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RESUMO 

RAMOS, M. EFEITO DA MOBILIZAÇÃO NEURAL EM INDIVÍDUOS COM 

LOMBALGIA CRÔNICA. 2018.93 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) 

– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

A lombalgia tem consequências como dor, incapacidade funcional e diminuição da qualidade 

de vida, que pode acometer cerca de 70 a 90% da população brasileira em algum período de 

sua vida. A fisioterapia dispõe de inúmeros recursos dentre eles a Mobilização Neural, que 

facilita a condutibilidade nervosa, melhorando consequentemente o quadro álgico. O 

tratamento consiste em restaurar a mobilidade e a elasticidade do sistema nervoso periférico 

por meio de tensões, oscilações e angulações articulares. Neste sentido, este estudo teve como 

objetivo avaliar os efeitos da técnica e avaliar o comportamento álgico, bem como o possível 

envolvimento de citocinas pró e anti-inflamatórias após o tratamento. A técnica foi aplicada 

três vezes por semana, num total de 10 intervenções, com duração de dez minutos cada 

sessão. Participaram deste estudo 46 indivíduos (28 mulheres e 18 homens), que foram 

alocados em três grupos: grupo MOB, grupo MOB+MED e Grupo CONTROLE. Foram 

utilizadas ferramentas para avaliar tais efeitos, dentre elas: Escala Visual Analógica (EVA); 

Teste da Distância do 3º dedo ao solo; Goniometria; Fotogrametria; Avaliação da qualidade 

de vida - WHOQOL-bref; Questionário de incapacidade de Roland Morris; Índice de 

Oswestry sobre Incapacidade e Ensaios de Multiplex para a dosagem de citocinas no tecido 

sanguíneo.Os resultados demonstraram uma melhora significativa na intensidade da dor 

(p<0,02) e mobilidade lombar (p<0,04), quando comparamos as medidas antes e após o 

tratamento, e consequentemente, uma melhora significativa na qualidade de vida e 

incapacidade dos pacientes. Ao analisarmos as citocinas (p<0,05), houve uma redução 

estatisticamente significativa nas citocinas pró-inflamatórias(IL-1β, IL-6 e TNFα) e aumento 

estatisticamente significativo de citocina anti-inflamatória (IL-4). Esperamos, por meio deste 

estudo, contribuir e compreender alguns mecanismos envolvidos durante o processo de 

reabilitação com a Mobilização Neural. 

Palavras-chave: Lombalgia crônica. Mobilização Neural. Intensidade da dor. Mobilidade da 

coluna lombar. Níveis de citocinas. Sensibilidade periférica. Qualidade de vida. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

RAMOS, M. EFFECT OF NEURAL MOBILIZATION IN INDIVIDUALS WITH 

CHRONIC LOW BACK PAIN. 2018. 93 p.Masters thesis (Morphofunctional Sciences) - 

Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

Low back pain has consequences such as pain, functional disability and decreased quality of 

life, which can affect approximately 70 to 90% of the Brazilian population in some period of 

their life. Physiotherapy has innumerable resources, among them Neural Mobilization, which 

facilitates the nervous conductivity, consequently improving the pain. The treatment consists 

in restoring the mobility and the elasticity of the peripheral nervous system through tensions, 

oscillations and articular angulations. In this sense, this study aimed to evaluate the effects of 

the technique and to evaluate the algic behavior, as well as the possible involvement of pro 

and anti-inflammatory cytokines after treatment. The technique was applied three times a 

week, in a total of 10 interventions, lasting ten minutes each session. A total of 46 individuals 

(28 women and 18 men) participated in this study, which was allocated in three groups: MOB 

group, MOB + MED group and CONTROL group. Tools were used to evaluate such effects, 

among them: Visual Analog Scale (EVA); 3rd finger distance test to the ground; Goniometry; 

Photogrammetry; Quality of life assessment - WHOQOL-bref; Roland Morris Inaptation 

Questionnaire; Oswestry Index on Disability and Multiplex Assays for dosing cytokines in 

blood tissue. The results showed a significant improvement in pain intensity (p <0.02) and 

lumbar mobility (p <0.04), when we compared the measures before and after treatment, and 

consequently, a significant improvement in the quality of life and disability of patients. When 

we analyzed the cytokines (p <0.05), there was a statistically significant reduction in the 

proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, and FTNα) and a statistically significant increase in 

anti-inflammatory cytokine (IL-4). We hope, through this study, to contribute and understand 

some mechanisms involved during the rehabilitation process with Neural Mobilization. 

Keywords: Chronic low back pain. Neural mobilization. Pain intensity. Lumbar spine 

mobility. Cytokines. Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico: 

A compreensão do fenômeno doloroso, é uma preocupação da humanidade desde os 

primórdios, conforme é sugerido em alguns registros gráficos. A dor é demonstrada de 

diferentes maneiras nas culturas e tem seu limiar variando em diferentes 

indivíduos(TEIXEIRA; OKADA, 2010).Séculos atrás, a dor e os inimigos eram colocados no 

mesmo patamar, assim como, era também considerada como uma forma de punição para um 

erro cometido, ou ainda a atuação de maus espíritos. Dessa forma, a partir desses 

pensamentos, a medicina que era exercícida por sacerdotes, buscava proporcionar a 

imortalidade e a cura através de remédios naturais e sacríficios aos deuses (TAINTER, 1948 

apud BONICA, 1990; TEIXEIRA; OKADA, 2010).  

Ainda, os homens primitivos, acreditavam que as doenças dolorosas ou causadas por 

objetos, eram conferidas por magia, demônios e espirítos, e sua cura, estava associada a 

retirada destes possíveis objetos estranhos, além do uso de amuletos ou até mesmo feitiçarias 

que afastassem os demônios causadores de dor ( TAINTER, 1948 apud BONICA, 1990).  

Com o passar dos séculos, o conhecimento de anatomia e fisiologia, ainda que primitivo, 

foi aprimorando-se e evoluindo com os pensadores Hipócrates, Platão e Aristóteles, onde anos 

depois no Egito, Herófilo e Erasistrato encontram evidências anatômicas de que o cérebro era 

parte do sistema nervoso e que possuía dois tipos de nervos, os motores e os sensitivos (REY, 

1995). 

Na Roma antiga, Galeno que estudou a fisiologia sensorial, reafirmou a importância do 

sistema nervoso central e periférico, referindo que a dor era uma sinalização de alguma 

alteração nos órgãos internos ou no ambiente externo, afirmando portanto que a dor tinha uma 

função de alertar e de proteger os seres vivos (GALEN, 1854-66, apud REY, 1995). 

Segundo Merskey em 1994, a dor pode ser definida como uma “experiência desagradável 

primariamente associada a um dano tecidual”, sendo essa definição utilizada por outros 

autores como a IASP (International Association for the Study of Pain)(MERSKEY; 

BOGDUK, 1994). No ano de 2008, houve uma modificação na descrição desta definição que 

passou a ser como uma “experiência sensitiva e emocional associada ao dano tecidual real ou 

potencial ou a descrição desses danos”, o que demonstra que há um envolvimento emocional, 

afetivo e cognitivo relacionado aos processos álgicos (NETO; COSTA; TEIXEIRA, 2009; 

TREEDE et al., 2008).Portanto, a dor é um processo cognitivo e subjetivo que depende de 
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memória, experiência, cultura e emoções do indivíduo, e que não depende apenas de bases 

anatômicas e fisiológicas(LOESER; TREEDE, 2008; TEIXEIRA; OKADA, 2010).Ainda, 

mais recentemente, em 2016, Williams e Craig, sugeriram uma nova definição para a dor, e a 

descreveram como “uma experiência angustiante associada a uma lesão tecidual atual ou 

potencial com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais”(WILLIAMS; 

CRAIG, 2016). 

Recentemente, Cohen et al. 2018, propôs outra definição para dor, que vai além do dano 

tecidual, real ou potencial, assim como da experiência prévia do indivíduo, sugerindo que a 

definição atual mais correta, seria: “ A dor é uma experiência somática mutuamente 

reconhecível, que reflete a apreensão de uma pessoa à ameaças a sua integridade corporal e/ou 

existencial”(COHEN; QUINTNER; VAN RYSEWYK, 2018). 

Cabe ainda mencionar, que a experiência dolorosa é comum a todos os seres humanos e é 

responsável por aproximadamente 80% da procura aos serviços de saúde e está presente em 

mais de 70% dos pacientes que buscam os consultórios médicos brasileiros por motivos 

diversos (BOTTEGA; FONTANA, 2010; ROCHA et al., 2007). 

Ainda, segundo o próprio autor, essa nova definição integra tanto a subjetividade e o 

nível de experiência do indivíduo com relação a dor, como o desafio para a avaliação e 

interpretação clínica. Além disso, segundo Cohen et al. 2018, essa redefinição é compatível 

com a proposta pela International Association for the Study of Pain (IASP), porém é mais 

filosoficamente sólida, biologicamente mais relevante, clinicamente mais aplicável e mais 

significativa tanto para as pessoas que sentem dor, quanto para os profissionais de saúde que 

se envolvem com elas (COHEN; QUINTNER; VAN RYSEWYK, 2018). 

E, além disso, embora atualmente seu tratamento seja um direito humano fundamental, a 

dor ainda é um sintoma subtratado, capaz de gerar  além do sofrimento, um prejuízo 

econômico aos indivíduos e à sociedade (I.A.S.P., 2010). 

1.2 Dor e Nocicepção – Conceitos: 

Os neurônios responsáveis pela transmissão da informação nociceptiva possuem na 

periferia terminações não mielinizadas, sendo essas responsáveis pela captação e detecção dos 

estímulos nocivos de modalidades térmica, mecânica e química (nociceptores – neurônios de 

primeira ordem), e a conversão destes estímulos em sinais elétricos ou potencial de ação 

(transdução), estes neurônios ativados através de fibras mielínicas (fibras A-delta – 2 a 20 

m/s) e amielínicas (fibras C – 0,5 a 2 m/s) transmitem estes sinais aos neurônios de segunda 
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ordem, que estão presentes nas lâminas da coluna posterior da medula espinal. O axônio 

origina-se do corpo celular dos neurônios de primeira ordem que estão alojados no gânglio da 

raiz posterior ou no gânglio trigeminal, dependendo de sua localização, e projeta-se para o 

sistema nervoso central transmitindo então, o sinal da periferia por meio da liberação de 

neurotransmissores associados a dor, como por exemplo o glutamato e a Substância P 

(VANDERAH, 2007; WOOLF, 2007).  

Os tratos espinotalâmico lateral e espinorreticular (antigamente chamados de 

neoespinotalâmico e paleoespinotalâmico, respectivamente) são formados por neurônios de 

segunda ordem localizados na coluna posterior da medula espinal (principalmente nas lâminas 

I e V de Rexed), sendo que os neurônios pertencentes ao trato espinotalâmico lateral 

projetam-se principalmente para os núcleos talâmicos localizados mais lateralmente (VPL e 

VPM), e fazendo sinapse com neurônios de terceira ordem que por sua vez projetam-se para o 

córtex somatossensorial primário, caracterizando o componente sensitivo-discriminativo da 

dor, demonstrando uma somatotopia organizada da via, e sendo responsável principalmente 

pela dor aguda e bem localizada (VANDERAH, 2007). 

 Já os neurônios do trato espinorreticular fazem sinapse nos núcleos da formação reticular 

no tronco encefálico, bem como, na substância cinzenta periaquedutal mesencefálica (PAG), 

o núcleo parabraquial e o hipotálamo, projetando-se também para os núcleos mais mediais do 

tálamo (intralaminares e mediodorsal), e fazendo sinapse com neurônios que ascendem para 

áreas corticais, como para o córtex cingulado anterior (ACC), o córtex somatossensorial 

secundário e o córtex insular demonstrando os aspectos emocionais, afetivos e 

neurovegetativos associados à dor, e assim, caracterizando a ausência de somatotopia desta 

via, e sendo responsável principalmente pela dor crônica e difusa (BUSHNELL; CEKO; 

LOW, 2013; NETO; COSTA; TEIXEIRA, 2009). 

Os estímulos nocivos provocam modificações no sistema nervoso central, capazes de 

alterar os mecanismos desencadeados por estímulos aferentes, sendo a sensibilização central 

descrita por um aumento prolongado, porém que pode ser reversível, na excitabilidade e 

eficácia sináptica de neurônios das vias nociceptivas, mas podendo ocorrer uma redução do 

limiar ou aumento da resposta aos impulsos, descargas persistentes após estímulos repetidos e 

ampliação dos campos receptivos de neurônios da coluna posterior da medula espinal 

(WOOLF, 2011). Campbell et al. demonstraram que estes fatos associados à uma lesão 

nervosa periférica, podem levar ao desenvolvimento da dor neuropática (CAMPBELL et al., 

1988). 
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Segundo o NeuPSIG (Grupo de Interesse Especial de Dor Neuropática) em 2008, a dor 

neuropática pode ser definida como aquela “dor que surge como consequência direta de uma 

lesão ou doença afetando o sistema somatosensorial” (TREEDE et al., 2008) e é caracterizada 

como uma dor espontânea em queimação, acompanhada de alodinia (dor induzida em resposta 

a um estímulo não nocivo) e hiperalgesia (resposta aumentada a um estímulo nocivo) 

(PAYNE; NORFLEET, 1986), podendo esses sintomas serem persistentes além do período de 

cura da lesão.  

Este tipo de dor pode levar a um impacto de grande intensidade na qualidade de vida 

dos pacientes, uma vez que é considerada de difícil tratamento, aumentando a incidência dos 

casos associados de depressão, transtornos de ansiedade e do sono, além de questões 

relacionadas à vida social e ao trabalho (DWORKIN et al., 2003). 

1.3 Anatomia dos Nervos Espinais – Nervo Isquiático: 

Nos seres humanos existem um total de 31 pares de nervos espinais, que são formados da 

união de uma raíz espinal anterior e uma raíz espinal posterior, que emergem da medula 

espinal através do forame intervertebral para inervar um dermátomo específico, com exceção 

do primeiro par de nervos cervicais que emerge entre o osso occipital do crânio e o atlas. 

Estes pares de nervos espinais são agrupados do seguinte modo: 8 cervicais, 12 torácicos, 5 

lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo (VAN DE GRAAFF, 2003)(MACHADO; HAERTEL, 

2014). 

O nervo espinal é um nervo misto, que está ligado a medula espinal por uma raíz 

posterior, composta por várias fibras sensitivas; e uma raíz anterior, composta por várias 

fibras motoras. A raíz posterior, apresenta uma dilatação logo após o seu emergir da medula 

espinal, chamado de gânglio espinal ou gânglio da raíz posterior (DRG), ande se localizam os 

corpos celulares dos neurônios sensitivos (VAN DE GRAAFF, 2003)(MACHADO; 

HAERTEL, 2014). 

Os ramos ventrais dos nervos espinais, se anastomosam, entrecruzando-se e trocando 

fibras, que resultam na formação dos plexos. Há quatro formações de plexos de nervos 

espinais: cervical, braquial, lombar e sacral (MACHADO; HAERTEL, 2014; VAN DE 

GRAAFF, 2003). 

O plexo sacral encontra-se imediatamente abaixo do plexo lombar, e é formado pelos 

ramos anteriores dos nervos espinais L4, L5 e S1 a S4. Os nervos que se originam do plexo 

sacral, são responsáveis pela inervação da parte inferior do dorso, a pelve, o períneo, a face 



 

 

21 

posterior da coxa e a perna, além das regiões dorsal e plantar do pé (VAN DE GRAAFF, 

2003).  

O nervo isquiático, é o maior nervo do plexo sacral, e também o maior nervo do corpo 

humano, tanto em comprimento quanto em espessura, sai da pelve através da incisura 

isquiática, e se estende para baixo na região posterior da coxa. É constituído pelos 

componenetes espinais de L4-S3 (VAN DE GRAAFF, 2003). O nervo isquiático na região do 

quadril é sobreposto pelo músculo piriforme que projeta-se entre o trocânter maior do fêmur e 

a tuberosidade isquiática, e ao longo do dorso da coxa, anterior aos músculos bíceps femoral e 

semitendíneo, até o terço inferior da coxa, onde se subdivide-se em dois grandes ramos, o 

nervo tibial e o nervo fibular comum (FONSECA et al., 2002; GRAY, 1977). Este nervo é 

responsável pela inervação da pele do pé e da maior parte da pele da perna, os músculos 

posteriores da coxa, todos os músculos da perna e do pé, além de contribuir com fascículos 

para inervar as articulações dos membros inferiores (COX, 2002; GRAY, 1977). 

Portanto, em algumas situações este nervo pode acabar sendo comprometido, causando 

uma lesão local e levando o indvíduo a apresentar dores e incapacidade, que podem se 

projetar para os membros inferiores. Este tipo de lesão, normalmente, induz dores de difícil 

tratamento e que podem se cronificar, sendo este o foco do atual estudo.  

1.4Lombalgias e Síndromes compressivas - Definição e avaliação: 

As lombalgias podem ser definidas como quadros dolorosos, que podem atingir a região 

lombar alta ou baixa, além de comprometer as regiões lombossacrais e sacroíliacas da coluna 

vertebral, tendo inúmeras causas para seu surgimento, sendo algumas delas: trabalhos 

repetitivos, ações de puxar e empurrar, quedas, más posturas, agachamentos, levantamento de 

objetos pesados, desequilíbrios musculares, síndromes compressivas, entre outros(ANTONIO, 

2002; LONEY; STRATFORD, 1999). 

Em alguns estudos, como o de Teixeira et al. (2001), afirmam que a lombalgia e a 

lombociatalgia, estão diretamente ligada a atividades ocupacionais, sobrecargas na coluna 

lombar, trabalho físico pesados e movimentação exacerbada, além do aspecto sócio-ecnomico 

(TEIXEIRA et al., 2001). 

Além disso, é uma disfunção que acomete indivíduos de ambos os gêneros, podendo 

variar de uma forma súbita à dor intensa e prolongada. A dor lombar pode variar de uma dor 

aguda (menos que quatro semanas), subaguda (até 12 semanas) e crônica (mais de 12 

semanas) (PIRES; SAMULSKI, 2006). Este tipo de dor afeta principalmente indivíduos em 
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seu período de vida mais produtivo, o que resulta em custo econômico substancial para a 

sociedade(BRIGANÓ; MACEDO, 2005). A dor crônica encontra-se entre as principais causas 

de absenteísmo ao trabalho, licenças médicas, aposentaria por doença, indenizações 

trabalhistas e baixa produtividade no trabalho.  

Cabe mencionar que cerca de 70% da população em geral no Brasil poderá apresentar 

lombalgia em algum momento de sua vida. Além disso, 10 milhões de pessoas no país 

poderão apresentar algum período de incapacidade, associada a lombalgia (TEIXEIRA, 

1995).  

Serrano (2002), afirma que a dor é uma variável impossível de ser medida direta e 

objetivamente, porém, salienta que seria possível realizar uma estimação quantitativa da 

intensidade da dor, sendo que a EVA (Escala Visual Analógica), pode ser uma das 

escalas/instrumentos utilizados para tornar a descrição da dor mais objetiva e precisa 

(SERRANO, 2002). 

