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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.
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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 2,5 cm e laterais 3,0 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
- título abreviado (running title) máximo de quarenta caracteres
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- fontes de financiamento
- conflito de interesses
- endereço completo do autor correspondente (endereço, telefone, fax e email).
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 Pusblishers, 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 manuscripts submitted 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.
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Unitermos (keywords)
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.
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REVISÃO E ATUALIZAÇÃO
Why I Practice Gonstead

John Cox, D.C., DPhCS
sloober01@gmail.com

When I entered Palmer College of Chiropractic in 1979, myself and everyone I
met said that I would practice Gonstead because of my family connection to the
Gonstead Clinic of Chiropractic in Mt. Horeb, WI. Considering this, I thought I had

better explore other avenues and approaches in Chiropractic other than Gonstead just
in case I was being brain washed by my father and uncle when it came to Gonstead as
the technique I would ultimately practice. Being exposed to four other techniques in
the curriculum at Palmer along with three electives techniques I participated in, I
returned with an understanding of why I liked Gonstead over other approaches in our
profession.
Gonstead simply made sense. It did not require a “belief” system or obscure or
unreliable leg testing or muscle testing when evaluating a patient for a subluxation.
Gonstead required an understanding of how the body works and an understanding of
what the body manifests when a subluxation is present.
“Many acute and severe conditions are produced by very slight subluxations which
might easily be overlooked except for the close attention to detail. Considering the
great importance of accuracy in palpation, no detail should be neglected which will
make the subluxations easier to determine.

We realize that there are some

Chiropractors who examine their patients thru the clothing, but if this is done it is due
either to ignorance on the part of the palpator or to unjustifiable carelessness in his
technique.” B.J. Palmer, 1920, a Text Book on the Palmer Technique of Chiropractic
Therefore, on each and every patient visit as a Gonstead practitioner, we:
1 – Visualize the patient for any asymmetry in posture, musculature, gait or range of
motion.
2 – Utilize a heat differential skin temperature device from the base of Occiput to the
Sacrum. (The kinetic force, also known as vital energy, depends upon and is modified
by the amount of heat which imparts an oscillating motion to the molecules or particles
of matter. Varying degrees of temperature, therefore, represent corresponding intensity
of oscillation. Normal temperature normal functions—health. D.D. Palmer, 1910, The
Chiropractor’s Adjuster)
3 – Static Palpate the patient for asymmetry, edema, muscle spasms and tenderness.
4 – Motion Palpate the patient comparing relative motion between segments to find the
subluxation.
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5 – Correlate all our above findings to an X-ray of the patient to best decide how to
adjust the patient.
Neurologically we understand that if we give a specific adjustment to a subluxated
vertebra with a high velocity and low amplitude thrust anywhere in the spine we will fire
sympathetic fibers of the nervous system. However, clinically Dr. Gonstead found that
certain areas of the spine initiated more of a sympathetic response from the patient’s
nervous system if a subluxation was found and corrected and other areas of the spine
initiated more of a parasympathetic response.
As Chiropractors, we understand that all dis-ease is a result of either too much
or too little of function. Therefore considering our findings on the patient when locating
the subluxation, deciding from the X-ray the best way to correct the subluxation and
understanding and correlating this with the considerations of a through case history of
the patient; we have the best chance to correct the major subluxation, found in the right
area of the spine, for the best and fastest positive response to the patient’s health
outcome.
Dr. Gonstead simply found a better way to apply the chiropractic adjustment
without further injuring or compromising the surrounding tissues. By utilizing the best
biomechanical approach when it comes to adjusting a subluxation, Dr. Gonstead could
produce quick results for his patients, did not require prolonged patient visits to get
results and patients liked this and referred their friends and families. This resulted in
the largest clinic and the largest chiropractic practice in the world by the early 1960’s.
Myself and thousands of others from around the world realized it was not
necessary to reinvent the wheel but simply follow the guidelines within the Gonstead
SYSTEM of Chiropractic.

Gonstead is much more than a technique.

It is a

SYSTEMATIC approach to a patient from their first visit to the visit where more time is
needed between adjustments. As a young Chiropractor coming out of school, it was
incredibly nice to have the confidence to handle any case that walked through my office
door knowing Dr. Gonstead and those that carried on his work had established a
protocol of care based on 90 plus years of clinical experience.
Gonstead is “Old School”, I really like that because it embraces the essence of
everything right about what our founders described as real Chiropractic. There is a
best time to give a patient an adjustment. When that time comes, the adjustment has
to be in the exact right spot on the patient, with the exact right amount of force in the
exact right direction with the exact right amount of depth. The Gonstead System taught
me how to do this and gave me an understanding of patient care that is unequaled to
this day. If a better approach to Chiropractic care comes along, I will embrace it with

