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RESUMO 

A discinesia biliar é definida como alteração na motilidade da vesícula biliar 

caracterizada por dor na região supramesocólica direita após a alimentação, seja devido 

à desordem na fração de ejeção ou no percentual de enchimento desse órgão. A 

intervenção cirúrgica é comumente o tratamento sugerido, no entanto, devido às 

frequentes complicações, outros tipos de intervenções têm sido propostos, como o 

tratamento manipulativo osteopático (TMO), abordagem manual não invasiva. O 

presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do TMO sobre a fração de ejeção e 

o percentual de enchimento da vesícula biliar em pacientes com discinesia biliar. Foram 

estudados 64 indivíduos com sintomas sugestivos de discinesia biliar (14 homens e 50 

mulheres, e divididos em dois grupos, o grupo que recebeu TMO global e na área da 

vesícula (manipulação visceral estrutural) e o grupo controle que recebeu apenas TMO 

global. A ultrassonografia foi realizada em jejum e 50 minutos após o desjejum, como 

exame complementar, tanto para descartar litíase, bem como para mensuração do 

volume desse órgão em cada etapa (método elíptico de Dodds), e da fração de ejeção e 

percentual de enchimento da vesícula. Trinta dias após o primeiro exame e o TMO, 

ambos os grupos refizeram a ultrassonografia, que mostrou aumento significativo nos 

valores do percentual de ejeção e de enchimento da vesícula no grupo TMO visceral 

quando comparado com o controle. Com base nesse estudo concluímos que o TMO 

pode ser opção não invasiva viável para o tratamento dos portadores de discinesia biliar 

alitiásica, por promover melhora nas funções de ejeção e enchimento da vesícula biliar. 
 

 

 

 

 

Palavras Chave – Discinesia Biliar acalculosa, Discinesia da Vesícula Biliar, 

Manipulação Osteopática, Discinesias Biliares, Discinesia, Vesícula Biliar. 
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ABSTRACT 

Gallbladder dyskinesia is an alteration in gallbladder motility characterized by pain in 

the right supramesololic region after feeding, due to disorder in the ejection fraction or 

in the percentage of filling of this organ. Surgical intervention is commonly the 

suggested treatment, however, due to many complications, other types of interventions 

have been proposed, such as osteopathic manipulative treatment (OMT), a noninvasive 

manual approach. The aim of this study was to evaluate the effects of OMT on ejection 

fraction and gallbladder filling percentage in patients with biliary dyskinesia. Sixty-four 

individuals with symptoms suggestive of biliary dyskinesia (14 men and 50 women, 

divided into two groups: one who received global OMT and in the gallbladder area 

(structural visceral manipulation) and the control group that received only global OMT. 

Ultrasound exams were performed in fasting and 50 minutes after breakfast, as 

complementary exam used for eliminate lithiasis diagnosis and also measure the volume 

(Dodds elliptical method), and percentage of ejection fraction and filling of this organ. 

The ultrasound exams were performed after 30 days of the OMT, which showed an 

increase in the ejection and gallbladder filling percentage in the groups with both OMT 

(global and visceral), when compared to control group. The OMT seems to be a good 

noninvasive option for the treatment of biliary dyskinesia. 

Key words: Dyskinesias Biliary, Gallbladder Dyskinesia, Osteopathic Manipulation 

Biliary Dyskinesias, Dyskinesia, Gallbladder. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Discinesia Biliar Alitiásica (DBA) é a disfunção ou alteração na motilidade da 

vesícula biliar devido à desordem na fração de ejeção ou no percentual de enchimento, 

classificada por potencial diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças (CID-9) 

número – 575.8, como doença biliar não especificada. Cerca de 10 a 15% das pessoas 

no mundo ocidental desenvolvem ou desenvolverão doenças na vesícula biliar, 

(Abdelhamid et al., 2018). 

O tratamento mais comum proposto para a DBA é o cirúrgico (colecistectomia), 

para alívio dos sintomas, dois tipos de procedimentos são utilizados: a abertura 

abdominal (cirurgia aberta), ou por vídeolaparoscopias (Yost et al., 1999). Além das 

frequentes complicações pós-cirúrgicas tais como infecções da ferida cirúrgica, 

infecções respiratórias e a persistência da dor referida na área do órgão retirado, o 

paciente pode ter o retardo na alta hospitalar, o que reflete em maior custo financeiro, 

(Sartelli et al., 2017). Com isso, outros tipos de intervenções têm sido propostos, como 

o Tratamento Manipulativo Osteopático (TMO), uma abordagem manual não invasiva, 

que pode ser opção terapêutica e, portanto, não cirúrgica, para a DBA. O TMO utiliza 

em sua abordagem vários tipos de técnicas manuais, tanto para a avaliação como no 

tratamento, (Quef B, 2007).  

São escassos os trabalhos que avaliaram os efeitos do TMO sobre a discinesia 

biliar, assim, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do TMO, nas funções da 

vesícula biliar em pacientes apresentando discinesia biliar. 
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2-  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 - Anatomia da vesícula Biliar 

A vesícula biliar é uma víscera do abdome e está localizada sob o fígado no 

sulco formado pelas partes direita e esquerda desse órgão, medindo cerca de 7 a 10 cm, 

tendo como principal função armazenar a bile produzida pelos hepatócitos, (Moore, 

2007).  

A vesícula biliar de acordo com a projeção anatômica, está localizada na linha 

medioclavicular, na margem inferior da 9ª costela, abaixo do arco costal direito, com a 

desembocadura do ducto colédoco a altura do corpo da segunda vértebra lombar, sobre 

a face visceral do fígado na fossa da vesícula biliar formada pela junção das partes 

direita e esquerda desse órgão (Figura 1). 

 

Figura 1: Vesícula biliar 

               Fonte: Moore, 2007. Aparelho digestivo figura 2.25B, pág 225. Anatomia Orientada para a Clínica. 
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A vesícula biliar armazena em seu interior até 50 mL de bile entre os períodos de 

ingestão alimentar. É vascularizada pela artéria cística, originária da artéria hepática 

direita, e pelas veias císticas que drenam seu colo e o ducto cístico para a face visceral 

do fígado. Quanto à circulação linfática, a drenagem linfática da vesícula se faz para os 

linfonodos hepáticos (Moore, 2007). 

2. 2 – Fisiologia e o esvaziamento da vesícula Biliar 

A bile é produzida pelos hepatócitos e armazenada na vesícula biliar, onde 

ocorre a remoção de água e sais por ação das enzimas ATPases. Os ácidos biliares são 

esteróides atípicos gerados pelo fígado a partir do colesterol e, são importantes agentes 

fisiológicos para absorção intestinal de nutrientes e secreção biliar de lipídeos, 

metabolitos tóxicos e xenobióticos (compostos químicos estranhos ao sistema 

biológico). Os ácidos biliares são classificados também como moléculas sinalizadoras e 

reguladoras metabólicas que ativam os receptores nucleares do receptor acoplado à 

proteína G, e, portanto, regulam a homeostase hepática de lipídios, glicose e energia 

mantendo a homeostase metabólica. A síntese do ácido biliar regula a homeostase do 

colesterol nos hepatócitos sendo essa também mantida pela ingestão dietética de 

colesterol. Os ácidos biliares no fígado são então conjugados (amidados) com glicina 

(G) ou taurina (T). Os ácidos biliares primários (cólico e quenodesoxicólico) são 

metabolizados pela microbiota intestinal por desconjugação, desidroxilação, 

desidrogenação e epimerização, gerando ácidos biliares secundários (desoxicólicos e 

litocólico) e, são reabsorvidos durante a sua passagem no duodeno após ação bacteriana 

(Molinaro et al., 2018). Da porção final do íleo são transportados para o fígado pela veia 

porta e secretados novamente pelos hepatócitos, ou seja, os sais biliares são reciclados 

diariamente antes de serem eliminados pelas fezes. (Schünke et al., 2013). 
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 O fígado humano sintetiza cerca de 200 a 600 mg de ácidos biliares por dia e 

excreta a mesma quantidade nas fezes. A conversão de colesterol em ácidos biliares 

envolve 17 enzimas distintas localizadas no citosol, retículo endoplasmático, 

mitocôndrias e peroxissomos (bolsas membranosas com enzimas digestivas que 

catalisam o peróxido de hidrogênio), como moléculas endócrinas, os ácidos biliares 

além de facilitar a absorção de nutrientes lipossolúveis, regulam numerosos processos 

metabólicos, incluindo a homeostase da glicose, dos lipídeos e da energia com suas 

ações mediadas por receptores nucleares ativados pelos ácidos biliares e membranas 

específicas (Chiang, 2013). 

