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f Chiropractic 

EDITORIAL E INSTRUÇÕES AOS AUTORES  

 

 
 

 A Revista Brasileira de Quiropraxia (Brazilian Journal of Chiropractic) é 

um órgão de divulgação das atividades profissionais, acadêmicas e de 

pesquisa na área das Ciências da Saúde, voltadas para a Quiropraxia e 

atividades correlatas. 

Destina-se a divulgar as atividades associativas e de interesse profissional em 

Quiropraxia; divulgar as atividades de graduação e pós-graduação senso 

estrito em Quiropraxia; divulgar as práticas de ensino continuado da 

Quiropraxia; divulgar trabalhos científicos na forma de revisões e atualizações 

de temas específicos, relatos de casos, série de casos, trabalhos de cunho 

epidemiológico, trabalhos prospectivos e retrospectivos em clínica de 

Quiropraxia, e trabalhos em animais relacionados à Quiropraxia (experimental 

e veterinária). 

 Este órgão foi fundado e está ligado às atividades de Ensino 

Universitário da Universidade Anhembi Morumbi – Laureate International 

Universities, e tem como missão a congregação e integração das atividades 

profissionais e acadêmicas de divulgação e produção de trabalhos científicos 

pertinentes à área de atuação da Quiropraxia e correlatos. 

 A Revista Brasileira de Quiropraxia (Brazilian Journal of Chiropractic) 

publica as seguintes secções: carta ao editor, comunicação de eventos, 

notícias, revisão e atualização, resumos de publicações e artigos originais.  
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

 

Apresentação 

 A Revista Brasileira de Quiropraxia (Brazilian Journal of Chiropractic) é 

uma entidade aberta de comunicação e divulgação de atividades científicas e 

profissionais na área de Quiropraxia. Ela recebe colaboração em suas diversas 

seções, após avaliação de pelo menos dois de seus membros do Conselho de 

Consultores e que irão julgar a relevância, formatação e pertinência da 

comunicação.  

 Os autores e coautores devem ter participação efetiva na elaboração do 

trabalho publicado, seja no seu planejamento, seja na execução e 

interpretação. O autor principal é o responsável pela lisura e consistência das 

informações do artigo. Os indivíduos que prestaram apenas colaboração 

técnica devem ser designados na secção de agradecimentos. 

 O original do artigo ou comunicação deve ser acompanhado de uma 

carta ao editor-chefe apresentando o título do trabalho, autores e respectivos 

graus acadêmicos, instituição de origem e motivo da submissão. Deve 

acompanhar uma carta de cessão dos direitos autorais e compromisso de 

exclusividade de publicação segundo o modelo: 

Cessão de Direitos 

 Os autores abaixo assinados estão de acordo com a transferência dos 

direitos autorais (Ato de Direitos Autorais /1976) do artigo intitulado: 

........................................................................ à Revista Brasileira de 

Quiropraxia. Por outro lado, garante ser o artigo original, não estar em 

avaliação por outro periódico, não ser total ou parcialmente publicado 

anteriormente e não ter conflito de interesses com terceiros. O artigo foi lido e 

cada um dos autores confirma sua contribuição e está de acordo com as 

disposições legais que regem a publicação. 

Cidade, data  

Nome legível e assinatura de todos os autores. 
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Submissão de artigos 

 Os originais podem ser submetidos para a apreciação da revista por via 

eletrônica (e-mail) ou por cópia em CD-ROM (ou equivalente), 

preferencialmente em inglês e ser produzidos em editor de texto compatível 

com Windows Word, em Times New Roman ou Arial, tamanho 12, margens 

superior e inferior de 3,0 cm e laterais 2,5 cm. Os parágrafos devem ser 

separados por espaço duplo, não ultrapassando 12 (doze páginas incluindo 

referências, figuras, tabelas e anexos). Estudos de casos não devem 

ultrapassar 6 (seis) páginas digitadas em sua extensão total, incluindo 

referências, figuras, tabelas e anexos.  

 Os artigos e comunicações enviadas serão analisados pelo editor-chefe; 

sendo pertinentes e tendo respeitado as normas de formatação da Revista eles 

serão encaminhados ao Conselho Consultivo da revista para avaliação do 

mérito científico da publicação. Os originais poderão ser devolvidos para 

correções e adaptações de acordo com a análise dos consultores ou podem 

ser recusados. A Revista reserva o direito eventual de recusa sem a obrigação 

de justificativa. Os artigos originais recusados serão devolvidos aos autores.  

Figuras, Tabelas e Quadros 

 As figuras e tabelas devem ser enviadas em arquivos separados. As 

imagens devem ser designadas como “Figuras”, numeradas em algarismos 

arábicos de acordo com a ordem em que aparecem no texto e enviadas em 

arquivo JPG ou TIF com alta resolução. 

 As tabelas devem ser numeradas em algarismos romanos de acordo 

com a ordem em que aparecem no texto. Quadros deve ser numerado em 

algarismos arábicos de acordo com a ordem em que aparecem no texto.  

Formato do Artigo   

 Os originais devem conter um arquivo separado com a página de título 

(title page) onde deve constar: 

- o título do artigo (máximo de 80 caracteres) 

- nome completo dos autores 

- afiliação e mais alto grau acadêmico 

- instituição de origem do trabalho 
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- título abreviado (running title) máximo de quarenta caracteres 

- fontes de financiamento 

- conflito de interesses 

- endereço completo do autor correspondente (endereço, telefone, fax e e-

mail). 

Formato das Referências 

 As referências devem ser numeradas em algarismos arábicos de acordo 

com a ordem em que aparecem no texto, no qual devem ser identificadas com 

o mesmo número no formato sobrescrito. Os autores devem apresentar as 

referências seguindo as normas básicas de Vancouver com Sobrenome,  

Prenome do(s) autor(es). Título do artigo. Título do Periódico. Ano; Volume 

(número); páginas inicial-final.  

Exemplos de formatação: 

Artigo: Santos C, Baccili A, Braga P V, Saad I A B, Ribeiro G O A, Conti B M 

P, Oberg T D. Ocorrência de desvios posturais em escolares do ensino público 

fundamental de Jaguariúna, São Paulo - Revista Paulista Pediatria. 2009; 

27(1): 74-80. 

Monografia (Livros, Manuais, Folhetos, Dicionários, Guias): Wyatt, L, 

Handbook of clinical Chiropractic care,2ª edição. United States: Jones and 

Bartlett Publishers, 2005. 

Resumo: Ostertag C. Advances on stereotactic irradiation of brain tumors. In: 

Anais do 3° Simpósio International de Dor; São Paulo: 1997,p. 77 (abstr.).  

Artigo em formato eletrônico: International Committee of Medical Journal 

Editors: Uniform requirements for manusc ripts submeted to biomedical 

journals. Disponível em URL: 

http://www.acponline.org/journals/annals/01jan97/unifreg.htm. Acessado em 15 

de maio 2010.  

Resumo (abstract) 

 Em arquivo separado deve ser enviado um resumo estruturado 

(objetivos, métodos, resultados e conclusões) com no máximo 250 palavras.  

Deverá ter uma versão em português e outra em inglês. 

http://www.acponline.org/journals/annals/01jan97/unifreg.htm
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Unitermos (key-words) 

  Ao final do resumo devem constar pelo menos cinco palavras - chaves 

de acordo com a normatização dos Descritores em Ciências da Saúde da 

BIREME (Biblioteca Regional de Medicina). 

Texto 

 Devem constar de Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão, Agradecimentos e Referências. 

Comissão de ética 

 Os artigos devem trazer o número do protocolo da aprovação do Comitê 

de Ética da Instituição de origem e declaração do preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Contato 

Revista Brasileira de Quiropraxia/Brazilian Journal of Chiropractic 

Secretaria Geral: Rua Columbus, 82 - Vila Leopoldina.  

CEP 05304-010, São Paulo, SP, Brasil. 

E-mail: rbquiro@gmail.com - Tel.: +55(11)3641-7819

mailto:rbquiro@gmail.com
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REVISÃO E ATUALIZAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM QUIROPRAXIA NO BRASIL 

Profs. Ana Paula A. Facchinato e Song Duck Kim, DC 

E-mail do autor correspondente: apafacchinato@anhembi.br 

 

O processo de evolução da educação superior em Quiropraxia no Brasil 

está intimamente ligado à história da profissão no país. Inicialmente alguns 

profissionais graduados fora do país atuavam em clínicas particulares, porém 

não havia nenhum tipo de educação superior. Em 1999 a capacitação de 

alguns profissionais da área da saúde ocorreu através de um programa de 

aprimoramento. Estes profissionais foram preparados para auxiliar na 

educação das primeiras turmas de graduação do país. Duas Universidades 

brasileiras iniciaram o curso de graduação em Quiropraxia no ano de 2000, e a 

graduação da primeira turma ocorreu em 2004, na Universidade Anhembi 

Morumbi1. A partir daí, os primeiros profissionais graduados puderam abrir 

campo na área de educação e vêm se especializando cada vez mais na busca 

da excelência no ensino e aprimoramento profissional. 

Os dois primeiros e ainda únicos cursos de graduação em Quiropraxia 

do Brasil tiveram o apoio de Universidades Americanas no que se refere à 

criação dos currículos, elaboração das aulas práticas e treinamento dos 

professores. Estas foram Western States Chiropractic College2, Los Angeles 

Chiropractic College (atualmente denominada Southern California University of 

Health Sciences)2 e Palmer College of Chiropractic3. A grade curricular dos 

cursos de Quiropraxia no Brasil baseia-se em um documento elaborado pela 

Organização Mundial de Saúde, em Genebra, no ano de 2005 para delinear as 

condutas educacionais necessárias para a formação de um Quiropraxista e foi 

denominado de Diretrizes da OMS sobre a formação básica e a segurança em 

Quiropraxia5.  Este é o principal documento para definição das diretrizes 

educacionais, pois contém informações necessárias e fidedignas, já que o 

processo de regulamentação da profissão no Brasil ainda não está finalizado. 

Tal documento preconiza alguns fundamentos básicos com relação aos 

conteúdos ensinados, as habilidades e competências exigidas e a carga 

horária mínima necessária para um curso de graduação em Quiropraxia além 

mailto:apafacchinato@anhembi.br
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de um mínimo de horas de estágio supervisionado. Todos os Quiropraxistas 

graduados devem ter habilidades e competências suficientes para garantir a 

segurança do paciente atendido por este profissional. As universidades 

nacionais seguem a risca essas normas estabelecidas não só para cumprir as 

metas de um bom curso de graduação e de formação profissional, mas 

também para atender aos órgãos controladores oficiais do ensino nacional e 

internacionalmente. As Universidades Brasileiras possuem um respaldo 

importante do Ministério da Educação e Cultura (MEC)6 no que diz respeito às 

exigências impostas por este órgão, a fim de regulamentar, coordenar e avaliar 

os cursos universitários existentes em todo o território nacional. O MEC realiza 

bi anualmente um processo de recredenciamento dos cursos e das 

Universidades, onde exige que seja apresentado o Projeto Pedagógico do 

Curso, que se baseia no projeto de Desenvolvimento Institucional próprio de 

cada Instituição de Ensino e nas Diretrizes Curriculares de cada profissão. O 

processo de recredenciamento é invariavelmente acompanhado de uma visita 

in loco. Essas avaliações periódicas têm sido favoráveis e os cursos têm 

conseguido atender as exigências estabelecidas. 

Atualmente, de acordo com as normas do MEC, os profissionais 

graduados Bacharéis em Quiropraxia têm a possibilidade de realizar cursos de 

pós-graduação latu sensu e strictu sensu na área da Saúde em diferentes 

campos de atuação que sejam do seu interesse. Muitos têm procurado 

especializações ou cursos de aprimoramento fora do país, onde existe uma 

maior variedade voltada para este profissional, como por exemplo, os de 

certificação em técnicas específicas, ou especialização em áreas como 

Quiropraxia pediátrica, esportiva ou geriátrica.  Os cursos de graduação em 

Quiropraxia no Brasil oferecem uma educação de qualidade, habilitando o 

futuro Quiropraxista a exercer com competência, ética e segurança todos os 

procedimentos necessários para um bom desenvolvimento profissional.  No 

futuro, a tendência é que mais Universidades ofereçam o curso de graduação 

em nosso país, bem como iniciará a oferta de cursos de aprimoramento 

profissional e especialização na área. A perspectiva da educação superior da  

Quiropraxia no Brasil é se expandir à medida que este profissional for cada vez 
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mais reconhecido pela sociedade como uma opção confiável e eficaz de 

atendimento na área da Saúde. 
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ARTIGO ORIGINAL  
 
 

Eficácia do tratamento Quiroprático em Garçons portadores de dor 

crônica no ombro  

Efficacy of Chiropractic treatment in patients waiters with chronic shoulder pain 

Téo BarossiI, Mara Célia de PaivaII, Dayane Maia Costa CabralIII. 

I. Estudante de Graduação em Quiropraxia. Instituto de Ciências da Saúde. 

Universidade Anhembi Morumbi (UAM). São Paulo. Brazil.  