Ainda, é importante ressaltar que frequentemente pode haver diminuição da mobilidade 

da coluna lombar bem como da pelve, nesses indivíduos, em função a dor (EMILIANI 

JUNIOR; TANAKA, 2002). Portanto, a goniometria manual é um método largamente 

utilizado na prática clínica por médicos, terapeutas ocupacionais, ergonomistas e 

fisioterapeutas, para a avaliação da amplitude de movimento e postura (VIEIRA; GIL, 

2002)(VENTURINI et al., 2006).  

Entre as vantagens da quantificação angular por meio da goniometria, pode-se citar o 

baixo custo do instrumento e a fácil mensuração, que dependem quase que exclusivamente da 

experiência anterior do avaliador. Essas vantagens tornam a goniometria manual bastante 

acessível para a prática clínica e profissional (MAGAZONI, 2000). 

Porém, as evidências ainda não são suficientes quanto à confiabilidade e a repetibilidade 

da mensuração angular com o goniômetro. Entretanto, verifica-se que, para as articulações 

dos membros superiores e inferiores, a goniometria possui uma confiabilidade considerada de 

boa a excelente, embora apresente uma baixa confiabilidade para a mensuração da amplitude 

de movimento do tronco (AMADO-JOÃO, 2006).  

Ainda, outro instrumento que pode ser utilizado para a medida angular e amplitude de 

movimento é a fotogrametria, que se fundamenta na aplicação do princípio fotogramétrico às 

imagens fotográficas, obtidas, por exemplo, de movimentos corporais, sendo esses um recurso 

de avaliação não invasivo, que apresenta vantagens na efetividade de sua aplicação clínica 

(VAN MAANEN et al., 1996).  

De acordo com a American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, a 
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fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informação confiável sobre objetos 

físicos e o meio ambiente por meio de processos de gravação, medição e interpretação de 

imagens (ASPRS, 2000; WATSON, 1998). A fotogrametria possibilita o registro de 

mudanças sutis e da inter-relação entre partes diferentes do corpo humano, difíceis de serem 

mensuradas ou registradas por outros meios de avaliação. Além disso, essa técnica pode 

facilitar a quantificação das variáveis morfológicas relacionadas à postura, trazendo dados 

mais confiáveis do que aqueles obtidos apenas pela observação visual. Esse fato é importante 

tanto para a credibilidade da fisioterapia clínica quanto para a confiabilidade concedida para 

as pesquisas em reabilitação (WATSON; MAC DONNCHA, 2000; WATSON, 1998). 

Outro ponto de extrema relevância é a respeito das lesões de nervos espinais, 

principalmente na região lombar, as quais frequentemente podem ser provocadas por 

síndromes compressivas como, por exemplo, as hérnias de disco ou a síndrome do músculo 

piriforme. Tais compressões podem originar muitas vezes a dor neuropática(PAYNE; 

NORFLEET, 1986).Esses sinais e sintomas, podem ocorrer por meio da presença de focos 

ectópicos aferentes contínuos do sistema nervoso periféricos (SNP), causando a sensibilização 

periférica, e para o sistema nervoso central (SNC), levando à sensibilização central.  

Dentre a síndromes compressivas mais comuns na população, temos a hérnia de disco 

que se caracteriza por um extravasamento do núcleo pulposo do disco intervertebral, por meio 

da ruptura do ânulo ou anel fibroso, geralemente na região posterolateral. Essa condição pode 

causar compressões ou irritação das raízes nervosas e ao saco dural (MIXTER; BARR, 1934). 

Ainda, cabe mencionar que a hénia de disco, pode ocorrer ao longo de toda a coluna vertebral, 

porém a hérnia de disco lombar é o diagnóstico mais comum entre as doenças degenerativas 

que afetam a coluna lombar, e sendo a principal causa de cirurgias da coluna(LOVE, 1939; 

MIXTER; BARR, 1934).  

Outra síndrome compressiva, que leva ao comprometimento do nervo isquiático é a 

síndrome do músculo piriforme. O piriforme é um musculo da região do quadril, mais 

precisamente na região glútea, que é sobreposto pelo músculo glúteo mínimo. O piriforme 

está intimamente ligado ao nervo isquiático, e caso se torne inflamado ou espástico, pode 

causar compressão do nervo, podendo levar ao surgimento de dor durante todo o trajeto do 

nervo (CIPRIANO, 2005). Outra causa comum para o surgimento da síndrome do piriforme 

são as variações anatômicas que podem ser observadas na população em geral, podendo essas 

variações acontecer no nervo completo, o nervo isquiático, ou nos ramos, quando o nervo 

isquiático subdivide-se dando origem a outros nervos, como o tibial e o fbular comum 

(JUNIOR; JUNIOR, 2003). Ambas as condições, contribuem para o sergimento da dor 
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neuropática causada pela compressão do nervo isquático. 

1.5 Alterações posturais e a Dor: 

 A postura fisiológica depende dos estímulos aferentes, sensoriais e mecânicos, onde o 

organismo responde com um feedback em determinadas estruturas, como por exemplo, as 

articulações. Sendo que o principal atuante nessas situações são os grupos musculares 

(SCHELLDORFER et al., 2015).  

A dor lombar, caracteriza-se como um tipo de informação aferente sensorial que pode 

modificar a resposta para a manutenção da postura e consequentemente, podendo levar a uma 

mudança patológica, que poderá acarretar em sobrecargas e disfunções osteomusculares, 

como por exemplo, a obliquidade do quadril, e que pode enfraquecer as propriedades de 

equilíbrio estático e dinâmico das estruturas adjacentes (SCHELLDORFER et al., 2015). 

Ainda, alguns estudos tem demonstrado que há um aumento do balanço corporal, 

estático e dinâmico em indivíduos com a lombociatalgia, o que contribui para uma mudança 

no padrão postural do corpo (BRUMAGNE et al., 2008a; VOLPE et al., 2006). Estudo 

recente, avaliou a cinemática do tronco de indivíduos com lombociatalgia em atividades de 

vida diária, através da colocação de eletrogoniômetros posicionados na primeira vértebra 

torácica e na região do sacro, para avaliar o plano sagital desses indivíduos, onde os 

resultados obtidos demonstram que o indivíduo com lombociatalgia tem uma tendência a 

inclinação anterior de tronco (BRUMAGNE et al., 2008b).Outro estudo analisou os padrões e 

as estratégias de compensação postural de indivíduos com lombociatalgia, nos planos frontal e 

sagital simultaneamente, através da colocação de unidades de análise de inércia nas regiões de 

quadril, lombar, sacro, torácica alta e coxa. Foi observado que os indivíduos com a 

lombociatalgia realizavam mais respostas de compensação para manter a postura em 

atividades estáticas, com olhos abertos e com olhos fechados. Ainda, esses indivíduos foram 

comparados a indivíduos sadios, e constatou- se que houve uma diferença na ativação da 

musculatura de tronco para compensação maior no grupo com lombociatalgia, comparado 

com o sadio (SCHELLDORFER et al., 2015). 

Podemos sugerir que há uma relação entre a fraqueza e a insuficiência de estímulos 

eferentes para os músculos do controle postural, como exemplo disso o glúteo médio, 

principal músculo na estabilização dinâmica e estática lateral do corpo. Ainda, como o glúteo 

médio é inervado pelo segmento L4-S1, pode sofre interferência quando há a presença de um 
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quadro de lombociatalgia, que pode ser caracterizada pela compressão do nervo ciático 

(GANDERTON et al., 2017). 

1.6Neuropatias periféricas, Citocinas e intervenções terapêuticas: 

Após uma experiência traumática, tanto a sensibilização periférica como a central 

contribuem para o aparecimento de respostas mal adaptativas na medula espinal, assim como 

no encéfalo, contribuindo para a cronificação e manutenção da dor neuropática (DEVOR; 

SELTZER, 1999; SCHAIBLE, 2007). 

A dor induzida por uma neuropatia, atualmente vem sendo associada ao envolvimento de 

células da glia localizadas na medula espinal (LEDEBOER et al., 2005; WATKINS; MAIER, 

2003). Essas células são capazes de sintetizar várias substâncias, muitas das quais são também 

podem ser liberadas por neurônios nociceptivos que modulam a resposta de dor, dentre as 

quais podemos citar substâncias como as prostaglandinas, o glutamato e as citocinas pró-

inflamatórias (AGULLO; BALTRONS; GARCIA, 1995; STELLA et al., 1994).  

Assim, as citocinas pró-inflamatórias estão envolvidas no surgimento de processos como 

a hiperalgesia e na alodínia mecânica decorrente de síndromes compressivas, como já 

mencionadas, a hérnia de disco e síndrome do músculo piriforme. Cabe mencionar, que em 

um estudo utilizando modelos de compressão nervosa, foi identificado um aumento das 

citocinas (IL-6 e TNF) em ratos que apresentavam um quadro de alodínia (CUI et al., 

2000).Neste sentido, as interleucinas (IL) são grupos de proteínas produzidas por células T, 

células do sistema imune, além de neurônios e células da glia. Ainda, muitas dessas IL estão 

envolvidas na ativação dos linfócitos, sendo que cada IL tem sua atuação sobre grupos 

específicos de células que expressam receptores específicos para cada IL, as quais são 

identificadas por números: IL-1, IL4, IL-6, IL-10 (LICHTMAN, 2007).  

Kraychete et. al. (2009), em seu estudo, analisaram por meio de amostras sanguíneas os 

níveis de citocinas pró-inflamatórias no plasma de pacientes, com e sem um quadro de dor 

neuropática, e constataram que os pacientes portadores de neuropatias apresentavam maiores 

níveis destas citocinas (KRAYCHETE et al., 2009).  

Sabe-se que na prática clínica, tem sido altamente evidenciado que a dor neuropática é de 

difícil tratamento, sendo isso devido ao inadequado entendimento dos mecanismos celulares e 

moleculares que estão envolvidos no desenvolvimento e manutenção deste tipo de dor 

(ALEY; LEVINE, 2002; SAH; OSSIPO; PORRECA, 2003). As opções terapêuticas, tanto 

conservadoras como invasivas, para o controle da dor neuropática têm aumentado nos últimos 
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anos (GALER, 1995). Entretanto, as respostas aos tratamentos não são efetivas, 

comprometendo desta forma a qualidade de vida e capacidade funcional dos indivíduos 

acometidos por este tipo de disfunção na região da coluna lombar.  

Com a finalidade de promover saúde e melhorar a qualidade de vida, para tais 

pacientes, os tratamentos para esta disfunção incluem desde lesões neurocirúrgicas até 

tratamentos farmacológicos, como o uso de antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, 

relaxantes musculares, anti-inflamatórios e analgésicos (GALER, 1995; SAH; OSSIPO; 

PORRECA, 2003).  

Na literatura e na prática clínica, existem tratamentos não invasivos e não 

farmacológico, como a fisioterapia, a qual dispõe de inúmeros recursos que proporcionam ao 

indivíduo com lombalgia crônica (provocada por síndromes compressivas, por exemplo) uma 

diminuição dos sinais e sintomas, tais como: a redução da dor e da tensão muscular, além do 

aumento da amplitude de movimento lombar e do quadril, assim como a melhora do 

equilíbrio postural e da funcionalidade (KISNER; COLBY, 1998).  

Uma das técnicas não invasiva, capaz de promover a saúde a esses pacientes é a 

técnica de Mobilização Neural, descrita por Butler em 1989 como um conjunto de técnicas, 

que tem como objetivo impor ao sistema nervoso maior tensão, através de determinadas 

posturas, onde em seguida são aplicados movimentos lentos e rítmicos direcionados aos 

nervos periféricos e à medula espinhal, proporcionando melhora na condutibilidade do 

impulso nervoso (BUTLER, 1991). 

Baseado nos estudos atuais, entender os efeitos da Mobilização Neural no tecido 

sanguíneo (interleucinas) de pacientes com lombalgia crônica torna-se de fundamental 

importância, ao passo que a Mobilização Neural induz analgesia e as citocinas podem 

determinar as alterações na atividade elétrica do nervo isquiático induzindo a dor.  

Neste contexto, a técnica de Mobilização Neural têm demonstrado um excelente 

prognóstico em pacientes com este tipo de dor, além de apresentar outras vantagens, tais 

como, baixo custo operacional, fácil aplicação, curto tempo de aplicação e não apresentar 

efeitos adversos (DWORNIK et al., 2007). Atualmente, a técnica vem sendo utilizada tanto 

como um método de avaliação como de tratamento das mais diversas doenças que acometem 

o sistema nervoso central (como o Acidente Vascular Encefálico) ou periférico (hérnias de 

disco ou pinçamento neural) e as estruturas por ele inervadas como, por exemplo, os músculos 

devido à integração existente entre o aparelho locomotor e o sistema nervoso (DWORNIK et 

al., 2007; JÚNIOR; TEIXEIRA, 2007). No entanto, para que ocorram as propagações de 
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impulsos elétricos, deve-se estar garantida a integridade do tecido nervoso (SMANIOTTO; 

FONTEQUE, 2004).  

Em uma pesquisa realizada por Dwornik et al., (2007) destaca-se que a Mobilização 

Neural é efetiva em condições de lesões musculoesquelética para conceder um diagnóstico 

funcional e patológico, e que, portanto, cada condição necessita de um tipo de manobra. 

Ainda, por não ser uma técnica invasiva, pode ser utilizada como terapêutica exclusiva, porém 

dependendo da situação clínica de cada paciente outras terapias podem ser incluídas e 

associadas ao plano de tratamento dos indivíduos (DWORNIK et al., 2007).  

Cabe mencionar, que o restabelecimento da neurodinâmica, ocorre por meio de 

pequenas oscilações e tensão aplicadas no tecido nervoso, que induzem a melhora da dor e 

dos tecidos adjacente, através da melhora da condutibilidade do impulso nervoso. Desta forma 

a técnica melhora a qualidade de vida dos pacientes, em razão de diminuir a dor (DWORNIK 

et al., 2007), e ainda aumentando a perfusão do tecido nervoso, reduzindo o edema do tecido 

nervoso, restaurando a função neuromecânica normal e ainda a restauração da função 

fisiológica normal das células do tecido nervoso (BUTLER, 1991; SANTOS, 2004). 

Há uma grande escassez de estudos clínicos descritos na literatura que utilizem a técnica 

de mobilização neural como tratamento, que demonstrem sua efetividade, e que comprovem 

seus efeitos desajados após sua aplicação (BASSON et al., 2015; ELLIS; HING, 2008). A 

mobilização neural, é capaz de facilitar e melhorar o movimento e o deslizamento entre as 

estruturas neurais e seus envoltórios e interfaces, por meio das manobras ou exercícios (NEE; 

BUTLER, 2006). Além disso, cabe mencionar que em estudos recentes com humanos, 

cadáveres e também com animais, foi compravado que a mobilização neural pode auxiliar na 

redução do edema neural, melhorar a distribuição de fluídos neurais, reduz a hiperalgesia 

térmica e mecânica, e reverte a resposta imune que está aumentada após uma lesão 

nervosa(BROWN et al., 2011; GILBERT et al., 2015; SANTOS et al., 2012; SCHMID et al., 

2012; SONG et al., 2006).  

Seguindo este raciocínio, nosso grupo de pesquisadores vem estudando desde 2011 

(GIARDINI et al., 2017; SANTOS et al., 2012, 2014), efeitos da técnica de mobilização 

neural (MOB) em animais experimentais, e padronizando um protocolo de aplicação para a 

referida técnica.  Nosso grupo demosntrou resultados positivos após a utilização do protocolo 

proposto, demonstrando que a Mobilização Neural foi capaz de reduzir o quadro nociceptivo 

de animais com dores neuropáticas, por meio do envolvimento de receptores opióides no 

sistema nervoso central (PAG) e periférico (DRG), além do envolvimento de substância P, 
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TRPV1, NGF, PO (proteína zero), e intenso processo de regeneração do nervo isquiático, bem 

como, um aumento exponencial da força muscular(SANTOS et al., 2012, 2014).  

Acredita-se que a técnica de Mobilização Neural, demonstrada por meio da pesquisa 

clínica básica, parece ser bastante efetiva no processo antinociceptivo, ou seja, na redução da 

intensidade da dor, assim como, podendo auxiliar na consequente melhora da qualidade de 

vida e da capacidade funcional dos indivíduos com dor lombar crônica associada ou não a 

síndromes compressivas, após a aplicação do tratamento por meio do protocolo anteriormente 

prosposto. 

 

2. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE: 

Diferentes grupos de pesquisadores, buscam novos métodos e/ou técnicas capazes de 

reduzir os sinais e sintomas álgicos, sem causar efeitos colaterais. Estudos, demonstram, por 

meio da técnica de Mobilização Neural uma melhora do quadro doloroso de pacientes e/ou 

animais experimentais com diferentes quadros de dores agudas ou crônicas. O presente estudo 

torna-se importante, devido ao grande número de indivíduos que podem apresentar um quadro 

de dor lombar em algum período de sua vida, podendo estar ou não irradiado para um dos 

membros inferiores.  

Nossa hipótese baseia-se na capacidade desta técnica em induzir antinocicepção e 

melhora funcional, demonstrado em modelos de dor crônica em ratos, e por este motivo, 

torna-se uma ferramenta clínica bastante relevante para o tratamento de pacientes com 

lombalgia crônica associada ou não a síndromes compressivas, a qual é considerada de difícil 

tratamento. Inicialmente acreditamos que é de fundamental importância clínica, realizar estes 

estudos, com frequência de intervenções, tempo de tratamento e oscilações, para translacionar 

o protocolo utilizado em animais experimentais, para a clínica. 

Neste estudo buscou-se observar os benefícios da técnica, não só na intensidade da dor, 

como também na mobilidade da coluna lombar, sensibilidade periférica, qualidade de vida, e 

principalmente o seu envolvimento nas alterações de dosagem das citocinas pró e anti-

inflamatórias circulantes no sangue dos participantes. Desta forma, podemos contribuir de 

forma efetiva e compreender os mecanismos envolvidos durante os processos de reabilitação 

desses pacientes com a técnica de Mobilização Neural de uma forma padronizada. 
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2.1 Objetivo principal: 

Avaliar os efeitos da técnica de mobilização neural sobre a intensidade da dor, qualidade 

de vida, mobilidade da coluna lombar, sensibilidade periférica e alterações dos níveis de 

citocinas pró e antiinflamtórias circulantes no sangue, antes e após o tratamento, de indivíduos 

com lombalgia crônica associada ou não às síndromes compressivas. 