A vesícula biliar armazena e concentra a bile entre as refeições, o que contribui 

para a regulação da composição biliar por absorção exclusiva e capacidades secretoras, 

por ter sua função motora regulada por ácidos biliares através de um receptor de 

membrana e por sinais neuro hormonais, ligados à digestão. O ciclo de enchimento e 

esvaziamento da vesícula biliar controla o fluxo de bile para o intestino, bem como a 

circulação entero hepática de ácidos biliares (Housset et al., 2016). 

Além dos sais biliares, fazem parte dos constituintes da bile, à bilirrubina, 

oriunda da quebra do núcleo porfírico da hemoglobina durante a degradação das 

hemácias no fígado, fosfolipídeos dos hepatócitos, lecitinas e o colesterol, além dos 

eletrólitos oriundos do plasma sanguíneo, que são absorvidos pela vesícula durante o 

armazenamento da bile no período do jejum (Chiang & Ferrell, 2018).  A bile, pela ação 

desses constituintes desempenha ação ativa na digestão e absorção das gorduras da 

dieta, exercendo ação detergente sobre as partículas de gorduras por redução dessas sob 

a forma micro particulada denominada micela, e auxiliam na absorção dos ácidos 

graxos, monoglicerídeos e colesterol no tubo intestinal, pois as micelas são solúveis e 
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facilmente transportadas pela mucosa intestinal do duodeno até a porção terminal do 

íleo, sendo excretadas e transportadas pelo sistema porta ao fígado (Iglesias, 2007). 

Em condições normais, o hormônio secretina presente na corrente sanguínea 

estimula os hepatócitos a secretarem a bile transportada pelos canais hepáticos internos 

e externos conduzidos pelo esfíncter de oddi, estrutura neuromuscular que auxilia na 

estocagem da bile na vesícula, onde permanece no período do jejum. Com a ingestão de 

alimentos, através das fibras eferentes, o nervo vago estimula a colecistoquinina (CCK) 

induzindo a contração da vesícula e liberação da bile no duodeno (Grivell et al., 2004, 

Cafasso, 2014, Hassler & Jones, 2017).  

O controle do fluxo de bile para o duodeno, assim como a estocagem e, 

prevenção de refluxo dentro do sistema biliar é regulado pelo esfincter de Oddi (Fig. 2). 

 

Figura 2: Representação esquemática da fisiologia e do esvaziamento da vesícula 

biliar, onde o hormônio secretina (1), via corrente sanguínea estimula a secreção da bile 

pelo hepatócito, que segue para armazenagem na vesícula através dos canais internos e 

externos do fígado (2). O esfíncter de oddi mantém a bile armazenada na vesícula 

durante o período do jejum (3), que na presença de alimento, ativa o hormônio 

colecistocinina (CCK) que juntamente com fibras do n. vago provocam o relaxamento 

do esfincter de oddi e a contração da vesícula biliar (4) A vesícula então lança a bile no 

duodeno que durante sua passagem para o sigmoide sofre ação da flora bacteriana. 
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2.3-  Disfunção da Vesícula Biliar Alitiásica 

 

    Algumas doenças podem acometer esse órgão, como a litíase, discinesia biliar 

acalculosa ou alitiásica dentre outras. Denominamos de Discinesia Biliar, a 

anormalidade na função vesicular seja na fração de ejeção ou no percentual de 

enchimento, que tem como causas: a redução na motilidade vesicular, estase biliar, 

redução na secreção do ácido biliar, e ou bile litogênica (Tooulli, 2002). O principal 

sintoma que caracteriza essa doença é a dor na região supramesocólica direita após a 

alimentação, podendo irradiar para região infra escapular direita, ao nível das vértebras 

torácicas T7-T9, semelhante aos sintomas da colecistite calculosa, que é descartada no 

exame complementar de imagem ultrassonográfica (Bielefieldt, 2013). 

O diagnóstico funcional da vesícula biliar é determinado através do colecistograma 

oral, onde os pacientes são submetidos a exames complementares para descartar litíase e 

para diagnóstico diferencial de outras doenças, devido à sensibilização nociceptiva da 

região pancreática duodenobiliar. Tais exames são: ultrassonografia de abdome 

superior, cintilografia dinâmica da vesícula biliar, colecistografia estimulada por 

colecistoquinina, endoscopia retrógada por coleangiopancreatografia, exame do ácido 

iminodiacético hepatobiliar, específico para quantificação da fração de ejeção vesicular 

e ressonância magnética coleangiopancreatografia, alguns exames invasivos, sendo em 

alguns casos necessário o uso de anestésicos, contraste ou medicamentos (Jones et al., 

2015; Jung et al., 2017). 
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2.4 - Epidemiologia da DBA 

Alguns autores afirmam alta prevalência americana da DBA, devido ao alto índice 

diagnóstico, com maior incidência na região sudeste, em comparação aos países 

europeus (Bielefieldt, 2013, Dave et al., 2015). Segundo Cotton, 2016, cerca de 8% em 

homens e 21% em mulheres.  Abdelhamid et al. (2018) também ressaltaram o aumento 

na incidência de colicistectomias por DBA nas últimas décadas em crianças. 

No Brasil, o diagnóstico funcional da vesícula biliar não é rotina corrente, sendo a 

ultrassonografia de abdome superior usada para descartar litíase (Barbosa et al. 2011). 

Por vários anos, os exames específicos para diagnóstico da DBA (colecistografia) 

exigiam internação, pois necessitavam de contraste endovenoso e, por isso considerado 

invasivo e com resultados questionáveis, mesmo sendo a conduta diagnóstica apoiada 

pelo consenso Roma III (Critérios para o Diagnóstico de Desordens Gastrointestinais 

Funcionais (Hansel et al., 2010). 

Critérios de Roma III para o diagnóstico de distúrbio funcional da vesícula biliar 

Episódios de dor no quadrante superior direito ou epigástrio com vesícula presente; 

Enzimas hepáticas normais, bilirrubina conjugada, amilase e lipase; 

A dor dura 30 minutos ou mais, com episódios intermitentes e não diariamente; 

A dor é intensa o suficiente para interromper as atividades atuais do paciente ou levar a 

procurar atendimento médico, seja ambulatorial ou emergência; 

A dor não é aliviada por evacuações, alterações posturais ou antiácidos; 

Fonte: Hansel SL, et al. Gastroenterol Clin North Am. 2010.39: 369–379 
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Em 2016, novos critérios foram estabelecidos (Roma IV) para caracterizar a 

discinesia biliar. 

Critérios de Roma IV para o diagnóstico de distúrbio funcional da vesícula biliar 

Dor biliar 

Ausência de cálculos biliares ou outra patologia estrutural 

Baixa fração de ejeção na cintilografia da vesícula biliar 

Enzimas hepáticas normais, bilirrubina conjugada e amilase / lipase 

Fonte: Clark CJ. An Update on Biliary Dyskinesia. Review article. Surg Clin N Am 99 (2019) 203–214 

 

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde forneceu como informações 

complementares o número de cirurgias de colecistectomias de duas Unidades 

Hospitalares de Urgência, nos anos de 2017 e 2018, conforme solicitação feita com base 

na Lei de Acesso a Informação número 12.527/2011 em vigor desde 16/05/2012. 

Processo SES, protocolo 5394, em 25 de outubro de 2018.  

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil forneceu os seguintes dados, após solicitação feita com base na 

Lei de Acesso a Informação número 12.527/2011 em vigor desde 16/05/2012.   