II. Quiropraxista.  Instituto de Ciências da Saúde. UAM  
III. Professor - Instituto de Ciências da Saúde. UAM  

E-mail do autor correspondente: teobarossi@gmail.com 

RESUMO 

OBJETIVOS: Verificar a eficácia do tratamento de Quiropraxia, durante 5 sessões, entre 

garçons que apresentam dor crônica no ombro. MÉTODOS: A pesquisa foi realizada em três 

restaurantes localizados na cidade de São Paulo. A amostra contou com 12 garçons, do sexo 

masculino, com idade variando entre 23 e 40 anos, que exerciam a profissão, há pelos menos 

cinco anos e que apresentavam dor crônica no ombro por no mínimo, três meses. Não foram 

incluídos no estudo, usuários de próteses, ósteossíntese ou que estivessem realizando 

tratamento concomitante. O atendimento foi realizado, uma vez por semana, durante o período 

de março e abril de 2010. O tratamento constituiu-se em ajustes quiroprático nas subluxações 

encontradas na coluna cervical, torácica e articulação glenoumeral, exercícios pendulares de 

Codman, de amplitude de movimento e fortalecimento muscular, quando indicados e, 

finalmente de propriocepção em alguns casos, objetivando a recuperação da função. 

RESULTADOS: Os resultados foram avaliados segundo a escala funcional de UCLA. Dos 12 

ombros envolvidos, 3 dos resultados (25%) foram considerados excelentes, 4 (33%) bons, 3 

(25%) razoáveis e 2 (17%) pobre. Segundo a escala de avaliação adotada (UCLA) o resultado 

foi considerado 58% satisfatório e 42% insatisfatório. Em relação à dor, 9 pacientes (75%) 

apresentaram melhora da dor e 3 (25%) permaneceram sem alteração. 8 Pacientes (67%) 

apresentaram melhora da função e 4 (33%) não apresentaram evolução. Na flexão ativa 8 

pacientes (67%) apresentaram melhora e 4 (33%) permaneceram sem alteração. Em relação à 

satisfação do paciente 9 (75%) se sentiram satisfeitos e apenas 3(25%) não satisfeitos. 

CONCLUSÃO: A terapia de tratamento quiroprático adotada foi eficiente podendo ser indicado 

para pacientes que apresentem lesões crônicas no ombro já que a maioria dos casos 

apresentou evolução satisfatória no quadro clínico geral. 

PALAVRAS CHAVES: Doença ocupacional, transtornos traumáticos cumulativos, trabalho, 

Quiropraxia, occupational diseases, cumulative trauma disorders,  work, Chiropractic.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ombro é a articulação com 

maior capacidade de amplitude de 

movimento do esqueleto humano, 

tendo mais de 180 graus de 

amplitude em todos os planos. 

Devido esta mobilidade a 

http://portal.mec.gov.br/mec/index.htm%0cARTIGO
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articulação glenoumeral se 

apresenta como uma das mais 

instáveis e frequentemente 

apresentam lesões que variam entre 

tendinosas, musculares, da cápsula 

articular e com uma participação 

menor do componente 

cartilaginoso(1,2).    

 Embora as lesões em 

membros superiores não 

representem riscos de vida para o 

trabalhador, o comprometimento de 

um segmento, como a mão, 

inviabiliza o desenvolvimento de 

atividades profissionais e pessoais. 

Assim, tais lesões representam 

grande risco funcional, com 

consequências socioeconômicas 

para o trabalhador, sua família e 

toda a sociedade. As sequelas 

funcionais podem ser diretas e/ou 

indiretas, representadas por 

distúrbios de sensibilidade, dos 

movimentos articulares, dos desvios 

segmentares e a associação de 

lesões. 

 A terminologia doença 

ósteomioarticular dos membros 

superiores está relacionada 

frequentemente com as tendinites, 

bursites, fibroses, lesão incompleta 

ou completa do manguito rotador e 

correspondem a 60% do motivo de 

consulta de doenças reumáticas, 

com sinais e sintomas clássicos e 

se forem diagnosticadas de forma 

específica, anatômica, correta e 

precoce contribuirá para o 

planejamento de um tratamento 

adequado, diminuindo a morbidade 

e a ocorrência de sequelas 

incapacitantes relacionadas(1). Tais 

alterações acometem homens e 

mulheres, inclusive adolescentes, 

em plena fase produtiva da vida e 

com o passar dos anos receberam 

nomes variados, como Lesões por 

esforços repetitivos (LER), 

Distúrbios musculoesqueléticos 

ocupacionais (DMO) e mais 

recentemente, Distúrbios 

musculoesqueléticos funcionais 

(DMF). Na maioria das vezes o 

tratamento de afecções do ombro 

é inicialmente conservador,  com 

objetivo de reduzir a dor, a 

inflamação e, a seguir, recuperar a 

função, com exercícios de 

fortalecimento muscular, para 

melhorar a estabilidade.  Através de 

pesquisas na literatura verificamos 

que os tratamentos conservador 

realizado com ajustes quiroprático e 

fortalecimento dos músculos do 

manguito rotador, exercem 

relevante contribuição na 
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recuperação em casos de lesão 

crônica do ombro com remissão da 

dor e aumento na amplitude de 

movimento dos pacientes 

tratados(18).   

  A pesquisa também 

demonstrou  que a prevalência das 

lesões da articulação glenoumeral 

se encontra em lesões de 

anteriorização ou superiorização da 

articulação glenoumeral, sendo, 

portanto, os ajustes nestas direções 

os mais utilizados(18,22). A 

Quiropraxia é uma profissão na área 

da saúde que realiza avaliação, 

diagnóstico (biomecânico), 

tratamento e prevenção das 

questões relacionadas às 

articulações do corpo, 

especialmente da coluna vertebral e 

sua influência sobre a saúde em 

geral. O tratamento realizado pela 

Quiropraxia tem como objetivo 

reduzir a dor nos primeiros dias de 

seu surgimento, seguido pela 

restauração da função do sistema 

neuro-músculo-esquelético, impedir 

uma perda de tônus muscular e 

evitar a incapacidade. Isto inclui: 

restaurar a mobilidade normal das 

articulações; inibir hiperatividade da 

musculatura; melhorar a 

flexibilidade muscular; a 

coordenação; força e resistência; 

alongamento de tecidos moles 

retraídos; reeducação 

proprioceptiva (treinamento 

neuromuscular da posição do corpo, 

equilíbrio e movimento); treinamento 

cardiovascular e reeducação 

postural(6). 

 A  atribuição principal do  

profissional garçom é  atender os 

clientes em um bar, café ou 

restaurante, anotar seus pedidos e 

servi-los. Após a saída do mesmo, 

ele recolhe os pratos e talheres da 

mesa, deixando-a limpa para que o 

próximo cliente possa ocupar a 

mesma. O garçom trabalha 

essencialmente em pé, 

movimentando-se entre o salão de 

refeições,  a cozinha e o bar do 

restaurante. Na maior parte do 

tempo, transportam bandejas,  

pratos, copos. garrafas, mesas e 

cadeiras, postura essa  que exige 

esforço físico principalmente do 

braço e ombro. Em horários de 

maior movimento, este profissional 

trabalha contra o tempo, sendo ao 

mesmo acarretado um estresse 

emocional, o aumento da carga  que 

é carregada acima da cabeça, além 

de exercer o equilíbrio das bandejas 

que estão sempre cheias (7,8).  
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 Os distúrbios do ombro são 

influenciados por fatores 

biomecânicos relacionados ao 

trabalho, como flexão ou abdução 

dos ombros por tempo prolongado, 

vibrações, postura estática ou com 

carga no membro superior. 

Considerando que a postura 

adotada pelos garçons se enquadra 

aos fatores de risco para lesões da 

articulação glenoumeral citados 

acima e considerando a relevância 

destes profissionais no  do dia-a-dia 

dos moradores nas grandes 

capitais, como São Paulo,  decidiu-

se avaliar a prevalência da lesão 

crônica do ombro  em relação à 

rotina destes trabalhadores.  

 

MÉTODOS:  

 

 A pesquisa foi realizada em 

três restaurantes localizados na 

cidade de São Paulo: 

NAKOMBI 1 - Rua Pequetita 170 - 

25 garçons; NAKOMBI 2 - Av. Faria 

lima 254 – 15 garçons; e NAKOMBI 

3 - Shopping Jardim Sul (praça de 

alimentação) 6 garçons. 

 A realização deste trabalho 

de conclusão de curso em 

Quiropraxia contou com a 

orientação normativa da Prof.ª. 

Dayane Maia Costa Cabral e da  

Quiropraxista Mara Célia de Paiva e 

foi  submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética da Universidade 

Anhembi Morumbi, São Paulo. Os 

participantes foram incluídos no 

estudo, após assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Amostra 

 A amostra envolveu 20 

garçons,  do sexo masculino com 

idade entre 18 e 40 anos, que 

apresentaram dor crônica na 

articulação glenoumeral, por no 

mínimo, três meses.    

Critério de inclusão  

 Foram incluídos garçons, 

funcionários dos restaurantes em 

questão, do sexo masculino que 

apresentavam a afecção há pelo 

menos três meses, com diagnóstico 

clínico confirmado através  

avaliação quiroprática,  realizada 

por meio da execução dos testes 

ortopédicos abaixo(9,10,11,12).   

Critério de Exclusão  

 Não foram incluídos no 

estudo indivíduos que usassem  
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próteses, osteossíntese, que 

apresentassem comorbidades e/ou 

que estivessem realizando 

tratamento concomitante. 

Procedimentos 

 Para compor este trabalho, 

foram realizadas consultas em 

diferentes mídias entre os anos de 

1988 a março de 2010, buscando 

desta forma, a atualização da base 

de dados das condições que afetam 

o ombro e os melhores tratamentos 

adotados para tais condições. As 

bases de dados pesquisadas foram: 

Biblioteca da Universidade Anhembi 

Morumbi,  Unifesp,   Medline,  

Lilacs, além de informações obtidas 

junto ao Sindicato dos garçons.  A 

busca foi baseada nas combinações 

das palavras “lesão crônica do 

ombro”, “instabilidade glenoumeral”, 

“epidemiologia” e  “questionário de 

dor do ombro”.  Após pesquisa os 

artigos foram selecionados e 

examinados. A partir das 

considerações encontradas na 

literatura
(9,10,14)

, optou-se por 

realizar o programa de intervenção 

quiroprática com os objetivos de 

combater a dor, restaurar a 

amplitude de movimentos e a força 

muscular do ombro afetado.    

 Os indivíduos foram 

atendidos em seu  local de trabalho, 

por Teo Barossi e contou com a 

colaboração  da estudante de 

Quiropraxia Eliana Soares Pereira e 

supervisão da Quiropraxista Mara 

Célia de Paiva. O atendimento foi 

realizado, uma vez por semana,  às 

sextas feiras,   no horário das 15 e 

17h00min, durante o período de 

março e abril de 2010.  

 Inicialmente foram  aplicadas 

as  Escalas,  Funcional da 

University of California at Los 

Angeles – UCLA e a Visual 

Analógica de dor– EVA. Cada 

indivíduo após avaliação inicial foi 

submetido a cinco atendimentos de 

terapia manipulativa quiroprática.    

Os garçons selecionados foram 

submetidos aos  testes ortopédicos:  

Teste de Apley 1 e 2 para testar a 

rotação medial e lateral do ombro,  

a abdução e  avaliação de lesão do 

grupo de músculo que compõe o 

manguito rotador;   

Teste da Lata Vazia com  a 

finalidade de provocar atrito das 

estruturas Subacromiais  avaliando 

assim a integridade do   músculo e  

tendão supraespinhal,  responsável 

pela abdução do braço e 
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manutenção da cabeça do úmero 

no lugar;  

Teste de Patte  capaz de avaliar a  

integridade dos músculos 

infraespinhal e redondo menor cuja 

função principal é a rotação lateral 

da articulação glenoumeral; 

Teste de Speed desenvolvido  

originalmente para avaliar lesão da 

cabeça longa do bíceps, da região 

do antebraço e cotovelo e que 

atualmente  também é utilizado para 

analisar lesões do lábio glenoideo. 

Teste de Gerber utilizado para  

avaliar o movimento escapular que 

em condições anormais gera 

instabilidade na cintura escapular e  

patognomônio para lesão do 

músculo subescapular; 

Arco doloroso 70°- 120°  útil na  

avaliação de pinçamento das 

estruturas entre o arco acromial e o 

ligamento córacoacromial; 

Manobra Costoclavicular que  

avalia a presença de disfunção no 

membro superior resultante da 

compressão do feixe neurovascular, 

na área do desfiladeiro torácico, na 

passagem entre os músculos 

escalenos anterior e médio e a 

primeira costela, apresentando uma 

síndrome neurovascular e, 

finalmente:  

Teste de compressão foraminal 

máxima  para avaliar protrusão 

discal, comprometimento foraminal, 

lesões ligamentares e irritação das 

cápsulas articulares facetárias;   

 No início de cada terapia, foi 

realizada mobilização passiva 

(adução, abdução,. Elevação e 

depressão) da cintura escapular, 

para aumento da amplitude de 

movimento (ADM). Em seguida, os 

indivíduos realizaram exercícios 

pendulares de Codman, segurando 

1,0 kg. Na sequência foi realizado 

alongamento muscular dos flexores, 

extensores, abdutores, adutores, 

rotadores mediais e laterais do 

ombro, bem como flexores do 

cotovelo.  Quando necessário, os 

indivíduos realizaram exercícios de 

fortalecimento isotônico para os 

músculos flexor-abdutores do ombro 

e flexores do cotovelo(13). 

