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A OSTEOPATIA NO TRATAMENTO DE CICATRIZES 

 

 

1- Introdução 

Quando a pele é danificada, o corpo tende naturalmente a curar-se. Como o 

corpo não consegue repor exactamente a pele ou tecido, junta fibras que, não sendo tão 

funcionais como as originais, formam uma barreira de protecção no local que foi 

danificado. Estando sarada, essa barreira de protecção é chamada de “cicatriz”.  

 As cicatrizes provocam tensões e aderências, alterando a forma como o corpo funciona 

e, por consequência, têm importância na sua saúde em geral. 
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2- Problema e objectivos 

Que importância tem a Osteopatia no tratamento de cicatrizes (de origem 

traumática ou cirúrgica) para eliminar ou diminuir as consequências nefastas da sua 

presença no organismo. 

Daqui decorrem objectivos a pesquisar: 

 - Qual é a influência das cicatrizes na saúde? 

- Faz sentido tratar cicatrizes no âmbito da Osteopatia? 

- Qual será a melhor forma de tratar cicatrizes? 

 - O tratamento é doloroso? 

- O resultado do tratamento é positivo? 

- O efeito mantém-se ou é apenas temporário? 
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3- Quadro de referência 

A Osteopatia salienta a importância da ligação entre as estruturas do corpo 

humano e as suas funções. O trabalho do Osteopata concentra-se no sistema músculo-

esquelético, pois este totaliza 60% do corpo humano e qualquer disfunção pode ter 

reflexos nos músculos, tecidos moles e órgãos. O Osteopata considera cada pessoa 

como um todo e identifica, através do toque e de testes, os problemas de cada paciente. 

A arte da Osteopatia consiste em definir a presença de disfunção somática. A 

disfunção somática é definida como sendo qualquer comprometimento ou alteração na 

estrutura corporal (sistema somático), isto é, estruturas esqueléticas, articulares, 

miofasciais e elementos vasculares, linfáticos e nervosos associados.  

Utilizando técnicas manuais de tecido mole e manipulativas (técnicas 

osteopáticas), o Osteopata procura criar integridade, promover liberdade e coordenação 

de movimento, aumentar o fluxo sanguíneo e drenar toxinas de forma a induzir o 

processo de cura do corpo. 

A presença de cicatrizes pode alterar o correcto funcionamento do corpo 

humano, influenciando assim o seu estado de saúde. 

Assim, para tentar responder às perguntas que deram origem a este estudo, 

temos primeiro de perceber o que é uma cicatriz e a sua relação com a fáscia. 

Em seguida, importa relacionar a acção da Osteopatia, salientando as técnicas 

miofasciais, no tratamento de cicatrizes. 

 

3.1 A cicatriz e o processo de cicatrização 

 

O tecido cicatricial forma-se a partir da parte fibrosa da fáscia. Uma cicatriz 

pode ser encontrada em qualquer tecido no corpo, incluindo a pele e os órgãos, onde 

uma ferida, um corte, uma cirurgia ou uma doença ocorreu e sarou.  

O tecido cicatricial, na pele, não é igual ao que existia antes por várias razões: 

- As glândulas sudoríparas podem estar destruídas ou danificadas, 

- Os pêlos não voltam a crescer nesse local, 

- Tem menor resistência aos ultravioletas, 

  - Apresenta uma cor mais clara e a produção exagerada de tecido fibroso resulta 

num espessamento do tecido nesse local. 

 

 



             
 5/29 

 

 

 

Fig.1 – Pormenor da constituição da pele 

 

As cicatrizes nunca podem ser totalmente removidas. Muitos médicos 

prescrevem aos seus pacientes cremes e vitamina E para acelerar o processo de 

cicatrização e manter o tecido cicatricial suave. Existem cirurgias para remover 

cicatrizes, mas uma nova cirurgia criará uma nova cicatriz, menos aparente que a 

anterior mas que não será completamente invisível.  