2.2 Objetivos específicos: 

1. Verificar o efeito imediato da Mobilização Neural sobre a dor de pacientes com 

lombalgia crônica por meio da escala analógica visual de dor; 

2. Realizar uma análise comparativa e exploratória da Mobilização Neural na 

qualidade de vida e incapacidade funcional de pacientes com lombalgia crônica; 

3. Verificar o efeito da Mobilização Neural na mobilidade da coluna lombar, por meio 

do Teste da Distância do 3º dedo ao solo, Goniometria e Fotogrametria; 

4. Verificar o impacto da Mobilização Neural na sensibilidade periférica dos 

indivíduos com lombalgia crônica, por meio do teste com os Monofilamentos de Semmes-

Weinstein (Estesiômetro);  

5. Analisar o impacto do tratamento com a Mobilização Neural sobre interleucinas pró 

e anti-inflamatória (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, TNFα) por meio de análise do tecido sanguíneo 

de pacientes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS: 

Todos os procedimentos realizados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo (CAAE: 56978016.1.0000.5467) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Nove de Julho (CAAE: 44079115.1.1001.5511). Além disso, o 

presente estudo possui registro internacional de ensaios clínicos no Clinical Trials 

(clinicaltrials.gov – NCT02671409). 

Os participantes foram recrutados para avaliação mediante o estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão do estudo. Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os 

gêneros que correspondem aos seguintes critérios: com dor lombar crônica, irradiada ou não 

para apenas um dos membros inferiores; idade a partir de 18 anos; score ≥ 4 na escala 

analógica de dor (EVA).  

Foram excluídos do estudo indivíduos com dor lombar aguda; espondilolistese ou 

fibromialgia; cirurgia prévia de coluna; qualquer sequela que cause limitação na amplitude de 

movimento de membro inferior ou deformidade articular; que apresentem precaução para 

Mobilização neural como: placas metálicas, parafusos, distúrbios neurológicos; câncer; 

distúrbios cognitivos ou impossibilidade aparente; qualquer tipo de dor em outras regiões que 

não seja característico da lombalgia ou lombociatalgia; diabetes mellitus; pacientes em 

tratamento fisioterapêutico pelo mesmo motivo; doenças cardiovasculares descompensadas; 

alterações significativas de sensibilidade periférica; edema em membros inferiores, gestantes 

e baixo grau de escolaridade (analfabetos). 

Uma vez selecionados os pacientes, todos os procedimentos a serem realizados durante o 

estudo foram elucidados e os mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

confirmando a participação na pesquisa (APÊNDICE A). 

Todos os indivíduos foram submetidos a duas avaliações, uma medida inicial e outra 

final, sendo que o fisioterapeuta que avalia não é o mesmo que aplica o tratamento. Foi 

avaliada a intensidade da dor por meio da EVA (escala analógica visual); a sensibilidade 

periférica por meio do Estesiômetro; os níveis de citocinas por meio da técnica de multiplex 

com o soro sanguíneo, a mobilidade da coluna lombar por meio da medida da distância do 3o 

dedo ao solo, Goniometria e Fotogrametria; e a qualidade de vida por meio da aplicação de 

questionários. Todas as fichas de caracterização contêm dados como anamnese, história 

familiar, história pregressa, história da moléstia atual, exame neurológico e exame físico, 
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sendo todos os domínios avaliados (APÊNDICES B e C). Cada procedimento será melhor 

detalhado nos próximos itens. 

Após a realização da triagem e avaliação dos indivíduos, os mesmosreceberam o 

tratamento de acordo com o grupo experimental em que foi alocado: 

- Grupo Controle (Controle): grupo controle do estudo, composto por indivíduos sem 

nenhum tipo de lesão ou queixa de dor aparente e tratados com a técnica de mobilização 

neural;  

- Grupo Mobilização Neural (MOB): composto por indivíduos diagnosticados com dor 

lombar e tratados com a técnica de mobilização neural;  

- Grupo Mobilização Neural + Medicamento (MOB+MED): composto por indivíduos 

diagnosticados com dor lombar e que farão tratamento medicamentoso por meio de 

analgésico e antiinflamatórios associado à técnica de mobilização neural. 

Cabe mencionar que todos os pacientes com lesão, foram préviamente diagnosticados, 

por médico clínico geral ou ortopedista, através de análise de imagem. 

Para os indivíduos participantes do grupo Mobilização Neural + Medicamento 

(MOB+MED), foi solicitado a interrupção do uso da medicação por um período de 24 horas 

antes das coletas de sangue, realizadas nas medidas inicial e final, e por um período de pelo 

menos 4 horas antes de cada intervenção com a técnica de mobilização neural, uma vez que 

dessa forma, foi possível observar o efeito da técnica de mobilização neual. 

O cálculo da amostra foi realizado com base na Escala Analógica Visual de Dor, que foi 

considerado o desfecho primário do estudo. Para tal, a variância relatada em um estudo 

realizado por Murphy et al., 2006, cujo objetivo foi avaliar a Mobilização Neural como uma 

técnica não cirúrgica para o tratamento de estenose espinal lombar. Considerando-se a média 

e desvio padrão do grupo pré intervenção(5.2 (2.6)) e pós-intervenção (1.6 (1.6)) deste estudo, 

com um valor de alfa (α) de 0,05 e um poder de teste de 90%, determinou-se que eram 

necessários 60 sujeitos, sendo 20 para cada grupo. 

Este estudo possui uma amostra por conveniência total de 46 indivíduos, sendo 24 deles 

com idade média de 45,72 ± 14,92  anos, sendo 13 mulheres e 11 homens no grupo MOB, 

tratados apenas com a técnica; e 15 indivíduos, com idade média de44,36 ± 16,54 anos,sendo 

11 mulheres e 5 homens no grupo MOB+MED, onde os indivíduos foram tratados com a 

associação da técnica com a medicação analgésicaprescrita por seu médico, podendo ser; e 6 

indivíduos, com idade média de28 ± 10,35 anos, sendo 4 mulheres e 2 homens no grupo 

Controle, saudáveis e tratados com a técnica. 
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A técnica de mobilização neural foi aplicada de acordo com o protocolo proposto por 

Santos et al 2012, que consiste em um número total de 10 intervenções, em dias intercalados, 

com duração total de 10 minutos(SANTOS et al., 2012). 

Todos os procedimentos realizados com os participantes ocorreram no Ambulatório 

Integrado de Saúde da Universidade Nove Julho, Unidade Vergueiro, da cidade de São Paulo, 

SP, desde os esclarecimentos do estudo a ser realizado até os atendimentos com a aplicação 

da técnica de mobilização neural. O consultório onde foram realizados os atendimentos 

continha uma mesa de escritório com três cadeiras, uma maca com rolo de lençol de papel 

descartável e lavatório apropriado para higienização das mãos.  

Além disso, as coletas de sangue foram realizadas pela equipe de Enfermagem da 

Universidade Nove de Julho, Unidade Vergueiro, da cidade de São Paulo, SP, em uma sala 

apropriada para coleta e armazenamento do tecido em geladeiras, equipada com materiais 

descartáveis para a coleta e lixos apropriados para o descarte de agulhas e materiais 

biológicos. 

A análise dos dados obtidos e análise de amostras coletadas, foram realizadas no Instituto 

de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo, SP. Os dados a serem 

analisados, foram estudados nas dependências do Laboratório de Neuroanatomia Funcional da 

Dor no ICB edifício III, na Cidade Universitária, São Paulo, SP. Já a análise do material 

sanguíneo coletado, foi realizada em duas etapas, a primeira consistiu na centrifugação 

imediata para separação do soro e plasma, onde o plasma foi descartado e o soro armazenado 

em um freezer -80oC, para conservação da amostra. A segunda etapa, consistiu na realização 

da Técnica de Multiplex para análise das citocinas desejadas, através da colaboração com o 

CEFAP (Centro de Facilidades para a Pesquisa) do ICB, localizado no Edifício IV na Cidade 

Universitária em São Paulo. 

Ainda, realizamos 1 mês após o término do tratamento com a técnica de Mobilização 

Neural, um follow up para a verifição apenas da intensidade da dor dos participantes do 

estudo, e verificar a eficácia da manutenção do efeito da técnica por até um mês. 

A seguir, apresenta-se uma figura(Figura 1) com o delineamento do estudo para uma 

maior explanação dos procedimentos realizados nos indivíduos em cada grupo experimental, 

desde o recrutamento dos indivíduos com posterior realização das medidas iniciais (MI) e 

coleta de sangue. Seguida pela alocação nos devidos grupos. Cabe mencionar que durante 

todas as intervenções foi avaliada a intensidade da dor (EVA) e sensibilidade periférica (SP), 

técnicas que serão descritas a seguir. Ainda, após o término do tratamento foi realizada uma 

nova medida das variáveis, medida final (MF) com última coleta de sangue. Um mês após o 



 

 

tratamento foi realizado o follow up para medida da intensidade da dor

via celular, onde primeiramente foi encaminhada a imagem da EVA para o paciente

Figura 1 - Desenho do estudo.

Sensibilidade periférica (SP); Medida final (MF)

 

Grupo Controle 

EVA + SP (1a a 10a)

MF + Coleta de Sangue

EVA Follow Up

tratamento foi realizado o follow up para medida da intensidade da dor

via celular, onde primeiramente foi encaminhada a imagem da EVA para o paciente

studo. Medida inicial (MI); Escala Analógica Visual (EVA); 

Sensibilidade periférica (SP); Medida final (MF). 

 

Recrutamento 

MI + Coleta de Sangue

MF + Coleta de Sangue

EVA Follow Up

Grupo MOB

EVA + SP (1a a 10a)

MF + Coleta de Sangue

EVA Follow Up

Grupo MOB+MED

EVA + SP (1

MF + Coleta de Sangue
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tratamento foi realizado o follow up para medida da intensidade da dor através de mensagem 

via celular, onde primeiramente foi encaminhada a imagem da EVA para o paciente. 

Medida inicial (MI); Escala Analógica Visual (EVA); 

 

 

Grupo MOB+MED

EVA + SP (1a a 10a)

MF + Coleta de Sangue

EVA Follow Up
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4. AVALIAÇÃO: 

4.1 Intensidade da dor: 

Utilizou-se a Escala Analógica Visual (EVA-Figura 2)como ferramenta para avaliar a 

intensidade da dor.Este teste consiste em uma linha de 0 a 10, onde zero representa ausência 

de dor e dez uma dor incapacitante. Solicitou-se ao participante que marcasse um X no local 

da linha onde exemplificasse a intensidade da dor no exato momento da avaliação.Além da 

avaliação inicial e final,este teste foi realizado após o término de cada uma das 10 

sessões(BRIGANÓ; MACEDO, 2005; SERRANO, 2002). 
 

Figura 2- Escala Analógica Visual (EVA). 

 

FONTE: BRIGANÓ; MACEDO, 2005 

4.2 Mobilidade Lombar: 

Foram utilizados três métodos para avaliar a mobilidade da coluna lombar: Teste da 

distância do 3º dedo ao solo, Goniometria e Fotogrametria.  

4.2.1 Teste da distância do 3° dedo ao solo: 

Com relação ao teste da distância do 3º dedo ao solo (Figura 3), solicitou-se aos 

pacientes, que o mesmo ficasse em posição ortostática, com os pés separados na linha do 

quadril, mantendo joelho estendido e calcanhar encostado no solo, em seguida é solicitado 

que o indivíduo realize uma flexão de tronco mantendo os braços estendidos e que tentasse 

aproximar o máximo possível a mão ao solo.  Logo após, com auxílio de uma fita métrica, 

mensuramos a distância entre a ponta do 3º dedo e solo. O valor mensurado, em centímetros, 

é considerado como a variável de mobilidade da coluna lombar do indivíduo(BRIGANÓ; 

MACEDO, 2005; PUPPIN et al., 2011). Este teste foi aplicado durante as avaliações inicial e 

final de cada indivíduo, ou seja, antes da primeira sessão e após a décima sessão. 
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Figura 3 - Representação do teste da distância do 3o dedo ao solo. 

 

FONTE: Própria autoria. 

4.2.2 Goniometria: 

Com relação a goniometria (Figura 4), este teste refere-se à medida de ângulos 

articulares dos indivíduos e foi aplicada antes da primeira sessão e após a última sessão de 

mobilização neural. Para minimizar os erros de medição, o fisioterapeuta responsável passou 

por um treinamento. Os goniômetros podem ser de plástico ou de metal e ter diferentes 

tamanhos, porém todos com o mesmo padrão básico. Todos têm um corpo e dois braços: um 

móvel e outro fixo. No corpo do goniômetro, estão as escalas, podendo ser um círculo 

completo (0 a 360º) ou de meio círculo (0 a180º).  

Este teste apresenta algumas vantagens: ele é um instrumento barato, de fácil 

manuseio e que permite que as medidas sejam tomadas rapidamente. A precisão da medida é 

influenciada pelas diferentes articulações as serem medidas, pelo procedimento utilizado, 

pelas diferentes patologias, e pela utilização do movimento passivo ou ativo durante a 

realização da goniometria (CIPRIANO, 2005). 

Figura 4 –Goniômetro. 

 

FONTE: Imagem retirada do site do fabrincante - CARCI -http://loja.carci.net 

Utilizou-se as medidas de goniometria da articulação do quadril dos participantes 

deste estudo tanto para flexão de coxa, sendo a amplitude variando entre 0 - 131º± 6,4 o, 



 

 

quanto extensão, sendo a amplitude articular variando 

indivíduo para indivíduo, para mais ou menos que estes valores 

2005). 

Para medida da flexão de quadril

articulação do quadril com o joelho fletido

• Posição ideal: o indivíduo deverá ficar deitado em decúbito dorsal.

• Braço fixo do goniômetro: deve ser colocado na linha médica axilar do tronco.

• Braço móvel do goniômetro: paralelo sobre a superfície lateral da coxa, em direção ao 

côndilo lateral do fêmur. 

• Eixo: aproximadamente no nível do tracanter maior.

Figura 

Para a medida da extensão de quadril

• Posição ideal: o indivíduo deverá ficar em decúbito ventral.

• Braço fixo do goniômetro: o goniômetro será colocado na linha 

• Braço móvel do goniômetro: colocá

ao côndilo lateral do fêmur. 

• Eixo: aproximadamente no nível do trocanter maior.

• Observação: o indivíduo deverá manter as espinhas ilíacas ânter

leito, a fim de garantir a não movimentação da coluna lombar

quanto extensão, sendo a amplitude articular variando entre 0 -13º ± 5,4 

indivíduo, para mais ou menos que estes valores estabelecidos 

Para medida da flexão de quadril, é realizada na superfície lateral da coxa sobre a 

m o joelho fletido (Figura 5). 

Posição ideal: o indivíduo deverá ficar deitado em decúbito dorsal. 

xo do goniômetro: deve ser colocado na linha médica axilar do tronco.

Braço móvel do goniômetro: paralelo sobre a superfície lateral da coxa, em direção ao 

côndilo lateral do fêmur.  

Eixo: aproximadamente no nível do tracanter maior. 

Figura 5 - Goniometria de flexão de quadril. 

FONTE: CIPRIANO, 2005. 

Para a medida da extensão de quadril (Figura 6): 

Posição ideal: o indivíduo deverá ficar em decúbito ventral. 

Braço fixo do goniômetro: o goniômetro será colocado na linha axilar média do tronco.

Braço móvel do goniômetro: colocá-lo ao longo da superfície lateral da coxa, em direção 

ao côndilo lateral do fêmur.  

Eixo: aproximadamente no nível do trocanter maior. 

Observação: o indivíduo deverá manter as espinhas ilíacas ântero-superiores apoiadas no 

leito, a fim de garantir a não movimentação da coluna lombar. 
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5,4 o, podendo variar de 

estabelecidos (CIPRIANO, 

é realizada na superfície lateral da coxa sobre a 

xo do goniômetro: deve ser colocado na linha médica axilar do tronco. 

Braço móvel do goniômetro: paralelo sobre a superfície lateral da coxa, em direção ao 

 

axilar média do tronco. 

lo ao longo da superfície lateral da coxa, em direção 

superiores apoiadas no 



 

 

Figura 

4.2.3 Fotogrametria: 

Para a avaliação postural por 

Software para Avaliação Postural. É um software de acesso livre e gratuito, com banco de 

dados e acessível através da internet, desenvolvido através de fomentos 

nacional, e está disponível na internet para download através do site 

http://demotu.org/sapo/(FAPESP, [s.d.]; FERREIRA et al., 2010)

As mensurações e parâmetros estabelecidos por este software permitem uma 

demonstração ipsilateral e contralateral

ratificando seu propósito.  

Utilizou-se uma câmera fotográfica 

com 13.0 MP de resolução F 2,1 autofocus

foram recortadas e tiveram seu brilho melhorado nos programa

Photo Paint TM, e os parâmetros de fotogrametria estabelecidos através do programa SAPO. 

Os pacientes foram 

quadrado de EVA medindo 40cm x 40cm, com demarcações para o

de 13cm de largura que ficarão entre os pés do paciente, podendo ele aumentar esse 

espaçamento até a borda do tablado, conforme o tecido adiposo das coxas, sem cal

vestidos com roupa de banho

ombros de ambos os lados (direita e esquerda). O paciente ficou 

câmera que foi apoiada em móvel com altura de 80 cm do chão em ambiente com iluminação 

fluorescente (Figura 7)(FERREIRA et al., 2010)

Tais pacientes tiveram

circulares medindo 12mm de diâmetro, podendo ser na cor vermelha ou verde, conforme a 

tonalidade da pele do paciente, de fato que facilitasse

mensuração das medidas no programa. 

Figura 6 - Goniometria de extensão de quadril. 

FONTE: CIPRIANO, 2005. 

Para a avaliação postural por meio da Fotogrametria utilizamos o software SAPO 

Software para Avaliação Postural. É um software de acesso livre e gratuito, com banco de 

dados e acessível através da internet, desenvolvido através de fomentos 

, e está disponível na internet para download através do site 

(FAPESP, [s.d.]; FERREIRA et al., 2010). 

As mensurações e parâmetros estabelecidos por este software permitem uma 

ipsilateral e contralateral da eficácia do tratamento de Mobilização Neu

 

uma câmera fotográfica acoplada ao celular modelo Samsung G600FY, 

com 13.0 MP de resolução F 2,1 autofocus& LED flash, acoplada à um celular

foram recortadas e tiveram seu brilho melhorado nos programas Coral Draw TM e Corel 

Photo Paint TM, e os parâmetros de fotogrametria estabelecidos através do programa SAPO. 

 fotografados em solo sem desnível ou degraus e sobre um tablado 

quadrado de EVA medindo 40cm x 40cm, com demarcações para o posicionamento dos pés 

de 13cm de largura que ficarão entre os pés do paciente, podendo ele aumentar esse 

espaçamento até a borda do tablado, conforme o tecido adiposo das coxas, sem cal

vestidos com roupa de banho, em dois posicionamentos diferentes, em flex

de ambos os lados (direita e esquerda). O paciente ficou à uma distância 

apoiada em móvel com altura de 80 cm do chão em ambiente com iluminação 

(FERREIRA et al., 2010). 

Tais pacientes tiveram pontos marcados em seu corpo com etiquetas autoadesi

circulares medindo 12mm de diâmetro, podendo ser na cor vermelha ou verde, conforme a 

idade da pele do paciente, de fato que facilitasse a visualização no momento da 

mensuração das medidas no programa.  
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Software para Avaliação Postural. É um software de acesso livre e gratuito, com banco de 
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O ambiente onde foram capturadas as imagens, faz parte do complexo de ambulatórios 

da Unidade de Atenção à Saúde da Universidade Nove de Julho, UNINOVE, Campus 

Vergueiro em São Paulo- SP. 