 Os ajustes quiroprático foram 

realizados nas disfunções 

articulares encontradas na região da 

coluna cervical, torácica e 

articulação glenoumeral. Como 

complemento da terapia quiroprática 

os participantes receberam 

informações sobre a postura 

adequada para a realização de suas 

funções diárias e foi solicitado que 
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os mesmos realizassem, em casa, 

termoterapia (três vezes ao dia, 

durante 20 minutos), exercícios 

pendulares de Codman e 

alongamentos ativos como os 

demonstrados durante a terapia 

(uma vez ao dia).  Como 

complemento do trabalho 

quiroprático os participantes 

receberam informações sobre a 

postura adequada para a realização 

de suas funções e foi solicitado que  

os mesmos realizassem 

domiciliarmente uma série com 15 

repetições do exercício pendular de  

Codman e alongamento do músculo 

supraespinhal, no ombro afetado,   

2 vezes ao  dia.    O exame físico e 

os testes foram realizados sempre 

pelo mesmo avaliador. 

 Os resultados foram 

avaliados segundo o método 

desenvolvido pela University of 

Califórnia at Los Angeles (UCLA). A 

escala da UCLA leva em 

consideração principalmente a dor, 

função, flexão ativa e força de 

flexão anterior.  A escala foi 

utilizada na 1ª e 5ª sessão, com 

objetivo de comparar os resultados 

e verificar a evolução do paciente. 

RESULTADOS 

 Quinze  indivíduos 

preencheram os critérios de 

inclusão. Durante o estudo, três  

indivíduos foram descontinuados: 

um por ter mais de duas faltas às 

sessões de tratamento  e dois por 

iniciar tratamento concomitante.  A 

intervenção contou com a 

participação  de 12  garçons que 

exercem a função, em período 

integral,  há mais de 5 anos.  A 

idade dos mesmos variou entre  23 

a 40 anos, ocasião propícia para 

desenvolvimento de alterações por 

microtrauma devido a trabalhos 

repetitivos.  O ombro  direito esteve 

envolvido isoladamente em 8 

pacientes (66.66%), o esquerdo em 

2 (16.66%) dos indivíduos e 2 

participantes (16.66%) 

apresentaram acometimento 

bilateral. O membro superior direito 

era o dominante em 9 indivíduos 

(75%) e o esquerdo em 3 (25%). 

DISCUSSÃO 

 As doenças crônicas que 

acometem o ombro, em geral, estão 

relacionadas com as tendinites, 

bursites, fibroses, lesão incompleta 

ou completa do manguito rotador e 

correspondem a 60% do motivo de 

consulta de doenças reumáticas, 

com sinais e sintomas clássicos e 
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se forem diagnosticadas de forma 

específica, anatômica, correta e 

precoce contribuirá para o 

planejamento de um tratamento 

adequado, diminuindo a morbidade 

e a ocorrência de sequelas 

incapacitantes relacionadas (9,10,11). 

O diagnóstico geralmente é feito 

através da história detalhada, 

exame físico e, confirmada através 

de testes especiais, exames de 

imagem, e em alguns casos exames 

laboratoriais. Uma história 

detalhada é importante para um 

diagnóstico preciso e podem ajudar 

a excluir diagnósticos diferenciais, 

como da dor referida na coluna 

cervical, sintomas de origem 

cardíaca além de outras 

comorbidades que devem ser 

consideradas(12,13,14).  A maioria dos 

problemas do ombro pode ser 

tratada através de tratamento 

conservador, isto é, sem cirurgia, 

sendo que alguns fatores 

influenciam os resultados como a 

idade, ocupação profissional e grau 

do comprometimento do tecido 

lesionado(15,16).  

 A revisão das bases de 

dados atuais durante esta pesquisa, 

encontrou consenso entre os 

autores de que o tratamento mais 

efetivo para dor crônica do ombro, 

consiste em ganho de amplitude de 

movimento ativo e passivo  e 

fortalecimento da força muscular, 

especialmente dos músculos do 

manguito rotador, promovendo 

assim  estabilidade umeral na 

cavidade glenóide(17,18) . É de se 

destacar a importância do 

fortalecimento dos músculos 

estabilizadores da escápula, 

principalmente os rotadores laterais 

(trapézio e serrátil anterior), pois, se 

os mesmos estiverem 

enfraquecidos, poderão evoluir para 

uma alteração no ritmo escapulo 

umeral, o que propicia o impacto 

subacromial. Além disso, os 

exercícios proprioceptivos devem 

ser implementados para o 

restabelecimento de uma aferência 

apropriada, que irá determinar um 

equilíbrio das forças agonistas e 

antagonistas, coordenando melhor 

os movimentos do ombro (19,20).   

 Os objetivos do protocolo 

adotado  foram: diminuição da dor, 

através dos ajustes articulares 

realizados na coluna cervical, 

torácica e articulação glenoumeral, 

ganho de flexibilidade e  de força 

muscular, através dos exercícios 

realizados durante o atendimento e 
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os domiciliares, na tentativa de 

proporcionar ao paciente o 

restabelecimento da função articular 

no menor tempo possível.  Todos os 

participantes deste trabalho foram 

do sexo masculino. A  prevalência 

do acometimento foi no membro 

dominante (75%), houve casos de 

sintomas bilaterais (16.66%) e os 

demais  casos de acometimento 

foram no ombro não dominante 

(8.33%). Tais achados se 

mostraram iguais aos encontrados 

na literatura pesquisada.  

Embora o protocolo de tratamento 

conservador seja dividido em quatro 

fases (Neer), neste presente 

trabalho, não houve interesse em 

diferenciar os mesmos, por se tratar 

de uma terapia conservadora e 

devido à falta de discriminação no 

diagnóstico clínico (21).  A terapia  

adotada nesta pesquisa teve como 

base o considerado mais efetivo 

para condições crônicas de dor do 

ombro:  as duas  sessões iniciais 

constaram de   ajustes quiroprático 

nas subluxações encontradas na 

coluna cervical,  torácica e 

articulação glenoumeral, utilização  

de termoterapia (bolsa de água 

quente) e exercícios visando o 

ganho de amplitude movimento 

articular  (exercícios pendulares de 

Codman).  

 Na terceira e quarta sessões,  

além dos ajustes quiroprático 

acrescentou-se exercícios de   , 

fortalecimento muscular e 

propriocepção ( exercícios 

isométricos e isotônicos), que foram 

extensivos ao uso domiciliar 2 vezes 

ao dia com repetição de 3 séries. 

No quinto atendimento, para os 

pacientes que relataram dor zero na 

tabela de dor, foram realizados e 

prescritos exercícios domiciliares de 

alongamento, principalmente dos 

músculos que compõe o manguito 

rotador, na intenção de ganho de 

elasticidade dos tecidos que ainda 

se apresentavam contraturados 

(1,22).    Para concluir, utilizamos a 

Escala Funcional da University of 

California at Los Angeles – UCLA e 

a Escala Visual Analógica – EVA.  

Consideramos o método adequado, 

pois preconiza as queixas mais 

comuns relatadas pelos pacientes e 

permite uma avaliação simples, 

objetiva, da função articular do 

ombro, além de avaliar o paciente 

de forma subjetiva através dos 

dados por ele fornecidos.  

CONCLUSÃO  
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 De acordo com os resultados 

demonstrados pelas Escala 

Funcional e Visual Analógica, o 

tratamento quiroprático realizado 

demonstrou resultados satisfatórios, 

visto que a maioria dos pacientes 

apresentou diminuição do quadro 

clínico álgico e ganho na amplitude 

de movimento articular. Os 

melhores resultados ocorreram nos 

pacientes que apresentavam 

reagudização da lesão durante o 

tratamento, ficando evidente o 

benefício do tratamento para alívio 

da dor e melhora da função. Dessa 

forma, conclui-se que o tratamento 

quiroprático é um método eficiente 

para obtenção de resultados 

satisfatórios. 

CONFLITOS DE INTERESSES: 

Não há.  
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ABSTRACT  

OBJECTIVES: To analyze the prevalence of musculoskeletal injuries in the internship 

students of chiropractic and chiropractic new graduates. Identify the main lesions 

generated in the beginning of the clinical practice and the influence of the lesions in the 

professional activity with occasional job absences. Methods: a standardized 

questionnaire was sent by electronic message to 132 individuals, divided between 

students in the last year of internship and graduates in Brazil. A total of 83 responses 

were received, totaling 63% of quiropratics at the start of professional practice. 

RESULTS: 61.4 % of the respondents reported to have suffered musculoskeletal 

injuries in the beginning of clinical practice, and for that 46 (55.4 %) did not have to 

stop professional activities. The anatomical regions that showed a higher number of 

involvement in chiropractic were respectively: lumbar spine with (38.6 % ), shoulder 

(31.3 %) and presenting a similar incidence (31.3 %) wrist, hand and fingers. 

CONCLUSION: The chiropractic at the beginning of the clinical practice has a great 

probability of musculoskeletal injuries. The respondents that reported injuries didn’t 

have to stop the clinical practice, only changed the type of treatment or the technique 

used at the time they got injured. 

KEY WORDS: prevalence, musculoskeletal injuries, chiropractic.  

RESUMO 

OBJETIVOS: Analisar a prevalência das lesões musculoesqueléticas em alunos do 

estágio interno de Quiropraxia e em quiropraxistas recém-formados. Identificar as 

principais lesões geradas durante o início da prática clínica e a influência das lesões 

na atividade profissional com os eventuais afastamentos. MÉTODOS: Um questionário 

padronizado foi enviado por mensagem eletrônica a 132 indivíduos divididos entre 

alunos no ultimo ano de formação e recém-formados no Brasil. Um total de 83 

respostas foi recebido, perfazendo 63% dos quiropraxistas no início da prática 

profissional. Resultados: 61,4% dos entrevistados relataram ter sofrido lesões 

musculoesqueléticas no início da prática clínica, sendo que 46 (55,4%) não precisaram 

se afastar da atividade profissional. As regiões anatômicas que apresentaram maior 
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número de acometimento nos quiropraxistas foram respectivamente: coluna lombar 

com (38,6%), ombro (31,3%) e apresentando a incidência semelhante (31,3%) punho, 

mão e dedos. CONCLUSÃO: Os quiropraxistas no início da prática clínica têm grande 

probabilidade de sofrer lesões musculoesqueléticas. Os entrevistados que relataram 

lesões não tiveram que se afastar da prática clínica, somente alteraram o tipo de 

tratamento ou a técnica utilizada no momento da lesão. 

PALAVRAS CHAVES: Prevalência, lesões musculoesqueléticas, quiropraxia.  

 

 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a 

Quiropraxia é uma profissão na área 

da saúde que está voltada para o 

diagnóstico, tratamento e a 

prevenção das desordens do 

sistema musculoesquelético e dos 

efeitos destas desordens na saúde 

em geral. Há uma ênfase em 

técnicas manuais, incluindo o ajuste 

e/ou a manipulação articular, com 

enfoque particular nas disfunções 

articulares1. Os conceitos e os 

princípios que distinguem e 

diferenciam a filosofia da 

Quiropraxia de outras profissões de 

saúde são de grande importância e 

influenciam profundamente a atitude 

e a abordagem destes em relação à 

atenção à saúde2. A relação entre a 

estrutura, particularmente a coluna 

vertebral e o sistema 

musculoesquelético, e a função, 

especialmente coordenada pelo 

sistema nervoso, constitui a 

essência da Quiropraxia e o seu 

enfoque para a restauração e 

preservação da saúde3. 

 A atividade profissional do 

Quiropraxista implica em aplicar 

forças localizadas em determinados 

pontos da coluna vertebral ou 

extremidades para proporcionar 

mobilidade articular. Esse 

procedimento é realizado com alta 

velocidade e baixa amplitude, 

exigindo do profissional posição 

específica para adaptar-se ao 

paciente e a localização da fixação, 

o que propicia o aparecimento de 

distúrbios musculoesqueléticos, 

desde sua formação durante a 

graduação4. Os dados existentes na 

literatura sobre a associação de 

sintomas dolorosos e referidas 

disfunções são de origem 

estrangeira e demonstram que em 

media 40% dos acometimentos se 
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deram nos primeiros cinco anos de 

prática5.  

Tendo em vista a prevalência 

desses danos pareceu pertinente 

realizar uma investigação entre os 

recém-formados e internos nas 

clínicas escola brasileiras para 

verificar se no Brasil esses fatos são 

similares aos observados na 

literatura6. 

MÉTODOS 

A pesquisa foi submetida à 

apreciação e aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da 

Universidade Anhembi Morumbi, 

tendo sido devidamente aprovada.  

População e Amostra 

A amostra foi composta por 

80 indivíduos em formação ou 

recém-formados no Brasil, que 

exerciam a prática clínica de 

Quiropraxia e foi realizada no 

período de outubro a dezembro de 

2010.  

Critérios de Inclusão 

  Foram incluídos na pesquisa 

os entrevistados que apresentaram 

disfunções musculoesqueléticas 

durante a prática clínica, incluindo o 

período de estágio e o primeiro ano 

de atendimento. Não houve critérios 

de exclusão. 