Para além disso, a cirurgia não é recomendada nos casos de cicatriz hipertrófica (pode 

piorar) ou que tenha colóide (pode voltar). 

 

Em resposta à ocorrência de lesão, o processo de cicatrização passa pelas fases 

seguintes: 

Inflamação (Limpeza): Surge um processo inflamatório agudo e o exsudato fibrinoso na 

superfície, em contacto com o ar fica ressecado, formando uma crosta, que auxilia a 

conter a hemorragia e a proteger o ferimento de contaminações externas. 

Retracção: Reduz de 50% a 70% o tamanho da ferida. Este fenómeno é resultado da 

acção dos miofibroblastos (fibroplasia). 

Tecido de granulação (síntese de tecido conjuntivo): Representa o novo tecido que 

cresce para preencher o defeito e passa, numa primeira fase, pela proliferação de vasos 

sanguíneos (angiogénese). A matriz extracelular vai-se densificando e adquire cada vez 

mais fibras de colagénio que, pouco a pouco, se dispões em feixes paralelos e 

compactos. Os vasos sanguíneos vão desaparecendo e fica um tecido fibroso, duro e 

retraído. 
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Reepitelização: Quando o tecido conjuntivo acaba de preencher a ferida, resta apenas 

ma pequena porção ainda descoberta. A continuidade do revestimento é dada pelo 

crescimento rápido das células epiteliais. No início, a camada epitelial de revestimento é 

muito fina e deixa ver, por transparência, o tecido conjuntivo avermelhado, que vai se 

tornando mais denso com o passar do tempo, enquanto o epitélio se vai se tornando 

mais espesso. Nas feridas cirúrgicas, o ideal é aproximar as bordas com o auxílio de 

suturas. 

Quando isso acontece, a reparação faz-se com um mínimo de produção de tecido 

conjuntivo, praticamente sem deixar cicatriz. Diz-se então que houve uma cicatrização 

por primeira intenção. Quando a reparação se faz com produção intensa de tecido de 

granulação (perda excessiva de tecido e presença de infecção), usa-se o termo 

cicatrização por segunda intenção (Figura 2).  

 

Fig.2 – Cicatrização por primeira e segunda intenção 
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3.1.1 Factores que afectam a cicatrização 

 

Existem alguns factores que interferem directamente com a cicatrização, uns são  

controláveis e outros não: 

 

Factores Controláveis 

 

Nutrição: Está bem estabelecida a relação entre a cicatrização ideal e um balanço 

nutricional adequado. O défice de proteína inibe a cicatrização se houver uma perda 

ponderal recente que exceda 15 a 25% do peso corporal. 

 

Hidratação: Uma fraca hidratação compromete o balanço electrolítico do organismo e 

prejudica a saúde no seu todo e, por consequencia, a cicatrização. 

 

Peso: O excesso de gordura no local da lesão dificulta uma boa cicatrização. Para alem 

disso, a gordura não tem boa circulação sanguinea e, por isso, é o tecido mais sujeito a 

infecções. 

 

Oxigenação: Feridas em tecidos isquémicos ou cicatrizam mal ou não cicatrizam. 

Qualquer redução no aporte de O2 à ferida dificulta a deposição de colagénio, a 

angiogénese e a epitelização. O fornecimento de O2 pode ficar comprometido por 

hipovolemia, vasoconstrição ou suturas cirúrgicas muito apertadas. 

 

Diabetes: Obviamente, a isquémia periférica causada pela diabetes dificulta a 

cicatrização. A síntese do colagenio está diminuída na deficiência de insulina; devido à 

microangiopatia cutânea, há uma pior oxigenação; a infecção das feridas é preocupante 

nessas pacientes. 

 

Corticosteróides: Os corticosteróides dificultam a cicatrização, especialmente se 

administrados nos primeiros 3 dias após a lesão. Depois desse prazo, os seus efeitos 

negativos são menores. Eles diminuem a reacção inflamatória, dificultando a 

subsequente síntese de colagénio. Dificultam ainda a contracção e a epitelização, 

independentemente da altura em que são administrados. 