 

    

No Sistema Único de Saúde (SUS), segundo dados coletados no site www. 

saúde. gov.br/08/02 foram realizadas 1030 cirurgias.  

Devido o aumento da morbidade e mortalidade ocasionada por complicações no 

pós- operatório de cirurgias abdominais abertas, a Sociedade Mundial de Emergências 

Cirúrgicas, desde 2011 tem organizado reuniões multidisciplinares com especialistas de 

diversas áreas de todo o mundo, na qual tem sido estabelecido e publicado um protocolo 

 Hospital Estadual Getúlio Vargas - 252 cirurgias em 2017 e 349 cirurgias em 2018 

 Hospital Estadual Carlos Chagas – 109 cirurgias em 2017 e 96 cirurgias em 2018. 

Fonte: SES Secretaria de Estado de Saúde RJ 

 

  

 

 Hospital Municipal Moacyr do Carmo - 589 cirurgias em 2017 e 1017 cirurgias em 

2018 – Total de 1606 colecistectomias. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias 
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com diretrizes para manejo de infecções intra-abdominais ações essas, segundo relatam 

os especialistas, deflagradas devido à denominada síndrome da resposta inflamatória 

sistêmica, no pós-operatório de cirurgias abdominais abertas (Sartelli et al., 2013, 2016 

e 2017).  

2. 5 - Tratamentos para DBA 

Em todo o mundo, tem sido estabelecido como padrão ouro para tratamento para 

a DBA a intervenção cirúrgica (colecistectomia por videolaparoscopia ou pela abertura 

do abdome), cujo objetivo único seria a redução dos sintomas dos pacientes acometidos 

por essa doença, como a dor no quadrante superior direito abaixo do arco costal após 

alimentação (Yost et al.,1999; Dave et al., 2015).  

Coccoline et al., (2015) em uma revisão observaram que os procedimentos 

cirúrgicos por via videolaparoscópica conduzem à redução nos índices de morbidade, 

mortalidade e permanência hospitalar, assim como os riscos de infecções respiratória e 

da ferida cirúrgica.  

No Brasil, Rubert et al, (2016) viram que a colecistectomia laparoscópica 

proporcionou menos dor no pós-operatório quando comparada à cirurgia aberta, além de 

menor tempo de internação, favorecendo o retorno do paciente às atividades laborais, 

bem como, reduzindo a taxa de mortalidade e complicações cirúrgicas. 

Com relação às dores referidas após a colecistectomia, conhecida como 

síndrome pós colecistectomia, Stawowy et al., (2004) sugeriram que em algumas 

situações podem estar relacionadas com alterações em outros sítios como, por exemplo, 

disfunção no esfíncter de Oddi, dismotilidade duodenal, mudança na atividade dos 



22 
 

 
 
 
 

neurônios do sistema nervoso central, o que provocaria hipersensibilidade 

viscerossomática entre fibras de neurônios convergentes (Stawowy et al., 2006).    

 

2. 6 – Alterações metabólicas e nutricionais pós colecistectomia 

A colecistectomia pode desencadear alterações nutricionais e metabólicas em 

curto prazo, tais como: diarreia, dor abdominal e distensão abdominal,  devido à 

modificação da motilidade gastrointestinal, além de mudanças na composição da flora 

intestinal, e em longo prazo, podemos citar, como exemplo: o aumento do Índice de 

Massa Corporal por síndrome metabólica, gastrite, deficiência de vitaminas 

lipossolúveis, entre outras (Altomare et al., 2017). 

Mecanismos patogênicos por trás desses distúrbios foram evidenciados e, 

portanto, a necessidade da intervenção nutricional pós-operatória precoce baseada na 

dieta hipolipídica, pois como é sabido, é necessária adequada concentração de ácidos 

biliares para digestão de lipídeos. Devido à recirculação entero-hepática do ácido biliar, 

efeitos metabólicos foram evidenciados como o retardo no esvaziamento gástrico, 

prolongando a digestão que tornar-se incômoda com refluxo duodeno gástrico, além de 

favorecer a gastrite (Altomare et al., 2017). 

Shen et al., (2014) observaram que após a análise de regressão multivariada, a 

colecistectomia em uma população chinesa, representou um forte preditor de 

desenvolvimento da síndrome metabólica, independente da presença de obesidade 

abdominal, dislipidemia, hipertensão e intolerância a glicose. 

A terapia nutricional deve ser individualizada, sendo a ingestão de gordura 

limitada por alguns meses para permitir que o fígado possa compensar a ausência da 



23 
 

 
 
 
 

vesícula biliar. A quantidade de gordura deve ser introduzida gradualmente, e excessiva 

quantidade deve ser evitada (Marcason, 2014). 

Novas abordagens devem ser consideradas no sentido de reduzir as 

colecistectomias, para os casos de DBA, como o Tratamento Manipulativo Osteopático.   

2.7 - Tratamento Manipulativo Osteopático - TMO 

TMO é uma abordagem  não invasiva, diagnóstica manual e terapêutica de 

cuidados de saúde, centrada no paciente, que reconhece a importância da relação entre a 

estrutura do corpo e o seu funcionamento, sendo estabelecida desde 1874 pelo cirurgião 

americano Dr. Andrew Taylor Still, que desenvolveu um novo sistema de prevenção e 

tratamento através da manipulação mecânica baseada no princípio da busca do corpo 

pelo equilíbrio homeostático, ou seja, auto cura de forma integrada entre os sistemas 

biomecânico, circulatório, respiratório, visceral, neurológico, craniano e biopsicossocial 

(Williams, 1997; WHO, 2010). 

A base para o TMO são as disfunções somáticas (alterações funcionais de um ou 

mais sistemas na estrutura corporal, normalmente identificada por dor, e ou 

incapacidade funcional, em determinada região), queixa principal dos pacientes durante 

a consulta. Essas alterações funcionais são expressas durante o exame físico global, no 

qual são identificadas na estrutura corporal alterações posturais (assimetria global ou 

segmentar), alterações na amplitude articular, e alteração no tecido caracterizada pelo 

aumento ou redução na consistência e tensigridade na área em disfunção (Willians, 

1997). Pontos de tensão ou pontos gatilho, edema, alteração na temperatura, assim como 

áreas de restrição, aumento e perda de mobilidade em sítios proximais e/ou distais, 

podem ser citados como exemplo, pois durante a avaliação dos tecidos nos planos que 

interligam as estruturas, estes podem estar em disfunção como as áreas de envolvimento 
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fascial, ligamentar e estruturas viscerais que interagem com o sistema 

musculoesquelético a ser investigado. (WHO, 2010). O osteopata durante o exame 

físico observa, abordando manualmente o sistema corporal, com testagem globais e 

específicas, e/ou segmentares.  

2.7.1- Fisiologia da Disfunção Somática 

A eficácia do tratamento é avaliada pela redução dos sintomas e restauração nas 

restrições em uma segunda consulta na qual a melhora nas áreas em restrição de 

mobilidade e mudanças no tecido ficam evidentes pela abordagem manual (Ruffini et 

al., 2016). Atualmente no Brasil, a osteopatia faz parte das terapias integrativas de 

cuidados da saúde.   

Não existe nenhum trabalho publicado sobre o TMO na DBA em adultos, apenas 

um estudo de caso no qual a autora, Heineman, (2014), descreveu sua avaliação e 

abordagem osteopática apenas para tratamento dos sintomas dolorosos da DBA (dor na 

região de flanco superior direito), e outros sintomas dolorosos associados no sistema 

musculoesquelético, como: o dermátomo correspondente à vesícula na região cervical à 

direita, na região torácica média e na região lombar à direita, com êxito para a redução 

da dor. 
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2.8. Justificativa – A proposta do TMO como opção terapeutica não invasiva para os 

casos de DBA auxiliaria na melhora da sintomatologia dolorosa, bem como nas funções, 

fração de ejeção e/ou no percentual de enchimento da vesícula biliar, promovendo a 

redução no número de colecistectomias. 