Procedimentos 

  A pesquisa foi realizada 

utilizando um questionário 

estruturado, formulado a partir da 

ferramenta específica do site 

http://www.google.com.br, 

denominada Google Doc, e a partir 

deste criou-se um formulário 

eletrônico dentro de uma conta do 

participante. O mesmo foi enviado 

por correio eletrônico, cujo endereço 

foi fornecido pela Coordenação do 

curso das cidades de São Paulo e 

Novo Hamburgo. Foram no mínimo 

três tentativas de entrevista.  As 

informações solicitadas visavam 

identificar as principais condições, a 

região anatômica acometida, o tipo 

de lesão e se foi necessário 

afastamento da prática clínica. A 

partir da coleta dos dados 

compararam-se os resultados entre 

as instituições de graduação.  O 

entrevistado citou sua técnica de 

preferência, a manobra que estava 

desenvolvendo no momento da 

lesão, se houve necessidade de 

afastamento da prática e se a lesão 

interferiu na sua atividade 

profissional. 
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Análise Estatística 

As variáveis foram resumidas 

na amostra geral e por grupos de 

interesse pelas estatísticas 

descritivas pertinentes: frequência 

absoluta (n) e relativa (%) ou media, 

desvio padrão (dp), mediana, 

valores mínimo e máximo. A 

associação entre a instituição da 

graduação e variáveis categóricas 

foi avaliada pelo Teste do Qui-

quadrado de Pearson ou da Razão 

de Verossimilhança quando 

aplicável. Nas variáveis contínuas 

foi aplicado o teste de Kolmogorov-

Smirnov para avaliar o ajuste da 

distribuição normal dentro de cada 

instituição da graduação. Foi 

utilizado o teste t de Student na 

comparação entre as instituições da 

graduação quanto às medias da 

variável idade. O teste do Qui-

quadrado de tendência foi aplicado 

para avaliar a distribuição da técnica 

que estava desenvolvendo no 

momento da lesão.  

Foi adotado o nível de 

significância de 0,05 (a = 5%) e 

níveis descritivos (p) inferiores a 

esse valor foram considerados 

significantes e representados por 

um asterisco (*). As análises 

estatísticas foram executadas pelo 

software estatístico SPSS for 

Windows versão 17.0. 

RESULTADOS  

Foram selecionados 132 indivíduos, cujos endereços eletrônicos 

estavam disponíveis, sendo que 52 (40%) foram da Universidade Anhembi 

Morumbi (UAM) e 80 (60%) da Feevale. Dos indivíduos selecionados 132 

(100%) obteve-se resposta de 83 (63%) configurando uma amostra de 

quiropraxistas em formação ou recém-formados do Brasil. Destes 47 (56,6%) 

foram da UAM, 34 (41,0%) da Feevale e 2 (2,4%) não relataram a instituição de 

ensino. Entre os entrevistados 49 (60,5%) eram mulheres. A idade variou entre 

21 e 61 anos de idade, com análise mediana de 23 anos e media de 26 anos 

com desvio-padrão de 7anos. Não foram encontradas associações 

estatisticamente significantes entre as Instituições de Graduação e os dados de 

Identificação (p > 0,05 em todas as análises). 
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Dos Quiropraxistas entrevistados 31,3% relataram sua renda media 

mensal variar entre 1 a 3 salários, 14,5% 4 a 6 salários, 7,2% 6 a 10 salários, 

6% acima de 10 salários e 41% não responderam. A pesquisa revelou que 

44,6% realizam até 10 atendimentos por semana. Os principais locais de 

atuação são clínica privada (33,7%) e multidisciplinar (39,8%). Dentre os 

quiropraxistas que possuem sócios, 9 (10,8%) tem sociedade com profissional 

de Fisioterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribuição dos entrevistados segundo a técnica mais utilizada.  

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre a Instituição 

de Ensino e a Primeira Técnica Utilizada (p < 0,001), com destaque para as 

diferenças: 

 Maior proporção de Diversificada em graduados na Anhembi Morumbi 

(78,7%) do que em graduados na Feevale (44,1%); 

 Maior proporção de Gonstead em graduados na Feevale (52,9%) do que 

em graduados na Anhembi Morumbi (4,3%). 

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre a Instituição 

de Ensino e a Segunda Técnica Utilizada (p < 0,001), com destaque para as 

diferenças: 

 Maior proporção de SOT em graduados na Anhembi Morumbi (42,6%) 

do que em graduados na Feevale (0%); 
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 Maior proporção de Diversificada e Gonstead em graduados na Feevale 

(38,2% e 41,2% respectivamente) do que em graduados na Anhembi 

Morumbi (19,1% e 2,1% respectivamente). 

Dos 83 entrevistados 51 (61,4%) relataram ter sofrido lesões 

musculoesqueléticas no início da prática clínica.  

 

 
 

Tabela 1. Distribuição dos entrevistados segundo a região anatômica 

acometida.  

 

 

Tabela 2. Distribuição dos entrevistados segundo técnica utilizada no momento da 

lesão. 

Conforme a associação entre o número de atendimentos por semana, 

técnica que estava desenvolvendo no momento da lesão e local acometido, 

pudemos inferir que não existe correlação entre o número de atendimentos 

com lesões e sim com a técnica utilizada.  

DISCUSSÃO  

      Segundo pesquisa 

realizada em 2010 na Universidade 

Feevale sobre a Prevalência das 

desordens musculoesqueléticas em 

quiropraxias7, 45,65% dos 



 

 
ISSN 2179-7676 – RBQ Volume I, n. 2  Página 88 de 126 

 
 

 

entrevistados relataram maior 

acometimento durante o primeiro e 

terceiro ano de prática clínica, 

confirmando nossa proposta de 

pesquisa entre os quiropraxistas no 

início de carreira. Recente estudo 

nos Estados Unidos relata que em 

media 40% dos Quiropraxistas em 

atuação estão vivendo com lesões 

que surgiram durante o exercício da 

profissão8. Com 

um total de 422 respostas, as 

principais lesões foram 

punho/mão/dedo, ombro e região 

lombar, semelhantes às 

encontradas neste estudo. 

 A amostra inicial desta 

pesquisa foi de 132 indivíduos, que 

tiveram seus endereços acessíveis, 

o que mostrou um volume de 

respostas significante. No entanto, a 

ausência de repostas em um terço 

dos indivíduos contatados merece 

uma análise especial. Os meios 

eletrônicos empregados para a 

captação de respostas é de uso 

corrente e uma ferramenta de 

trabalho da amostra selecionada. 

Além disso, os indivíduos foram 

contatados no mínimo três vezes no 

período de três meses. O aplicativo 

utilizado teve o recurso de indicar 

que a mensagem chegou ao 

destinatário, assim a falta de 

resposta deveu-se a outros fatores. 

Este meio de comunicação foi 

usado em outro trabalho de 

conclusão de curso, obtendo 

quantidade aceitável de resposta9. 

 Supõe-se que parte desta 

amostra possa não estar exercendo 

a profissão, tenha mudado de 

ocupação, a mensagem tenha sido 

considerada como spam ou vírus 

e/ou ter mudado ou perdido o 

endereço eletrônico, não tendo mais 

acesso a ele. Embora seja esta uma 

amostra pequena é considerada 

representativa, já que o universo 

brasileiro de quiropraxistas recém-

formados e alunos do último ano 

representam número medio de 132 

indivíduos, o que nos permite supor 

que os resultados deste trabalho 

possam ser generalizados, quando 

se diz respeito ao Brasil, pois 62,9% 

do total de quiropraxistas no início 

da prática clínica fizeram parte da 

pesquisa6. Observou-se no presente 

estudo uma porcentagem maior de 

entrevistados graduados e alunos 

do estágio da UAM entre os 

participantes, em comparação a 

FEEVALE.  A técnica de preferência 

dos quiropraxistas foram as 

seguintes em ordem decrescente: 
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Diversificada, confirmando a ideia 

de ser a preferida pelos 

quiropraxistas mundialmente6, 

técnica Gonstead, Activador, SOT, e 

por último Thompson. O maior 

número de lesões na aplicação da 

técnica Diversificada, não implica 

necessariamente que a mesma 

cause mais lesões que as outras, 

pois ela é a mais utilizada pela 

amostra, por isso sua maior 

prevalência.  Em comparação com 

outro estudo6 assemelham-se os 

resultados, onde se observou que a 

técnica mais relacionada com 

lesões, foi a Diversificada, e a 

segunda técnica mais relacionada 

com lesões foi à técnica Gonstead. 

Esse mesmo estudo concluiu que 

lesões pré-existentes podem ser 

facilmente exacerbadas durante a 

prática clínica, sendo que outros 

sustentam novas lesões de 

gravidade moderada ao receberem 

ou administrarem ajustes. 

Do total de entrevistados 

61,4% (n=51) relataram apresentar 

lesão musculoesquelética após 

prática profissional. O que 

demonstra um número maior, em 

comparação a outro estudo 

realizado4 com 43,4%.  O estudo 

referido mostrou que os alunos de 

Quiropraxia apresentaram lesões 

durante a sua formação de 

graduação, sendo o local de lesão 

mais acometido à região lombo-

pélvica, o que se assemelha aos 

resultados encontrados na nossa 

pesquisa, com 38,6%. Na presente 

pesquisa as regiões anatômicas de 

maior acometimento foi, lesão na 

coluna lombar, lesão no ombro, 

punho, mão e dedos. Mostrando 

discrepância com o outro em que o 

punho demonstrou maior 

acometimento4. Uma hipótese para 

justificar tal diferença seria que no 

início da prática clínica o 

Quiropraxista, no momento do 

ajuste, não tem coordenação 

suficiente para a manutenção de 

uma boa postura, o que pode 

acarretar em sobrecarga nas 

articulações lombares devido ao 

posicionamento incorreto.  

Os entrevistados 

relataram que a lesão não interferiu 

na continuidade da atividade 

profissional, não necessitando de 

afastamento da prática clínica. A 

minoria 3 (3,6%) afirmou que a 

lesão interferiu na sua prática 

clínica, levando-os até a optar pela 

segunda técnica utilizada, 

impedindo-os até de realizar 
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determinados movimentos. O que 

se assemelha ao estudo 

comparativo, já que mais da metade 

dos entrevistados relataram não ter 

suas atividades diária sido afetadas 

pela lesão4. Quanto às lesões 

recorrentes de ombro 9,6% (n=8) 

não relataram o tipo de lesão, 6,0% 

(n=5) relataram síndrome do 

impacto, 4,8% (n=4) tendinite de 

bíceps e 4,8% (n=4) tendinite de 

supraespinhal.  

CONCLUSÕES 

 Os quiropraxistas no início da 

prática clínica estão sujeitos às 

lesões musculoesqueléticas, não 

ocorrendo, no entanto a 

necessidade de afastamento da 

prática clínica, levando somente a 

uma modificação no tipo de 

tratamento ou técnica aplicada. As 

regiões anatômicas mais 

acometidas em ordem decrescente 

são coluna lombar, ombro, punho, 

mão e dedos. 
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ABSTRACT  
 
OBJECTIVES: Investigation of the influence of the weight of school materials on the postural 

deviations in children between 10-14 years of age in a private school elementary school district 

Jaraguá in Sao Paulo. METHODS: We conducted visual postural assessment in 114 children, 

analysis of body mass index (BMI) and weight of school materials transported. RESULTS: The 

weight of the pack at 40% of the students was considered excessive. The index of pain or 

discomfort in the spine was 16% and 11% in the shoulders. Showed some degree of scoliosis 

6% and 78% anterior head. CONCLUSION: The backpack of most students exceeded 10% of 

body weight, predisposing moderate discomfort and postural changes in the spine, which shows 

the important role of chiropractic in this age group, both for prevention of postural deviations 

and to maintain proper posture. 

KEY WORDS: postural changes, backpack, school, spine, chiropractic. 

RESUMO 

OBJETIVOS: Investigação da influência do peso do material escolar sobre os desvios 

posturais em escolares entre 10-14 anos de idade em uma escola privada do ensino 

fundamental do bairro Jaraguá, na cidade de São Paulo.  MÉTODOS: Foi realizada avaliação 

postural visual em 114 crianças, análise do índice de massa corporal (IMC) e do peso do 

material escolar transportado.  RESULTADOS: O peso da mochila em 40% dos alunos foi 

considerado excessivo. O índice de dor ou desconforto na coluna vertebral foi de 16% e nos 

ombros 11%. Apresentaram algum grau de escoliose 6% e 78% anteriorização cefálica. 

CONCLUSÃO: A mochila da maioria dos alunos ultrapassou 10% do peso corporal, 

predispondo desconforto e alterações posturais moderadas na coluna vertebral, o que denota 

importante a atuação do Quiropraxista nesta faixa etária, tanto para prevenção de desvios 

posturais quanto para manutenção da postura adequada.   

PALAVRAS-CHAVES: alterações posturais, mochila, escolares, coluna vertebral, 

quiropraxia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O conceito de postura 

corporal está associado à posição 

adotada e mantida pelo corpo, com 

característica automática e 

espontânea em perfeita harmonia 

com a força gravitacional e 

predisposição a passar do estado 

de repouso musculoesquelético ao 

estado dinâmico1. A boa postura 

corporal mantém um inter-

relacionamento relativo entre o 

sistema nervoso e demais partes do 

corpo, possibilitando o equilíbrio 

muscular, tendíneo e ligamentar das 

demais estruturas que sustentam e 

protegem o corpo contra agentes 

externos e internos, na tentativa de 

quebrar a harmonia estática e 

dinâmica deste equilíbrio2. A coluna 

vertebral simétrica apresenta suas 

curvaturas fisiológicas normais, 

possibilita ao membro superior e 

inferior amplitude de movimento 

total, integridade anatômica e 

sustentação do peso corporal com 

baixo gasto energético, menor 

sobrecarga articular e 

consequentemente uma atividade 

muscular menos intensa. A posição 

neutra da pelve contribui para um 

bom alinhamento do abdome, do 

tronco e extremidades. O tórax e a 

coluna torácica alta se posicionam 

de forma que a função ideal dos 

órgãos respiratórios seja favorecida e 

a cabeça permanece ereta e bem 

equilibrada3. 

 O suporte corporal é a 

principal função da coluna vertebral 

e quando sobrecarregada fica 

sujeita a alteração postural. Entre os 

inúmeros fatores que contribuem 

para a assimetria vertebral estão à 

condução inadequada de objetos 

como mochila, obesidade, 

sedentarismo, tensões musculares, 

utilização de móveis não 

ergonômicos e má postura4. 