A vitamina A restaura o processo de cicatrização alterado pelos corticóides. 
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Quimioterapia e radioterapia: As drogas utilizadas na quimioterapia devem ser 

evitadas nos primeiros 5 a 7 dias (período critico da cicatrização)   após os surgimento 

da lesão. A radioterapia, além dos efeitos negativos semelhantes aos da quimioterapia, 

compromete directamente a cicatrização (obliteração de pequenos vasos). 

 

Estado imunológico: A ausência de leucócitos prolonga a fase inflamatória e predispõe 

à infecção; pela ausência de monócitos a formação de fibroblastos é deficitária. 

 

Drogas: As que influenciam mais são os esteróides, pois pelo efeito anti-inflamatório 

retardam e alteram a cicatrização. 

 

Tabagismo: A nicotina é um vaso-constrictor, levando à isquemia tissular, sendo 

também responsável por uma diminuição de fibroblastos e macrocófagos. O monóxido 

de carbono diminui o transporte e o metabolismo do oxigênio. Clinicamente observa-se 

cicatrização mais lenta em fumantes. 

 

Tensão na ferida: Movimentos, actividade física em demasia, produzem tensão e 

interferem com a boa cicatrização das feridas. 

 

Má circulação: Geralmente causada por arteriosclerose ou anormalidades venosas que 

retardam a drenagem venosa e que, por consequencia, prejudicam a cicatrização. 

 

Corpos estranhos: Suturas desnecessárias, fragmentos de materais ou osso constituem 

um impedimento á cicatrização. 

 

Linhas de tensão da pele: As fibras de colagénio e de elastina estão orientadas, 

predominantemente, numa determinada direcção e provocam linhas de tensão (linhas de 

força) (Figura 3). Assim, o conhecimento das linhas de tensão é importante, pois uma 

incisão feita paralelamente às linhas de tensão tem menos probabilidades de se abrir do 

que uma incisão que as atravessa (perpendicular às linhas de tensão). 

 



             
 9/29 

 

 

Fig.3 – Linhas de tensão, ou de força. 

 

 

Factores não Controláveis 

 

Idade: Os lactentes fazem geralmente boas cicatrizes. Em contraste, nas crianças as 

cicatrizes permanecem eritematosas (vermelhidão da pele) e hipertróficas por longos 

períodos, sendo o resultado final menos satisfatório que nos adultos. Nos idosos são em 

geral de boa qualidade. 

É importante lembrar que é necessário um período de 2 anos para permitir que o normal 

processo de maturação transforme uma cicatriz vermelha e saliente, numa cicatriz plana 

e clara. 

Tipo de Pele: A pele mais pigmentada, espessa e oleosa origina, em geral, piores 

cicatrizes. 
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3.2 Tratamento de cicatrizes na Osteopatia 

 

 Andrew Taylor Still disse “A fáscia é o sítio onde procurar a causa de doença e o 

sítio onde começar a cura de todas as doenças”. 
A continuidade da fáscia e a existência de cicatrizes são reflectidas nos 4 princípios 

básicos da Osteopatia: 

 

- A Estrutura Governa a Função 

Existe uma relação entre estruturas e funções. Uma cicatriz pode impedir um 

correcto funcionamento de estruturas perto do local onde se encontra. O próprio 

tecido, no local da cicatriz, tem as suas funções de movimento, circulação e 

sensibilidade alteradas. 

 

- A Unidade do Corpo 

Todas as partes do corpo estão interligadas anatómica e fisiologicamente, sendo 

impossível qualquer tipo de separação. A presença duma cicatriz provoca um 

desequilíbrio na continuidade do tecido fascial. 

 

- A Autocura 

O corpo tem todos os elementos para eliminar ou combater as suas doenças. 

Quando os tecidos são danificados, o corpo tende naturalmente a curá-los. Um 

desses processos provoca cicatrizes. 

 

- A Lei da Artéria  

O sangue é tecido conjuntivo cuja matriz entre as células é líquida. 