2.9.   Objetivo Geral — Avaliar a eficácia do tratamento osteopático em pacientes com 

discinesia vesicular alitiásica. 
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo retrospectivo com coleta de dados feita em prontuários clínicos no período 

compreendido entre 2009 a 2011, na Subdivisão de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME),  do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF), Rio de Janeiro, RJ, após a 

autorização através da assinatura do termo de anuência do referido local pela Diretoria 

de Saúde da Aeronáutica. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) sob o número 

2.280.104 (Anexo I). 

Foram selecionados 112 prontuários de pacientes oriundos da consulta clínica no 

ambulatório de gastroenterologia do HAAF, ambos os gêneros, adultos com suspeita de 

DB, submetidos à investigação diagnóstica através do perfil clínico (idade, sexo e IMC), 

perfil bioquímico e ultrassonografia pareada com a medida elíptica da vesícula biliar no 

período de jejum e após 40-50 min do desjejum. 

 

3.1 - Suspeita Clínica de Discinesia Vesicular 

Todos os pacientes que durante a consulta no ambulatório de gastroenterologia 

do HAAF apresentavam como queixa principal dor ou desconforto em flanco superior 

direito, após alimentação, com reflexos viscerais nos dermátomos correspondentes à 

vesícula biliar, região cervical baixa (C6-C7) e região torácica (T7-T9), foram 

encaminhados para avaliação funcional da vesícula biliar, por serem classificados como 

prováveis portadores de discinesia vesicular. 

A suspeita clínica era confirmada através da ultrassonografia (US) pareada (em 

jejum e após desjejum), no setor de radiologia da mesma unidade hospitalar, onde os 
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pacientes recebiam as orientações para preparo do exame e retornavam na data 

agendada. 

3. 2 - Exame Complementar – Ultrassonografia pareada 

  Na véspera do exame o paciente era orientado a ingerir 02 comprimidos de 

dimeticona, previamente a cada uma das três principais refeições, mantendo a dieta 

normal, porém, evitando: carne, legumes, verduras, feijão, além de bebidas gasosas ou 

alcoólicas. Em jejum absoluto, na data agendada, o paciente era conduzido à sala do 

examinador, que utilizando o aparelho Siemens Adara Sonoline, e o transdutor 4,5 

MHZ, examinava o interior da vesícula biliar, para descartar a litíase. Em seguida era 

feita a medida volumétrica do órgão, utilizando a medida elíptica de Dodds, medida do 

órgão no eixo transversal, do ponto axial médio, largura, ao ponto mais alto; e do eixo 

longitudinal, medida do produto armazenado em extensão, aplicando a fórmula: 

V=0,52. (L × W × H). 0,52 =a constante V= π/6 (L × W × H) (Dodds, 1985; Portincasa, 

2003). 

Após o exame de US, o desjejum era fornecido: 01 pão de 20g, 01 iogurte 

desnatado de morango e 01 tablete de queijo ultra processado, contendo 277 kcal, 

35,15g de carboidrato, 13,8g de proteínas e 8,2g de gordura. 

Após 40 - 50 minutos do desjejum, os pacientes retornavam ao setor de 

radiologia para novo exame de US, com medição da vesícula nos eixos longitudinal e 

transversal. 
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3.3 -  O Tratamento Manipulativo Osteopático – TMO 

Após a segunda ultrassonografia o paciente era encaminhado para a consulta 

osteopática composta por anamnese (ficha de avaliação apropriada), definições da 

osteopatia, bem como os seus efeitos, avaliação física e funcional, com as manipulações 

correspondentes às disfunções evidenciadas durante o exame físico.  

Foram incluídos no estudo 64 prontuários (14 homens e 50 mulheres) e 

selecionados como grupo TMO, 34 pacientes com ultrassonografia pareada e TMO na 

área de envolvimento da vesícula biliar (06 homens e 28 mulheres) e selecionados como 

grupo controle 30 pacientes (08 homens e 22 mulheres) com os exames de 

ultrassonografia pareada, mas sem TMO na área de envolvimento da vesícula, apenas 

TMO geral. 

A ficha utilizada e padronizada continha dados pessoais, demográficos e 

antropométricos, bem como os dados sobre a queixa principal (QP), motivo da consulta, 

a história da doença atual (HDA), intensidade dos sintomas e os fatores atenuantes e 

agravantes, os sintomas associados, a história patológica pregressa (HPP), histórico 

social e familiar (HS e HFAL), exames complementares e os achados no exame físico 

funcional. 

3.3.1 - O exame físico osteopático 

Iniciando por um teste global de percepção manual das fixações viscerais, o 

avaliador se posicionava em diagonal atrás do paciente (Fig. 3), com uma de suas mãos 

sobre a cabeça e a outra na região sacra, e de uma forma bem relaxada, tentava perceber 

a movimentação do eixo craniosacral e as repostas tissulares de fixação que poderiam 

levar o tronco a uma postura de facilitação para a víscera, com suspeita de disfunção. 
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Esse teste é considerado positivo quando o avaliador percebe facilitação do tronco para 

o lado da víscera acometida (Figura 3). 

 

                     Figura 3: Teste de Percepção Manual das fixações viscerais. 
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3.3.2 - Avaliação global musculoesquelética - Teste da Mobilidade Pélvica (Teste do 

balanço e Teste de Flexão em pé) 

 Esse teste global tem por objetivo verificar as tensões tissulares que reduzem a 

mobilidade da cintura pélvica (Fig. 4A). O paciente na posição ortostática, fica de costas 

para o avaliador, que avalia o balanço pélvico pelos polegares na espinha ilíaca póstero 

superiores (EIPS). Esse teste é considerado positivo quando durante o balanço pélvico o 

avaliador percebe a redução da mobilidade da EIPS em um dos lados. 

 

                         Figura 4A: Teste da mobilidade da cintura pélvica   
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Em seguida, o avaliador complementa a avaliação pélvica com a verificação da 

mobilidade e assimetria entre os ilíacos – Teste de flexão em pé (TFP), (Fig. 4B) na 

qual o avaliador se mantém na mesma posição do teste anterior e com os polegares na 

EIPS e solicita ao paciente que faça flexão anterior do tronco para observar assimetria 

nos polegares. Quando o TFP for positivo caracteriza o desnível do quadril. 

 

Figura 4B: Teste de flexão em pé 

3.3.3 - Avaliação global da coluna lombar (Teste de observação e Teste           

dinâmico ou Teste da comadre) 

 

  Com o teste musculoesquelético, pode-se observar o alinhamento e simetria da 

coluna lombar e das espinhas ilíacas (Fig. 5A).   
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                                    Figura 5A: Teste musculoesquelético (Posição neutra) 

 

            Em seguida, é realizada a avaliação global da coluna lombar (Teste da 

Comadre), onde o avaliador solicita a flexão do joelho D/E do paciente (Fig. 05B e 

05C) e observa o vértice da curva lombar em cada lado, durante a flexão do joelho.  

   

          Figura 5B: flexão lateral lombar a D           Figura 5C: flexão lateral lombar a E 

      O teste é considerado positivo para disfunção lombar quando durante a flexão do 

joelho ocorre acentuação da curva lombar de um lado. 
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3.3.4 - Avaliação global da coluna torácica  

É realizada com a observação da estática da coluna torácica, onde o avaliador 

observa o alinhamento das espinhosas das vértebras torácicas com relação às 

espinhas ilíacas (Fig. 6A).   

 

                             Figura 6A: Observação da estática da coluna torácica 

Na avaliação dinâmica global da coluna torácica é realizado o teste passivo da 

flexão lateral (Fig.6B e Fig.6C), onde o avaliador, posicionado atrás do paciente, 

conduz de forma passiva a inclinação da coluna torácica e observa o ângulo da curva 

formada em cada lado.                                                            

   

  Figura 6B: flexão lateral torácica D                         Figura 6C: flexão lateral torácica  
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É realizada também a avaliação palpatória da coluna torácica pela percepção 

manual da expansão torácica (Fig.7A) durante as fases da respiração normal e forçada. 

