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1 RESUMO 

 

Introdução: A incidência de partos por cesariana tem aumentado muito nos 

últimos anos. Atualmente muitos estudos, principalmente voltados a osteopatia, têm 

dado grande importância para as cicatrizes, pois estas podem levar a diversas 

disfunções alterando todo o mecanismo dos órgãos e estruturas corporais locais e 

distantes. Sabe-se que o útero e a região lombar são ligados diretamente e 

indiretamente pela fáscia, ligamentos e inervações. Quando ocorre uma cesariana 

essas estruturas podem ser afetadas assim levando a alterações nessa região. 

Objetivos: avaliar o efeito de técnicas manuais sobre a cicatriz cesariana sobre a 

flexibilidade da cadeia posterior e o grau de incapacidade da coluna lombar de 

mulheres com lombalgia. Metodologia:Participaram do estudo 7mulheres (40,2 ± 

5,6 anos), com queixa de lombalgia há pelo menos 3 meses. As voluntárias foram 

avaliadas por meio do questionário Oswestry e a flexibilidade da cadeia posterior foi 

mensurada pelo banco de Wells. Após a avaliação, foi realizada a intervenção por 

meio de técnicas manuais (deslizamento profundo ao longo da cicatriz, fricção, 

deslizamento transverso) para liberação das aderências cicatriciais. Imediatamente 

após a sessão, as voluntárias foram reavaliadas através do banco de wells. Foram 

realizadas mais 3 sessões com intervalo de 7 dias entre elas. Sete dias após a 4ª 

sessão, todas as voluntárias foram reavaliadas preenchendo novamente o 

questionário Oswestry e o Banco de Wells. Para análise estatística foi utilizado o 

teste T de Student pareado para a comparação dos dados. Em todas as análises foi 

fixado nível de significância de 5%(p<0,05). Resultados: Verificou-se após as 4 

sessões de intervenção, melhora significativa em relação à incapacidade da coluna 

lombar, avaliada pelo índice de incapacidade de Oswestry (p= 0,0039). Não houve 

alteração significativa na flexibilidade da cadeia posterior nos períodos avaliados. 

Conclusão: Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que o protocolo 

aplicado foi eficaz em reduzir o graude incapacidade da coluna lombar em mulheres 

com lombalgia. 

Palavras-chave:Lombalgia. Cesária. Cicatriz. Terapia Manual. 

 

 

 



2  INTRODUÇÃO  

 

No Brasil a quantidade de cesáreas varia muito entre as regiões, 

principalmente quando se compara a assistência realizada pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) com a assistência privada. A taxa de cesarianas no setor de saúde 

suplementar chega próximo de 80%, enquanto no SUS fica próxima de 30%, muito 

acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 15%. 

(AMORIM, SOUZA e PORTO, 2010). 

As cicatrizes são o resultado inevitável da lesão, intencional ou acidental da 

pele. O processo de cicatrização se dá fundamentalmente no tecido conjuntivo, no 

qual diversos fatores de ordem geral ou local intervêm em sua constituição e função, 

como por exemplo, a idade do indivíduo. A cicatriz consiste na substituição do tecido 

lesado por conjuntivo neoformado, indicado como cicatricial (GUIRRO e 

GUIRRO,2004). 

De acordo com Bienfait (1999) anatomicamente a palavra fáscia designa uma 

membrana de tecido conjuntivo fibroso de proteção de um órgão ou de um tecido 

orgânico. No singular, a palavra fáscia não apresenta uma entidade fisiológica, mas 

um conjunto membranoso muito extenso, no qual tudo está ligado, em continuidade, 

uma entidade funcional. Esse conjunto de tecidos que constitui uma peça única, 

trouxe a noção da globalidade, sobre a qual se apoiam todas as técnicas modernas 

de terapia manual. A base de todas essas técnicas é que o menor tensionamento, 

seja ativo ou passivo, repercute sobre o conjunto. Todas as peças anatômicas 

podem dessa forma, ser consideradas mecanicamente solidárias entre si, em todos 

os campos da fisiologia.  

Segundo Andrade e Frare (2008) as técnicas de terapia manual são 

manipulações, mobilizações e exercícios específicos com objetivo de estimular a 

propriocepção, produzir elasticidade às fibras aderidas, estimular o líquido sinovial e 

promover a redução da dor.   

As manobras de compressão-amassamento e fricção transversa profunda, 

produzem efeitos com o objetivo de reduzir as aderências cicatriciais, pois 

proporcionam maior mobilidade tecidual (LOURO, SIMÕES e ZOTZ, 2012). 