O sangue é fundamental para todos os elementos do corpo, sendo que sua 

perturbação pode levar a má nutrição das estruturas corporais. O tecido 

cicatricial é mais denso e de cor mais clara porque tem uma irrigação mais 

limitada do que o tecido normal. 

 

A fáscia, conhecida como tecido conjuntivo, é a base do nosso ser. Pois, é ela 

que mantém a coesão de todo o corpo, percorrendo-o da cabeça aos pés e ligando todas 

as suas partes (Figura 4 e 5).  
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Fig.4 – Tecido mole da coxa (Fáscia em branco) 

 

 

 

Fig.5 –  Tecido mole da coxa, com músculo removido (Fáscia em branco) 

 

Existem vários tipos de tecidos conjuntivos. Estes são responsáveis pelo 

estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Este papel mecânico é dado por um 

conjunto de moléculas (matriz) que liga as células e órgãos. 

 

Do ponto de vista estrutural, os componentes do tecido conjuntivo podem ser 

divididos em três classes: células, fibras e substância fundamental. Diferente de outros 

tecidos que são formados apenas por células (epitelial, muscular e nervoso), o principal 

constituinte do conjuntivo é a matriz extracelular. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epitelial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muscular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz
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As matrizes i (não celulares) consistem em diferentes combinações de proteínas 

fibrosas e de substância fundamental. Substância fundamental é um complexo viscoso e 

altamente hidrofílico de macromoléculas aniónicas (glicosaminoglicanos e 

proteoglicanos) e glicoproteínas multiadesivas (laminina, fribonectina, entre outras) que 

se ligam a proteínas receptoras (integrinas) presentes na superfície das células bem 

como a outros componentes da matriz, fornecendo, desse modo, tensão e rigidez à 

matriz extracelular. 

 

Composição dos tecidos conjuntivos 

Matriz 

extracelular 

Substancia fundamental Fluido intersticial 

Fibras Reticulares: colagénio 

Elásticas: Fibriina 

Células Residentes Fibroblasto-Adipócito-

Condroblasto-Osteoblasto-

Tenócito 

Ameboídes Masstócito-Macrófago 

 

Para além de todos desempenharem uma função estrutural, há uma grande 

variedade de tecidos conjuntivos: 

Tecido 

Conjuntivo 

Localização Estrutura Função 

Laxo 

(aerolar) 

-Por todo o corpo, 

-Nele repousam as membranas 

basais epiteliais. 

-Revestimento entre glândulas, 

músculos e nervos. 

-Fixa a pele aos tecidos 

adjacentes. 

-Células numa fina rede de 

fibras de colagénio. 

-Funde-se muitas vezes 

com o tecido conjuntivo 

denso. 

Suporte e nutrição das 

estruturas às quais está 

associado. 

Denso 

Ordenado 

Colagénico 

-Tendões e ligamentos. 

 

Fibras de colagénio 

orientadas na mesma 

direcção. 

Suporta grandes forças de 

tensão. 

Denso 

Ordenado 

Elástico 

-Ligamentos entre as vértebras 

e ao longo da parte posterior 

do pescoço (nuca) e nas cordas 

vocais. 

Fibras de colagénio e 

elastina dispostas 

regularmente. 

Estica e encolhe como um 

elástico e tem resistência 

na direcção das fibras. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrofilia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicosaminoglicano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proteoglicano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Glicoprote%C3%ADna_multiadesiva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laminina&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fribonectina&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integrina
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Tecido 

Conjuntivo 

Localização Estrutura Função 

Denso 

Irregular 

Colagénico 

-Bainhas. 

-Grande parte da derme. 

-Cápsulas de órgãos e septos. 

-Revestimento exterior de 

canais do organismo. 

 

Fibras de colagénio 

dispostas em todas as 

direcções. 

Suporta distensões em 

todas as direcções. 

Denso 

Irregular 

Elástico 

-Artérias elásticas. Feixes e bainhas de fibras 

de colagénio e elastina 

orientadas em múltiplas 

direcções. 