Figura 7 - Representação gráfica do posicionamento do paciente e da câmera para noção de 

distanciamento e enfoque. 

 

FONTE: Imagem adaptada de FERREIRA et al., 2010.   

 

Os pacientes foram colocados na seguinte posição para a coleta das imagens 

fotográficas: 

• Flexão de tronco até o limite suportado pelo paciente, complementada por flexão de 

ombro em 90°, extensão de punho em 0°, extensão completa dos dedos e extensão 

completa do joelho, com vista bilateral 

Este programa utiliza de pontos pré-determinados para a fotogrametria. Para a 

mensuração dos pontos correspondetes, foi necessária a criação de oito novos pontos com o 

objetivo de uma mensuração mais precisa do tratamento, tais pontos foram designados de 

mob1 a mob8 e foram utilizados em angulações específicas e pertinentes, sempre destacados 

nas cores amarela, vermelho ou azul. 

Pontos látero-fletido: pontos com vista lateral com paciente executando flexão de 

tronco até o limite suportado, complementada por flexão de ombro em 90°, extensão de punho 

em 0°, extensão completa dos dedos e extensão completa do joelho em 0°, com vista bilateral 

(Figura 8).  

• Tragus D/E – Ponto Central da Crista Ilíaca D/E: 2- mob8; 

• Ponto Central da Crista Ilíaca D/E – Trocanter do Fêmur D/E – Projeção da Linha 

Articular do Joelho D/E – Maléolo Lateral: mob 8 – 23 - 30; 
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• Extremidade distal do Quinto Metacarpo D/E – Maléolo Lateral D/E: mob2 – 30; 

• C7 –Ângulo Inferior da Escápula Direita D/E – Transição da vertebra L5- S1: mob7 – 7 - 

mob8. 

Figura 8 - Representação dos pontos látero-fletidos. 

 

FONTE:Imagem adaptada deCARREGARO et al, 2007 

O ponto 2 - mob 8, representado pela linha amarela na figura 9, caracteriza-se por um 

ângulo em linha horizontal, que liga o Tragus a crista ilíaca, e que partindo do zero pode 

aumentar ou diminuir o grau de angulação. Representa o movimento da cabeça em relação a 

crista ilíaca e coluna lombar, ou seja, quando mais o indivíduo abaixar a cabeça em relação ao 

solo, sem forçar flexão ou extensão da coluna cervical, mantendo o pescoço em posição 

neutra, maior será a mobilidade da coluna lombar.  

Já o ponto mob 8 - 23 - 30, representado pela linha verde na figura 9, e caracteriza-se 

por um ângulo formado por três pontos, crista ilíaca, trocânter maior e maléolo lateral. Este 

ângulo está associado a mobilidade do quadril, ou seja, quanto mais fechado ou menor estiver 

o ângulo, maior a mobilidade do quadril.  

O ponto mob 2 - 30, representado pela linha laranja na figura 9, e também representa 

um ângulo em linha horizontal, que não parte da linha 0o dependendo da mobilidade do 

indivíduo. Este caracteriza-se pela mobilidade associada de quadril e coluna lombar. Ao 

realizar esta medição no momento da foto, deve-se atentar para o indivíduo não realizar 

protusão escapular, pois poderá alterar os resultados. Ainda este ângulo, assemelha-se a 

medição realizada pelo teste da distância do 3o dedo ao solo.  

Já o ponto mob 7 - 7 mob 8, representado pela linha vermelha na figura 9, também é 

um ângulo formado por três pontos, vértebra C7, ângulo inferior da escápula e a transição 
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entre as vértebras L5-S1. Caracteriza-se pela mobilidade da coluna torácica, e quanto menor o 

ângulo significa maior a mobilidade. 

Figura 9 - Representação dos pontos analisados na fotometria. Ponto 2 - mob 8 representado 

em amarelo; mob 8 - 23 - 30 em verde; mob 2 - 30 em laranja; e mob 7 - 7 - mob 8 em 

vermelho. 

 

FONTE: Própria autoria. 

4.3 Sensibilidade periférica: 

Ao avaliar a sensibilidade dolorosa periférica nos indivíduos, utilizou-se o Kit de 

Monofilamentos de Semmes-Weinstein (Figura 10), que tem como finalidade avaliar e 

quantificar o limiar de pressão, nos dermátomos da pele, sendo que, no presente estudo foram 

aplicados nos que correspondem a L4, L5 e S1, a fim de confirmar qualquer 

comprometimento nervoso associado a lombalgia, assim como observar uma melhora da 

sensibilidade após o tratamento relacionado a melhora da condutibilidade do impulso nervoso 

associado a técnca.  

Cabe mencionar, que este teste foi aplicado antes da primeira e após o término da 10a 

intervenção da técnica de mobilização neural, assim como durante todas as intervenções 

realizadas. Os filamentos foram aplicados sobre a superfície dorsal e plantar de ambos os pés 

dos indivíduos, e o filamento com duas respostas consecultivas pelo indivíduo é considerado 

com sensível pelo mesmo. 

Esse aparelho possui seis tubos de plásticos; cada um com um par de monofilamentos 

de nylon especial. As diferenças entre eles são descritas por cores, onde cada cor indica uma 

medida de força, em gramas. A espessura e a força necessária para dobrá-lo e aplica-lo, são 

fornecidas pelo fabricante SORRI®-BAURU, e varia de 0,05 a 300 g. As cores e valores dos 
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filamentos são: verde (0,05 g), azul (0,2 g), violeta (2,0 g), vermelho escuro (4,0 g), laranja 

(10,0 g), vermelho magenta (300 g).  

Cada filamento é aplicado de forma perpendicular à superfície da pele do voluntário, 

onde em seguida é realizada uma pressão leve capaz de atingir uma força suficiente para 

causar uma curvaturano filamento, porém, sem permitir que ele deslize sobre a pele, sendo o 

tempo de aplicação em cada ponto de 5 segundos, por filamento (M.S; et al., 2009). 

Figura 10 -Kit de Monofilamentos de Semmes-Weinstein, do fabricante SORRI-BAURU. 

 

 FONTE:Imagem retirada do site do fabricante - SORRI-BAURU -www.sorribauru.com.br 

4.4 Dosagem das Citocinas: 

Coletou-se o tecido sanguíneo dos pacientes, de cada grupo para avaliar o possível 

impacto da técnica frente às interleucinas pró e anti-inflamatória.Foram realizadas duas 

coletas, sendo: a medida inicial (primeira sessão) e após a última sessão (décima sessão) de 

tratamento.  

O tecido sanguíneo foi inicialmente armazenado após a coleta e centrifugado por 20 

minutos a 3000 rpm.  Para a dosagem de citocinas IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 e TNF-α foram 

utilizados reagentes específicos contidos no kit Milliplex®TMMap (Millipore Corporation, 

Darmstadt- Germany), através do teste de ELISA ou Multiplex (Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) conforme o protocolo especificado pelo fabricante.  

Brevemente, adicionamos 200μL de solução tampão por poço (placa de 96 poços), em 

seguida homogeneizamos durante dez minutos em temperatura ambiente. A seguir, o 

sobrenadante foi retirado e adicionado 25μL da solução padrão por poço, previamente 

preparada e, em seguida, adicionada os controles, as amostras e as beads. 

Seguindo isso, a placa foi incubada durante uma hora, à temperatura ambiente e em 

seguida foi incubada overnight a uma temperatura de 4ºC, sob agitação constante. Em 

seguida, o conteúdo foi despejado e a placa lavada (Wash buffer, 200µL em cada poço), 

durante três vezes.  
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Após a lavagem foi adicionado 25µL dos anticorpos de detecção na placa que foi 

mantida sob agitação constante em temperatura ambiente. Posteriormente foram adicionados 

25µL do complexo estreptavidina-ficoeritrina por poço e a placa permaneceu em agitação por 

30 minutos em temperatura ambiente.  

Após o tempo determinado de incubação a placa foi novamente lavada durante 3 vezes 

com o mesmo tampão. Ao final das lavagens, foi adicionada uma solução de parada 

(SheatFluid), 125μL por poço.  

Por fim, a placa foi lavada para a leitura no aparelho Bioplex-200 System (Bio-Rad). 

A concentração mínima detectada (CMD) foi calculada pelo aparelho em pg/mL e dada a 

curva padrão foi comparada com cada amostra para as diferentes citocinas.  

Toda a coleta do material foi realizada na Universidade Nove de Julho, mas a análise 

das citocinas, quantificação, ensaios foram realizados no Laboratório de Neuroanatomia 

Funcional da Dor, na Universidade de São Paulo, Departamento de Anatomia -ICB/USP.  

4.5 Qualidade de vida: 

 Assim como os outros desfechos analisados, como a intensidade da dor e mobilidade 

da coluna lombar, a qualidade de vida foi mensurada por meio da aplicação dos questionários 

de qualidade de vida que foram realizados em dois períodos, na medida inicial, ou seja, antes 

do início do tratamento, e na medida final, após o término da 10a intervenção.  

Cabe mencionar que estes questionários são padrões na clínica para avaliar a 

influência da dor no desenvolvimento e realização das atividades de vida diária de pacientes, 

assim como sua influencia na vida social e domínio psicológico. 

Além disso, esses questionários são autopreenchidos pelos pacientes, o que demanda 

uma boa capacidade cognitiva e uma boa interpretação dos dados propostos por estes 

questionários, para serem analisados e então respondidos. 

4.5.1 World Health Organization Quality of Life(WHOQOL-bref): 

A fim de uniformizar a avaliação da qualidade de vida dos participantes do estudo, 

utilizamos o questionário WHOQOL-bref, onde consiste em um questionário curto e de rápida 

aplicação, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera as duas 

últimas semanas vividas pelos respondentes. É composto por um total de 26 questões, sendo 

que a primeira questão se refere a qualidade de vida de modo geral e a segunda com a 

satisfação do indivíduo perante a própria saúde. As outras 24 questões, são divididas em 
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domínios, sendo eles: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Ainda este 

questionário pode ser utilizado tanto para a avaliação de indivíduos saudáveis como para 

populações acometidas por agravamentos e/ou doenças crônicas por ser um instrumento que 

avalia a percepção pessoal da qualidade de vida(BERLIM; FLECK, 2003; GONÇALVES; 

VILARTA, 2004; PEDROSO, 2010). 

Este questionário tem um tempo médio de preenchimento de no máximo dez minutos 

e para calcular os escores obtidos com a aplicação da escala, atribui-se uma nota que pode 

variar de um a cinco a pontos para cada questão, onde quanto maior a nota melhor é o 

resultado. (ANEXO A). 

Cabe mencionar que, para realizar os cálculos dos escores e a estatística descritiva do 

WHOQOL-bref, de forma automatizada, será utilizada a ferramenta proposta por Pedroso et 

al, 2010, conforme o download disponível emhttp://www.brunopedroso.com.br/whoqol-

bref.html(PEDROSO, 2010). 

4.5.2 Questionário de Incapacidade de Roland Morris – RMDQ: 

Este questionário foi desenvolvido por Roland e Morris em 1983, e foi aplcada a sua 

versão em português aos sujeitos do estudo(MONTEIRO, 2010). Este questionário consiste 

em avaliar a gravidade e o nível de incapacidade física induzida pela dor lombar através de 24 

alternativas com respostas dicotômicas (sim ou não).  

O questionário foi preenchido pelos voluntários, demonstrando seu sucesso ou 

dificuldade em realizar suas tarefas de vida diária associadas à sua dor, e o resultado final do 

questionário é a soma da quantidade de“sins” ou das respostas assinaladas.  

Para o preenchimento deste questionário é solicitado ao voluntário que leia todas as 

frases contidas na lista e que assinale somente as frases em que ele tiver certeza que o 

descrevam atualmente, ou ainda descreva sua situação atual em realizar as atividades com a 

dor nas costas.Como alguns pacientes tiveram alguma dificuldade em ler ou compreender as 

instruções do questionário, a leitura foi feita em conjunto com os pesquisadores(ANEXO B). 

4.5.3 Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI – versão 2.0): 

Aplicou-se o Oswestry Disability Index versão 2.0, validado em 2007 por Vigatto et al 

(VIGATTO; ALEXANDRE; CORREA FILHO, 2007). Este questionário tem como principal 

objetivo avaliar as diferentes disfunções apresentadas pelos indivíduos com dores na coluna 
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por meio da análise das diferentes atividades cotidianas destes pacientes, informando o quanto 

está afetando sua capacidade para viver o dia a dia.  

A escala consiste em uma lista de dez perguntas com seis possíveis respostas, cada 

resposta tem uma pontuação variando de 0 a 5, na ordem em que estão listadas, ou seja, o 

primeiro valor é 0 e o último valor é 5. A primeira pergunta avalia a intensidade da dor e as 

demais avaliam o efeito causado pela dor no desempenho das atividades da vida diária, como 

cuidados pessoais, vestir-se, dormir e assim por diante (ROLAND; FAIRBANK, 2000). 

Para analisar a pontuação total obtida neste questionário, existe uma fórmula 

matemática que pode ser usada. Depois de somar todos os resultados marcados pelos 

indivíduos do questionário, utilizou-se uma fórmula matemática para calcular a pontuação 

total obtida em porcentagem para cada voluntário. A pontuação total é dividida pelo número 

de perguntas respondidas dividido por 5. O resultado dessa divisão é multiplicado por 100 e 

os valores finais são dados em porcentagens, portanto ([pontuação ÷ (número de questões 

respondidas X 5)] X 100) (ROLAND; FAIRBANK, 2000). Solicita-se ao participante 

assinalar somente uma das alternativas, sendo esta a que melhor o descreva naquele exato 

momento (ANEXO C). 

4.6 Mobilização Neural: 

Neste estudo, a técnica utilizada, consiste em aplicar em cada paciente, um número total 

de 10 intervenções, em dias intercalados, com duração total de 10 minutos, sendo esse 

totaldividido em quatro séries de 2 minutos com intervalo de 30 segundos entre cada série 

conforme o protocolo porposto por Santos et al 2012 (SANTOS et al., 2012).  

A aplicação da técnica é realizada com o participante sentado em uma cadeira adequada, 

com encosto para apoiar a coluna durante a intervenção, com quadril flexionado (90°) e 

joelhos estendidos (Figura 11). A seguir, o fisioterapeuta aplica a técnica somente no membro 

inferior em que o indivíduo apresente algum comprometimento decorrente da dor lombar, 

observado no exame físico realizado previamente, ou em caso de ausência de irradiação para 

algum dos membros a técnica foi aplicada no membro inferior direito, de acordo com o estudo 

realizado por Santos et al 2012(SANTOS et al., 2012). 

Cabe mencionar que, apenas na última série de aplicação da técnica durante as 

intervenções, é associada a flexão ativa de cervical, onde o paciente entrelaça os dedos e 

coloca a mão na região occipital do crânio mantendo o queixo o mais próximo possível do 
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tórax, nesta posição é possível observar uma tensão aumentada no neuroeixo quando 

associada a técnica. 

Figura 11 - Representação da aplicação da técnica de Mobilização Neural. 

 

FONTE: Própria autoria. 

• 1 - Com o paciente sentado e apoiado no encosto, deve-se levantar a perna a ser tratada até 

que o membro inferior fique completamente estendido. 

• 2 - Realizar uma abdução seguida de uma rotação interna e uma exacerbação da extensão 

até que o paciente mensure algum desconforto (que não deve ser dor). 

• 3 e 4 - Realizar de forma alternada os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar por 

cerca de cinco vezes. 

• 5 e 6 - Realizar a elevação e depressão do membro de forma alternada por cerca de cinco 

vezes. 

• Os passos 3-4 e 5-6 deverão ser alternados entre si até o final de uma série de 2 minutos. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

A análise estatística dos dados referentes a intensidade de dor (EVA) e sensibilidade 

periférica, foram representados como média ± e.p.m. A análise estatística foi gerada 

utilizando o programa GraphPad Prism versão 7 (GraphPad Software Inc., CA, USA) e a 

comparação estatística entre os grupos foi realizada usando a análise de variância de uma via 

(One-way ANOVA), seguidas pelo pós-teste de Tukey (teste T). O índice de significância foi 

considerado de p ≤ 0,05. 

Já os dados referentes a mobilidade lombar (teste do 3o dedo ao solo, goniometria e 

fotometria) foram representados como média ± e.p.m. A análise estatística foi gerada 

utilizando o programa GraphPad Prism versão 7 (GraphPad Software Inc., CA, USA). A 

comparação estatística entre os grupos e tempos foi realizada usando a análise de variância de 

duas vias (Two-way ANOVA) e seguidas pelo pós-teste de Tukey (teste T). O índice de 

significância foi considerado de p ≤ 0,05.  
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6. RESULTADOS: 

Um total de 46 indivíduos concluíram este estudo e foram analizados de acordo com a 

ficha de caracterização preenchida na avaliação inicial. As principais características dos 

participantes de cada grupo estão descritas na Tabela 2, a seguir, e os resultados foram 

homogêneos quanto a idade e gênero entre os grupos com lombalgia crônica. 

Tabela 1 - Caracterização da amostra final do estudo. 

GRUPOS: Grupo 
Controle 

Grupo MOB Grupo MOB 
+ MED 

IDADE MÉDIA 28 ± 10,35 45,72 ± 14,92 44,36 ± 16,54 

GÊNERO 
HOMENS 2 11 5 

MULHERES 4 13 11 

ESCOLARIDADE 

Ensino 
Fundamental 

0 0 2 

Ensino Médio 

Completo 
4 17 13 

Ensino superior 

completo 
1 6 1 

Incompleto 0 0 0 

ESTADO 
OCUPACIONAL 

Trabalho em 
período integral 

1 11 1 

Trabalho meio 

período 
1 9 3 

Desempregado 0 1 6 

Aposentado 0 1 1 

Incapaz 0 0 3 

Estudante 4 2 2 

6.1 Intensidade de Dor: 

Avaliada por meio da Escala Analógica Visual (EVA), conforme detalhado no tópico 

“Avaliação”, e após posterior alocação dos indivíduos nos grupos correspondentes. 

Conforme podemos observar no Gráfico 1 na medida inicial (MI), os indíviduos do 

grupo MOB, respresentado pela cor vermelha no gráfico, apresentavam uma média de dor na 

EVA de 7,20, já os indivíduos do grupo MOB+MED, representado pela cor azul no gráfico, 

apresentaram uma média inicial semelhante ao do grupo tratado apenas com a técnica, uma 
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média de 7,26 na EVA, não demonstrando diferença significativa entre a média inicial obtida 

entre os grupos de indivíduos com dor e que receberam tratamento com a técnica. 

Os resultados demonstram grande melhora do quadro álgico nestes pacientes que 

foram tratados com mobilização neural. Esta melhora pode ser observada a partir da da 2ª 

sessão (* p<0,001) de tratamento para o grupo tratado apenas com a mobilização neural 

(MOB), e a partir da 4ª sessão (# p<0,02) para os pacientes tratados com a mobilização neural 

associada a medicação (MOB+MED). Ainda, é possível observar, que esta melhora é 

contínua ao longo das 10 sessões de tratamento com a mobilização neural em ambos os 

grupos. 