O útero é um órgão fibromuscular oco em forma de pêra, destinado a conter o 

ovo fecundado durante o seu desenvolvimento e a expulsá-lo quando atinge a 



maturidade. As lâminas sacro-reto-genito-vesico-pubicas são duas formações 

fibromusculares sagitais, paramediana, localizadas no tecido celular subperitoneal, 

por cima dos músculos elevadores do ânus, de cada lado do colo supravaginal e da 

cúpula vaginal onde se fixam. Incluem os ligamentos pubocervicais a frente e os 

uterossagrados atrás, reforçados pelos ligamentos cardinais. O útero coloca-se 

vertical e perpendicularmente entre as duas lâminas apoiando-se nelas. Os 

ligamentos uterossagrados (recto uterinos) estendem-se do sacro obliquamente para 

a frente e para baixo até o útero.  A inervação é realizada pelos nervos útero-

vaginais, provenientes dos plexos hipogástricos inferiores direito e esquerdo. Os 

aferentes simpáticos destes plexos são nervos intermesentéricos e os esplâncnicos 

lombares e os nervos esplâncnicos sagrados (cadeia simpática látero-vertebral S2, 

S3 e S4). O útero recebe também ramos simpáticos do plexo ovárico. A inervação 

parassimpática é proveniente dos nervos esplâncnicos pélvicos que nascem das 

raízes dos 2º, 3º e 4º nervos sagrados, conjunto de ramos nervosos mistos (ramos 

anteriores e posteriores) que nascem na medula espinal e inervam as regiões do 

sacro e do cóccix (BERNARDES,2009). 

A lombalgia, conhecida como dor na coluna lombar é um dos sintomas mais 

comuns das disfunções da coluna vertebral, acometendo tanto o sexo masculino 

quanto o feminino, podendo variar de semanas, meses e continuar por anos. Mais 

de 97% da dor lombar é descrita como “mecânica”, o que significa que sua causa é 

uma anormalidade da anatomia ou da função, ao invés de uma doença inflamatória, 

neoplasia maligna, ou manifestação de doença visceral (LICCIARDONE,2004). 

De acordo com Povoa et al. (2011) a medicina osteopática está baseada na 

interpretação do indivíduo como um ser único e integrado, dessa forma, os 

osteopatas se concentram principalmente no funcionamento corporal, 

particularmente quando este se encontra desviado da fisiologia prevista. De acordo 

com o mesmo autor, as cicatrizes de cesariana ou apendicectomia, por exemplo, 

estão relacionadas com dores nas costas, dor ciática, dor no joelho e até mesmo 

problemas nos pés e vértebras cervicais. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 



O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de técnicas manuais na 

cicatriz cesariana sobre a flexibilidade da cadeia posteior e sobre o grau de 

incapacidade da coluna lombar de mulheres com lombalgia. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O projeto foi aprovado pelo CEP sob o parecer 17-04/306 e após 

concordarem em participar da pesquisa, cada voluntário assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 

Tanto a avaliação quanto a intervenção foram realizadas na clínica escola de 

fisioterapia das Faculdades Integradas Einstein de Limeira no período vespertino. 

Participaram do estudo 7 voluntarias do gênero feminino, com idade média 

40,2± 5,6 anos, que foram submetidas a pelo menos uma cirurgia cesariana. Foram 

considerados como critérios de inclusão: a presença de cicatriz cesariana há no 

mínimo 4 meses e dor lombar por no mínimo 3 meses. Foram excluídas do estudo 

as mulheres que apresentassem outro tipo de cicatriz abdominal, gestantes, 

portadoras de hérnia de disco lombar ou outras patologias ligadas a coluna 

vertebral,histórico de cirurgias na coluna vertebral, portadoras de doenças 

neurológicas, sistêmicas e metabólicas e que estivessem em tratamento 

fisioterapêutico e/ou medicamentoso para lombalgia durante o período da pesquisa. 

Foram utilizados como instrumentos da pesquisa: Banco de Wells (constituído 

por uma caixa de madeira, que contém uma escala numérica em sua superfície, cujo 

valor máximo é de 63 cm). O mesmo foi utilizado para mensuração da flexibilidade 

da cadeia posterior. 

O Questionário de Oswestry composto por 10 questões relacionadas ao grau 

de incapacidade lombar referente à: intensidade da dor lombar, cuidados pessoais, 

levantar peso, deambular, sentar, ficar em pé, alterações no sono, vida sexual, vida 

social, viagens. Cada questão apresenta 6 possibilidades de respostas, sendo que a 

voluntária assinalou apenas uma alternativa em cada questão. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 



Inicialmente a voluntária respondeu ao questionário Oswestry que recebeu 

impresso em folhas sulfites. O questionário foi explicado pelo pesquisador para cada 

voluntária, para que eventuais dúvidas fossem sanadas antes do preenchimento. 

Vale lembrar que a voluntária assinalou apenas uma resposta em cada uma das 10 

perguntas do questionário. 