Exerce força em várias 

direcções, esticando ou 

encolhendo. 

Tecido 

Adiposo 

-Áreas subcutâneas  -Pouca matriz extracelular a 

rodear as células. 

-As células adiposas estão 

preenchidas com lípidos. 

-Revestimento. 

-Isolamento térmico. 

-Armazenamento de 

energia. 

-Protecção dos órgãos 

contra ferimentos por 

colisão ou vibração. 

Tecido 

Reticular 

-Gânglios linfáticos, baço e 

medula óssea. 

-Fibras reticulares dispostas 

de forma irregular. 

-Confere uma super-

estrutura aso tecidos 

linfático e 

hematopoiético. 

Cartilagem 

Hialina 

-Ossos longos em crescimento. 

-Anéis de cartilagem do 

aparelho respiratório. 

-Cartilagem costal. 

-Cartilagem nasal. 

-Superfícies articulares dos 

ossos. 

-Fibras de colagénio 

pequenas e dispersas 

uniformemente na matriz, 

tornando-a transparente. 

 

-Crescimento dos ossos 

longos. 

-Confere rigidez, com 

flexibilidade, à traqueia, 

brônquios, costelas e 

nariz. 

-Forma superfícies 

articulares rugosas ou 

lisas mas algo flexíveis. 
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Tecido 

Conjuntivo 

Localização Estrutura Função 

Cartilagem 

Fibrosa 

-Discos intervertebrais. 

-Sínfise púbica. 

-Articulação do joelho. 

-Articulação temporo-

mandibular. 

-Fibras de colagénio 

semelhantes às da 

cartilagem hialina mas, 

mais numerosas e dispostas 

em feixes espessos. 

 

-Alguma flexibilidade e 

capaz de suportar 

pressões enormes. 

-Relaciona estruturas 

sujeitas a grandes 

pressões. 

Cartilagem 

Elástica 

-Ouvido externo, epiglote e 

trompas de Eustáquio. 

 

-Fibras de colagénio 

semelhantes às da 

cartilagem hialina mas a 

matriz contem fibras de 

elastina. 

-Confere rigidez mas tem 

flexibilidade superior à da 

cartilagem hialina, 

Osso 

Esponjoso 

-Interior dos ossos do crânio, 

vértebras, esterno e pélvis. 

-Extremidade dos ossos 

longos. 

-Rede entrançada de 

trabéculas com espaços 

preenchidos com tecido 

hematopoiético. 

-Armação que confere 

resistência e suporte, sem 

o peso elevado dos ossos 

compactos. 

Osso 

Compacto 

-Porções exteriores de todos os 

ossos longos e diáfises dos 

ossos longos. 

-Matriz óssea, dura. -Grande resistência e 

suporte. 

Sangue -Nos vasos sanguíneos. 

-Produzido pelos tecidos 

hematopoietícos. 

-Células sanguíneas e 

matriz líquida. 

-Transporte de oxigénio, 

dióxido de carbono, 

hormonas, nutrientes, 

produtos de excreção e 

outras substâncias. 

-Protege o corpo de 

infecções. 

-Está envolvido na 

regulação de temperatura. 

Medula 

Óssea 

-Cavidades medulares dos 

ossos. 

-Estrutura reticular com 

muitas células percursoras 

do sangue. 

-Produção de novas 

células sanguíneas. 

-Armazenamento de 

lípidos 
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A fáscia não é apenas um sistema de tecidos separadores; é uma estrutura 

contínua que liga todo o corpo humano e cujas alterações são propagadas em várias 

direcções, à semelhança do que acontece a uma camisola onde uma malha é puxada 

(Figura 6). 

 

 

No estado saudável, a fáscia está relaxada e pode mover-se sem restrições. 

Quando inflamada ou sujeita a um trauma, a fáscia perde flexibilidade e pode ser uma 

fonte de tensões para o resto do corpo. 