Ao final da 10a intervenção com a técnica, o grupo MOB, representado pela cor 

vermelha no gráfico, apresentou uma pontuação média na EVA de 1,50. Já o grupo 

MOB+MED, representado pela cor azul no gráfico, demonstrou uma pontuação média na 

EVA de 2,2. Esses resultados, não demostraram diferença significativa entre os grupos MOB 

e MOB+MED na medida final (MF). A diferença entre a MI e MF, da intensidade de dor na 

EVA de ambos os grupos, caracterizou uma redução na intensidade da dor de 

aproximadamente 60% entre os dois perídos.  

Ainda, como mencionado anteriormente, foi realizado o follow-upde cada 

indivíduo,para verificar como estes pacientes estariam após 30 dias da última sessão. 

Observou-se uma média de 1,41 na escala EVA para o grupo MOB e uma média de1,73 na 

escala EVA para o grupo medicamentoso MOB + MED. 

Com relação ao grupo Controle, composto por indivíduos sem qualquer tipo de dor ou 

lesão e que receberam o tratamento com a técnica de mobilização neural, notou-se que o nível 

de intensidade da dor na escala EVA, manteve-se em zero tanto nas medidas inicial e final 

quanto no follow up, o que sugere a idéia de que a técnica por si só não é capaz de causar dor 

imediatamente após sua aplicação, assim como por um período de 30 dias após sua aplicação. 

Portanto, cabe mencionar, que não houvediferença estatística significativa entre os 

grupos MOB e MOB+MED, o que nos faz sugerir que a técnica de Mobilização 

Neuralisolada, é capaz de melhorar o quadro álgico desses indivíduos, e ainda, podendoser 

considerada uma terapia adjuvante ao tratamento medicamentoso dos pacientes. 
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Gráfico 1 -Intensidade da dor antes (MI), durante e após (MF e FP) o tratamento (MOB n = 24), associado 

medicação (MOB+MED n= 16) e indivíduos saudáveis (Controle n=6).*p<0,001 representa a diferença entre MI 

e os períodos analisados no grupo MOB, e # p<0,02 representa uma diferença entre MI e os períodos analidados 

no grupo MOB+MED. 

6.2 Teste da Distância do 3o dedo ao solo: 

O teste da distância do 3º dedo ao solo, auxiliou na avaliação da mobilidade dos 

pacientes, conforme detalhado no tópico “Avaliação”, efoi realizado após posterior alocação 

dos indivíduos nos grupos correspondentes. 

O grupo MOB, representado pela cor vermelha no Gráfico 2, na avaliação inicial (MI), 

observou-se a média dedistância do solo pré-tratamento de 19,42 cm. Posteriormente, estes 

mesmos indivíduos iniciaram o tratamento para lombalgia crônica apenas com a técnica de 

Mobilização Neural.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), para averiguar a 

eficácia do tratamento ao final das 10 intervenções com a aplicação da técnica e obteve-se 

uma médiade 14,95 cm de distância do solo. Esta melhora foi estatisticamente significativa 

para a mobilidade da coluna lombar após o tratamento com o protocolo proposto (*p<0,04). 

Já o grupo MOB+MED, representado pela cor azul no gráfico 2, na avaliação inicial 

(MI), observou-se a média de distância do solo pré-tratamento de 22 cm, mesmo com os 

pacientes já em uso da medicação para controle da dor.Após o término do tratamento, na 

medida final (MF), obteve-se a média de 15,14 cm de distância ao solo. Sendo possível 

observar melhora estatisticamente significativa (#p<0,008) para a mobilidade da coluna 

lombar após o tratamento com a técnica de Mobilização Neural associada a terapia 

medicamentosa. 
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 Além disso, cabe mencionar, que ao realizar uma comparação dos resultados obtidos 

entre ambos os grupos, MOB e MOB+MED, não se pôde observar uma diferença 

estatisticamente significativa, tanto para a avaliação inicial (MI) quanto para a avaliação final 

(MF).  

Ainda, com relação ao grupo Controle,que foi composto por indivíduos sem qualquer 

tipo de dor ou lesão e que receberam o tratamento com a técnica de mobilização neural, nota-

se que não houve diferença estatisticamente significativa entre ambos os períodos analisados 

(MI e MF) para mobilidade da coluna lombar por meio do teste da distância do 3o ao solo, 

sendo que na medida inicial (MI) observou-se uma média de distância de 2 cm do solo, e na 

medida final (MF) uma média de 1,16 cm de distância do solo. 

Esses resultados, sugerem que em indivíduos com dor lombar crônica, o tratamento 

proposto pode auxiliar na melhora da mobilidade lombar, uma vez que houve a redução da 

intensidade de dor associada, sendo que o os resultados obtidos com o grupo controle, nos 

levam a crer que como não houve a presença de um quadro álgico associado, não houve 

consequentemente, melhora da mobilidade.  

 
Gráfico 2 - Mobilidade da Coluna lombar antes (MI) e após (MF) o tratamento. *p<0,004 representa uma 

diferença entre MI e MF no grupo MOB, e # p<0,008 representa uma diferença entre MI e MF no grupo 

MOB+MED. 

6.3 Goniometria: 

A goniometria, auxiliou na avaliação da mobilidade dos pacientes, conforme 

detalhado no tópico “Avaliação”, e foi realizada após posterior alocação dos indivíduos nos 

grupos correspondentes. Para verificar a mobilidade através da goniometria, utilizou-se a 

medida realizada na perna ipsilateral a lesão/dor, ou seja, foi utilizada a medida em graus (o) 

da perna que recebeu o tratamento, em todos os grupos. 

O grupo MOB na medida da flexão de quadril com joelhos fletidos em decúbito 

dorsal, como representado no Gráfico 3, na avaliação inicial (MI) representada pela cor preta, 
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pode-se observar uma média de87,92o de flexão de quadril. Posteriormente a essa medição, 

osindivíduos iniciaram o tratamento para lombalgia crônica apenas com a técnica de 

Mobilização Neural.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para averiguar a eficácia do tratamento ao final das 10 intervenções com 

a aplicação da técnica e obteve-se uma médiade 98,57o de flexão de quadril com flexão de 

joelho em decúbito dorsal. Esta melhora foi estatisticamente significativa para a goniometria 

após o tratamento com o protocolo proposto (*p<0,04). 

 
Gráfico 3 -Goniometria de flexão de quadril com flexão de joelho ipsilateral antes (MI) e após (MF) o 

tratamento no grupo MOB. *p<0,04 representa uma diferença entre MI e MF. 

Ainda, no grupo MOB na medida da extensão de quadril em decúbito ventral, como 

representado no Gráfico 4, na avaliação inicial (MI) representada pela cor preta no gráfico, 

pode-se observar uma média de13,8o de extensão de quadril.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para averiguar a eficácia do tratamento, obteve-se uma médiade 18,2o de 

extensão de quadril em decúbito ventral. Esta melhora foi estatisticamente significativa para a 

goniometria após o tratamento com o protocolo proposto (*p<0,04). 

 
Gráfico 4 -Goniometria de extensão de quadril ipsilateral antes (MI) e após (MF) o tratamento no grupo MOB. 

*p<0,04 representa uma diferença entre MI e MF. 

Já no grupo MOB+MED, na medida da flexão de quadril com joelhos fletidos em 

decúbito dorsal, como representado no Gráfico 5, na avaliação inicial (MI) representada pela 
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cor preta, pode-se observar uma média de93o de flexão de quadril. Após essa medição, 

estesindivíduos iniciaram o tratamento para lombalgia crônica através da técnica de 

Mobilização Neural associada a terapia medicamentosa.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para verificar a eficácia do tratamento medicamentoso associado a 

técnica e obteve-se uma médiade 97,54o de flexão de quadril com flexão de joelho em 

decúbito dorsal. Esta melhora foi estatisticamente significativa para a goniometria após o 

tratamento com o protocolo proposto (*p<0,02). 

 
Gráfico 5 -Goniometria de flexão de quadril com flexão de joelho ipsilateral antes (MI) e após (MF) o 

tratamento no grupo MOB+MED. *p<0,02 representa uma diferença entre MI e MF. 

Ainda, no grupo MOB+MED na medida da extensão de quadril em decúbito ventral, 

como representado no Gráfico 6, na avaliação inicial (MI) representada pela cor preta no 

gráfico, pode-se observar uma média de8,75o de extensão de quadril.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para verificar a eficácia do tratamento, obteve-se uma médiade 18,87o de 

extensão de quadril em decúbito ventral. Esta melhora foi estatisticamente significativa para a 

goniometria após o tratamento com o protocolo proposto (*p<0,04). 

 
Gráfico 6 -Goniometria de extensão de quadril ipsilateral antes (MI) e após (MF) o tratamento no grupo 

MOB+MED. *p<0,04 representa uma diferença entre MI e MF. 

Já o grupo CONTROLE, na medida da flexão de quadril com joelhos fletidos em 

decúbito dorsal, como representado no Gráfico 7, na avaliação inicial (MI) representada pela 
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cor preta, pode-se observar uma média de82,83o de flexão de quadril. Após essa medição, 

estes indivíduos iniciaram o tratamento com o protocolo da técnica de mobilização neural 

proposto.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para verificar se houve alguma alteração na amplitude articular causada 

pela mobilização neural, e obteve-se a médiade 97,5o de flexão de quadril com flexão de 

joelho em decúbito dorsal. Este resultado não demonstrou-se estatíticamente significativo, 

entre os dois períodos analisados, sugerindo que em indivíduos saudáveis a mobilização 

neural não foi capaz de modificar a amplitude de movimento articular. 

 
Gráfico 7 -Goniometria de flexão de quadril com flexão de joelho ipsilateral antes (MI) e após (MF) o 

tratamento no grupo CONTROLE. 

Ainda, no grupo CONTROLE, na medida da extensão de quadril em decúbito ventral, 

como representado no Gráfico 8, na avaliação inicial (MI) representada pela cor preta no 

gráfico, pode-se observar uma média de8,71o de extensão de quadril.  

Após o término do tratamento, foi realizada a avaliação final (MF), representada pela 

cor cinza no gráfico, para verificar a eficácia do tratamento, obteve-se uma médiade 9,85o de 

extensão de quadril em decúbito ventral. Também não houve diferença estatíticamente 

significativa nesta medida, entre os dois períodos analisados, sugerindo novamente que em 

indivíduos saudáveis a mobilização neural não seria capaz de modificar a amplitude de 

movimento articular. 

 
Gráfico 8 -Goniometria de extensão de quadril ipsilateral antes (MI) e após (MF) o tratamento no grupo 

CONTROLE. 
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6.4 Fotogrametria: 

 A fotogrametria, foi realizada com intuito de auxiliar na medida da mobilidade da 

coluna lombar e quadril dos indivíduos participantes deste estudo, complementando os dados 

obtidos nos outros dois testes aplicados, Goniometria e 3o dedo ao solo. 

Foi realizada a fotogrametria dos indivíduos em flexão de tronco tanto do lado direito, 

quanto esquerdo. Foi possível fazer a análise de quatro principais grupos de angulações que 

predizem sobre a mobilidade da coluna lombar isolada (2 - mob 8), a mobilidade de quadril 

isolada (mob 8 - 23 - 30), a mobilidade de coluna lombar e quadril associados (mob 2 - 30) e a 

mobilidade da coluna torácica em relação a coluna lombar (mob 7 - 7 - mob 8). 

No grupo MOB, foram analisados 7 indivíduos, e ao comparar os dados de antes (MI) 

e após (MF) a aplicação do protocolo proposto observamos diferença estatisticamente 

significativa entre os dois períodos para os pontos: mob 2 - 30 (*p<0,0006) e mob 7 - 7- mob 

8 (*p<0,02) na flexão de tronco em vista lateral direita (Tabela 2). Já para a flexão de tronco 

em vista lateral direita, pudemos observar diferença estatisticamente significativa para os 

pontos: 2 - mob 8 (*p<0,0002) e mob 2 - 30 (*p<0,0002) (Tabela 3). 

Tabela 2 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo MOB 

sob flexão de tronco na vista direita. 

GRUPO MOB - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA DIREITA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 12° 15,7° p <0,08 

MOB 8 - 23 - 30 152° 147,2° p >0,05 

MOB 2 - 30 45,1° 42,8° * p <0,0006 

MOB 7 - 7 - MOB 8 133,6° 137° * p<0,02 

Tabela 3 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo MOB 

sob flexão de tronco na vista esquerda. 

GRUPO MOB - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA ESQUERDA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 23,1° 21,7° * p <0,0002 

MOB 8 - 23 - 30 149,8° 144° p <0,16 

MOB 2 -30 42,5° 42,5° * p <0,0002 

MOB 7 - 7 - MOB 8 129,6° 132,8° p <0,17 



 

 

55 

No grupo MOB + MED, foram analisados 4 indivíduos, e ao comparar os dados dos 

períodos analisados, antes (MI) e após (MF) a aplicação do protocolo proposto observamos 

diferença estatisticamente significativa entre os dois períodos para os pontos: 2 - mob8 

(*p<0,01) e mob 2 - 30 (*p<0,02) na flexão de tronco em vista lateral direita (Tabela 4). Já 

para a flexão de tronco em vista lateral direita, pudemos observar diferença estatisticamente 

significativa para os pontos: mob 8 - 23 - 30 (*p<0,05) e mob 7 - 7 - mob 8 (*p<0,05) (Tabela 

5). 

Tabela 4 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo MOB 

+ MED sob flexão de tronco na vista direita. 

GRUPO MOB + MED - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA DIREITA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 26,5° 30,3° * p <0,01 

MOB 8 - 23 - 30 131,2° 135,2° p <0,12 

MOB 2 - 30 31,7° 26,4° * p <0,02 

MOB 7 - 7 - MOB 8 121,1° 129,1° p <0,27 

Tabela 5 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo MOB 

+ MED sob flexão de tronco na vista esquerda. 

GRUPO MOB + MED - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA ESQUERDA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 14,4° 15,1° p <0,33 

MOB 8 - 23 - 30 138,6° 151,5° * p <0,05 

MOB 2 - 30 36,8° 29,7° p <0,13 

MOB 7 - 7 - MOB 8 130,8° 133,6° * p <0,05 

No grupo CONTROLE, foram analisados 6 indivíduos, e ao comparar os dados dos 

períodos analisados, antes (MI) e após (MF) a aplicação do protocolo proposto observamos 

diferença estatisticamente significativa entre os dois períodos para os pontos: mob 8 - 23 - 30 

(*p<0,01) e mob 2 - 30 (*p<0,007) na flexão de tronco em vista lateral direita (Tabela 6). Já 

para a flexão de tronco em vista lateral direita, pudemos observar diferença estatisticamente 

significativa para os pontos: mob 2 - 30 (*p<0,01) e mob 7 - 7 - mob 8 (*p<0,03) (Tabela 7). 
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Tabela 6 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo 

CONTROLE sob flexão de tronco na vista direita. 

GRUPO CONTROLE - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA DIREITA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 36° 36,1° p <0,10 

MOB 8 - 23 - 30 144,5° 130,9° * p <0,01 

MOB 2 - 30 10,9° 9° * p <0,007 

MOB 7 - 7 - MOB 8 137,4° 130,5° p <0,33 

Tabela 7 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) do grupo 

CONTROLE sob flexão de tronco na vista esquerda. 

GRUPO CONTROLE - FLEXÃO DE TRONCO - VISTA ESQUERDA 

ÂNGULO MI MF valor de P 

2 - MOB 8 34,9° 39,2° p <0,07 

MOB 8 - 23 - 30 143,6° 135,1° p <0,06 

MOB 2 - 30 10,7° 8,6° * p <0,01 

MOB 7 - 7 - MOB 8 133,9° 136,2° * p <0,03 

6.5 Sensibilidade Periférica: 

Para avaliar o limiar de sensibilidade periférica dos indivíduos, foi utilizado o Kit de 

Monofilamentos de Semmes-Weinstein do fabricante SORRI®-BAURU, nos dermátomos da 

pele que correspondem a L4, L5 e S1. A espessura e a força necessária para dobrá-lo e aplicá-

lo, varia de 0,05 a 300 g (verde - 0,05 g, azul - 0,2 g, violeta - 2,0 g, vermelho escuro - 4,0 g, 

laranja - 10,0 g, vermelho magenta - 300 g), como foi descrito no tópico “Avaliação”.  

Como previamente descrito, a medida do limiar de sensibilidade periférica foi 

realizada antes (MI), durante e após (MF) o tratamento, para verificar se haveria um efeito 

imediato da aplicação da técnica de mobilização neural sobre a sensibilidade. 

Nossos resultados demonstraram que o grupo de indivíduos com dor e tratado com a 

mobilização neural associada ao medicamento (MOB+MED), apresentou-se mais 

comprometido em relação ao grupo com dor e tratado com a técnica, porém, sem 

medicamento (MOB) (Gráfico 9).  

O grupo MOB+MED, inicialmente obteve média correspondente a medida inicial (MI) 

de 2,2 g, correspondendo ao filamento de cor violeta (2,0 g), terceiro filamento do kit. A partir 

da 1a intervenção com a técnica, foi possível observar diferença significativa em relação a MI 
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(*p<0,03). Essa redução no limiar sensitivo, ainda, manteve-se em decrescente até a medida 

final (MF) (**p<0,001), onde a média foi de 0,5 g, que corresponde ao segundo filamento do 

kit (azul – 0,2 g), demonstrando que houve redução desse limiar, ou seja, o tratamento foi 

eficaz emmelhorar a sensibilidade dos indivíduos do grupo MOB+MED. 

Já no grupo MOB, os indivíduos nãose apresentavam com comprometimento como o 

do grupo MOB+MED, apesar de inicialmente (MI) demonstrarem uma sensibilidade média de 

1,03 g, o que no kit representa também o filamento de cor violta (2,0 g). Ainda, como é 

possível observar no gráfico a seguir, houve diferença significativa em relação a medida 

inicial (MI) a partir da 8a intervenção com a técnica (#p<0,04). Ainda, o grupo MOB, 

apresentou na medida final (MF) um limiar sensitivo de 0,37 g que corresponde ao filamento 

de cor azul (0,2 g) demonstrando diferença estatisticamente significativa em relação a medida 

inicial (MI) (##p<0,02). 

O grupo CONTROLE, assim como esperado, não apresentou alteração no limiar de 

sensibilidade durante os períodos analisados, uma vez que os indivíduos que compuseram 

esse grupo eram considerados indivíduos saudáveis, sem dores na coluna lombar e nos 

membros inferiores, ou outros tipos de lesões e/ou doenças que pudessem afetar a 

sensibilidade periférica.  

Ainda, inicialmente (MI) esses indivíduos do grupo CONTROLE apresentaram um 

limiar médio de 0,07 g, o que corresponde ao filamento de cor verde (0,05 g) do kit. Ao 

decorrer das intervenções, esse grupo também não apresentou diferença significativa do limiar 

de sensibilidade, o que sugere que esses indivíduos não apresentavam nenhuma disfunção que 

pudesse vir a alterar sua sensibilidade periférica. Além disso, na medida final (MF), esses 

indivíduos apresentaram um limiar de 0,05 g, correspondendo ao filamento inicial, de cor 

verde (0,05 g) do kit. 