Considera-se má postura aquela 

fora do alinhamento normal, sem 

limitações estruturais. Em geral ela 

se traduz na forma de um hábito 

adquirido na infância e, se não 

corrigido, carrega-se por toda vida, 

podendo se transformar em 

alteração postural com inúmeras 

consequências5. 

 Na população infantil e 

adolescente é comum a ocorrência 

de alteração postural, sendo que 

nessas fases do crescimento e 

desenvolvimento corporal, são 
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encontradas as principais 

assimetrias na coluna vertebral 

hipercifose, escoliose torácica 

seguida pela hiperlordose lombar6,7. 

Estudos realizados no Brasil e nos 

Estados Unidos demonstram que 

crianças e adolescentes carregam 

grande quantidade do material 

escolar em suas mochilas, variando 

o seu peso numa porcentagem 

entre 10-20% da sua massa 

corporal. Esta prática em medio 

prazo contribui para queixas de dor 

nas costas e alteração na 

biomecânica musculoesquelética8,9. 

Tais alterações abrangem uma 

vasta gama de condições 

inflamatórias e afetam estruturas 

como músculos, tendões, 

ligamentos, cápsulas articulares e 

nervos periféricos. O Quiropraxista 

é o profissional, segundo a 

Organização Mundial da Saúde, 

capaz de realizar diagnóstico, 

tratamento e prevenção das 

desordens do sistema locomotor e 

dos efeitos destas desordens na 

saúde em geral. O tratamento se 

baseia em ajuste articular, manobra 

mioarticular, além de orientação 

corretiva e preventiva para 

manutenção da postura corporal 

durante a prática das atividades 

recreativas e profissionais da vida 

diária10. 

 A revisão da literatura 

biomédica pertinente não identificou 

nenhuma pesquisa no âmbito 

nacional que relacione as alterações 

na coluna vertebral em crianças do 

ensino fundamental e as práticas da 

Quiropraxia. Deste modo, a 

proposta do presente trabalho é 

avaliar as possíveis alterações 

posturais em escolares, entre 10-14 

anos de idade, de uma amostra da 

escola privada da região norte do 

município de São Paulo e 

correlacionar dados antropométricos 

e biológicos ao peso e hábito de 

carregar o material escolar. Num 

tempo seguinte, os dados serão 

analisados sob a óptica da 

Quiropraxia e se procurará 

estabelecer parâmetros para um 

programa de assistência e 

orientação desta população. 

MÉTODOS 

  A pesquisa foi 

submetida à apreciação e  

 

aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Anhembi Morumbi. 
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Todos os pais ou responsáveis 

legais pelas crianças e 

adolescentes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

População e Amostra 

 Realizou-se um estudo 

transversal com uma amostra de 

114 crianças e adolescentes entre 

10 e 14 anos de idade, de um total 

de 203 alunos nesta faixa etária, 

sem distinção de sexo, etnia ou 

período de frequência às aulas.  

Critérios de Inclusão e Exclusão: 

 Os alunos foram escolhidos 

de modo aleatório em uma escola 

privada de ensino básico, Colégio 

Adélia Costa e Silva, situada no 

bairro do Jaraguá no município de 

São Paulo.  

 Foram excluídos os sujeitos 

com doença infectocontagiosa ou 

que apresentassem algum tipo de 

doença musculoesquelética 

pregressa.  

Procedimentos 

 A coleta de dados foi 

realizada numa sala de aula cedida 

pela escola. Os participantes da 

amostra cursavam entre 5ª e 9ª 

séries, nos períodos manhã e tarde. 

O material utilizado para pesquisa 

constou de balança mecânica 

antropométrica com capacidade de 

150 quilos, precisão de 100g com 

antropômetro acoplado, 

posturógrafo para avaliação postural 

e câmera fotográfica para registro 

dos dados.  O questionário foi 

construído com questões sobre 

dados pessoais, ano escolar, idade, 

queixa de dor, doenças pregressas, 

frequência na prática de atividade 

física e forma de carregar o material 

escolar, com opções de carregar 

nas costas, na frente do corpo, em 

um dos lados do corpo 

(direito/esquerdo) e carregando 

pelas alças. Para coleta de dados 

cada aluno trouxe, para pesagem, 

sua mochila com o material escolar 

que seria utilizado naquele dia.   

Para avaliação postural e 

antropométrica o aluno se 

apresentou com o uniforme utilizado 

nas aulas de natação, ou seja, 

roupa de banho.   

  A avaliação antropométrica 

foi realizada utilizando a medida do 

peso corporal e altura. A partir dos 

dados coletados foi realizado o 

cálculo do IMC (índice de massa 

corporal) por meio da divisão da 

massa do indivíduo pelo quadrado 

de sua altura, em que a massa está 
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em quilogramas e a altura em 

metros. O resultado individual foi 

comparado com uma tabela que 

indica o grau de obesidade do 

indivíduo. Foi considerado índice 

normal valores até 23,8; sobrepeso 

23,8 até 27,9 e obesidade, acima de 

27,9, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde.  

 Para o exame físico, os 

escolares se posicionaram no 

posturógrafo em posição anatômica, 

com os pés afastados 

aproximadamente à largura dos 

ombros e com os dedos apontados 

para frente.  Na avaliação postural 

da região anterior do corpo o 

escolar se posicionou com a cabeça 

para frente, nessa vista foi 

analisada a postura da cabeça, 

ombros, espinha ilíaca ântero 

superior (EIAS) direita e esquerda. 

Na análise corporal da região 

posterior, foi observado a região dos 

ombros, escápulas, coluna 

vertebral, pregas glúteas, linhas 

poplíteas e joelhos. Para análise da 

posição lateral direita e esquerda 

com o analisado olhando para 

frente, o examinador observou 

possíveis desvios nas curvaturas 

fisiológicas na região lombar, 

torácica e cervical da coluna 

vertebral. Dando sequência a 

investigação foi realizado o teste 

ortopédico de Adam para detectar 

escoliose, cifose e cifoescoliose 

funcional. Os escolares tiveram 

acesso aos dados antropométricos 

individuais, foram notificados sobre 

o teor da pesquisa e as dúvidas 

esclarecidas.   

 
RESULTADOS  

 Assimetrias Material escolar carregado  

  SIM NÃO TOTAL 

   Nº %     Nº    %  Nº % 

Escoliose SIM 04  3,5 03   2,5  07  6,0 

NÃO 41 36,0 66 58,0 107 94,0 

Ombro SIM 18 16,0 39 34,0  57 50,0 

NÃO 29 25,4 28 24,5  57 50,0 

Lordose/Cifose SIM 03  2,5 04   3,5  07   6,0 

NÃO 43 38,0 64 56,0 107 94,0 

Cabeça em  SIM 23 20,0 28 25,0  51 45,0 

relação ao Tronco NÃO 24 21,0 39 34,0  63 55,0 

Ângulo de Thales SIM 02   1,7 06   5,2  08   7,0 

NÃO 45 40,0 61 53,0 106 93,0 

Tabela 1. Distribuição de alunos de acordo com as assimetrias posturais e o peso do 
material escolar carregado.  
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Gráfico 1.  Distribuição de alunos de acordo com as assimetrias, em relação 

ao peso excessivo do material escolar. 

 

 
Tabela 2. Distribuição de alunos conforme o modo de carregar a mochila escolar. 

 

O peso da mochila dos escolares teve a media geral 4,5 quilos, com 

media superior 5 quilos e a inferior 4. O desvio padrão superior e inferior foi 

respectivamente 6,5 e 2,5 quilos. 

 

Gráfico 2. Correlação entre assimetria da cabeça em relação ao tronco e o 
material escolar.  

Forma de Uso Número % 

Costas 108 95 

Lados do Ombro/Alça   6   5 

TOTAL 114 100 
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Os dados prevalentes nesta amostra foram: assimetria da cabeça em 

relação ao tronco e excesso de material escolar 20% (N=23). O índice dos que 

apresentaram assimetria, mas sem excesso de material escolar, foi de 25% 

(N=28).   

DISCUSSÃO  
 

      

 Durante a fase infanto-juvenil 

ocorrem inúmeras variações 

corporais especialmente na cintura 

pélvica visando proporcionar 

equilíbrio e perfeita distribuição do 

peso corporal, pois a coluna 

vertebral deve ser desenvolvida de 

forma uniforme, respeitando suas 

limitações anatômicas e 

fisiológicas12. A coluna alinhada é 

capaz de suportar a sobreposição 

de peso, desde que o mesmo não 

interfira no desenvolvimento da 

força, da resistência e da 

flexibilidade da postura na 

realização das atividades diárias13.  

Quando ultrapassado este limite, a 

responsabilidade de sustentação do 

peso recai sobre as estruturas 

ligamentares limitando sua 

elasticidade que em fadiga lança às 

articulações a responsabilidade da 

carga e geralmente desencadeia 

dor14. 

 Embora a má postura esteja 

relacionada a fatores como 

hereditariedade, atividade física e 

posturas incorretas adotadas 

durante as atividades diárias, é de 

se destacar que o excesso de peso 

e o transporte inadequado do 

material escolar são fatores que 

agravam os desvios posturais nos 

escolares15. O período escolar do 

Ensino Básico tem uma duração de 

12 anos e à medida que avança o 

currículo escolar a lista de materiais 

se acumula aumentando o material 

a ser transportado.   Embora a 

mochila com apoio duplo seja a 

mais recomendável para prevenção 

de doenças no segmento vertebral 

por ser menos lesivo 

comprovadamente, o peso 

excessivo das mesmas agrava os 

problemas, alterando o eixo de 

gravidade, impondo uma carga 

excessiva na região lombar, 

aumentando o grau de escoliose e 

compressão intradiscal em L5-

S114,16.   
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  Os resultados deste estudo 

mostraram, que em 114 alunos, 6% 

entre dos pesquisados têm 

escoliose, contrastando com o 

estudo de revisão bibliográfica 

realizado em 2001 por Rocha e 

Pedreira, no qual indicou uma 

ocorrência de 15% para estudantes 

do ensino fundamental. A má 

utilização do material escolar e 

assimetria postural destes alunos 

podem ser responsáveis por estes 

dados17. Observou-se que em 40% 

dos casos estudados a mochila 

ultrapassou o peso adequado18, ou 

seja, ultrapassavam o limite máximo 

de 10% do peso corporal e pode ser 

responsável pela reprodução do 

índice elevado de anteriorização 

cefálica e assimetria nos ombros. 

Salienta-se que tais desvios se não 

forem corrigidos ou eliminados 

podem, a medio e longo prazo, se 

transformar em adaptações 

posturais permanentes e 

degeneração crônica19.  

 O presente estudo 

demonstrou que 95% dos escolares 

que utilizavam a mochila com os 

dois apoios nos ombros e com 

excesso de peso corporal 

apresentaram dores na região do 

ombro, contestando pesquisa 

realizada numa escola privada do 

Paraná em que apenas 8.18% da 

amostra referiam dor nos ombros, 

descaracterizando a correlação 

direta entre dor no ombro e excesso 

de peso. Embora o índice do peso 

corporal aponte que 15% dos 

alunos estavam acima do peso, 

esperado para faixa etária, não 

houve associação com escoliose. 

Sabe-se que o excesso de peso 

interfere diretamente na saúde 

postural dos alunos, e isso se torna 

em maior escala em se tratando da 

fase de crescimento, momento 

imprescindível para que o sistema 

muscular e ósseo consiga obter a 

formação postural.  

 O estudo apontou que os 

alunos que utilizavam mochila com 

peso excedente ao recomendado, 

apresentavam maior ocorrência na 

relação de assimetria da cabeça 

com relação ao tronco (45%). O 

excesso de peso da mochila 

promove a anteriorização da 

cabeça, aumenta a lordose cervical 

com consequente alteração postural 

que traduz em dor na maioria das 

vezes20.  A prevalência de dor na 

coluna foi de 16% e 19% 

apresentaram dor nos ombros, 

denotando um número expressivo 
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quando nos referimos a escolares 

em fase de formação e 

desenvolvimento corporal.  Embora 

o IMC da maioria dos entrevistados 

se apresente dentro da 

normalidade, muitos carregavam 

peso exagerado em suas mochilas 

o que resultou em má postura e 

queixa de dor principalmente na 

coluna vertebral e ombros. 

CONCLUSÃO 

 A presente pesquisa se 

propôs a investigar a influência do 

peso do material escolar sobre os 

desvios posturais em escolares 

entre 10-14 anos de idade do 

ensino fundamental. Após 

finalização do processo de análise 

dos dados da pesquisa concluiu-se 

que a maioria dos escolares 

carregava peso exagerado em suas  

 

mochilas, apresentavam dores e 

alterações posturais moderadas, na 

coluna vertebral e articulação 

escápuloumeral, o que denota 

importante a atuação do 

Quiropraxista nesta faixa etária, 

tanto para prevenção de desvios 

posturais quanto para manutenção 

da postura adequada.   

CONFLITOS DE INTERESSES: 

Não há.  
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ARTIGO ORIGINAL 

 

Objective analysis of the Lumbo-sacral complex and Occiput  

Análise objetiva do complexo Lombosacral e Occipital  

O. Nelson DeCamp, Jr. D.C., Diplomate Craniopath 
E-mail do autor: ndecampdc@aol.com 
 
 
 We need only to look at the 

comparative amounts of protection 

for our vital organs to see the 

tremendous importance of the 

central nervous system (CNS) over 

other organs. Protection for the CNS 

consists of a covering of bony plates 

and segments. They are lined and 

held together by a tendinous 

ligamentous membrane, inside of 

which, is enveloped in a circulating 

metabolic fluid (CSF). This 

tremendous increased importance of 

the brain and CNS, compared to 

other vital organs, is the reason 

sacral occipital technique, with its 

craniopathy, excels as the choice for 

man's health care. The major 

physiological function of the CNS in 

maintaining itself and Life is the 

cranial/sacral respiratory pumping. 