 

Assim, a fáscia é: 

- O tecido que dá forma, suporte e que organiza o nosso interior; 

- O tecido que fornece protecção: mecânica e química; 

- Formada por uma matriz auto-regulada; 

- Distribuidora de tensões. 

 

Um facto espantoso é a fáscia ser uma rede de comunicação para a parte física e 

emocional do nosso corpo. A mais pequena aderência ou cicatriz (física ou emocional) 

tem implicações na forma como o corpo funciona e, por consequência, na sua saúde em 

geral. É de salientar que tanto uma pequena cicatriz de infância como uma maior, 

consequência duma cirurgia, pode ter um efeito fisiológico durante toda a vida. 

Em resposta à presença duma cicatriz a fáscia reage, pelas suas características de 

tensegridade, com uma deformação temporária ou permanente. 

 

 

 

 

Fig.6 – Ilustração da fáscia sofrendo uma alteração 
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3.2.1- Tensegridade 

A palavra tensegridade (tensão + integridade) foi criada por Richard Buckminster 

Fuller (arquitecto, engenheiro e cientista) em 1961. Este deu-lhe a seguinte definição: 

“uma propriedade presente em objectos cujos componentes usam a tracção e a 

compressão de forma combinada, o que proporciona estabilidade e resistência, 

assegurando sua integridade global”. Assim, este termo traduza o fenómeno físico que 

relaciona o equilíbrio dum sistema pela acção conjugada de forças de compressão e de 

tensão. Estes sistemas, independentes, têm elementos rígidos e elásticos que nunca se 

tocam (Figura 7) e que se adaptam às forças compressivas e tensionais a que o estão 

sujeitos. 

 

 

 

 

 

que as forças se traduzem imediatamente em todas as áreas.  Deste modo, uma alteração 

será reflectida no todo já que as forças serão transferidas e distribuídas à estrutura toda. 

É de salientar que tais sistemas são frequentemente 

utilizados pela natureza já que alcançam o máximo de 

estabilidade com o mínimo de materiais. 

O sistema músculo-esquelético é uma sinergia de músculos 

e ossos. Os músculos e os tecidos conjuntivos fornecem tracção 

contínua e os ossos, compressão descontínua, fortalecendo-se e 

equilibrando-se mutuamente. Pois, os ossos e cartilagens 

oferecem compressão para fora contra a rede miofascial 

enquanto esta puxa em direcção ao centro. 

 

 

Diante das evidências de que estruturas vivas demonstram 

qualidades de integridade tensional, pesquisadores estudam a 

ligação entre tensegridade e biologia a nível celular e 

anatómico e, por isso, Dr. Stephen Levin passou a utilizar o 

termo biotensegridade. 

Tensegridade descreve um princípio de relações 

estruturais, sistemas inteiros ligados dinamicamente de modo  
Fig.7 – Tensegridade no octaedro 

 

Fig.8 – Tensegridade no esqueleto 
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Assim, percebe-se que tracção e compressão são essenciais para estabilidade e 

mobilidade do corpo. 

De facto, o aumento da tensão numa região reflecte-se em toda a estrutura e isso 

explica a presença de dor num ponto do corpo distante do sítio onde ocorre o problema.  

Segundo HAMMER (2003), as tensões fasciais podem evoluir e levam o corpo a 

perder a sua capacidade adaptativa fisiológica. Com o tempo, a rigidez espalha-se 

criando limitação de movimento. 

 

 

De facto, estamos aqui perante restrições fasciais e uma nova abordagem deve centrar-

se na libertação da fáscia, na quebra de aderências e no aumento da circulação linfática 

e sanguínea. Pois, o tecido cicatricial pode estender-se em qualquer sentido e restringir, 

assim, um movimento ou uma função em qualquer ponto do corpo. 