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 76 a 137

the same enthusiasm I have embraced the Gonstead System of Chiropractic for the
last 34 years!
I am not suggesting that you become a “Gondroid”. Believe nothing that I have
said but instead investigate for yourself, be adjusted by other techniques, question how
every chiropractic approach decides when to give an adjustment and when not to give
an adjustment (it’s even more important to know when NOT to give an adjustment!)
and then make an educated decision on how you want to practice Chiropractic.
Remember…Gonstead isn’t great. What is great is changing patients’ lives when one
develops the ability to find and fix subluxations. The “Greatness” of Chiropractic is
being able to manifest results by removing a subluxation via the hands of a skilled
adjuster and allowing the body to heal itself with one perfect adjustment. It only takes
one adjustment to fix a patient, but it may take me two or three adjustments before I
achieve that one perfect adjustment…and when that adjustment happens, LEAVE THE
PATEINT ALONE!
Fine the Subluxation.
Accept the Subluxation where you find it.
Fix the Subluxation.
Leave the Subluxation alone!

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 77 a 137

ARTIGO ORIGINAL

Manual treatment of children: a demographic survey of Brazilian
chiropractors
Tratamento manual em crianças: levantamento demográfico de quiropraxistas
Alexandre Zimmer. MSc- Master of Science (Peadiatrics) pela Anglo European Chiropractic
College.

E-mail do autor: alexzimmerdc@gmail.com
Recebido em 15/06/2016. Aprovado em: 25/06/2016.

ABSTRACT
OBJECTIVE: To describe the demographic profile and characteristics of pediatric chiropractic in
Brazil. METHODS: Active members of the Brazilian Chiropractic Association (ABQ) were invited
to answer a short questionnaire via the online survey tool Survey Monkey. Practitioner
demographics, educational background, practice characteristics and patient profile were
investigated. Data were analyzed with Microsoft Excel to obtain descriptive statistics.
RESULTS: A total of 204 chiropractors answered the survey (85% response rate). The average
participating chiropractor was female (60%), aged less than 30 years old (49%) and had been in
practice between 0 to 5 years (52%). The vast majority of respondents (85%) reported that
pediatric patients represented less than 5% of their total patient base. About half of participants
(47%) had post graduate training in pediatric care through a seminar/workshop. Adolescents
(12-16) were the pediatric age group most seen by participants (69%) in clinical practice and
spinal pain represented the most common reason for pediatric patients to seek the care of a
chiropractor (46%). The most common treatment method used in the care of pediatric patients
was spinal manipulation with Diversified technique. No adverse events to the treatment of
pediatric patients were observed by participants during the year previous to the survey.
CONCLUSION: Brazilian chiropractors participate in the treatment of pediatric patients of all
ages. However, these patients still represent only a small part of practice for most practitioners.
The most typical pediatric patient seeking chiropractic care in Brazil is the adolescent with
spinal pain. The study attested to the initial stage of development of spinal manipulative
therapies for children in Brazil and results may provide a basis for future research efforts in the
pediatric field in this country.
KEYWORDS: Manual therapy, Spinal manipulation, pediatrics-chiropractic.

RESUMO
OBJETIVO: Descrever o perfil demográfico e as caracteristicas da quiropraxia pediatrica no
Brasil. METODOS: Membros ativos da Associacao Brasileira de Quiropraxia (ABQ) foram
convidados a responder um breve questionario atraves da ferramenta de pesquisa
SurveyMonkey. Foram investigados o perfil demografico dos participantes, sua formacao
profissional, as caracteristicas da pratica e o perfil dos pacientes. Os dados foram analizados
com Microsoft Excel para obter estatisticas descritivas. RESULTADOS: Um total de 204
quiropraxistas respondeu a enquete (85% de resposta). O participante mediano era do sexo
feminino (60%), tinha menos de 30 anos de idade (49%), e estava na pratica de quiropraxia ha
menos de 5 anos (52%). A grande maioria dos participantes (85%) respondeu que pacientes
pediatricos representavam menos que 5% de sua base de pacientes. Quase a metade dos
participantes (47%) possuía treinamento em quiropraxia pediátrica na forma de curso ou
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workshop. Adolescentes (12-16) foram o grupo pediátrico mais visto pelos quiropraxistas (69%)
em sua pratica clínica e dor na coluna foi a queixa mais apresentada por pacientes pediátricos
(46%). O tratamento mais utilizado foi a manipulação vertebral através da técnica diversificada.
Nenhum afeito adverso ao tratamento de pacientes pediátricos foi observado pelos
participantes no ano anterior a pesquisa. CONCLUSAO: Quiropraxistas brasileiros participam
do tratamento de pacientes pediátricos de todas as idades. No entanto, estes pacientes ainda
representam apenas uma pequena parte da sua pratica profissional em quiropraxia. O paciente
pediátrico que tipicamente busca cuidado quiroprático no Brasil e o adolescente com dores na
coluna vertebral. O estudo atesta para a fase inicial de desenvolvimento de terapias
manipulativas para crianças no Brasil e os resultados podem prover uma base para pesquisas
futuras no campo pediátrico neste pais.
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ethics sub Committee approved of
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the study.

