparo tecidual após cirurgias abertas de manguito rotador e o 

papel da cicatrização no processo de reabilitação, com o intuito de garantir o melhor aspecto da cicatriz e a melhor 

funcionalidade do complexo do ombro. Resultados: A lesão total ou parcial vai depender do tipo de força aplicada sobre 

os tendões e músculos do manguito rotador; a aplicação de força maior sobre a estrutura, alterações posturais, níveis 

altos de carga do treinamento e a biomecânica de determinadas modalidades esportivas e a capacidade da estrutura 

tolerar determinada força; sendo estes fatores os principais resultantes das lesões de MR. Com isso, observamos que 

ato cirúrgico visa reparar as estruturas lesadas, podendo ser realizado de várias maneiras, sendo que cada método tem 

suas vantagens e desvantagens. A escolha da técnica da cirurgia depende de diversos fatores como o tamanho da 

ruptura, anatomia do paciente, integridade do tendão, idade do paciente, qualidade do tecido ósseo e do mecanismo de 

lesão. Dando mais foco a reabilitação, percebemos que o tratamento pós- cirúrgico assume grande importância na 

recuperação do atleta, pois deve ser capaz de proteger o reparo nas fases iniciais, prevenindo a rigidez pós- operatória 

e várias complicações deste processo, e em seguida restaurar a função da articulação do ombro na reabilitação. 

Conclusão: É de fundamental importância o fisioterapeuta ter um profundo conhecimento do processo de cicatrização e 

entendimento dos eventos fisiológicos de cada fase, pois qualquer ação e procedimento pode interferir positivamente ou 

negativamente no resultado final e provavelmente no retorno à atividade física do indivíduo. Descritores: Foram 

utilizadas as palavras chaves Fisioterapia Dermatofuncional, scar, manguito rotador, shoulder pain, ganho de ADM, 

terapia manual, shoulder scar, pós- operatório, Fisioterapia esportiva. Agradecimentos: Quando temos uma base 
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