A percepção manual da redução da expansão torácica pode evidenciar uma disfunção 

em grupo nas vértebras torácicas, suspeita essa confirmada no teste intersegmentar. 

 

Figura 7A: percepção manual da expansão torácica 
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O teste palpatório intersegmentar é utilizado para confirmar o teste anterior (Fig. 

7B) e é realizado com a avaliação palpatória intersegmentar da coluna durante as fases 

da respiração, O teste era considerado positivo para disfunção torácica quando o 

avaliador evidencia a redução na expansão torácica intersegmentar durante as fases da 

respiração normal e forçada. 

 

Figura 7B: teste palpatório intersegmentar 
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3.3.5 – Avaliação global da coluna cervical  

É realizada com a observação da estática, onde o avaliador observa apenas o 

alinhamento e simetria com o paciente na posição neutra, na coluna cervical (Fig.8A). 

  

Figura 8A: Posição neutra  

 Em seguida é realizado o teste de movimento articular ativo aos movimentos 

onde são percebidas possíveis restrições de mobilidade na coluna cervical. O teste é 

considerado positivo quando há restrição de mobilidade para um dos movimentos. 

Rotações D/E – (Fig. 8B e Fig. 8C) 

Inclinações D/E – (Fig. 8D e Fig. 8E) 

Flexão/ Extensão – (Fig. 8F e Fig. 8G) 

 

 

 

             

Figura 8B: Rotação para a direita            Figura 8C: Rotação para a esquerda                                                                           
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             Figura 8D: Inclinação  à  esquerda              Figura 8E: Inclinação à direita  

 

                      Figura 8F:  Flexão                                       Figura 8G: Extensão 

  Com a avaliação palpatória da mobilidade intersegmentar na coluna cervical é 

feita a percepção manual das tensões tissulares e a redução na mobilidade 

intersegmentar (Fig.8H) confirmando o teste ativo. 

 

 

Figura 8H: Mobilidade intersegmentar 
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3.3.6 - Avaliação regional em Decúbito Dorsal – DD  

Nessa avaliação é feita análise do músculo diafragma e da região abdominal. 

A avaliação do músculo diafragma com o objetivo verificar a consistência (Fig. 

9A) e resistência da musculatura (Fig. 9B). Na presença de disfunção visceral, a 

consistência do músculo diafragma pode estar alterada e, durante a palpação pode ser 

percebida tensão tissular ao afundamento da mão do avaliador no lado da víscera 

acometida. 

Na disfunção visceral a resistência do músculo diafragma pode estar alterada e, 

durante a palpação pode ser percebida certa resistência da mão do avaliador no lado da 

víscera acometida, complementando o teste anterior.     

 

                           Figura 9A: Palpação da consistência muscular 
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Figura 9B: Teste da resistência do músculo diafragma 

 

Na Região abdominal, é feita a avaliação da consistência do tecido com a 

palpação subcutânea (Fig. 10A e Fig. 10B). No teste de consistência do tecido verifica-

se algum sinal de ―emborrachamento‖ com referência álgica (sinal de Oddi) no 

hipocôndrio D. No teste positivo, há sinal de dermalgia reflexa. 

 

 

 Figura 10A: Consistência do tecido                       Figura 10B: Dermalgia reflexa  
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Avaliação Visceral em Decúbito Dorsal 

 

      3.3.7– Avaliação global na região abdominal 

A avaliação visceral inicia com a percepção do movimento visceral global (Fig. 

11A), (Ausculta visceral global), o avaliador se posiciona sentado ao lado direito do 

paciente e com a mão sobre o abdome do mesmo, percebe o movimento dos órgãos 

internos nessa área.  

 

Figura 11A: A mão do avaliador desvia para a víscera em disfunção 
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Com a avaliação regional na região abdominal o avaliador pesquisa a qualidade 

da mobilidade visceral na região em desvio, onde há percepção do movimento visceral 

por quadrante (Fig.11B).  

 

                                        Figura 11B: Teste de escuta local 

 

3.3.8 - TMO para a DBA 

Após as avaliações descritas acima, com as disfunções identificadas, era iniciado o 

tratamento com as técnicas manuais osteopáticas apropriadas. 

 

3.3.8.1 - Técnicas para normalização da vesícula 

         O paciente ficava na posição sentada e o avaliador na posição ortostática atrás do 

paciente com as mãos partindo do bordo costal direito do paciente, em discreta cifose, 

(Fig. 12A), aplicando bombeamentos leves na região (Fig. 12B) e, em seguida era feito 

um movimento em cunha, finalizando com o deslocamento de uma das mãos para a 

região mais próxima ao esfíncter de oddi (Fig.12C). 
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                3.3.8.2 -  Técnica de normalização da vesícula em três tempos 

 

Figura – 12A 

 

Figura -12B 

 

Figura – 12C 
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3.3.8.3 -Técnicas para intervenção no músculo diafragma, (Figuras 13A e 13B); 

3.3.8.4 -Técnica para tratamento da disfunção associada na região torácica, (Figura 14); 

3.3.8.5 -Técnicas para reequilibração fascial, (Figuras 15A , 15B e 15C)   

 

3.3.8.3 -  Intervenção no Músculo Diafragma – Diafragma lift 

Com o paciente posicionado em decúbito dorsal com os membros inferiores em 

flexão, o avaliador iniciava a tomada dos arcos costais (Fig.13A), para a facilitação da 

expansão diafragmática. Disfunção associada à discinesia vesicular devido à inter-

relação desse órgão com as fibras musculares do diafragma.  

 

 

Figura 13A: Diafragma lift 

 

Uma técnica complementar deveria ser aplicada na região posterior denominada 

técnica dos pilares diafragmáticos (Fig. 13B). Nesta abordagem, o paciente era 

posicionado em decúbito ventral e o avaliador ao lado correspondente a área de 

envolvimento visceral correspondente, posicionava a eminência tenar de sua mão 

cefálica abaixo da região costal D/E e a região tenar de sua mão caudal acima da região 
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poplítea D/E. Mantém as mãos acompanhando os movimentos da insp/exp até perceber 

movimento sincrônico no sentido cefalocaudal. 

 

Figura 13B: Abordagem no músculo diafragma – Técnica dos pilares do diafragma 

 

3.3.8.4 –Técnica de normalização das vértebras torácicas - TMO para a disfunção 

associada na região torácica no dermátomo correspondente a vesícula. Abordagem 

aplicada na região torácica entre as vértebras T7-T9 utilizando a técnica denominada 

―pisiformes cruzados‖. O paciente é posicionado em decúbito ventral e o terapeuta em 

pé à esquerda do paciente exerce pressão com os pisiformes um, no processo transverso 

da vértebra em posterioridade e o pisiforme da outra mão na vértebra subjacente 

aplicando pressão em alta velocidade com baixa amplitude (thrust), no final da 

expiração. 
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Figura 14: Técnica global para normalização das vértebras torácicas 

3.3.8.5 – Reequilibração fascial 

Para concluir o tratamento, a abordagem para reequilibração fascial entre às 

regiões (pélvica torácica e cervical) era realizada. Nessa técnica, o paciente ficava em 

decúbito dorsal e o avaliador com as mãos posicionadas nas faces anterior e posterior 

dessas regiões (começando pela pelve), procurava perceber o movimento dos tecidos e 

aguardava até a percepção manual da normalização fluída na região e, seguia para a 

região torácica e cervical. 

 

              

        Figura 15 A: Região Pélvica                 Figura 15 B: Região Torácica                                                     
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                                               Figura 15C: Região cervical 
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4 –  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição das 

variáveis, sendo os resultados expressos como média ± DP (desvio-padrão), mediana 

(distância interquartílica) ou percentual, conforme adequado. O teste T pareado foi 

utilizado para as variáveis fração de ejeção e percentual de enchimento vesicular. 

Os testes foram fixados com valores de confiança em 95% (p < 0,05), sendo 

considerados significativos. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 

programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 23.0. 