Vale ressaltar, quehouve diferença estatisticamente significativa entre os grupos MOB 

e MOB+MED (p<0,0001). E, ressaltamos queos indivíduos do grupo MOB+MED, 

apresentavam-se mais comprometidos em relação ao grupo MOB, o que justifica a a diferença 

estatisticamente significativa entre eles.  

Cabe mencionar, que os indivíduosdo grupo MOB, mostraram diferença 

estatisticamente significativanos períodos a partir da medida inicial (MI) até a 2a intervenção 

com a técnica em relação ao grupo CONTROLE (&p<0,05), sugerindo que estes os 

indivíduos, poderiam estar se nivelando aos indivíduos saudáveis após a 2a intervenção.Ainda, 

os indivíduos do grupo MOB+MED, também apresentaram diferença estatíticamente 
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significativa entre a medida inicial (MI) até a 2a intervenção com a técnica em relação ao 

grupo CONTROLE (&&p<0,04) 

Portanto, frente a esses resultados, sugere-se que a técnica de mobilização neural, em 

indivíduos que apresentam algum grau de comprometimento do limiar sensitivo, pode ser 

eficaz em auxiliar na melhora da sensibilidade periférica, e sugerindo que a mobilização 

neural pode estar atuando, como descrito na literatura, na condutibilidade do impulso nervoso 

periférico, assim como sendo um coadjuvante ao tratamento medicamentoso.  

 
Gráfico 9 -Sensibilidade periférica antes (MI), durante e após (MF) o tratamento de cada grupo analisado.  

*p<0,03 representa a diferença entre MI e 2a intervenção no grupo MOB+MED; **p<0,001 representa a 

diferença entre MI e MF no grupo MOB+MED; #p<0,04 representa a diferença entre MI e 8a intervenção no 

grupo MOB; ##p<0,02 representa a diferença entre MI e MF no grupo MOB; &p<0,05 representa a diferença 

entre o grupo MOB e o grupo CONTROLE; &&p<0,04 representa a diferença entre o grupo MOB+MED e o 

grupo CONTROLE. 

6.6 Análise de citocinas: 

Para a quantificação das citocinas pró e anti-inflamatórias foi utilizado o Kit Multiplex da 

marca Milliplex®TMMap (Millipore Corporation, Darmstadt- Germany) para a realização do 

ensaio imunoenzimático. Avaliou-se neste estudo as citocinas IL-1ß, IL-4, IL-6, IL-10 e TNF-

α, de indivíduos pertencentes somente ao grupo MOB, em dois momentos, na medida inicial 

(MI), onde as colunas respresentadas são de cor preta, e a medida final (MF), representada 

pelas colunas em cinza (Gráfico 10). 

Com relação ao ensaio para avaliar o envolvimento das IL-1ß, IL-6 e TNF-α, os 

resultados obtidos demonstram que houvediminuição estatisticamente signifivativana 

concentração das citocinas IL-1ße TNF-α(Gráfico 10A e B, respectivamente), aose comparar 

as médias obtidas na medida inicial (MI) e final (MF), ou seja, antes e após a aplicação do 
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protocolo de tratamento proposto apenas em indivíduos do grupo MOB. Ainda, ao analisar a 

citocina IL-6, que é considerada uma citocina pró-inflamatória e também modulatória, 

observou-se um aumentoestatíticamente significativo da mesma na medida final(MF), ou seja, 

após o término do tratamento com a técnica de mobilização neural (*p<0,009) (Gráfico 10 C). 

 

Gráfico 10 A, B e C: Análise IL-1ß (A) , TNFa  (B) e IL-6 (C) antes (MI) e após (MF) o tratamento com 

mobilização neural, N=11 do grupo MOB. 

Ainda, ao analisar a citocina anti-inflamatória IL-4 (Gráfico 11 A),foi possível observar 

diferença significativa entre os dois períodos analisados, antes (MI) e após (MF) a aplicação 

do tratamento proposto (*p<0,03). Já com relação a citocina anti-inflamatória IL-10 (Gráfico 

11 B), não foi possível observar nenhuma diferença significativa entre os dois períodos 

analisados.  

 

Gráfico 11 A e B:Análise de IL-4 (A) e IL-10 (B) antes (MI) e após (MF) o tratamento.N=11 grupo MOB. 

Essa diferença observada ao se comparar os dois períodos analisados (antes -MI e após 

-MF o tratamento) nos sugere a ideia de que a técnica de Mobilização Neural foi capaz de 

atuar na regulaçãodo quadro inflamatório associado e também causado pela disfunção 

apresentada pelos indivíduos, uma vez que foram seguidos todos os critérios de inclusão e 
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exclusão para este estudo, o que elimina grande parte da possível presença de qualquer fator 

que pudesse levar a uma alteração destas citocinas analisadas. 

6.7 Qualidade de vida: 

6.7.1 World Health Organization Quality of Life (WHOQOL- bref): 

Foi aplicado o questionário WHOQOL-bref composto por um total de 26 questões, 

divididas em domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, conforme 

demonstrado nos gráficos a seguir. 

Com o intuito de avaliar a qualidade de vida antes e depois do tratamento prosposto, 

este questionário foi aplicado em dois períodos, na medida inicial (MI) antes de se iniciar o 

protocolo do tratamento, e na medida final (MF) após o término das 10 sessõres de 

tratamento. 

Este questionário foi avaliado pelo método desenvolvido por PEDROSOet al., 2010, 

que desenvolveu um método de análise do questionário que utiliza o Microsoft Excel para 

identificar as médias e desvios padrão para cada indivíduo e unificando-os em um gráfico, que 

varia de 0 a 100, e contém todos os domínios analisados pelo quetionário.  

No grupo MOB,ao comparar o Gráfico 12 A e B, que representam a medida inicial 

(MI) e a medida final (MF) respectivamente, observamos uma redução importante 

principalmente no domínio físico que compreende sobretudo a percepçãoda dor e do 

desconforto perante seu dia a dia, assim como associada a outros fatores como a fadiga, a 

mobilidade e o sono. Nos domínios psiocológico e relações pessoais, não observamos 

diferença entre os dois períodos em que foi aplicado o questionário. E no domínio meio 

ambiente, houve uma redução na medida final comparada a medida inicial, porém atribuímos 

essa diferença apenas a interpretação dos indivíduos perante as questões analisadas.  

A)                                                                               B) 

 

Gráfico 12 A e B:Análise da medida inicial (MI) e medida final (MF) do questionário WHOQOL- bref no grupo 
MOB. *p≤ 0,05 entre MI e MF. 

* 

* 
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No grupo MOB + MED, ao comparar o Gráfico 13 A e B, que representam a medida 

inicial (MI) e a medida final (MF) respectivamente, não foi possível observar diferença entre 

os domínios analisados pelo questionário entre os dois períodos estudados. 

 

 

A)                                                                               B) 

 

Gráfico 13 A e B:Análise da medida inicial (MI) e medida final (MF) do questionário WHOQOL- bref no grupo 
MOB + MED. 

Ainda, no grupo CONTROLE, também ao comparar o Gráfico 14 A e B, que 

representam a medida inicial (MI) e a medida final (MF) respectivamente, não foi possível 

observar qualquer diferença entre os domínios analisados pelo questionário entre os dois 

períodos estudados. 

A)                                                                               B) 

 

Gráfico 14 A e B: Análise da medida inicial (MI) e medida final (MF) do questionário WHOQOL- bref no 
grupo CONTROLE. 

6.7.2Questionário de Incapacidade de Roland – Morris (RMDQ): 

Foi aplicado o questionário Roland-Morris, traduzido e validado para a língua 

portuguesa em 2010 por Monteiro et al., sendo compostos de 24 alternativas, onde os 

voluntários devem assinalar as alternativas correspondentes como a sua vida diária ao 

executar suas tarefas com êxito ou com dificuldade associando a dor lombar (MONTEIRO, 

2010).  

Este questionário permitiu analisar agravidade existente e o nível de incapacidade 

física causada pela dor lombar em cada voluntário do estudo. Além disso, é composto por 24 

perguntas de autopreenchimento que os voluntários preencheram em menos de 10 minutos. 

As perguntas listadas apresentam respostas dicotômicas (sim ou não) e o resultado final do 
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questionário corresponde à soma dasrespostas sim ou as respostas assinaladas(MONTEIRO, 

2010).  

Ao somar as respostas sim e atingindo o valor igual ou inferior a 10 pontos, mostra 

que o indivíduoportador de lombalgia se apresenta sem qualquer tipo de incapacidade, ou 

seja, apesar da dor, não há impedimento para a realização de suas tarefas de vida diária. 

Porém, se a somatória variar entre 11 a 14 alternativas sim/assinaladas, indica uma 

incapacidade leve ou moderada deste indivíduo em realizar suas atividades diárias. Já quando 

as respostas positivas forem iguais ou superiores a 15, indica que este indivíduo apresenta 

uma incapacidade grave(MONTEIRO, 2010). 

Nos resultados obitidos no presente estudo, podemos observar na Tabela 8 o nível de 

incapacidade dos indivíduos com lombalgia crônica, associada ou não a irradiação para um 

dos membros inferiores, dos grupos MOB e MOB+MED, e dos indivíduos saudáveis e sem 

dor do grupo Controle, em dois períodos, ou seja, antes e após o tratamento com o protocolo 

de Mobilização neural proposto. 

No grupo MOB, para este questionário obtivemos um número final de 17 indivíduos. 

Na medida inicial, observamos que 15 indivíduos se apresentaram no parâmetro normal, não 

apresentando nenhum tipo de incapacidade ao realizar as atividades de vida diária; já 2 

indivíduos do mesmo grupo, apresentaram na medida inicial, uma incapacidade grave ao 

realizar as atividades de vida diária. Após o término do tratamento, este questionário foi 

reaplicado, e 16 dos indivíduos apresentaram-se no parâmetro normal, ou seja, apenas 1 dos 

indíviduos com incapacidade grave retornou aos níveis de normalidade; além disso, 1 dos 

indivíduos que também apresentava um nível grave de incapacidade, reverteu parcialmente 

seu quadro, apresentando uma incapacidade leve/moderada ao realizar as atividades de vida 

diária. 

No grupo MOB+MED, obtivemos um número final de 11 indivíduos. Na medida 

inicial, observamos que 6 indivíduos se apresentaram no parâmetro normal, não apresentando 

nenhum tipo de incapacidade ao realizar as atividades de vida diária; 3 indivíduos 

apresentaram uma incapacidade leve/moderada ao realizar as atividades de vida diária; já 2 

indivíduos do mesmo grupo, apresentaram na medida inicial, uma incapacidade grave ao 

realizar as atividades de vida diária. Após o término do tratamento, o questionário foi 

reaplicado, e 9 dos indivíduos apresentaram-se no parâmetro normal, ou seja, 3 dos indíviduos 

com algum grau de incapacidade, retornaram aos níveis de normalidade; além disso, 2 

indivíduos que apresentavam um nível grave de incapacidade, não obtiveram melhora no 

quadro de incapacidade ao realizar as atividades de vida diária. 
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Já para o grupo Controle, composto por 5 indivíduos saudáveis, sem queixas de dor 

lombar e sem lesão, inicialmente os mesmos apresentavam parâmetros normais, não 

apresentando nenhum tipo de incapacidade ao realizar as atividades de vida diária, sendo que 

este resultado se manteve após o término da aplicação do protocolo proposto. 

Os resultados obtidos neste questionário, sugerem que o protocolo proposto neste 

estudo, foi capaz de auxiliar na melhora da incapacidade leve e moderada dos indivíduos 

tratados apenas com a técnica de mobilização neural e também associada ao tratamento 

medicamentoso. Cabe mencionar que os indivíduos tratados com a associação dos tratamentos 

(grupo MOB+MED), apresentavam um nível de incapacidade maior em relação ao grupo 

MOB. 

Tabela 8 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) sobre o 

Questionário de Incapacidade de Roland-Morris (RMDQ) nos grupos MOB, MOB+MED e 

Controle, antes e após o tratamento proposto. 

QUESTIONÁRIO DE INCAPACIDADE DE ROLAND-MORRIS (RMDQ) 

GRUPO-MEDIDA 0 a10 - Normal 
11 a 14 – Incapacidade 

leve/moderada 

15 a 24 – 

Incapacidade grave 

MOB - MI 15 0 2 

MOB -MF 16 1 0 

MOB+MED - MI 6 3 2 

MOB+MED - MF 9 0 2 

CONTROLE – MI 5 0 0 

CONTROLE – MF 5 0 0 

6.7.3Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI): 

Após a realização da medida inicial do ODI foi realizada a aplicação da fórmula 

matemática para avaliar o grau de incapacidade dos indivíduos. Na medida inicial (MI) o ODI 

pode ser classificado em cinco níveis ou estágios de incapacidade. O primeiro nível ou estágio 

classificado entre 0-20%, caracteriza uma incapacidade mínima associada as atividades. A 

segunda etapa, entre 21 a 40%, caracteriza uma incapacidade moderada. Seguido pelo 

intervalo entre 41-60%, que caracteriza uma incapacidade grave. Já o intervalo entre 61-80% 

caracteriza uma imobilização. E, finalmente, o intervalo entre 80-100%, caracteriza uma 

invalidez. 
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Na medida final (MF) do ODI, foi avaliado o efeito do tratamento na evolução da 

condição clínica após a aplicação da fórmula matemática. A primeira etapa classifica a 

evolução em excelente na faixa de 0 a 20%. O intervalo entre 21 a 40% classifica a evolução 

em ótimo. O intervalo entre 41 a 60%, classifica a evolução em uma manutenção. E por fim, o 

intervalo entre 61-100%, classifica a evolução após o tratamento como uma piora. 

Comparando-se a medida inicial e final do ODI, pode-se observar melhora da condição 

clínica dos sujeitos avaliados nos dois grupos, MOB e MOB + MED, onde a maioria dos 

indivíduos analisados após o tratamento obteve uma resposta excelente com o protocolo 

proposto. Apenas o grupo Controle manteve os mesmos resultados em ambas as 

medidasrealizadas, caracterizando uma ausência de incapacidade ou qualquer 

comprometimento dos indivíduos (Tabela 9). 

Tabela 9 - Análise dos resultados obtidos na medida inicial (MI) e final (MF) sobre o Índice 

de Incapacidade de Oswestry (ODI) nos grupos MOB, MOB+MED e Controle, antes e após o 

tratamento proposto. 

ÍNDICE DE INCAPACIDADE DE OSWESTRY (ODI) 

GRUPO-MEDIDA 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 80-100% 

MOB - MI 7 7 1 1 0 

MOB -MF 14 1 1 0 0 

MOB+MED - MI 0 8 3 0 0 

MOB+MED - MF 7 2 2 0 0 

CONTROLE – MI 5 0 0 0 0 

CONTROLE – MF 5 0 0 0 0 
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7. LIMITAÇÕES: 

Durante realização deste trabalho, foram encontradas limitações quanto ao recrutamento e 

manutenção dos pacientes em aderir o tratamento, já que a maioria vem apresentando uma 

melhora rápida de seu quadro inicial, abandonando o tratamento antes de seu fim.  

Outra limitação encontrada é devidoao tratamento ocorrer três vezes na semana, muitos 

pacientes encontram-se em seu período produtivo, ou seja, muitos estão trabalhando, e o 

atendimento dos pacientes para aplicação do tratamento ocorre no período da tarde (das 14:00 

as 18:00 horas de segundas, quartas e sextas-feiras), e muitos deixam de participar do projeto.  

Ainda, os indivíduos a serem recrutados para receber o tratamento, devem ter um grau de 

escolaridade que permita que o mesmo tenha a capacidade de ler, interpretar e responder os 

questionários de qualidade de vida.  

Mesmo com as limitações relacionadas acima, não houveram impedimentos para a 

realização do trabalho, mas limitou o número de indivíduos disponíveis e que puderam ser 

recrutados para a aplicação do tratamento. 
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8. DISCUSSÃO: 

A dor lombar representa um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo, o que 

provoca um elevado impacto social e econômico efetivo na sociedade, associado ao alto nível 

de incapacidade e ausência ao trabalho (BEVAN, 2015; DAGENAIS; CARO; HALDEMAN, 

2008; GBD, 2016; REID; HARKER; BALA, 2011). 

Alguns estudos demonstram que os custos associados à dor lombar crônica excedem 

alguns bilhões de dólares (DAGENAIS; CARO; HALDEMAN, 2008), o que nos mostra quão 

importante é a busca por tratamentos efetivos e de baixo custo e rápida aplicação, visando 

minimizar os impactos financeiros globais causados pela dor lombar crônica.As diretrizes 

européias para dor lombar crônica recomendam vários tipos de tratamentos conservadores 

para essa condição, dentre elas, terapias manuais, como as manipulações e as mobilizações 

(AIRAKSINEN; BROX; CEDRASCHI, 2006). 

Algumas revisões sistemáticas afirmam que o uso de manipulação e mobilização para 

tratar dor lombar crônica podem ter efeitos positivos, porém, enfatizam que o seu efeito pode 

variar de acordo com o tempo de aplicação, manuseio do paciente e do fisioterapeuta, tipo de 

técnica selecionada, faixa de aplicação e os desfechos a serem analisados (BRONFORT et al., 

2004; FURLAN et al., 2012). 

A mobilização neural é um tipo de mobilização, e uma técnica fisioterapêutica não 

invasiva, que visa restabelecer a condutibilidade do impulso nervoso, reduzindo 

consequentemente a intensidade da dor causada por uma neuropatia periférica e, em alguns 

estudos com animais de laboratório com dor neuropática,essa técnica tem sido capaz de 

regenerar o nervo ciático após a sua aplicação(SANTOS et al., 2012, 2014). 

Baseando-se nos resultados obtidos até o presente momento neste estudo, pode-se sugerir 

que, a técnica de mobilização neural quando aplicada em indivíduos com lombalgia crônica, 

associada ou não a síndromes compressivas, tanto de maneira isolada, como também através 

da sua associação com a terapia medicamentosa, foi capaz de reverter o quadro álgico dos 

indivíduosavaliados e tratados, além de melhorar a sua capacidade funcional, demonstrando 

assim, a sua importância para a prática clínica diária.  

Ainda, em um estudo de caso realizado por Cleland et al.,2004, que utilizou a técnica de 

mobilização neural para tratar dor neurogênica na parte posterior da perna, os autores sugerem 

que a mobilização neural é uma estratégia de manejo efetiva tanto para reduzir a intensidade 

de dor, como para melhorar da mobilidade passiva de quadril(CLELAND; HUNT; PALMER, 

2004). 



 

 

67 

Além disso, em um recente estudo em animais, utilizando-se o modelo experimental de 

neuropatia periférica diabética dolorosa, foi constatado que,após a aplicação do protocolo de 

mobilização neural, os pesquisadores observaram uma redução da hipersensibilidade 

mecânica, induzida pela neuropatia diabética (ZHU et al., 2018), corroborando com resultados 

encontrados pelo nosso grupo onde também em animais experimentais, esta mesma técnica 

foi bastante efetiva na redução do quadro nociceptivo após a lesão crônica no nervo isquiático 

(SANTOS et al., 2012). 