survey tool SurveyMonkey®. The
RESULTS
A total of 204 out of 238 potential participants completed the survey
(response rate=85%). Six participants were excluded for not being active
members of the ABQ or not practicing in Brazil at the time of the study.
Demographics
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Table 1. Demographic characteristics of participants

DEMOGRAPHIC DATA

N (%)

MALE

81 (40%)

FEMALE

123 (60%)

AGE
<29 YEARS

100 (49%)

30-39

81 (40%)

>40

23 (11%)

PLACE OF GRADUATION
FEEVALE UNIVERSITY

126 (62%)

ANHEMBI-MORUMBI UNIVERSITY

74 (36%)

OTHER

4 (2%)

YEARS IN PRACTICE
0-5 YEARS

106 (52%)

6-9 YEARS

76 (36%)

>10 YEARS

22 (11%)

EDUCATION IN PEDIATRICS
UNDERGRADUATE ONLY

88(43%)

POST GRADUATE SEMINAR/WORKSHOP

95 (47%)

CERTIFICATE/DIPLOMATE

2 (1%)

Table

1

provides

a

summary

of

demographic

characteristics.

Respondents were predominantly female (60%), and mostly graduated from
Feevale University (62%). Almost half of the respondents were under 30 years
of age (49%). The second largest age group was 30-39 years (40%) and
practitioners above the age of 40 represented 11% of respondents. Most
participants were less than six years in professional practice as chiropractors
(52%), while a minority of 11% attested to be longer than 10 years in practice.
The vast majority of practitioners worked at their own private clinic (75%) and
four practitioners (2%) reported to work within the Brazilian public health care
system. When asked about their formal education in pediatrics, almost half of
participants declared to have attended at least one post graduate seminar or
workshop on the subject (47%) while 43% of participants only had pediatrics as
a part of the undergraduate curricula. Two subjects (1%) reported to have a
certificate or diplomate accreditation in pediatric chiropractic.
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Chiropractic pediatric practice
Figure 1. Estimated proportion of pediatric patients in Brazilian chiropractic practices
(N=204).
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< 5%

5 - 10%

% of pediatric patients in clinical practice

Participants were asked to estimate the proportion of children seen in
their practice. About 85% of respondents reported that pediatric patients (0-16)
represented less than 5% of their average weekly patient load. Other
participants estimated to see more children in their practices (Figure 1).
Figure 2. Pediatric age group most often seen in practice (N=203)

< 2 years

5%
8%

2 - 5 years
6 - 11 years
12 - 16 years

18%
69%

When asked what was the pediatric age category most often seen in
their practices, most participants responded the adolescent (12-16) (69%).
Babies and infants were reported as the most seen age category by 8% of
participants (Figure 2).
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Figure 3. Most common reasons for seeking chiropractic care.

46%
(n=93)

Spinal pain

30%
(n=61)

7%
(n=15)

Preventive care Extremity pain

7%
(n=15)

5%
(n=9)

5%
(n=9)

Other

Colic/ excessive
crying

Headache

According to 46% of respondents spinal pain was the most common
reason why pediatric patients sought their care. Preventive care (30%) and
extremity pain (8%) were also significantly mentioned (Figure 3).
When asked about the chiropractic technique most used in practice,
answers were chosen according to each age category. For newborns and
babies hand held treatment instrument was used by 75 practitioners (43%)
while the Diversified technique was most often chosen when treating patients
aged 6-11 (56%; n=107), 12-16 (53%; n=103) and 2-5 (45%; n=78). Finally, no
participant declared to have had any moderate or severe adverse event related
to their treatment of pediatric patients during the last year of professional
practice.
DISCUSSION
The survey sought to identify

seems to be an exception rather

and describe trends in pediatric

than the rule in the chiropractic

practice

Brazilian

world(10). Although similar surveys

chiropractors. With regards to the

have reported higher rates of male

demographic information obtained,

participation, it possible that females

the gender division of participants

are more interested in the pediatrics

showed a predominance of female

specialty,

subjects and although no official

participation in surveys on this

data is available, estimates from the

subject(11).