 

5 - RESULTADOS 

  Dos 112 prontuários selecionados, 64 foram incluídos no estudo pacientes de 

ambos os gêneros, adultos com suspeita clínica de discinesia biliar alitiásica, sendo 14 

homens e 50 mulheres e excluídos prontuários de pacientes diagnosticados com lítíase 

vesicular (contra indicação absoluta à abordagem osteopática), ou com câncer, SIDA, 

doenças autoimunes, doenças hepáticas ou doenças renais. 

Foram selecionados como grupo TMO, 34 pacientes (06 homens e 28 mulheres) 

com ultrassonografia pareada e TMO geral e na área da vesícula biliar. O grupo controle 

foi composto de 30 pacientes (08 homens e 22 mulheres) também com exames de 

ultrassonografia pareada, mas sem TMO na área da vesícula, apenas TMO geral.  A 

Tabela 1 apresenta o perfil clínico e bioquímico dos pacientes que compuseram os dois 

grupos amostrais. 
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Tabela 1.  Perfil Clínico e Bioquímico dos pacientes. 

 

Variáveis Grupo TMO  

(n=34) 

Grupo Controle 

(n=30) 

p valor 

 Idade (anos)                           45,9 ± 10,4                       45,6 ± 10,3                 0,89 

 IMC (kg/m²)                           25,7 ± 3,4                         25,5 ± 4,3                   0,85 

 LDL (mg/dL)                        119,7 ± 45,7                     133,4 ± 37,2                0,37 

 HDL (mg/dL)                         54,7 ± 9,3                        51,2 ± 20,9                 0,67 

Colesterol Total (mg/dL)        189,7 ± 44,5                     209,0 ± 37,0               0,19              

______________________________________________________________________ 

Dados paramamétricos expressos em média ± DP  

Tabela 2. Valores de volume da medida da vesícula biliar no jejum e pós-jejum no 

grupo TMO e no grupo controle. 

Parâmetros  Grupo TMO (n=34) 

 

 

 

Grupo controle (n=30) 

Volume da Vesícula  Jejum  Pós 

prandial 

p valor Jejum Pós 

prandial 

p valor 

Ultrassom I (pré OMT) 19.4 ± 10.7 12.7 ± 8.4
 0.001 

22.4 ±11.7 12.3 ± 6.9 
0.012 

Ultrassom II – (após 30 

dias do OMT) 
   22.7 ± 9.8 12.8 ± 7.4          

  0.001  

19.9 ± 8.1    12.3 ± 5.6 

  0.091 

 

Os dados foram apresentados como média ± DP. O valor p está refletindo as 

diferenças entre os momentos de jejum e pós prandial 
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Tabela 3. Valores volumétricos da ejeção da vesícula biliar antes e depois da TMO nos 

pacientes e no grupo controle.  

Parâmetros Grupo TMO  

(n=34) 

Grupo Controle 

(n=30) 

P valor 

% Ejeção I - pré TMO 33,5 ± 20,2 41,6 ± 20,8 0,12 

% Ejeção II – após 30 dias do TMO 44,8 ± 19,9 34,4 ± 17,4 0,027 

% Enchimento da Vesícula Biliar 

após 30 dias do TMO 

20,5 (0 – 35,0) 0 (0,0 – 9,0) 0,0001 

O percentual de ejeção aumentou após 30 dias do TMO (p = 0,014) e não houve 

diferença no percentual de ejeção no grupo controle (p = 0,067) 

 

O boxplot a seguir ilustra o percentual de ejeção da vesícula biliar nos dois 

grupos (TMO e grupo controle), em duas etapas que compuseram a pesquisa antes da 

intervenção osteopática e após trinta dias do TMO. 

 

 

Gráfico 1: Percentual de ejeção da vesícula biliar antes e após a intervenção em ambos 

os grupos estudados. 
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6 – DISCUSSÃO 

 

Esse estudo teve como objetivo verificar a eficácia do tratamento da DBA 

através da aplicação do TMO e, podemos observar que parece ser opção terapêutica 

viável, pois foi evidenciado melhora na função fração de ejeção, esvaziamento 

vesicular, bem como no percentual de enchimento. 

Este estudo apresentou duas propostas para o caso BDA, a primeira relacionada 

ao diagnóstico por ultrassonografia pareada com a medida elíptica da vesícula biliar em 

jejum e 40 a 50 min e após o jejum, em substituição a outros testes que utilizaram 

contraste ou anestésico, que podem causar efeitos colaterais aos sujeitos submetidos, 

(Kim et al., 2019). A segunda e principal proposta do estudo foi a utilização do 

tratamento manipulativo osteopático como opção terapêutica para os casos de DBA, 

pois a TMO quando aplicado na área de envolvimento visceral, promove reação 

neurofisiológica, pois a estimulação parassimpática causa contrações da vesícula biliar e 

relaxamento esfincteriano na ampola hepatopancreática, causando alívio dos sintomas, 

(Moore & Dalley, 2007). Não existem estudos sobre esse assunto, apenas um relato de 

caso que propôs que a TMO é boa opção terapêutica para reduzir os sintomas dolorosos 

causados pela DBA, (Heineman, 2014).  

A retirada da vesícula com alterações funcionais, ou DBA pode acarretar alguns 

malefícios para as funções fisiológicas, já que os sais biliares são liberados pela ação do 

hormônio CCK que teria sua secreção alterada, outro fator seria a disfunção no esfincter 

de Oddi complicação no pós-operatório de colecistectomia como exposto por Stawowy  

et al., (2004), quando explicaram as reações de hipersensibilidade viscerossomática pós-

cirúrgicas, definindo essa alteração como dor pós colecistectomia. Outras complicações 

foram referidas por Coccoline et al., (2015), em um estudo comparativo entre os 
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procedimentos cirúrgicos (aberto e por vídeo), quando apresentou a colecistectomia por 

vídeo como primeira opção terapêutico cirúrgica para o quadro de colecistite aguda, 

incluindo as que ocorrem nas DBA, classificando-a como padrão ouro levando em conta 

o grau de morbidade, mortalidade, bem como o tempo operatório, sangramento durante 

o procedimento cirúrgico, tempo de internação, infecções no pós operatório, entre 

outros fatores que representariam riscos, em comparação as cirurgias abertas.  

Com relação à Síndrome pós-operatória caracterizada por dor na região costal à 

direita, Stawowy et al., (2006) relataram  que alguns pacientes referiam dores na região 

torácica e na região lombar, o que pela osteopatia foi classificado como disfunção 

associada, pela inter-relação anatômica dos órgãos abdominais com o músculo 

diafragma, no que foi abordado no estudo de caso relatado por Heineman, (2014), 

quando propôs essa opção terapêutica para redução desses sintomas de associação com 

a  DBA motivo pelo qual reforça de forma positiva a aplicação do TMO também para 

essa doença, já que os sintomas não reduzem completamente após o procedimento 

cirúrgico.  

Sassa et al., (2009), ressaltaram como complicação do procedimento vídeo 

laparoscópico, alteração no volume da urina no pós-operatório imediato e, Pihl et al., 

(2017), em um estudo retrospectivo explanou sobre alterações na normocinética biliar 

em elevado número de sujeitos colecistectomizados por videolaparoscopia portadores 

de DBA. 

Outro fator abordado por Talseth et al., (2017) foi o aumento de até 35% de 

episódios de diarreia no pós-operatório de colicistectomia e, esse fator poderia ser 

atribuído à redução de sais biliares no tubo intestinal, o que promoveria a perda de 

lipídeos nas fezes.  
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O aumento exponencial do número de casos de colecistectomias por prevalência 

de DBA foi relatado por Preston et al., (2015), que segundo eles, houve acréscimo de 

80% tanto nos Estados Unidos quanto na Europa na últimas décadas, com maior índice 

em cirurgias videolaparoscópicas, para a redução dos sintomas denominados de 

colecistite e, inflamação aguda. Abdelhamid et al., (2018), afirmaram ser o tratamento 

da DBA por videolaparoscopia padrão ouro, o que não isenta os riscos como os já 

listados.    