Com relação aos estudos com pacientes, Serrano et al., 2002, afirma que a dor é 

impossível de se medir direta e objetivamente, mas que seria possível realizar uma estimativa 

quantitativa da intensidade da dor, com a EVA (Escala Visual Analógica), sendo esta, uma 

das melhores escalas utilizadas para tornar a descrição da dor mais objetiva e precisa, e 

sendoo métodoescolhido para este trabalho (SERRANO, 2002). 

De uma maneira geral, foi possível observar uma melhora significativa na resposta 

nociceptiva dos pacientes tratados com a técnica de Mobilização Neural, ou seja, os 

indivíduos obtiveram uma melhora no quadro álgico após receber o tratamento proposto. 

Cabe mencionar, que os resultados obtidos frente a sintomatologia dolorosa dos voluntários 

com lombalgia crônica, irradiada ou não para um dos membros inferiores,e tratados com a 

técnica de mobilização neural, foi avaliada e mensurada por meio da EVA, corroboram com o 

estudo de Boeing em 2004 que tratou indivíduos com lombociatalgia por meio de uma das 

variações da técnica, e avaliou a dor por meio dessa escala(BOEING, 2004).  

Em outro estudo, é afirmado pelo autor, que os pacientes com quadro de 

lombociatalgia que foram submetidos ao tratamento com a técnica de mobilização neural, 

obtiveram uma redução estatisticamente significativa da sintomatologia dolorosa após a 

aplicação da técnica (HALL, 2004). 

Além disso, essa técnica mostrou-se, no presente estudo, como uma possível terapia 

coadjuvante ao tratamento medicamentoso, uma vez que não demonstrou efeitos colaterais, 

assim como já é descrito na literatura, podendo então auxiliar na redução da dose e período de 

administração dos medicamentos para o controle da dor, sendo estes sim, possíveis portadores 

de inúmeros efeitos colaterais, além de em muitos casos por si só, não serem capazes de 

reduzir alguns quadros de hiperalgesia e alodínia, como também auxiliar na melhorada 

incapacidade funcional dos indivíduos. 

Quando foi analisada a capacidade funcional de todos os voluntários, também foi 

observado melhora em sua mobilidade. Foi observado uma melhora estatisticamente 

significativa na mobilidade da coluna lombar dos indivíduos com dor lombar, com ou sem 
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associação de medicamentos, e que foram avaliados através do teste da distância do terceiro 

dedo ao solo. Observou-se uma média de 23% de melhora da mobilidade para pacientes sem 

uso de medimentos e 31% para os pacientes que utilizavam medicação juntamentecom o 

tratamento com a mobilização neural.  

Estes dados corroboram com os dados obtidos por Boeing (2004), onde os autores 

aplicaram o teste de Shöber,outro teste clínicoamplamente utilizadopara a avaliaçãoda 

mobilidade lombar. Este autor demonstrou resultados similares aos obtidos no presente 

estudo,ou seja, o autorobservou uma melhora na mobilidade de pacientes com 

lombociatalgiatratados com a técnica(BOEING, 2004). Ainda, em outro estudo mais recente, 

realizado por Barbosa et al., 2015, que também utilizou o teste de Shöber, os autores 

observaram uma melhora significante da mobilidade lombar dos indivíduos com quadro de 

lombociatalgiasubmetidos ao tratamento mesmo tratamento(BARBOSA; LEAL, 2015). 

Ainda, com intuito de auxiliar na medida da mobilidade da coluna lombar e quadril 

dos indivíduos, foram utilizadas duas técnicas complementares, a goniometria e 

fotogrametria. Em ambos os testes, observamos uma melhora na amplitude de movimento dos 

pacientes após o tratamento com a técnica de mobilização neural. Com relação a goniometria, 

observamos um aumentoda amplitude de movimento articular tanto na flexão quanto na 

extensão de quadril dos voluntáriosde ambos os grupos com lombalgia crônicaem relação ao 

grupo controle. Porém, não foi observada uma diferençaestatisticamente significativa em 

relação ao grupo tratado apenascom mobilização neural e o grupo tratado com a técnica 

associado ao tratamento medicamentoso. 

Para as mensurações dos ensaios de fotogrametria, foi utilizado um software capaz de 

permitir uma análise ipsi e contralateral, das angulações antes e após o tratamento. Ainda, os 

resultados obtidos por este estudo, demonstraram um efeito positivo e estatíticamente 

significativo, nas quatro principais angulações analisadas, nos três grupos de voluntários 

estudados.  

Foi possível observar principalmente, uma melhora nos pontos que caracterizam a 

mobilidade de quadril isolada, na mobilidade torácica em relação a lombar, e na mobilidade 

lombar isolada no grupo tratado com apenas com a técnica (MOB). Já no grupo que associou 

o tratamento medicamentoso com a técnica (MOB+MED), foi observada uma melhora em 

todos os pontos analisados, o que caracteriza uma melhora na mobilidade lombar isolada, na 

mobilidade de quadril isolado e associado a coluna lombar, e na mobilidade torácica em 

relação a lombar. E no grupo de voluntários saudáveis (CONTROLE), foi observado uma 



 

 

69 

melhora na mobilidade de quadril isolado e associado a coluna lombar e na mobilidade da 

coluna torácica em relação a lombar. 

Vale ressaltar que, há uma grande carência de estudos que associam o tratamento para 

a lombalgia crônica com a técnica de mobilização neural, ecom seus efeitos avaliados através 

dafotogrametria. Em um estudo recente, Maggi et al., 2016, analisou a fotogrametria da região 

lombar de indivíduos com lombalgia, e praticantes de musculação, e correlacionou os dados 

obtidos com a intensidade de dor, funcionalidade e flexibilidade. Os resultados obtidos pelos 

autores, sugerem que há uma tendência de quanto maior for a intensidade da dor, maior seria 

incapacidade e menor a flexibilidade dos indivíduos, sendo estes resultados compatíveis aos 

apresentados no presente estudo (MAGGI et al., 2016). 

Os resultados obtidos pelo presente estudo, também corroboram com os resultados 

obtidos por Sweeney e Harms (1996), onde em seu estudo foram avaliados e tratados com a 

técnica de mobilização neural, indivíduos que apresentavam quadros de alodínia, hiperalgesia 

e diminuição da amplitude de movimento no membro superior direito, tendo como resultados 

a reversão do quadro de alodínia e hiperalgesia, inicialmente observados, além da melhora da 

amplitude de movimento do membro superior comprometido(SWEENEY; HARMS, 1996).  

Em um estudo comparativo entre a mobilização neural e alongamento, Webright et al. 

1997, observaram que houve uma melhora estatísticamente significativa da amplitude de 

movimento articular em ambos os grupos estudados, porém ressaltam que a técnica de 

mobilização neural mostrou-se mais efetiva em relação aos alongamentos (WEBRIGHT; 

RANDOLPH; PERRIN, 1997). Igualmente, Smaniotto e Fonteque, 2004, verificaram qual a 

influência da técnica de mobilização do sistema nervoso sobre a amplitude de movimento do 

quadril. Estes autores demontraramque houve um aumento na amplitude de movimento do 

quadril após a aplicação da técnica de mobilização neural, sugerindo assim, que a técnica é 

eficaz, resultados estes que corroboram com os apresentados no presente estudo 

(SMANIOTTO; FONTEQUE, 2004). 

Além da capacidade funcional, foi avaliado, utilizando-se os monofilamentos de 

Semmes-Weinstein, a possibilidade de quantificar o limiar de pressão/limiar sensitivo nos 

dermátomos da pele destes pacientes. Este teste tem o intuito de confirmar possíveis 

comprometimento nervoso que podem estar associados a lombalgia crônica, bem como 

observar se o tratamento leva a uma melhora da condutibilidade do impulso nervoso 

associado ou não à técnica. Os resultados obtidos, demonstraram uma melhora significativa 

na sensibilidade periférica ao se comparar os dados adquiridos antes e após o tratamento com 
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o protocolo de mobilização neural. Cabe mencionar que, também há uma grande escassez de 

estudos que comprovem a influência da mobilização neural sobre a sensibilidade periférica. 

Cabral, 2014, em seu estudo, demonstrou a eficácia da aplicação da mobilização 

neural em indivíduos com neuropatia hansênica em membro superior sobre a sensibilidade 

periférica, utilizando os mesmos monofilamentosusados neste estudo (CABRAL, 2014).  

Visto que o protocolo aqui utilizado foi bastante efetivo em melhorar o quadro álgico, 

a mobilidade e a sensibilidade dos pacientes, o próximo passo foi analisar possíveis 

parâmetros sistêmicos, em que esta técnica poderia interferir no paciente. Para tanto, foi 

coletado o sangue destes indivíduos e analisou-sea participação de interleucinas no soro 

sanguineo. Alguns estudos apontam o envolvimento de citocinas pro-inflamatórias, no sangue 

e tecidos, de pacientes ou animais experimentais, portadores de quadros de dores neuropáticas 

ou crônicas (CUI et al., 2000; LICHTMAN, 2007). 

Os resultados obtidos no presente estudodemonstraram que as citocinas pró-

inflamatórias, IL-1β e TNF-α, tiveram sua expressão reduzida no soro sanguineo dos 

pacientes tratadosapenas com a técnica de mobilização neural e um aumento de IL-4, 

umainterleucinas anti-inflamatória, após tratamento. 

Ainda, cabe mencionar, que após o tratamento houve um aumento da interleucina IL-

6, que se caracteriza por uma citocina pró-inflamatória de caráter modulatório, uma vez que, 

juntamente com a IL-1β e o TNF-α, pode atuar tanto liberando receptores para algumas 

citocinas pró-inflamtórias, como estimulando a síntese de receptores e peptídeos opióides no 

gânglio da raiz posterior (DRG), que são axonalmente transportados para os tecidos 

periféricos inflamados, contribuindo assim para a analgesia(PUEHLER et al., 2004; 

RITTNER; BRACK; STEIN, 2008; ZHANG; AN, 2007). 

Estudos anteriores também demonstraram que há um aumento dos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias no plasma de pacientes com dores neuropáticas (KRAYCHETE et al., 2009) 

e uma redução da concentração de citocinas pró-inflamatórias (IL-1 ß e TNF-α) após 

tratamento de animais com atécnica de mobilização neural (ZHU et al., 2018). 

Outro ponto também proposto neste projeto, foi de avaliar a qualidade de vida, 

analisando-seo nível de incapacidade induzida pela dor lombar em cada voluntário do estudo, 

utilizando-se os questionários: WHOQOL-bref, o Questionário de Incapacidade deRoland-

Morris (RMDQ) e o Índice de Incapacidade Oswestry (ODI).Estes questionários são 

amplamente utilizados, na clínica e na pesquisa, para a avaliação a qualidade de vida de 
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indivíduos com dor lombar, e a relação entre as suas atividades de vida diária que podem estar 

recebendo influência da dor. 

Os dados obtidos no questionário WHOQOL-bref, nos períodos pré e pós tratamento, 

demonstraram que houve diferença apenas no grupo MOB, ao compararmos o domínio físico, 

que compreende a percepção da dor e do desconforto perante suas atividades e seu dia a dia, 

além da associação da dor com fatores como fadiga, mobilidade e o sono. Ainda, no grupo 

MOB, foi observada uma pequena diferença no domínio ambiental, o que se sugere como 

uma diferença por interpretação dos pacientes, uma vez este dado está relacionado com o 

meio em que o indivíduo vive, sua casa, meio de transporte, e condições climáticas, por 

exemplo. 

Além disso, neste questionário não foi observada uma diferença, em nenhum dos 

domínios analisados (físico, psicológico, relações pessoais e ambientais), para os grupos 

MOB+MED e CONTROLE. Fato este que, também pode estar correlacionada a interpretação 

de dados pelos pacientes no momento da resposta ao questionário. 

Estes dados, corroboram em parte com os dados achados por Stefane et al., 2013, onde 

em seu estudo, realizou a avaliação da percepção da dor, a incapacidade e qualidade de vida 

de indivíduos com lombalgia crônica. Os autores observaram que o domínio físico, observado 

através do questionário WHOQOL-bref, foi o mais intensamente alterado, e sugeriram que 

esta alteração está fortemente associada ao nível de incapacidade dos indivíduos(STEFANE et 

al., 2013) 

Ao analisar os dados adquiridos antes e após o tratamento, observa-se que o grupo 

MOB, obteve uma melhora em relação ao questionário RMDQ, quando comparou-se os dois 

períodos analisados, demonstrando que grande parte dos voluntários tiveram o quadro de 

incapacidade revertido. Ainda, os voluntários do grupo MOB+MED, em relação a análise pré 

e pós tratamento do questionário RMDQ, também obtiveram seu quadro de incapacidade 

parcialmente revertido, uma vez que dois dos voluntários, com incapacidade grave, não 

apresentaram diferença entre os dois períodos analisados. Já o grupo CONTROLE, como 

esperado, não demosntrou nenhum grau de incapacidade nos dois períodos analisados. Estes 

dados sugerem que a mobilização neural pode ser eficaz em auxiliar na melhora da 

incapacidade leve e moderada.  

Estes dados corroboram com o estudo de Machado e Bigolin, 2010, onde os autores 

realizaram uma comparação entre os efeitos da mobilização neural e um protocolo de 

alongamentos em indivíduos com lombalgia crônica. Analisaram também os efeitos de ambos 

os tratamentos sobre a intensidade da dor (através da EVA), mobilidade lombar (através do 
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teste do 3o dedo ao solo) e questionário de Rolland-Morris. Os autores observaram que houve 

uma diferença significativa entre os dados pré e pós tratamento apenas no grupo mobilização 

neural, e demonstraram uma melhora tanto no quadro álgico e mobilidade dos pacientes, 

como na incapacidade avaliada pelo questionário RMDQ(MACHADO; BIGOLIN, 2010). 

Ainda, no presente estudo, se pôde sugerir que o protocolo proposto foi capaz de 

melhorar a incapacidade, de indivíduos tratados apenas com a técnica de mobilização neural,e 

na grande maioria dos voluntáriosquando realizada a análise do questionárioRMDQ. Além 

disso, cabe mencionar que, os indivíduos tratados com a combinação de medicamentos 

apresentaram um nível mais alto de incapacidade, inicialmente, em relação aos voluntários 

que receberam apenas tratamento com a técnica de mobilização neuralno mesmo questionário. 

Por outro lado, observamos uma melhora na incapacidade dos indivíduos através do 

questionário ODI, ao comparar os dados de antes e depois da aplicação da técnica para ambos 

grupos. Ou seja, os indivíduos tratados com MOB apresentaram um nível de incapacidade 

mais baixo quando comparado aos indivíduos do grupo MOB + MED. No entanto, ambos os 

grupos obtiveram uma redução do nível de incapacidade após o tratamento de uma forma 

bastante efetiva.Sugerindo assim, que o protocolo proposto neste estudo foi capaz de auxiliar 

na melhora da incapacidade leve e moderada de indivíduos tratados apenas com a técnica. 

Ainda, no estudo de Junior e Schons, 2015, os autores aplicaram a técnica de 

mobilização neural em indivíduos com lombalgia e também analisaram seu efeito sobre a 

intensidade de dor (EVA), sobre a amplitude de movimento do quadril (goniometria) e sobre 

o índice de Incapacidade de Oswestry (ODI). Os autores, ainda, observaram uma melhora 

tanto no quadro de dor e no questionário ODI, nos períodos de pré e pós tratamento, assim 

como, também observaram uma melhora estatisticamente significativa da amplitude de 

movimento do quadril (JUNIOR; SCHONS, 2015). 

Cabe mencionar, que observamos uma diferença significativa ao compararmos os 

períodos analisados nos questionários RMDQ e ODI, apenas nos grupos MOB e MOB+MED, 

devido ao fato dos grupos serem compostos por indivíduos que apresentavam um quadro de 

lombalgia crônica associada a algum tipo de incapacidade. Fato este que demonstrou que 

indivíduos saudáveis e sem incapacidades (grupo CONTROLE), demonstradas através dos 

questionários, não obtiveram diferença entre os dois períodos analisados. 

Em síntese, pode ser afirmado que a técnica escolhida para o tratamento de indivíduos 

com lombalgia crônica, com ou sem irradiação para um dos membros inferiores, foi efetiva 

em reduzir a intensidade da dor, melhorar a mobilidade e a sensibilidade periférica, além e 
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interferir positivamente na qualidade de vida, e alterar a expressão de citocinas anti e pró-

inflamatórias nestes pacientes.  

Ainda, cabe mencionar que, este estudo é de suma importância pois buscou-se a 

otimização do tratamento de indivíduos que apresentem o quadro da lombalgia crônica, com 

ou sem irradiação, uma vez que a técnica caracteriza-se por um tratamento de baixo custo 

operacional, curta duração, rápida e fácil aplicação, e não demonstrou a presença de efeitos 

colaterais, assim como descrito na literatura, ou mesmo relatados pelos próprios voluntários. 
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9. CONCLUSÃO: 

O protocolo posposto por nosso estudofoi capaz de interferir tanto na redução da 

intensidade da dor como na mobilidade lombar dos indivíduos com lombalgia crônica, o que 

de maneira geral, acelera o processo de melhora/recuperação da capacidade funcional destes 

indivíduos e retorno a realização das atividades de vida diária normais. 

Ainda, o protocolo proposto foi capaz de atuar significativamente na melhora da 

qualidade de vida dos pacientes, assim como foi eficaz em auxiliar na melhora da 

sensibilidade periférica dos indivíduos. 

Além disso, nossos resultados demonstraram que houve alteração da concentração das 

citocinas pró e anti-inflamatórias após o término do tratamento com a técnica de mobilização 

neural dos indivíduos com lombalgia crônica. 

Cabe mencionar, que a técnica de Mobilização Neural também pode ser associada a 

outros tratamentos convencionais não invasivos, como o tratamento medicamentoso, o que a 

torna uma ferramenta coadjuvante no tratamento, uma vez que não apresentou efeitos 

deletérios após sua aplicação. Lembrando que é uma técnica sem nenhum tipo de efeitos 

colaterais, ou seja, pode ser aplicada em diferentes indivíduos por um profissional capacitado. 
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APÊNDICES: 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

“Efeito da Mobilização Neural em indivíduos com Lombalgia Crônica” 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

Eu,___________________________________________________, residente e domiciliado 

na _________________________________________________________________, portador 

da Cédula de identidade, RG____________________________________ , e inscrito no 

CPF/MF______________________________________ nascido(a) em _______ / _______ 

/________ , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como 

voluntário(a), acima de 18 anos de idade, do estudo “Efeito da Mobilização Neural em 

indivíduos com Lombalgia Crônica”. Declaro que obtive todas as informações necessárias, 

bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas da doença 

denominada “Lombalgia Crônica”, que corresponde à dor na região da coluna 

lombar, ou seja, parte baixa da coluna. Além das causas do problema, buscamos 

identificar a eficácia do tratamento, no caso a técnica de Mobilização Neural, para 

diminuir a intensidade/nível dor. O tratamento consiste em permanecer sentado em 

uma cadeira comum, onde em seguida o fisioterapeuta irá manipular a perna, 

aplicando a técnica de maneira que o que você não realize esforço. O tratamento 

ocorrerá em 10 sessões, sendo três(03) vezes na semana. Ainda, 1 mês após o término 

do tratamento será realizado um contato telefônico para verificar a intensidade da dor 

naquele momento. 
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II) Serão feitas duas (02) coletas de 6-8 ml de sangue, sendo uma na avaliação inicial, ou 

seja, antes do tratamento, e outra na avaliação final, ou seja, após o tratamento; 

III) A participação neste projeto não me acarretará qualquer despesa financeira com 

relação aos procedimentos médico-clínico-terapêuticos efetuada no estudo, assim 

como nenhum tipo de compensação financeira durante/após sua participação no 

estudo; 

IV) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 

V) O tratamento não acarretará nenhum risco a minha saúde, bem como a sua desistência 

não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não virá interferir no 

atendimento ou tratamento médico; 

VI) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 

sejam mencionados; 

VII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa. 