The major components of the 

system are the occipital bone and 

sacrum and their reciprocal 

respiratory function. Further 

understanding of this subject may 

be obtained in Cranial Technique1, 

by M.B. DeJarnette, D.C 

 After attaining the necessary 

understanding we can develop two 

basic rules: 

1.   For every action there is an 

equal and opposite reaction. 

2.   The more weight bearing, the 

more compensation required. 

(Action = Reaction) 

 Working on these 

fundamentals we can begin to 

realize that the occipital bone will 

balance more for sacral dysfunction 

then the reverse. 

Based on the above theories, we 

need to analyze the action of the 

sacrum in relation to the Lumbo-

pelvic complex and the reaction of 

the occiput in the cranial complex. 

The Lumbo-Pelvic Complex. The 

basis of the cranial sacral 

respiratory function consists of the 

brain, dural system, and the 

osseous occiput and sacrum. The 

lumbopelvic complex consists of: 1. 
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The sacrum, and those factors 

within, affecting its respiratory 

synovial joint. 2. Lumbar spine and 

integral structures. 3. Bilateral in ilii. 

DeJarnette, DC, in his text, Sacral 

Occipital Technic2, separates the 

above three structural areas into 

categories according to the 

characteristics associated with their 

individual physiological dysfunction 

and their effect on the sacral 

occipital dural respiratory function. 

Category 1. Characteristics 

associated with the Sacrum and 

Occiput in sacral occipital dural 

dysfunction within its respiratory 

particular function. 

Category 2. Characteristics 

associated with the weight-bearing 

sacroiliac articular dysfunction and 

their effect on the sacral occipital 

dural respiratory function. 

Category 3. Characteristics 

associated with dysfunction of the 

spine and integral structures and 

their effect on the sacral occipital 

dural respiratory function. 

 It must be understood that the 

degree of the characteristics, or 

compensatory reactivity, of the 

categories are directly related to the 

degree of dysfunctional stress 

placed upon the CNS and its life-

support system, the sacral occipital 

dural (cranial/sacral) respiratory 

system. For sacral – occipital 

respiratory function to be able to 

maintain respiratory balance 

between the sacrum and the occiput 

there must be some structural 

similarity between them. If we place 

two spines with sacrum's and 

occiputs side-by-side and reverse 

one by 180°, we can observe that 

the shape of the occiput and sacrum 

are quite similar. 

 

Figure 1 – Shape of the occiput and sacrum are quite similar. 
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In the sacrum, the main functional 

attachment of the durra is at the S – 

2 posteriorly and this is also the 

fulcrum level for primary and 

secondary respiratory motion. The 

upper and lower weight-bearing 

ligaments are above and below this 

point bilaterally. 

 The main functional dural 

attachment of the occiput is the 

internal aspect of the occipital 

protuberance where the falx cerebri 

and tentorium     cerebelli     

intersect. The counterforce to the 

internal dural force is the 

ligamentous nuclei and the 

ligamentous attachment of the 

occipital fiber line. This ligamentous 

attachment extends laterally to the 

superior point of the occipital 

mastoid (OM) suture where the 

occipital parietal (OP) suture begins. 

 It has been found clinically by 

this writer that while utilizing the 

cranial ranges of motion torsion 

technique3, there can be distinct 

differences in the degree of motion 

in the upper and lower aspects of 

the occipital bone. These 

differences that occur relate to the 

dysfunction of the upper and lower 

weight-bearing ligaments of the 

sacrum, lower occiput (OM) to upper 

sacrum (S – 1) and upper occiput 

(OP) to lower sacrum (S – 3). 

 

 

 

Figure 2 – localization of the occipital mastoid and  occipital parietal. 

 

 

 These cranial motion 

differences consist of decreased 

motion and/or fixation with palpable 

separating of opposite side 

accompanied by swelling and 

discomfort. It must be emphasized 

that spinal involvements with their 

compensation affecting the upper 

cervical spine (category 3) and 

cranium can impair the motion of the 
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sutural system also. This has to be 

cleared to obtain the separate affect 

from the sacrum. This impairment of 

the sutures by cervical involvement 

can affect the sacral balance by 

reverse compensation. 

 The above discussion 

establishes a new system of 

objective indicators in testing and 

analyzing physiological dysfunction 

in man. The purpose of this paper is 

to establish the types of sacroiliac 

distortions that may present 

themselves clinically and especially. 

To develop a means of objective 

analysis for the chiropractic. 

Objective testing and analysis is the 

key to SOT and Craniopathy. Is 

what makes a technique valid in the 

medical sciences, chiropractic 

colleges, and courts of law?  

1. Torsion – this is usually a 

compensatory dysfunction for the 

spine where the upper ilium moves 

posterior on one side and the lower 

Ilium moves posterior on the 

opposite side, placing the pelvis in a 

state of torsion. This is the type of 

category 2 covered extensively in 

Sacral Occipital Technic texts by 

DeJarnette, D.C. 

2. Superior and Inferior Innominate 

– this is a superior or interior 

involvement of one or both of the 

innominate in relation to the sacrum. 

This was covered in a paper on the 

subject by this writer previously and 

published in a SORSI Journal4. 

3. Sacral Segmental – torsion of the 

sacral segments may occur 

distorting both the respiratory boot 

mechanism and weight-bearing 

articular surfaces. This was covered 

in a paper on the subject by this 

writer previously and published in a 

SORSI Journal5.  

4.   Anterior, Posterior, and Oblique 

in Ilii-DeJarnette, DC, discusses in 

his text, Sacral Occipital Technic of 

Spinal Therapy6, as the inward and 

outward flaring of the innominate.  

This writer prefers to view the flared 

innominate as posterior and anterior 

subluxations of the innominate with 

the sacrum. This subluxation might 

be better understood if we visualize 

the trauma creating it. A person 

falling a distance and landing on the 

posterior aspect of the innominate 

driving it anterior, or landing on the 

innominate and sacrum driving the 

sacrum anterior to the opposite 

innominate. This trauma can cause 
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both to happen in the same pelvis 

and most frequently this occurs 

within the lower weight-bearing 

ligaments with a resultant oblique 

sacrum.  

5. Combinations – how many 

combinations of the above have 

visited our offices? How many 

persistent and recurrent category 2 

cases have we dah? How may 

cranial and TMJ cases never clear? 

When we stop and realize the 

number of different traumas the 

lumbopelvic complex experiences in 

life, we now must understand how 

important it is to expand our SOT – 

cranial knowledge. The cranium can 

never be corrected until its 

compensation for the sacrum can be 

cleared.  

 

Objective Lumbo Pelvic/Cranial Indicators for Category 2 Types 

 

 Common to all these types is 

persistent rib head or neck 

discomfort and/or spasming on the 

side of involvement. Positive arm 

fossa testing only seems to relate to 

the amount of dysfunction of the 

synovial respiratory joint. All pelvic 

indicators should be confirmed by x-

ray when possible. 

1. Torsion – we are familiar with the 

UMS/LLL pelvic indicators. Cranial 

indicators are pain and swelling of 

the occipital mastoid suture on the 

UMS side and occipital parietal 

suture on the LLL side. 

2. Superior and Inferior Innominates 

– lumbopelvic indicators are the 

medial hamstring for the superior 

side and origin and insertion of the 

quadratus lumborum on the inferior 

side, also active sacral gluteal 

indicators on the side of 

involvement. Cranial indicators are 

both occipital mastoid and occipital 

parietal sutures opposite the side of 

involvement.  

3. Sacral Segmental – pelvic 

indicators are the sacral gluteal 

indicators opposite the active sacral 

segments. The cranial indicators are 

positive occipital mastoid suture on 

the side of upper weight-bearing 

ligaments involvement and occipital 

parietal suture on the side of the 

lower weight-bearing involvement.  
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4. Anterior, Posterior and Oblique – 

pelvic indicators are the sacral 

gluteal indicators opposite the side 

of involvement. X-ray analysis 

should be utilized to determine 

whether the innominate is anterior or 

posterior from the inferior to superior 

aspects. Cranial indicators will vary 

suturally on the opposite side of the 

involvement depending on the 

extent of involvement in 

obliqueness.  

5.  – It has been found by this writer 

that the complexity of indicators for 

multiple combinations of 

involvement in the pelvic complex 

require the gradual elimination of 

one problem at a time starting with 

the torsional subluxation. As the 

indicators for one lesion decreases, 

the next most important one show 

up. Routine visit by visit monitoring 

of the atlanto-occipital and occipital 

bone ranges of motion are fast, 

decisive methods of analyzing 

patient progress. 

 

Correction of Pelvic Complexes 

 

 All corrections, other than 

using the DeJarnette blocks for 

torsion category 2, are osseous. 

Place the lesion side down to the 

table to stabilize, traction the lesion 

to the end of its range of motion and 

only adjust with enough force to 

correct the lesion. 

Summation 

1.   Structurally, always relate the 

degree of symptomatology to the 

degree of stress on the CNS. 

2.   For every action there is an 

equal and opposite reaction. 

3.   The more the weight-bearing 

stress, the more the compensation. 

4.  Structurally, the occipital bone is 

similar to the sacrum and balance in 

an organized pattern. 

5.  Develop understanding of the 

lumbopelvic complex and its cranial 

complex compensation. 

6.  Strive to balance the lumbopelvic 

complex to the cranial complex. 

7.       Utilize clinically objective 

indicator findings and analysis for 



 

 
ISSN 2179-7676 – RBQ Volume I, n. 2  Página 107 de 126 

 
 

 

consistency in physiological 

dysfunction. 

8.    Do not over treat. Treat 

according to number 7. 

9.   Only correct cranial interwar 

early when lumbopelvic correction 

ceases to respond to cranial ranges 

of motion correction methods. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To assess the prevalence of complaints of the spine in Brazilian athletes treated 

by chiropractic service during the XV Pan American Games Rio 2007. METHODS: 74 athletes 

participated in this study, 29 of these were women with a mean age of 26.5 years were divided 

into twenty sports. The data collected were: (gender, age, sport and vertebral segment in which 

the main complaint was presented). During the seventeen days of competition, 166 chiropractic 

visits were conducted. RESULTS: It was observed that low back pain was the complaint most 

often cited by athletes (34%), followed by thoracic pain (24%), neck (22%), other complaints 

(6%). CONCLUSION: We found a close relationship between sports and pain in the spine. 

KEY WORDS: Athlete, pain, chiropractic. 

RESUMO 

OBJETIVO: Verificar a prevalência de queixas na coluna vertebral em atletas brasileiros 

atendidos pelo serviço de Quiropraxia durante os XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 

MÉTODOS: Participaram dessa pesquisa 74 atletas, destes 29 eram mulheres com idade 

media de 26,5 anos distribuídos em vinte modalidades desportivas.  Os dados levantados 

foram: (gênero, idade, modalidade esportiva e segmento vertebral em que a queixa principal se 

apresentava). Ao longo dos dezessete dias de competição, 166 atendimentos quiropráticos 

foram realizados.  RESULTADOS: Pôde-se observar que a lombalgia foi a queixa mais 

frequentemente citada pelos esportistas (34%), seguida pela dorsalgia (24%), cervicalgia 

(22%), outras queixas (6%). CONCLUSÃO: Observou-se íntima relação entre a prática 

desportiva e dor na coluna vertebral. 

PALAVRAS-CHAVES: Atleta, dor, quiropraxia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  Os Jogos Pan-

Americanos (Pan) é o maior evento 

esportivo do Continente Americano.  

 

 

Assim como os Jogos Olímpicos, o 

Pan é realizado a cada quatro anos,  
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em diferentes cidades da América. 

A sua XV edição ocorreu na cidade 

do Rio de Janeiro, Brasil, em 2007. 

Estavam presentes 5.633 atletas, de 

42 países, distribuídos em 47 

modalidades esportivas1. Eventos 

esportivos são populares e fonte de 

entretenimento para os 

espectadores, mas infelizmente, em 

grandes disputas esportivas, há 

necessidade de desempenho 

extremo do atleta, levando o 

organismo a situações limítrofes2-3. 

As algias da coluna vertebral são 

uma condição comum em atletas de 

alto rendimento. Estima-se que 

1,1% a 30% dos esportistas de 

diferentes modalidades esportivas 

relatam dor na coluna vertebral. 

Além disso, 10% a 15% das lesões 

decorrentes da prática desportiva 

estão relacionadas à coluna 

vertebral, sendo que de 1% a 6% 

dessas lesões apresentam 

comprometimento neurológico4.  

Tendo conhecimento do alto 

índice de algias e lesões em atletas, 

nos XV Jogos Pan-Americanos Rio 

2007 (Pan 2007), uma policlínica foi 

instalada dentro da Zona 

Residencial da Vila Pan-Americana. 

Diversos profissionais de saúde 

estavam à disposição dos atletas, 

como médicos, dentistas, 

fisioterapeutas e quiropraxistas1.  

Atualmente, atletas do mundo 

inteiro fazem uso do tratamento 

quiroprático rotineiramente, no 

treinamento e nas competições, 

considerando a Quiropraxia como 

parte integral do seu tratamento de 

saúde5,6. Sendo assim, o presente 

estudo teve como objetivo verificar a 

prevalência de queixas da coluna 

vertebral em atletas brasileiros 

atendidos pelo serviço de 

Quiropraxia durante o Pan 2007.  