Ao serem comparadas as condutas propostas pelo TMO, com as opções atuais 

observa-se que procedimentos não invasivos e aplicados ambulatorialmente, favorecem 

a redução de custos com despesas hospitalares de internações e intervenções cirúrgicas. 

O presente estudo propõe o TMO como opção terapêutica para a discinesia vesícular 

com intervenção na região de envolvimento desse órgão a partir do diagnóstico 

ultrassonográfico pareado, com a medida elíptica da vesícula no período de jejum e após 

o desjejum, procedimento também não invasivo e de baixo custo, comparando as 

medidas volumétricas após 30 dias da intervenção, com o propósito não somente de 

redução dos sintomas, mas a melhora funcional do órgão, através da melhora da fração 

de ejeção ou percentual de enchimento estimulado pelo TMO e, proporcionar a redução 

do número de colecistectomias nos casos da DBA, deixando esses somente para os 

casos de colelitíases, já que essa representa contraindicação absoluta para o TMO. 

O tratamento para colecistite acalculosa estabelecido pela comunidade cirúrgica 

para redução dos sintomas da colecistite necessitaria ser revisto por tratar-se de 

procedimento de alto custo, invasivo e de riscos. O TMO deve ser considerada uma 

opção terapêutica, visto que parece haver melhora na fração de ejeção e no percentual 

de enchimento desse órgão em disfunção, não sendo invasiva e de baixíssimo custo. 
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Além disso, a utilização da ultrassonografia pareada deveria ser uma opção para a 

avaliação funcional da vesícula biliar em substituição a exames mais complexos como 

colecistografia estimulada por colecistoquinina, endoscopia retrógada por 

coleangiopancreatografia, exame do ácido iminodiacético hepatobiliar e ressonância 

magnética coleangiopancreatografia.  
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7 – CONCLUSÕES 

 

A terapia manipulativa osteopática poderia auxiliar na melhora na fração de 

ejeção e/ou percentual de enchimento da vesícula causando melhora na disfunção bem 

como nos sintomas da discinesia, promovendo a redução no número de colecistectomia. 

A abordagem com as técnicas osteopáticas específicas para a região de 

envolvimento visceral para os casos de DBA contribui, não só para a redução da dor, 

mas também para a melhora do percentual de enchimento e fração de ejeção, resultando 

na melhora na função do órgão, possibilitando redução do número de colecistectomias 

para os pacientes com DBA. 

Ao serem comparadas as condutas propostas pelo TMO, com as opções atuais 

observa-se que procedimentos não invasivos e aplicados ambulatorialmente, favorecem 

a redução de custos com despesas hospitalares de internações e intervenções cirúrgicas. 

O presente estudo propõe o TMO como opção terapêutica para a discinesia vesícular 

com intervenção na região de envolvimento desse órgão a partir do diagnóstico 

ultrassonográfico pareado, com a medida elíptica da vesícula no período de jejum e após 

o desjejum, procedimento também não invasivo e de baixo custo, comparando as 

medidas volumétricas após 30 dias da intervenção, com o propósito não somente de 

redução dos sintomas, mas a melhora funcional do órgão, através da melhora da fração 

de ejeção ou percentual de enchimento estimulado pelo TMO e, proporcionar a redução 

do número de colecistectomias nos casos da DBA, deixando esses somente para os 

casos de colelitíases, já que essa representa contraindicação absoluta para o TMO. 
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Com base nesse estudo fica evidente a possibilidade de uma proposta terapêutica 

não invasiva e, portanto, não cirúrgica, para da vesícula biliar com disfunção de ejeção, 

podendo a TMO favorecer não somente alívio dos sintomas da colecistite, como 

também nas funções de fração de ejeção e, percentual de enchimento do órgão. 
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9 – ANEXO I 

Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense – UFF 
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Effects of osteopathic manipulative treatment in biliary dyskinesia 

Abstract  

Objectives  

 The aim of this study was present study was to evaluate the effects of Osteopathic 

Manipulative Treatment (OMT) on biliary dyskinesia, using paired ultrasound with 

elliptical vesicle measurement.   

Methods  

Sixty-four subjects with symptoms suggesting biliary dyskinesia were enrolled in this 

study (14 men and 50 women) and divided in two groups, treatment group that 

received OMT in global and gallbladder area (visceral manipulation) and the control 

group that received only global OMT. Two ultrasound exams, fasting and 50 minutes 

after breakfast, were performed to exclude lithiasis diagnosis and measure volume 

(Dodds elliptical method), and ejection fraction and percentage of gallbladder. Thirty 

days after the first examination and OMT, both groups performed ultrasonography.  

 Results  

The ejection and filling gallbladder percentage increased significantly after 30 days in 

OMT (global and visceral) group.   

Conclusion  

OMT may be a noninvasive strategy for the treatment of biliary dyskinesia.  

  

Key words: Gallbladder Dyskinesia, Biliary Dyskinesia, Osteopathic Manipulation, 

Osteopathic manipulative treatments 
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Introduction 
 
Biliary Dyskinesia (BD) is characterized based on changes in gallbladder motility 

due to a disorder in the ejection fraction or filling percentage and classified as a 

potential diagnosis, based on the International Code of Diseases (ICD-9) number 575.8, 

of disease biliary not specified.[1,2] 

Approximately 10 to 15% of people in the Western world develop or will 

develop gallbladder disease [3], which has a high prevalence in the US [4, 5, 6]. In Rio 

de Janeiro, 2432 cholecystectomies were performed in 2017/2018.   

An abnormality in vesicular function, in either the ejection fraction or the 

percentage of filling, causes a reduction in vesicular motility, biliary stasis, a reduction 

in bile acid secretion, and lithogenic bile [7]. Patients with BD present with pain after 

eating, similar to cholecystitis [4]. 

Surgical intervention (cholecystectomy) is considered a gold standard 

treatment for BD [8]. Video-laparoscopic or abdominal-opening cholecystectomy can 

lead to many postoperative side effects, such as infections, respiratory infections, 

dysfunction of the sphincter of Oddi, and duodenal dysmotility, in addition to 

hormonal changes related to cholecystokinin secretion [9, 5]. 
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New approaches should be considered to reduce cholecystectomies in cases of 

BD; these include osteopathic manipulative treatment (OMT), which may improve the 

ejection fraction or the percentage of the vesicle that fills, thus decreasing the 

symptoms of dyskinesia and reducing the number of surgeries. 

OMT is a noninvasive, diagnostic and therapeutic approach to health care 

performed through mechanical manipulation based on the principle of seeking 

homeostatic balance, that is, self-healing that integrates the biomechanical, 

circulatory, respiratory, visceral, neurological, cranial and biopsychosocial systems 

[10]. OMT was established in 1874 by the American surgeon Dr. Andrew Taylor. The 

basis for OMT is somatic dysfunction (functional changes in one or more systems in the 

body structure, usually identified based on pain and/or functional disability in a given 

region).  

Only case study has described an osteopathic approach to treating the painful 

symptoms of BD [11]. Hence, the aim of this study was to evaluate the effect of OMT in 

subjects with BD. 

Materials and methods 

Patients 

This is a retrospective study in which data were collecte between 2009 and 2011. 

This study was approved by the Ethics Committee of Federal Fluminense University. 

One hundred twelve medical records were selected from subjects who reported, 

during a gastroenterologist consultation, some discomfort or pain in the region of the 

right upper flank. All subjects were referred for diagnostic investigation through 
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ultrasonography to exclude biliary lithiasis and verify the fasting and post-fasting 

ejection fractions with elliptical measurement in the longitudinal and transverse axes 

of the vesicle. After these examinations were performed and lithiasis discarded, all 

subjects were referred  for evaluation and manipulative osteopathic treatment.  

Sixty-four patients were enrolled in this study (14 men and 50 women). The 

treatment group received global and visceral OMT (structural gallbladder 

manipulation) (6 men and 28 women), and the control group received only global OMT 

(8 men and 22 women).   