 

A presença de cicatrizes é frequentemente negligenciada mas estas podem, do 

ponto de vista fisiológico, provocar: 

 

- Comichão; 

 

- Desconforto; 

 

- Dor; 

 

- Limitação de movimentos; 

 

- Alteração postural; 

 

- Atrofia muscular; 

 

- Propensão para outras lesões e/ou disfunções. 
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Muitas vezes, as cicatrizes são inestéticas e podem provocar, do ponto de vista 

psicológico: 

 

- Ansiedade; 

 

- Distúrbios do sono; 

 

- Depressão; 

 

- Perda da auto-estima. 

 

Assim, torna-se necessário encontrar um método de tratamento que solte e volte 

a alinhar os tecidos aderidos, desde o início (cicatriz visível) até ao fim (onde as linhas 

de força da fáscia acabam).  

 

As técnicas miofasciais têm aqui grande aplicabilidade, com os seguintes benefícios: 

 

- Aumentam a flexibilidade; 

- Eliminam e previnem a formação de aderências; 

- Ajudam a eliminar a tensão na fáscia; 

- Reduzem espasmos musculares; 

- Aumentam a entrega de oxigénio e nutrientes às células; 

- Ajudam a aumentar e manter a mobilidade numa articulação; 

- Ajudam na drenagem linfática. 
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4 Metodologia utilizada no estudo experimental 

 

Grupo de estudo: 

Paciente com cicatriz de cirurgia de síndrome do túnel cárpico com queixas de 

dor (na cicatriz) e falta de mobilidade na mão em geral. 

 

Recolha de dados 

Em cada tratamento, o paciente teve que atribuir um valor numérico a dois parâmetros, 

melhoria global e nível máximo de dor sentida durante o tratamento: 

 

- melhoria global constatada (aspecto, alivio na dor, aumento da mobilidade, etc…) em 

relação ao seu estado inicial 

0 (zero): nenhuma melhoria 

10 (dez): melhoria total 

 

- nível máximo de dor durante o tratamento 

0 (zero): nenhuma dor 

10 (dez): dor insuportável 

 

Foi feito um registo fotográfico durante as sessões (uma foto no início da sessão 

e outra no fim). Apesar de só mostrarem a evolução exterior (estética), parece pertinente 

registar as fotos como indicador da evolução interna da cicatriz. 

 

Frequência e duração dos tratamentos 

1 Vez por semana (sessão de 20 minutos), durante 4 semanas. 

 

Tratamento dos dados 

Representação gráfica dos dois parâmetros acima referidos. 
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5 Resultados 

 

Sessão 1: Melhoria: 5  Dor: 5 

Antes Depois 

  

 

Sessão 2: Melhoria: 6  Dor: 4 

Antes Depois 

  

 

Sessão 3: Melhoria: 7  Dor: 3 

Antes Depois 
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Sessão 4: Melhoria: 8  Dor: 2 

Antes Depois 
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6 Análise de resultados 

 

Foram realizadas 4 sessões, espaçadas de 1 semana. Os resultados obtidos 

encontram-se nos quadros (e gráficos) seguintes: 

 

Sessão 1 2 3 4 

Dor 5 4 3 2 
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7 Outros casos tratados não documentados e com resultados comprovados 

 

Os casos apresentados no quadro seguinte foram tratados utilizando técnicas 

miofasciais mas não foram feitos registos fotográficos. São aqui mencionados para 

demonstrar a gama de casos já tratados e cujos resultados estão comprovados.  

 