 

MÉTODOS 

 O presente estudo 

caracterizou-se por uma pesquisa 

descritiva retrospectiva7.  

Amostra 

 Foram investigados 74 

atletas brasileiros, de 20 

modalidades esportivas, que 

relatavam dores na coluna vertebral, 

que receberam o atendimento 

quiroprático e que se encontravam 
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devidamente registrados no 

cadastro de atendimento do serviço 

de Quiropraxia durante o Pan 2007, 

realizado entre os dias 12 e 29 de 

julho de 2007. Informações como 

gênero, idade, modalidade esportiva 

e queixa da coluna vertebral 

deveriam constar nesse cadastro.  

Procedimentos  

 Inicialmente, foi feita a 

solicitação de autorização para 

acesso ao cadastro de atendimento 

do serviço de Quiropraxia realizado 

durante o Pan 2007 ao 

Quiropraxista responsável por essas 

informações, a fim de autorizar o 

manuseio dos dados dos atletas 

brasileiros atendidos o evento. 

 Num segundo momento, foi 

realizada a análise deste cadastro, 

visando verificar a prevalência de 

queixas da coluna vertebral destes 

atletas e relacioná-la com a 

respectiva modalidade esportiva. 

Esses procedimentos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

número 19692. 

Análise dos dados 

Foram verificadas as 

frequências absolutas e relativas 

das queixas musculoesqueléticas 

de modo geral e por modalidade.

RESULTADOS 

Dos 74 participantes da pesquisa 29 eram mulheres. A media geral de 

idade foi de 26,5 anos, sendo 25,5 anos a feminina e 27,3 anos a masculina. 

Os atletas estavam distribuídos em 20 modalidades esportivas (atletismo, 

beisebol, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, 

handebol, hóquei sobre a grama, judô, levantamento de peso, luta olímpica, 

nado sincronizado, natação, pólo aquático, remo, saltos ornamentais, tiro 

esportivo e vela). Em dezessete dias de competição foram realizados 166 

atendimentos quiropráticos. Um total de 95 algias na coluna vertebral foi 

relatado, sendo 7 queixas diferentes (lombalgia, dorsalgia, cervicalgia, dor 

sacroilíaca, lombociatalgia, cérvicobraquialgia e torcicolo).  
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Gráfico 1 – prevalência de queixas na coluna vertebral em atletas brasileiros durante o evento.  

 

 As algias da coluna vertebral são comuns em atletas. No esporte, as 

dores nas costas são relatadas principalmente no início de uma temporada ou 

as vésperas de um evento importante. Em um estudo realizado com triatletas 

amadores, 23% deles relataram dor na região lombar durante o período de 

competição. Essa condição está associada ao aumento da intensidade ou da 

frequência de treinos. Estima-se que aproximadamente 10% a 15% das lesões 

esportivas estão relacionadas à coluna vertebral, sendo a maioria dessas 

lesões relacionadas a tecidos moles8,4. Dentre as queixas da coluna vertebral, 

a lombalgia é a mais comum delas. Em uma pesquisa com triatletas amadores, 

32% relataram dor lombar no ano anterior e 56% deles suspenderam as suas 

atividades, de trabalho e de treino, por algum tempo, devido à dor lombar. Em 

outro estudo, 52 atletas, de um total de 67, relataram lombalgia. Quinze anos 

depois, esses mesmos esportistas foram reavaliados e 39 deles, de um total de 

55, persistiam com a queixa8-9. Diante da alta incidência da lombalgia nos 

esportes, pesquisas com exames de imagem em atletas lombálgicos têm sido 

realizadas. Em estudo com 197 atletas que apresentavam dor lombar, 163 

foram radiografados. Desses, 52 apresentavam anormalidades radiográficas. 

Em outro estudo, realizado com 134 atletas e 28 não atletas com lombalgia, foi 

possível observar que a diminuição da altura do disco foi um achado comum 

em ambos os grupos. Numa terceira pesquisa, com 55 atletas e 12 não atletas, 

32 esportistas e todos os não atletas apresentavam redução da altura do disco 
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em um ou mais níveis da coluna lombar. A degeneração discal foi encontrada 

em mais de 90% dos atletas. Durante os Jogos Olímpicos de Sidney (2000) 31 

atletas que relataram dor lombar e/ou dor ciática foram submetidos ao exame 

de ressonância nuclear magnética. Alterações como redução na intensidade do 

sinal (degeneração) e hérnias discais foram achados comuns, principalmente 

ao nível de L5-S1. De acordo com essa pesquisa, ao comparar essas 

alterações com a população normal (não atleta) observa-se que a degeneração 

discal nesses atletas foi mais acentuada8-12.  

 Ao final dessa discussão pode-se concluir que a lombalgia é uma 

condição comum em atletas, concordando com os achados desse estudo. 

Sendo a dor lombar uma queixa limitante na prática desportiva do atleta, faz-se 

necessário a adoção de medidas preventivas, visando a saúde e o 

desempenho do atleta. Para evitar lesões durante a prática da atividade física 

sugere-se que a coluna vertebral seja estabilizada. Para tanto é mister o 

fortalecimento muscular abdominal, paraespinhal e dos ísquiotibiais que 

quando encurtados, acarretam um aumento da lordose lombar e, 

consequentemente, estresse nessa área. Por esse motivo, o alongamento 

dessa região, assim como os ajustes espinhais, deve ser priorizado em atletas. 

 Apesar de alguns estudos com relação à lombalgia em atletas terem 

sido realizados, a literatura ainda mostra-se incerta9-13. Alguns estudos afirmam 

que a dor lombar no esportista tem a mesma prevalência que em pessoas não-

atletas8,11. Com relação aos exames de imagem, divergências entre as 

anormalidades encontradas e dor são vistas na literatura, no entanto, a 

redução da altura do disco intervertebral, facilmente visualizado em exames de 

imagem, parece ser um fator desencadeador de dor em todas as populações.   

 Com relação às demais algias da coluna vertebral citadas nesse estudo 

(dorsalgia, cervicalgia, dor sacroilíaca, cérvicobraquialgia e torcicolo), não 

foram encontrados estudos sobre a prevalência dessas queixas 

musculoesqueléticas em atletas. O segundo objetivo do presente estudo foi 

relacionar a principal queixa da coluna vertebral relatada pelos atletas 

brasileiros atendidos pelo serviço de Quiropraxia durante o Pan 2007 e o 

esporte praticado (Tabela 1). 
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Modalidade esportiva 

Principais algias da 
coluna vertebral 
relatadas pelos 

atletas 

Atletismo, Beisebol, Ciclismo, Futebol, 
Hóquei sobre a grama, Judô, Levantamento 
de Peso, Luta Olímpica, Nado Sincronizado, 
Remo, Saltos Ornamentais, Tiro Esportivo 

Lombalgia 

Canoagem, Futebol, Handebol, Luta 
Olímpica, Nado Sincronizado, Natação, 

Saltos Ornamentais, Tiro Esportivo 

Dorsalgia 

Beisebol, Boxe, Ciclismo, Esgrima, Hóquei 
sobre a grama, Pólo Aquático, Remo, Saltos 

Ornamentais, Tiro Esportivo, Vela 

Cervicalgia 

Esgrima, Futebol, Ginástica Artística, 
Levantamento de Peso 

Dor Sacroilíaca 

 
Tabela 1. Queixa principal e esporte praticado

 

DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a literatura, a 

dor lombar é uma condição 

comumente citada em atletas 

praticantes do atletismo, do 

ciclismo, do futebol, do hóquei sobre 

a grama, do judô, do levantamento 

de peso, da luta olímpica, do remo e 

dos saltos ornamentais, 

concordando com os achados do 

presente estudo14-25. Já para os 

praticantes do beisebol, as regiões 

álgicas mais relatadas são o ombro 

e o cotovelo, contrariando os 

resultados dessa pesquisa26-28. Para 

o esporte do nado sincronizado, não 

foram encontrados estudos sobre as 

algias que afetam essas atletas, no 

entanto, áreas como o ombro, a 

lombar e o joelho são regiões 

frequentemente lesadas29. A 

dorsalgia também foi citada pelos 

atletas participantes da presente 

investigação, no entanto, diferentes 

achados foram encontrados na 

literatura. Modalidades como a 

canoagem, futebol, luta olímpica e 

saltos ornamentais relatam 

lombalgia, enquanto que nadadores 

relatam dor no ombro e no 

joelho14,16-17,19,25-27. Já as esportistas 

do nado sincronizado apresentam 

um alto índice de lesão no ombro, 

na região lombar e no joelho
28

. 
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 De acordo com a literatura, a 

cervicalgia é uma condição comum 

em atletas do hóquei sobre a 

grama, do remo e da vela21,23,29-31. 

Em desportos como o ciclismo e 

saltos ornamentais a dor lombar é 

uma queixa frequente, enquanto 

que os atletas do pólo aquático 

citam o ombro como região comum 

de algias, assim como os jogadores 

de beisebol, que além do ombro, 

relatam dor no cotovelo, não 

concordando com os achados do 

presente estudo14,26-28,32. Para os 

praticantes do boxe não foram 

encontrados estudos sobre queixas 

musculoesqueléticas, todavia lesões 

na região da cabeça/pescoço/face 

são comuns nesses atletas33. 

 Para os futebolistas e para os 

atletas do levantamento de peso a 

dor lombar é comum, enquanto que 

para as ginastas os joelhos, 

tornozelos e pés são as articulações 

mais frequentemente citadas com 

relação à dor17,19,34.  

 Não foram encontrados 

estudos sobre dores/desconfortos 

e/ou lesões em atletas praticantes 

dos esportes de esgrima e tiro 

esportivo. 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados 

exibidos a lombalgia, seguida pela 

dorsalgia e cervicalgia foram as 

algias da coluna vertebral mais 

frequentemente citadas pelos 

esportistas participantes dessa 

pesquisa. Além disso, ao confrontar 

a modalidade esportiva com a 

queixa da coluna vertebral 

observou-se que das 20 

modalidades esportivas presentes, 

10 delas (atletismo, ciclismo, 

futebol, hóquei sobre a grama, judô, 

levantamento de peso, luta 

olímpica, remo, saltos ornamentais 

e vela) concordam com estudos 

encontrados na literatura, sugerindo 

possível relação entre a prática 

desportiva e dor na coluna vertebral. 
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ABSTRACT  

OBJECTIVE: To compare the evolution of two different chiropractic techniques: Articular 
Manipulation Therapy (TMA) and Activator Method, analyzing the parameters of pain intensity 
and quality of life in an elderly population. METHODS: The sample consisted of 30 women from 
60 years, belonging to the group Quality of Life and Health at the University Anhembi Morumbi 
(UAM). Were applied 3 questionaires: 1. Questionnaire to obtain the patinet’s profile created by 
the authors 2. The short Health Survey (SF-36) 3. The Analog Visual Scale (AVS). The 
following are the elderly were subjected to physical examination and treatment. The sample was 
divided into two groups by randomization techniques for application: TMA Group and Group 
Activator. Patients received 6 treatments, from Februaly to April 2008. At the end of treatment 
were applied again the (SF-36 and AVS). RESULTS: 40%  of the sample presented with a 

primary complaint of lumbar pain. In 80%  of the total sample the pain was was present for more 
than 2 years. The systemics diseases were: 53% hypertensive and 40% osteopenia. At the SF-
36 questionnaire reevaliation, patients showed a significant improvement in the aspects of pain, 
general health state, physical limitation, emotional aspects and funcional aspects and in both 
griups. However, the Social Aspect was statiscally significant just in the group TMA. It was 
observed significant improvement on pain intensity (AVS) with p 0,001 in both grupos. 
CONCLUSION:  Chiropractic treatment showed improementand both techniques showed 
significant benefits in quality of life and pain to these geriatric population.  
 
KEY WORDS: Chiropractic manipulative therapy, quality of life, activator method 

RESUMO 

OBJETIVO: Comparar a evolução de duas técnicas quiroprática distintas: Terapia de 
Manipulação Articular (TMA) e Método Ativador, analisando os parâmetros da intensidade da 
dor e qualidade de vida em uma população idosa. MÉTODOS: A amostra constituiu-se de 30 
idosas, a partir de 60 anos, pertencentes ao grupo Qualidade de Vida e Saúde da Universidade 
Anhembi Morumbi (UAM). Foram aplicados 3 questionários: 1. Questionário para obtenção do 
perfil do paciente criado pelas autoras; 2. O Short Health Survey (SF-36); 3. A Escala Visual 
Analógica (EVA). A seguir as idosas foram submetidas ao exame físico e tratamento. A 
amostra foi dividida por randomização em 2 grupos para aplicação das técnicas: Grupo TMA e 
Grupo Ativador. As pacientes receberam 6 tratamentos semanais, de fevereiro a abril de 2008. 
Ao final do tratamento aplicaram-se novamente os questionários SF-36 e EVA. RESULTADOS: 

Da amostra, 40% apresentou dor lombar como queixa principal. Em 80% do total da amostra a 
dor apareceu há mais de 2 anos. Em relação às doenças sistêmicas, 53% são hipertensas e 
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40% possuem diagnóstico de osteopenia. Na reavaliação dos domínios do SF-36, as idosas 
apresentaram melhora significativa para dor, estado geral de saúde, limitação por aspectos 
físicos, emocionais e capacidade funcional nos dois grupos. Já o aspecto social mostrou ser 
estatiscamente eficaz somente para o grupo tratado com TMA em relação ao Ativador. A 
intensidade da dor (EVA) foi significativa com p≤0,001 para ambos os grupos. CONCLUSÕES: 

A Quiropraxia contribuiu de maneira eficaz para esta população. Ambos os tratamentos 
trouxeram benefícios para os pacientes e melhoraram significativamente sua condição de dor e 
qualidade de vida.  