Ultrasound Evaluation 

An upper abdominal ultrasound examination was performed before and 30 

days after OMT. Patients were advised to take 2 tablets of dimethicone prior to each of 

their three main meals and to avoid the following foods: meat, vegetables, beans, and 

gassy or alcoholic drink. 

Gallbladder volume was measured via an elliptic measurement suggested by 

Dodds [12,13], in which the transverse axis and longitudinal axis are measured and the 

following formula applied: V=0.52 (L x W x H), where 0.52 = a constant, and V= π/6 (L x 

W x H)] measured using a Siemens device (Adara Sonoline with a 4.5 MHz transducer) 

during fasting and 50 minutes after breakfast (50 g of bread, 106 g of strawberry skim 

yogurt and 30 g of cheese).  

OMT 

After the second ultrasound, the patient was referred for an osteopathic 

consultation consisting of anamnesis (with an appropriate evaluation form) and the 
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signing of a consent form for the manual approach after the following were provided: 

information about osteopathy and its effects, a description of the physical and 

functional evaluation and manipulations corresponding to the dysfunctions evidenced 

during the physical exam. 

The standardized form used in this study contained personal, demographic and 

anthropometric data as well as data on the main complaint (MC), the reason for 

consultation, the patient’s current disease history (CDH), symptom intensity and 

attenuating and aggravating factors, associated symptoms, past pathological history 

(PPH), social and family history (SH and FH), complementary examinations and 

functional physical examination findings obtained through a global assessment of the 

musculoskeletal system to identify asymmetries (in the hip and lower back), an 

assessment of the global dynamics, and an intersegmental segmental assessment of 

the thoracic and cervical spine to identify mobility restrictions and dysfunctions 

resulting from DBA (i.e., associated dysfunctions) [14,15]. 

A palpatory evaluation of the consistency and resistance of the diaphragm and 

the abdominal region was performed to verify the density and consistency of the 

subcutaneous tissue.  

Immediately following the physical examination, manual treatment with 

techniques for gallbladder normalization, a diaphragm muscle approach, and manual 

treatment for associated thoracic and cervical spine dysfunctions were initiated, and 

treatment was completed with fascial rebalancing among the pelvic, lumbar, thoracic 

and cervical regions [14,15,16]. 
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After 30 days, the patients again underwent an upper abdominal ultrasound 

examination as described above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical analysis 

The Shapiro-Wilk test was applied to test sample distribution. The results are 

expressed as the mean  SD (standard deviation), median (interquartile range) or 

percentage, as applicable. Student´s t-test was used to compare the variables and 

groups with normal distributions, and the Wilcoxon test was used for nonparametric 

data. A significance level of 5% was accepted. The statistical analyses were performed 

using SPSS 24.0 software (Chicago, IL, USA). 

Results 

The characteristics of the patients are shown in the Table 1, and there was no 

difference between the groups. Nevertheless, with respect to the parameters 

presented in Table 2, there was   difference in the measured volume values obtained 

during fasting and post-fasting in either group. 
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The percentage of ejection, in Table 3, presented a tendency to decrease after 

one month in the control group (p = 0.067) and increased significantly (p = 0.014) in 

the OMT group; there was also a significant increase in the % gallbladder filling group 

at 30 days after OMT (visceral and total). 

Figure 1 shows the percentage of gallbladder ejection detected in both groups 

(OMT and control group). 

Discussion 

The aim of this study was to evaluate the effect of OMT in subjects with BD. We 

observed that OMT improved the ejection fraction function, vesicular emptying, and 

the percentage of filling. This result shows that OMT could be an approach of choice 

for this type of disease, whereas surgical procedures specific for cases of lithiasis could 

be performed in patients with contraindications for OMT 

This result shows that OMT could be an approach of choice for this type of 

disease, and surgical procedures specific for cases of lithiasis, considered a 

contraindication for OMT in these cases. 

The removal of the vesicle with functional alterations (BD) may cause some 

damage to physiological functions since the bile salts are released by the activity of the 

hormone CCK, the secretion of which is altered; another factor is the dysfunction of 

the sphincter of Oddi, which is a postoperative complication of cholecystectomy, as 

discussed by Stawowy et al. [17]. 

Stawowy observed a postoperative syndrome characterized by pain [9]. Other 

complications were also reported by Coccoline et al. [18], as were the morbidity, 

mortality, bleeding encountered during the surgical procedure, hospitalization time, 
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and postoperative infections. Sassa et al. highlighted that one complication of the 

laparoscopic video procedure is alterations in urine volume in the immediate 

postoperative period [19]. A retrospective study published by Pihl et al., explored 

alterations in biliary normokinetics in a large number of subjects cholecystectomized 

by video laparoscopy who were carriers with DBA [20]. The authors proposed 

osteopathy as a therapeutic option to reduce the symptoms of DB and positively 

reinforced the application of OMT without surgery in this disease [11]. 

When comparing the proposed OMT guidelines with current options, it was 

observed that noninvasive and ambulatory procedures reduce costs, hospitalization 

and surgical intervention. The central findings of this study support OMT as a 

therapeutic option for DB with intervention in the region of involvement of this organ 

based on ultrasonographic diagnosis paired with the elliptical measurement of the 

vesicle in the fasting and post-fasting periods. This is a noninvasive and low-cost 

procedure that involves comparisons of volumetric measurements obtained at 30 days 

after the intervention with the purpose of not only reducing symptoms but also 

achieving functional improvement of the organ by improving the ejection fraction or 

percentage of filling stimulated by OMT and as a result reducing the number of 

cholecystectomies, reserving this procedure for only cases of cholelithiasis, since this 

represents an absolute contraindication for OMT. 

The treatment for acalculous cholecystitis established by the surgical 

community to reduce the symptoms of cholecystitis needs to be reviewed because it is 

a high-cost, invasive and risky procedure applied only to reduce pain, and a therapy 

that instead promotes the improvement of ejection function or the percentage of 
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filling of this dysfunctional organ and is noninvasive should be considered, as 

presented in this study. In conclusion, this study shows that OMT seems to be a good 

therapeutic strategy to improve the function of the gallbladder in patients with BD. 
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Table 1. Biochemical and clinical profile of the patients. 

 
Parametric data expressed with mean ±SD. 
 

Table 2. Volume values of the gallbladder measure in the fasting and pos fasting in   
OMT group and in the control group. 

Parameters 
 

OMT group (n=34) 
 

             Control group (n=30) 

Volume gallbladder (mm) Fasting Post fasting p value Fasting Post fasting p value 

Ultrasound I – (pre OMT) 19.4 ± 10.7 12.7 ± 8.4 0.001 
22.4 ± 11.7 12.3 ± 6.9 

0.012 

Ultrasound II – (after 30 
days OMT) 

   22.7 ± 9.8 12.8 ± 7.4          
    0.001  

19.9 ± 8.1 12.3 ± 5.6 
0.091 

 

Table 3. Volume values of gallbladder ejection before and after OMT in the patients 
and control group. 

Parameters OMT group (n=34) Control group (n=30) P values 

% Ejection I - pre OMT 33.5 ± 20.2 41.6 ± 20.8 0.12 

% Ejection II - post OMT 44.8 ± 19.9 34.4 ± 17.4 0.027 

% Gallbladder filling 20.5 (0 – 35.0) 0 (0.0 – 9.0) 0.0001 

 
 

 

 

 

 

Parameters OMT group (n=34) Control group (n=30) P values 

Age (years) 45.9 ± 10.4 45.6 ± 10.3 0.89 
BMI (kg/m2) 25.7 ± 3.4 25.5 ± 4.3 0.85 
LDL (mg/dL) 119.7 ± 45.7 133.4 ± 37.2 0.37 
HDL (mg/dL) 54.7 ± 9.3 51.2 ± 20.9 0.67 
Total Cholesterol (mg/dL) 189.7 ± 44.5 209.0 ± 37.0 0.19 
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Figure 1- Schematic representation in the boxplot of the percentage of gallbladder 
ejection fraction 

 

 
 
 
 

Figure 1: Gallbladder ejection percentage before and after intervention in both groups 
studied 
 

 

 

 

 

 