 Após preenchimento do questionário, foi realizada a mensuração da 

flexibilidade da cadeia posterior. Para tanto, a voluntária permaneceu sentada no 

chão, com os membros inferiores estendidos e com os pés paralelos, apoiados na 

superfície do banco de Wells,com o tronco encostado em uma parede e olhar 

voltado para o horizonte. Nesta posição, foi solicitado que a mesma inclinasse seu 

tronco e membros superiores anteriormente, empurrando a régua do equipamento o 

máximo possível, sem flexionar os joelhos. Nesta posição, o pesquisador mensurou 

a distância alcançada. 

Finalizadas as avaliações descritas acima, foi realizada a intervenção por 

meio da aplicação de técnicas manuais sobre a cicatriz cesariana. Para tanto, a 

voluntária utilizou roupa de banho na parte inferior e foi posicionada em decúbito 

dorsal sobre uma maca, com os membros superiores relaxados ao longo do corpo e 

os membros inferiores flexionados com os pés apoiados sobre a maca para relaxar a 

região abdominal. Um travesseiro foi posicionado sob a cabeça para melhor conforto 

da voluntária. Foram realizadas as manobras de deslizamentos sobre a cicatriz, de 

superficial à profundo (respeitando o limiar da voluntária) para liberação das 

aderências cicatriciais. Os deslizamentos foram realizados transversalmente à 

cicatriz  e ao longo da mesma. Foram realizadas também as técnicas de rolamento 

no sentido horizontal, pinçamento da cicatriz, fricção e liberação fascial. O tempo 

total da aplicação das técnicas sobre a cicatriz foi de 10 minutos. 

 Imediatamente após a primeira intervenção, a flexibildiade da cadeia posteior 

foi reavaliada como descrito anteriormente. 

 Foram realizadas mais três sessões, com intervalo de 7 dias entre elas. Vale 

ressaltar que em cada sessão, a voluntária foi avaliada quanto a flexibilidade da 

cadeia posterior. 

 Sete dias após o término da última sessão, a voluntária retornou à clínica para 

uma avaliação final, na qual respondeu o questionário de Oswestry e foi mensurada  

a flexibilidade da cadeia posterior, exatamente como descrito na avaliação inicial. 

 



Analise Estatística 

 

Para análise estatística foi utilizado o software Instat. Inicialmente foi realizado 

o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como os dados apresentaram distribuição 

normal,foi utilizado o teste T de Student pareado para a comparação dos dados. Em 

todas as análisesfoi fixado nível de significância de 5%(p<0,05). 

 

 

6 RESULTADOS 

 

Flexibilidade da cadeia posterior 

 

No que se refere a flexibilidade da cadeia posterior, mensurada com auxílio 

do Banco de Wells, pode-se verificar na figura 1, que não houve diferença 

significativa nos diferentes períodos avaliados. 

 

Figura 1- Valores médios ± desvio padrão da flexibilidade da cadeia posterior (cm) nos diferentes 

períodos de avaliação: antes e após a intervenção (durante 4 sessões de tratamento) e 7 

dias após a última intervenção (Reavaliação), n=7. *p<0,05. 

 

 

Índice de Incapacidade de Oswestry 
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Em relação ao grau de

realização de atividades de vida diária, avaliada pelo índice de incapacidade de 

Oswestry, pode-se verificar na figura 

desse índice após o programa de tratamento (11,2 ± 4,4 na avaliação pré

e 5,1 ± 2,7 na reavaliação

 

Figura 2 - Valores médios± desvio padrão da p

aplicação do protocolo de terapia manual sobre a cicatriz cesariana, n=7. *p<0.05.

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pode-se concluir que o protocolo de liberação da cicatriz cesariana 

alterou a flexibilidade da cadeia posteior, entr

grau de incapacidade da coluna lombar

 

ao grau de incapacidade promovida pela lombalgia para a 

realização de atividades de vida diária, avaliada pelo índice de incapacidade de 

se verificar na figura 2 que houve melhora significativa (p=

após o programa de tratamento (11,2 ± 4,4 na avaliação pré

reavaliação). 

Valores médios± desvio padrão da pontuação do índice de Oswestry

aplicação do protocolo de terapia manual sobre a cicatriz cesariana, n=7. *p<0.05.

SIDERAÇÕES FINAIS 

se concluir que o protocolo de liberação da cicatriz cesariana 

alterou a flexibilidade da cadeia posteior, entretanto, ao final do tratamento 

de incapacidade da coluna lombar de mulheres com lombalgia

  

incapacidade promovida pela lombalgia para a 

realização de atividades de vida diária, avaliada pelo índice de incapacidade de 

houve melhora significativa (p=0,003) 

após o programa de tratamento (11,2 ± 4,4 na avaliação pré-tratamento 

Oswestry antes e após a 

aplicação do protocolo de terapia manual sobre a cicatriz cesariana, n=7. *p<0.05. 

 

se concluir que o protocolo de liberação da cicatriz cesariana não 

ao final do tratamento reduziu o 

de mulheres com lombalgia. 
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