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa.(   )  Não desejo conhecer os resultados 

desta pesquisa. 

VIII) Concordo que o material possa ser utilizado em outros projetos desde que autorizado 

pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta pesquisa. Caso 

minha manifestação seja positiva, poderei retirar essa autorização a qualquer momento 

sem qualquer prejuízo para mim. 

(   ) Sim         ou       (    ) Não 

IX)      Poderei contatar a Secretaria da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – 

ICB/USP -, no Fone 3091.7733 (e-mail: cep@icb.usp.br) ou Dra. Marina Ramos – 

FONE: 3091-8452, E-MAIL: mah.ramos_@hotmail.com/ marinaramos@usp.br 

para recursos ou reclamações em relação ao presente estudo. 

X) O sujeito de pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá rubricar todas as 

folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE - apondo sua 

assinatura       na última página do referido Termo. 

XI)  O pesquisador responsável deverá da mesma forma, rubricar todas as folhas do        

Termo de   Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE– apondo sua assinatura     na 

última página do referido Termo. 
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XII)Resolução 466/12 - Estou recebendo uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

São Paulo, _______ de _________________de20____ 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável  

__________________________________________________________________________ 

Nome Completo/ Assinatura 

Testemunha 1:   

___________________________________________________________________________ 

Nome Completo / RG / Telefone 

Testemunha 2:     

___________________________________________________________________________

Nome Completo / RG / Telefone 

Responsável pelo estudo: 

___________________________________________________________________________ 

Dra. Marina Ramos-Fisioterapeuta-CREFITO 209848-F 
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APÊNDICE B - Ficha de Caracterização 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_____________________________________________________Data: _________________ 

Telefone: _____________/______________Endereço:____________________________________ 

__________________________Cidade:______________________UF:____CEP:______________ 

Idade: ___________ Data de Nascimento: ________/________/_______Sexo: Fem.(  ) Masc. (  )  

CPF:__________________________________RG: ______________________________________ 

Profissão:______________________________Escolaridade:______________________________  

Situação Atual: ( ) Do lar ( ) Aposentado (a)  (  ) Desempregado  (  ) Trabalho meio período (  ) 

Trabalho período integral  (  ) Afastado ou aposentado por motivos médicos 

Estado civil: (  ) Casado/a  (  ) Solteiro/a  (  ) Divorciado/a  (  )Amigado/a 

Posição Laboral: (  ) Sentado  (  ) Em pé  (  ) Agachado (  ) Cócoras  (  ) Ajoelhado 

Diagnóstico Médico:__________________________________Medicação: ___________________ 

Peso:____________________Altura:_______________________IMC:___________________ 

II – HISTÓRIA DE SAÚDE 

1. ANTECEDENTES PESSOAIS E DE DOENÇAS ASSOCIADAS 

o (   ) Obesidade (   ) Tuberculose (   ) Cirurgia- Especificar: _____________________________  

o (   ) Câncer  (   ) Diabetes mellitus (   ) Outros Especificar: _____________________________ 

o (   ) Etilismo (   ) SIM (   ) NÃO  (   ) Social- Tipo de bebida: ___________________________ 

o (   ) Tabagismo (   ) SIM (   ) NÃO  

o (   ) Emagrecimento: _____Kg Tempo: __________ (    ) Aumento de peso: _____Kg Tempo:  

o Atividade Física:__________________________Duração:____________X/semana:__________ 

III - SINAIS E SINTOMAS ESPECÍFICOS 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DORES 

Intensidade da dor: (Pedir ao paciente marcar um X no local onde ele imagina ser o nível de dor). 

 

o Local da dor: (Pedir ao paciente marcar um X no local onde ele localiza a dor). 
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o Irradiação: 1. (   ) Nega 2.(   ) MID (abaixo joelho)  3.(   ) MID (acima joelho)  4.( ) MIE 

(abaixo joelho) 5.( ) MIE (acimajoelho) 6.(  ) Outro-Especifique: 

__________________________________ 

o Horário: (   ) Matutina (   ) Vespertina (   ) Noturna (   ) Sem horário fixo 

Data de início:___________________________________ Início: (   ) Súbita (   ) Gradual 

o Fatores de piora: 1.(   ) Esforço físico   2.(    ) Repouso  3.(   ) Posição em pé  4.(   ) Posição 

sentada  5.(   ) Deambulação 6.(   ) Tensão Emocional 7.(   ) Esporte 8.(  ) Movimento 9.(   ) 

Outro- Especifique:_______________________________________ 

o Fatores que aliviam: 1.(   ) Repouso 2.(   ) Calor local 3.(   ) Fisioterapia 4.(   ) Medicação 

5.(   ) Movimento 6.(   ) Exercício/alongamento 7.(   ) Outro-

Especifique:______________________________ 

o Fatores associados: 1.(  ) Rigidez matinal  2.(   ) Fraqueza muscular  3.(   ) Parestesia  4.(    ) 

MID (acima joelho) 5.(   ) MIE (acima joelho)  6.(   ) MID (abaixo joelho)  7.(   ) MIE 

(abaixo joelho) 

 

o Tratamento anterior: (  ) Não (  ) Sim (  ) Clínico (  ) Fisioterapia  (  ) Cirurgia (  ) Outro- 

Especifique:____________________________________________. 

IV - EXAME FÍSICO ESPECÍFICO 

1. INSPEÇÃO ESTÁTICA  

o PELVE: (   ) Normal    (    ) Anteversão   (    ) Retroversão 

o LORDOSE LOMBAR: (    ) Normal    (    ) Hiperlordose   (    ) Retificação 

2. INSPEÇÃO DINÂMICA 

o Marcha ( ) Normal ( ) Antálgica ( ) Patológica 

3. MOBILIDADE DA COLUNA LOMBAR 

o Distância em centímetros do terceiro dedo em relação ao solo. D=____________cm. 

* Solicitar ao paciente uma flexão de tronco, mantendo os joelhos estendidos e calcanhares apoiados no chão. 
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4. AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR- GONIOMETRIA DE QUADRIL (º) 

         Direita                                    Esquerda 

Flexão de quadril   

Extensão de quadril   

5. EXAME NEUROLÓGICO 

o Caminhar na ponta dos pés (S1): () Normal (   ) Anormal à direita   ( ) Anormal à esquerda 

o Caminhar nos calcanhares (L5) (   ) Normal (  )  Anormal à direita (   ) Anormal à esquerda 

 

Reflexos 

 

Normal 

 

Aumentado 

 

Diminuído 
 

Abolido 

Patelar 

(L4) 

D     

E     

6. SENSIBILIDADE DO PÉ 

Medial 

(L4) 

D     

E     

Lateral 

(S1) 

D     

E     

Dorsal 

(L5) 

D     

E     

7. TESTES ESPECIAIS 

 Direito Esquerdo 

Slump-Test   

Lasegue   

Elevação Da PernaOposta   
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APÊNDICE C – Ficha de Caracterização Pós-Tratamento 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________Data: ______/______/______ 

II - SINAIS E SINTOMAS ESPECÍFICOS 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DORES 

Intensidade da dor: (Pedir ao paciente marcar um X no local onde ele imagina ser o nível de dor). 

 

o Local da dor: (Pedir ao paciente marcar um X no local onde ele localiza a dor). 

 
o Irradiação: 1. (  ) Nega 2.(  ) MID (abaixo joelho)  3.(  ) MID (acima joelho)  4.( ) MIE (abaixo joelho) 

5.( ) MIE (acimajoelho) 6.(  ) Outro-Especifique: __________________________________ 

o Horário: (  ) Matutina  (  ) Vespertina  (  ) Noturna  (  ) Sem horário fixo 

Data de início:______ __________:___________________ Início: (  ) Súbita  (  ) Gradual 

o Fatores de piora: 1.(  ) Esforço físico  2.(  ) Repouso  3.(  ) Posição em pé  4.(  ) Posição sentada  5.(  ) 

Deambulação  6.(  ) Tensão Emocional  7.(  ) Esporte 8.(  ) Movimento 

9.(  ) Outro- Especifique:____________ 

o Fatores que aliviam: 1. (  ) Repouso 2. (  ) Calor local 3. (  ) Fisioterapia 4. (  ) Medicação 5. (  ) 

Movimento 6. (  ) Exercício/alongamento 7. (  ) Outro-Especifique:___________________ 

o Tratamento anterior: (  ) Não (  ) Sim (  ) Clínico (  ) Fisioterapia  (  ) Cirurgia (  ) Outro- 

Especifique:_________________________________. 

III - EXAME FÍSICO ESPECÍFICO 

1. MOBILIDADE DA COLUNA LOMBAR 

o Distância em centímetros do terceiro dedo em relação ao solo. D=____________cm. 
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* Solicitar ao paciente uma flexão de tronco, mantendo os joelhos estendidos e calcanhares apoiados no chão. 

2. AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR- GONIOMETRIA DE QUADRIL 

(º) 

                                                  Direita                            Esquerda 
Flexão de quadril   

Extensão de quadril   

3. EXAME NEUROLÓGICO 

o Caminhar na ponta dos pés (S1): () Normal (   ) Anormal à direita   ( ) Anormal à esquerda 

o Caminhar nos calcanhares (L5) (   ) Normal (  )  Anormal à direita (   ) Anormal à esquerda 

Reflexos Normal Aumentado Diminuído Abolido 

Patelar (L4) 
D     

E     

4. SENSIBILIDADE DO PÉ 

Medial (L4) 
D     

E     

Lateral (S1) 
D     

E     

Dorsal (L5) 
D     

E     

5. TESTES ESPECIAIS 

 Direito Esquerdo 

Slump-Test   

Lasegue   

Elevação Da PernaOposta   
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ANEXOS: 

Anexo A - Avaliação da Qualidade de Vida - WHOQOL-bref 

O instrumento WHOQOL-bref considera as duas últimas semanas vividas pelos respondentes, e o 
tempo médio de seu preenchimento é de dez minutos. Para calcular os escores obtidos com a aplicação da escala, 
atribui-se uma nota que pode variar de um a cinco a pontos para cada questão, onde quanto maior a nota melhor 
é o resultado. Esta aplicação segue, porém, uma ordem inversa para as questões em negrito, como indicado a 
seguir: 

Domínio I –Domíniofísico 

Em que medida você acha que sua dor (física) impede você 
de fazer o que você precisa? 
Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 
Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 
Quão bem você é capaz de se locomover? 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 
O quanto você precisa de algum tratamento médico para 
levar sua vida diária? 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 
trabalho? 

Domínio II –Domíniopsicológico 

O quanto você aproveita a vida? 
O quanto você consegue se concentrar? 
Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 
Você é capaz de aceitar sua aparência física? 
Com que frequência você tem sentimentos negativos tais 
como mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 
Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

Domínio III –Relações sociais 

Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais 
(amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 
Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de 
seus amigos? 
Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

Domínio IV- Meio-Ambiente 

Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 
Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde 
mora? 
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de 
saúde? 
Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no 
seu dia-a-dia? 
Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 
Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, 
poluição, atrativos)? 
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 

Qualidade de vida global e 
percepção geral da saúde 

Como você avaliaria sua qualidade de vida? 
Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 
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Anexo B – Questionário de Incapacidade de Roland Morris 

Quando suas costas doem você pode achar difícil fazer coisas que normalmente fazia. Esta lista contém 

frases de pessoas descrevendo a si mesma quando sentem dor nas costas. Você pode achar entre estas frases que 

você lê algumas que descrevem você hoje. À medida que você lê estas frases, pense em você hoje. Marque a 

sentença que descreve você hoje. Se a frase não descreve o que você sente, ignore-a e leia a seguinte. Lembre-se, 

só marque a frase se você tiver certeza que ela descreve você hoje. 

�  Fico em casa a maior parte do tempo devido a minha coluna. 

�  Eu mudo de posição frequentemente para tentar aliviar minha coluna.  

�  Eu ando mais lentamente do que o meu normal por causa de minha coluna.  

�  Por causa de minhas costas não estou fazendo nenhum dos trabalhos que fazia em minha casa.  

�  Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para subir escadas.  

�  Por causa de minhas costas, eu deito para descansar mais frequentemente.  

�  Por causa de minhas costas, eu necessito de apoio para levantar-me de uma cadeira.  

�  Por causa de minhas costas, eu tento arranjar pessoas para fazerem coisas para mim. 

�  Eu me visto mais lentamente do que o usual, por causa de minhas costas.  

�  Eu fico de pé por períodos curtos, por causa de minhas costas.  

�  Por causa de minhas costas, eu procuro não me curvar ou agachar.  

�  Eu acho difícil sair de uma cadeira, por causa de minhas costas.  

�  Minhas costas doem a maior parte do tempo.  

�  Eu acho difícil me virar na cama por causa de minhas costas.  

�  Meu apetite não é bom por causa de dor nas costas.  

�  Tenho problemas para calçar meias devido à dor nas minhas costas.  

�  Só consigo andar distâncias curtas por causa de minhas costas  

�  Durmo pior de barriga para cima.  

�  Devido a minha dor nas costas, preciso de ajuda para me vestir.  

�  Eu fico sentado a maior parte do dia Por causa de minhas costas  

�  Eu evito trabalhos pesados em casa Por causa de minhas costas  

�  Devido a minha dor nas costas fico mais irritado e de mau humor com as pessoas, do que 

normalmente.  

�  Por causa de minhas costas, subo escadas mais devagar do que o usual.  

�  Fico na cama a maior parte do tempo Por causa de minhas costas.  
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Anexo C - Índice de Oswestry sobre Incapacidade (VERSÃO 2.0) 

Este questionário foi feito para nos dar informações de como o seu problema com as costas tem afetado 
a sua capacidade para viver o dia a dia. Escolha apenas 1 quadrado em cada seção que melhor o descreve hoje.  

Seção 1: Intensidade da dor 

�  Neste momento não tenho dores. 
�  A dor é muito ligeira neste momento. 
�  A dor é moderada neste momento. 
�  A dor é um bocado forte neste momento. 
�  A dor é muito forte neste momento. 
�  A dor é o pior que se possa imaginar neste momento. 

Seção 2: Cuidados pessoais (lavar, vestir, etc.) 

�  Consigo arranjar-me como antes sem ter mais dores. 
�  Consigo arranjar-me como antes, mas tenho muitas dores. 
�  Tenho muitas dores quando me estou a arranjar e sou muito lento (a) e cuidadoso (a.)  
�  Preciso de alguma ajuda, mas consigo arranjar-me quase todo (a) sozinho (a). 
�  Preciso de ajuda todos os dias na maior parte dos meus cuidados pessoais. 
�  Não me visto, lavo-me com dificuldade, e fico na cama. 

Seção 3: Levantar pesos 

�  Consigo levantar grandes pesos sem ter mais dores. 
�  Consigo levantar grandes pesos, mas tenho mais dores. 
�  As dores não me deixam levantar grandes pesos do chão, mas já consigo fazê-lo se estiverem 

num sítio que dê jeito, por exemplo, em cima duma mesa. 
�  As dores não me deixam levantar grandes pesos, mas consigo levantar pesos leves ou médios 

se estiverem num sítio que dê jeito. 
�  Só consigo levantar pesos muito leves. 
�  Não consigo levantar ou carregar absolutamente nada. 

Seção 4: Andar 

�  As dores não me impedem de andar qualquer distância. 
�  As dores não me deixam andar mais de 1,5 km. 
�  As dores não me deixam andar mais de 500 m. 
�  As dores não me deixam andar mais de 100 m. 
�  Só consigo andar com uma bengala ou com canadianas. 
�  Estou na cama a maior parte do tempo e tenho que me arrastar para ir ao banheiro. 

Seção 5: Estar sentado/a 

�  Consigo estar sentado/a em qualquer cadeira o tempo que eu quiser. 
�  Consigo estar sentado/a na minha cadeira preferida o tempo que eu quiser. 
�  As dores não me deixam estar sentado/a mais de uma hora. 
�  As dores não me deixam estar sentado/a mais de meia hora. 
�  As dores não me deixam estar sentado/a mais de 10 minutos. 
�  As dores não me deixam estar sentado/a. 

Seção 6: Estar de pé 

�  Consigo estar de pé o tempo que eu quiser sem ter mais dores. 
�  Consigo estar de pé o tempo que eu quiser mas tenho mais dores. 
�  As dores não me deixam estar de pé mais de uma hora. 
�  As dores não me deixam estar de pé mais de meia hora. 
�  As dores não me deixam estar de pé mais de 10 minutos. 
�  As dores não me deixam estar de pé. 

Seção 7: Dormir 
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�  Meu sono nunca é perturbado pelas dores. 
�  Meu sono é ocasionalmente perturbado pelas dores. 
�  Por causa das dores durmo menos de 6 horas. 
�  Por causa das dores durmo menos de 4 horas. 
�  Por causa das dores durmo menos de 2 horas. 
�  As dores não me deixam dormir. 

Seção 8: Vida sexual (caso se aplicar)  

�  A minha vida sexual é normal e não me causa mais dores. 
�  A minha vida sexual é normal mas causa-me mais dores. 
�  A minha vida sexual é quase normal mas causa-me muitas dores. 
�  A minha vida sexual é limitada pelas dores. 
�  Quase não tenho vida sexual por causa das dores. 
�  As dores não me deixam ter uma vida sexual. 

Seção 9: Vida social 

�  A minha vida social é normal e não me causa mais dores. 
�  A minha vida social é normal, mas aumenta a intensidade das dores. 
�  As dores não têm grande influência na minha vida social para além de limitaram as minhas 

atividades mais exigentes, por exemplo, desporto, etc. 
�  As dores limitaram a minha vida social e eu já não saio tanto. 
�  As dores confinaram a minha vida social à minha casa. 
�  Não tenho vida social por causa das dores. 

Seção 10: Viajar 

�  Consigo viajar para qualquer lado sem dores. 
�  Consigo viajar para qualquer lado, mas causa-me mais dores. 
�  As dores incomodam-me, mas consigo fazer viagens de mais de 2 horas. 
�  As dores não me deixam fazer viagens de mais de 1 hora. 
�  As dores restringem-me a viagens necessárias e curtas, de menos de 30 minutos. 
�  As dores não me deixam viajar a não ser para fazer tratamento. 
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