Local Tipo Causa Queixa Caso(s) Resultado 

Lábio Acidente  Estética 1 Depressão é menor 

Estética melhorou 

Pescoço Cirurgia Extracção de tumor Dor 

Estética 

1 Sem dor 

Estética melhorou 

Ombro Cirurgia Tendinite Dor 

Mobilidade 

2 Dor muito menor 

Maior mobilidade 

Cotovelo Acidente  Dor 

Mobilidade 

2 Menor dor 

Maior mobilidade 

Cotovelo Cirurgia Tendinite Dor 

Mobilidade 

1 Dor muito menor 

Maior mobilidade 

Pulso Cirurgia Túnel cárpico Dor 

Mobilidade 

Vários Dor muito menor 

Maior mobilidade 

Estética boa 

Mão Cirurgia Contractura de 

Dupuytren 

Dor 

Mobilidade 

Vários Dor muito menor 

Maior mobilidade 

Estética boa 

Peito Cirurgia Redução de mama Colóides 1 Redução dos colóides 

Abdómen Cirurgia Abdominoplastia Perda de 

sensibilidade 

1 Sensibilidade normal 

Abdómen Cirurgia Apendicite Colóide 1 Eliminação do colóide 

Abdómen Cirurgia Quisto Mobilidade 1 Maior mobilidade 

Virilha Cirurgia Hérnia Inguinal Dor 2 Dor muito menor 

Joelho Acidente  Colóide 1 Redução do colóide 

Pé Cirurgia Fascite plantar Dor Vários Dor muito menor 

Pé Cirurgia Esporão calcâneo Dor Vários Dor muito menor 

Pé Cirurgia Joanete Dor Vários Dor muito menor 
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Local Tipo Causa Queixa Caso(s) Resultado 

Pé Cirurgia Tenotomia Dor Vários Dor muito menor 

Pé Cirurgia Neuroma de Morton Dor Vários Dor muito menor 

Região 

lombar 

Cirurgia Hérnia lombar Dor 

Híper-

Sensibilidade 

1 Dor muito menor 

Sensibilidade normal 

Região 

dorsal 

Cirurgia Tumor Comichão 

Sensibilidade 

alterada 

1 Sem comichão 

Sensibilidade normal 
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8 Conclusões 

 

Os resultados obtidos mostram que, ao longo dos tratamentos efectuados, a 

paciente teve melhoria crescente de sessão para sessão. Por outro lado, o nível de dor 

atingido durante as sessões foi sempre diminuindo. 

Este estudo mostra o impacto da existência de cicatrizes no nosso corpo e o interesse em 

encontrar uma metodologia para o seu tratamento. 

Perante os resultados obtidos podemos concluir da aplicabilidade da Osteopatia, através 

das técnicas miofasciais, para alívio dos sintomas provocados pela presença de 

cicatrizes. 

 

Estas técnicas as seguintes vantagens: 

 

- Menos traumáticas e invasivas (em relação à crochetagem, por exemplo); 

 

- Pouco dolorosas; 

 

- Nível de dor facilmente controlável e doseável;  

 

- São seguras; 

 

- Não requerem nenhum instrumento particular; 

 

- Resultados rapidamente visíveis e/ou sentidos;  

 

- Pela vantagem anterior, aumenta o nível de confiança e de motivação, ajuda na 

gestão da ansiedade e de stress; 

 

Pela experiência adquirida, o tratamento parece ser mais eficaz quando as técnicas são 

aplicadas em várias direcções e sentidos. Tem alguma lógica que assim seja já que as 

tensões provocadas pela existência das cicatrizes obedecem às propriedades de 

tensegridade do corpo humano.  
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Ao contrário de outros meios para tratamento de cicatrizes, as técnicas de libertação da 

fáscia são eficazes, seguras e bem suportadas. No entanto, a aplicação destas passará 

sempre pela avaliação do tipo de cicatriz, local da mesma e fase em que se encontra. 

 

A elaboração deste estudo deve ser entendido como um passo no sentido de alertar para 

a importância do tratamento de cicatrizes. De facto, a relevância desse tratamento e a 

existência do mesmo é ainda pouco conhecida. 

 

De salientar também o facto que o aspecto estético “melhorado” é apenas uma 

consequência do trabalho feito a nível interno. Pois, as razões que levaram ao 

tratamento foram as queixas apresentadas pela paciente. No entanto, noutros casos, 

poder-se-á justificar o tratamento com fins apenas estéticos, por forma a aliviar os 

problemas psicológicos atrás descritos. 

 

Este estudo também tem a função de alertar para o papel preponderante da fáscia, tecido 

omnipresente no corpo, na saúde do indivíduo e das múltiplas aplicações das técnicas 

miofasciais. 
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