PALAVRAS-CHAVES: Quiropraxia, terapia manipulativa articular, qualidade de vida e método 

ativador.  

INTRODUÇÃO 

 

 O envelhecimento é um dos 

grandes enigmas da vida. Além do 

nascimento e da morte, é talvez a 

única experiência que todo ser 

humano divide.  O que torna o 

estudo do envelhecimento tão difícil 

é que realmente não existe um 

idoso “típico”. As pessoas diferem 

no modo como envelhecem e na 

forma como reagem ao processo de 

envelhecimento1. A Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

conceitua o envelhecimento como 

“um processo sequencial, individual, 

acumulativo, irreversível, universal, 

não patológico, de deterioração de 

um organismo maduro, próprio a 

todos os membros de uma espécie, 

de maneira que o tempo o torne 

menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade 

de morte”2. Segundo dados 

publicados em 2007 pela 

Organização Mundial da Saúde 

(OMS), hoje a população mundial 

de 60 anos ou mais é de 650 

milhões de pessoas e calcula-se 

que em 2050 será de 2 bilhões, ou 

seja, existirão mais idosos que 

crianças abaixo de 15 anos, a 

maioria vivendo em países em 

desenvolvimento3.  

 Os idosos constituem um 

grupo especial, com estilo de vida, 

rendimentos, condições sociais e de 

saúde e necessidades bastante 

diversos do restante da população4 

e à medida que ultrapassamos os 

65 anos de idade, aumenta 

progressivamente a probabilidade 

de surgir, nos próximos anos, 

limitações na funcionalidade do 

organismo5. Essas diversas 

alterações que acompanham o 

envelhecimento causam dano aos 

diferentes sistemas do organismo 

como decréscimo da função 
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muscular e do sistema 

ósteomioarticular, que afeta 

diretamente a capacidade de 

realizar tarefas do dia-a-dia, com 

comprometimento subsequente da 

função motora, diminuindo 

progressivamente a independência 

funcional e desse modo, refletindo 

negativamente na qualidade de vida 

do idoso6. 

 A Terapia de Manipulação 

Articular (TMA) é uma das técnicas 

manuais utilizadas para o 

tratamento de músculos e 

articulações.  Ela consiste de uma 

força localizada de alta velocidade e 

baixa amplitude aplicada 

diretamente em segmentos 

articulares e seu objetivo é 

aumentar o grau de amplitude dos 

movimentos e inibição da dor7,8. 

Embora o termo Quiropraxia traga 

uma imagem de terapia manual, 

vários instrumentos são utilizados 

para a prática clinica, entre eles o 

Ativador9.  Este método baseia-se 

nos princípios da técnica de Logan 

que enfatiza a importância da 

relação entre o sacro e pelve como 

base de um boa postura, ou de 

distorções compensatórias10. O 

Ativador foi criado nos anos 60 por 

Warren Lee e Arlan Fuhr e é 

descrito como um instrumento que 

proporciona uma força controlada, e 

é substituído quando a terapia 

manual é considerada um risco, 

como por exemplo, em casos de 

osteoartrite ou osteoporose, embora 

isso não signifique que o método 

não apresente risco ou efeitos 

adversos9.  

  Considerando as relevâncias 

em proporcionar a população idosa 

novas opções de tratamento, 

propôs-se neste estudo comparar a 

eficácia das duas técnicas 

quiroprática: TMA e o Método 

Ativador nos domínios parâmetros 

da intensidade da dor e qualidade 

de vida desta faixa etária.   

MÉTODOS 

Amostra  

 Foram selecionados 30 

voluntários procedentes do Grupo 

da Terceira Idade Qualidade de 

Vida e Saúde, na Universidade 

Anhembi Morumbi – Campus 

Centro-São Paulo, com faixa etária 

a partir de 60 anos.  

Critérios de inclusão 
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 Pacientes entre 60 e 83 anos 

e ausência de tratamento 

quiroprático por no mínimo 6 meses. 

Critérios de exclusão  

 Pacientes com hipertensão e 

glicemia descontrolada, 

osteoporóticos graves, portadores 

de distúrbios psicológicos, trauma 

recente, diagnósticos não 

confirmados, pessoas com dores 

incapacitantes, problemas de 

origem visceral, sinais radiculares e 

neurológicos e as contraindicações 

absolutas para o tratamento 

quiroprático.  

Procedimentos 

 As pacientes foram 

encaminhadas às pesquisadoras 

pelo coordenador do grupo de 

idosos. Para avaliação dos 

tratamentos o grupo foi dividido em 

dois subgrupos denominados Grupo 

TMA e Grupo Método Ativador. A 

pesquisa foi realizada no período de 

fevereiro a abril de 2008.  

 O tratamento constou de 6 

sessões, sendo que a primeira para 

realização da avaliação física e 5 

retornos, uma vez por semana. O 

grupo de pacientes que recebeu o 

tratamento com a TMA recebeu 

ajustes nas fixações encontradas na 

coluna vertebral e região sacroilíaca 

e o tratamento aplicado no grupo 

Método Ativador foi o protocolo 

básico do método ativador.   

Critérios de Avaliação 

 Depois de aplicadas as 5 

sessões de terapia as voluntárias 

foram novamente submetidas ao 

preenchimento do questionário SF-

36 para avaliação da influência do 

tratamento quiroprático na 

qualidade de vida das mesmos. 

Análise Estatística 

 Para as variáveis 

quantitativas esta análise foi 

realizada pela observação dos 

valores mínimos e máximos, cálculo 

de medias, desvios-padrão e 

mediana. Para as variáveis 

qualitativas calcularam-se 

frequências absolutas e relativas. 

Para comparação da medias de 

dois grupos foi utilizado o teste t de 

Student, quando a suposição de 

normalidade dos dados foi rejeitada 

foi utilizado o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney11. Para a 

comparação do momento pré e pós, 

em cada grupo, foi utilizado o teste 

não-paramétrico de Wilcoxon11, pois 

a suposição de normalidade dos 

dados foi rejeitada. O nível de 
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significância utilizado para os testes foi de 5%.  

RESULTADOS 

 Após as exclusões pertinentes, foram avaliadas 30 idosas, com idades 

de 60 a 83 anos, tendo como media 68 anos.  

 

Dor 

 Principal  Secundaria 

Local da dor n %  n % 

cervical 10 33,3   4  28,6 

torácica 6 20,0   0    0,0 

lombar 12 40,0   2  14,3 

quadril  0   0,0   2  14,3 

mm sup  1   3,3   0    0,0 

mm inf  1   3,3   6  42,9 

Total 30 100,0  14 100,0 

 
Tabela 1: Frequências absolutas e relativas da dor principal e secundaria nas idosas avaliadas. 

 
 

QUALIDADE DE VIDA ANTES E APÓS TERAPIA  

Domínio Grupo 

Ativador     

Início 

Grupo Ativador  

após 1 mês 

Grupo TMA 

Início 

Grupo TMA  

após 1 mês 

74,44 

p = 0,006 

 75,83 

p = 0,001 

Aspecto 

Emocional 

65,56 

 

72,22 

p = 0,017 

62,22 

Aspecto 

Físico 

58,33 69,58 

p = 0,003 

63,33 

Aspecto 

Social  

74,17 80,00 

p = 0,058 

65,00 79,17 

p = 0,007 

Capacidade 

Funcional 

64,33 76,33 

p = 0,002 

73,33 86,00 

p < 0,001 

Dor 50,07 65,07 

p = 0,005 

46,00 73,13 

p = 0,001 

Estado Geral 

de Saúde  

72,73 84,07 

p = 0,003 

72,07 89,60 

p < 0,001 

Saúde Mental 62,00 73,76 

p = 0,004 

53,33 66,67 

p = 0,007 

Vitalidade  59,17 73,33 

p < 0,001 

62,08 72,08 

p = 0,017 
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Tabela. 1 - Valores medios e nível descritivo de probabilidade dos domínios do questionário SF-

36 no momento da avaliação e na reavaliação 

 

 

 

Gráfico 2: Media e desvio-padrão do EVA, nos grupos e nas sessões avaliadas 

 

 

Gráfico 3: Media e desvio-padrão da Dor, nos grupos e nas sessões avaliadas.  

DISCUSSAO 

 

 Nos dias atuais, com os 

progressos nas pesquisas 

biomédicas, os avanços 

tecnológicos, a melhora na 

assistência médica e a 

conscientização da importância de 

se ter bons hábitos alimentares 

conjugados à prática regular de 

atividades físicas, o número de 

idosos em todo o mundo aumenta a 

cada dia12. Contudo, o processo de 

envelhecimento é inevitável e com 

ele surgem alterações em todos os 

sistemas do organismo, as perdas 

no sistema muscular esquelético 

são, sem dúvida, responsáveis pelo 

maior impacto na qualidade de vida 

dos idosos e pode gerar 

instabilidade, perda da capacidade 
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funcional, perda parcial ou total da 

independência13. 

 Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, qualidade de 

vida é a percepção individual de um 

completo bem estar físico, mental e 

social14, com base neste conceito, 

investiu-se grande número de 

estudos, buscando criar 

instrumentos a fim de mensurá-la e 

abranger seus mais diversos 

aspectos. Destas pesquisas surgiu 

o “Short Form Health Survey” (SF-

36), questionário genérico auto-

aplicável de qualidade de vida, que 

permite avaliar oito fatores: 

capacidade funcional, estado geral 

de saúde, aspectos físicos, dor, 

vitalidade, saúde mental e 

limitações dos aspectos sociais e 

emocionais15.  

 O presente estudo 

concentrou-se na comparação da 

eficácia de duas técnicas 

quiropráticas distintas: TMA e 

Método Ativador, analisando a 

intensidade da dor utilizando o EVA 

e a qualidade de vida o SF-36. Do 

total da amostra, 40% apresentou 

dor lombar sendo de origem 

principal, 80% relatou que a dor 

apareceu há mais de 2 anos. A dor 

lombar é uma das mais frequentes 

dos problemas de saúde que afetam 

a população adulta, e na população 

idosa está diretamente relacionada 

aos processos degenerativos da 

coluna16. Apesar do grande número 

de fatores associados ao 

desenvolvimento dessas algias, o 

disco intervertebral tem sido 

apontado como uma das principais 

estruturas envolvidas com a 

etiologia das dores, pois ele é o 

principal responsável por suportar 

as cargas compressivas, forças de 

tensão e a rotação axial exercidas 

sob o tronco17.  

 Na comparação dos 

tratamentos em relação à qualidade 

de vida entre os dois grupos não 

houve diferenças estatisticamente 

significantes entre a primeira e 

sexta sessão, constituindo, portanto, 

uma amostra homogênea. Em 

relação ao EVA, observamos que 

houve decréscimo significativo na 

intensidade da dor, com p<0,001 

para ambos os grupos da amostra. 

Na literatura, as duas técnicas 

demonstraram ser eficazes para a 

evolução destes parâmetros, pois 

diminui a dor, a tensão muscular e 

aumentam a amplitude de 

movimento14,15.  
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 Na presente pesquisa os 

domínios mais comprometidos na 

avaliação foram Dor e Saúde 

Mental, tal qual, estudo com 5.654 

funcionários de uma fábrica de 

alumínio realizado na Noruega16. 

Nos domínios limitação por 

Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral 

de Saúde e Capacidade Funcional, 

encontrou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre a 

primeira e a sexta sessão em 

ambos os grupos, porém a TMA 

apresentou maior eficácia quando 

comparada ao grupo do Método 

Ativador nestes aspectos.

 Observamos que o grupo 

TMA apresentou acréscimo 

significativo no domínio Aspecto 

Social (p=0,007) e o grupo do 

Método Ativador (p=0,058) não 

apresenta alteração significativa 

neste escore, mas mesmo assim 

houve melhora em ambos os 

grupos. Neste critério há uma 

correlação dos aspectos sociais 

(relação familiar, vizinhos, amigos, 

etc.) com a saúde física e os 

problemas emocionais. Os 

problemas emocionais costumam 

abordar um perfil psicológico que é 

mais subjetivo, complexo e, muitas 

vezes, de difícil mensuração, em 

relação à saúde física17. Talvez em 

avaliações curtas como as 

apresentadas neste trabalho, o 

resultado possa não ter muita 

relevância. 

 Segundo Rupert as técnicas 

de ajuste quiropráticas mais 

frequentemente aplicadas em 

pessoas com 65 anos ou mais, são 

TMA com 70,4% seguida pelo 

Ativador com 28,3%18. A 

consideração mais óbvia ao dirigir-

se ao paciente geriátrico é 

determinar o nível de força seguro e 

efetivo que pode ser usado. 

Dependendo da estrutura corporal 

que é contatada, a questão pode 

ser menos de força e mais de 

pressão18. 

CONCLUSÕES 

 Ambos os tratamentos 

trouxeram benefícios para os 

pacientes e melhoraram 

significativamente sua condição de 

dor, porém a Manipulação Articular 

apresentou maior eficácia em 6 dos 

8 domínios do questionário de 

Qualidade de Vida (SF-36). A 

Quiropraxia contribuiu para a 

melhora dos parâmetros de 

intensidade da dor (EVA) e o 

tratamento quiroprático é de grande 
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importância para esta população. 

Outros estudos deverão ser 

realizados a fim de reconhecer a 

persistência destes parâmetros em 

um maior tempo de tratamento. 
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