ABQ confirm a 60/40 radio of female

The

predominance

among

within

increasing

vast

female

majority

of

the

chiropractors participating in the

association. Female predominance

survey were less than 40 years old
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and had been less than 10 years in

of development of this specialized

professional practice, attesting to

field in Brazil when compared to

the very young character of the

other countries(11).

chiropractic

profession

in

Brazil

Interestingly,

most

when compared to the average

participants

European(8,10)

American

postgraduate training in pediatrics,

practitioner(12). This finding makes

mainly in the form of a weekend

sense when considering that the two

seminar/workshop,

accredited chiropractic schools in

signal

Brazil only initiated their educational

respondents

programs in the year 2000(9). It is

pediatrics. On the other hand, only

also not surprising that the great

two respondents declared to have

majority

were

advanced certification in the area of

Feevale

pediatric chiropractic. Currently, in

Anhembi-Morumbi

depth post graduate training and

of

and

respondents

graduates

from

University

or

either

declared

a

to

which

particular
in

have

could

interest

of

subject

of

the

University. Although these academic

research

programs are approved by the

specialized

Brazilian ministry of education, the

countries such as the US and the

practice of chiropractic and spinal

UK, which have arguably served to

manipulation in Brazil is not a legal

advance

right exclusive to graduates from

around the subject of

these schools and may therefore be

spinal manipulation as well as to

performed by other professionals.

increase the awareness around the

The

results

suggest

that

opportunities
field

the

are

in

this

offered

knowledge

in

base

pediatric

subject of spinal health in children,

children (ages 0-16) compose only a

both

for

practitioners

very small part of daily practice for

public(8).

Brazilian chiropractors. This finding

education in this specialized field

is similar but less than results found

appear to be scarce which may

in multinational surveys, which have

indicate

chosen a higher age cut off (0-

opportunity

18)(8,13). Furthermore, the number of

professional development.

practices with a higher volume of

For

pediatric patients is very small,

participants,

which may point to the initial stage

were the pediatric age group most

In

a

the

Brazil,

potential
in

great

and

the

postgraduate

window

research

and

majority

adolescents

of

of

(12-16)
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commonly

practice,

the criticism regarding the use of

concurring with the results from

SMT for the treatment of non-

other research(8,13). At the other end

musculoskeletal problems, recent

of

studies

the

seen

age

in

spectrum

however,

have

come

closer

to

newborns and babies represent a

understanding the deeper effects

pediatric

only

SMT has on the central nervous

rarely features in Brazilian practices,

system, which may account for the

contradicting

some positive results seen in clinical

population,

research

which

the

results

carried

in

from

European

countries(7,8,14).

It

could

be

speculated

the

scarcity

of

that

Brazilian

chiropractors

practice(16).
On the other hand, spinal
problems,

more

commonly

with

associated with adults and older

advanced training in pediatrics may

children, was by far the most

somehow account for this apparent

common complaint presented by

disparity(13).

Brazilian pediatric patients. This is

Clinical

experience

shows that successful treatment of

not

a

surprise

considering

very young patients often requires a

growing

set of specialized skills, which are

suggesting an early onset of chronic

particular to this age group as it, has

spinal problems(17). According to

been noted before that more mature

recent

chiropractic practices tend to see

manipulation may have a role in the

higher numbers of infants in their

early

pediatric population(14).

problems(4),

amount

research

of

studies

findings,

management
but

spinal

of
as

the

such
pointed

Concurring with the previous

Hartvigsen et al.(18), spinal care for

finding, a typical complaint found in

this particular population should go

babies, colic/excessive crying did

beyond hands on treatment and

not

englobe

feature

Brazilian

prominently

chiropractic

among

different

management

patients.

strategies such as prevention and

Although the general public may at

education of patients and the public

first not relate such complaints with

at large.

spinal care, research has revealed

In what concerns the treatment

that spinal manipulation may have a

offered to patients, Diversified was

role in the management of pain

the technique most preferred by

syndromes of infancy(15). Despite

practitioners

when

treating

all
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pediatric age categories except for

be a safe treatment modality for

newborns and babies for whom

infants and older children(6,8).

Activator (hand held instrument) was

In

summary,

the

results

the most used treatment method.

discussed above appear to reflect

Previous

the initial stage of development of

research

has

linked

rotation of the cervical spine, which

chiropractic

is common in Diversified techniques,

Although the results from other

to adverse events following pediatric

surveys may serve as a means for

spinal manipulation(3). Even though

comparison,

instrumental techniques are often

acknowledged that the chiropractic

seen as low force, their use should

profession has only recently been

also

established

be

made

with

caution,

pediatrics

it

in

in

Brazil.

should

Brazil and

therefore

patients such as infants and babies.

specialized area such as pediatric

the

present

study,

natural

it is

especially when dealing with fragile

In

only

be

that

a

care may also take its time to

participants were also asked to

develop.

report on adverse side effects seen

Limitations

pediatric patients during the last

The

survey

obtained

a

year of practice. Serious adverse

reasonable response rate (85%)

events

needing

from the investigated population.

moderate

However, the study targeted only

adverse events (defined as needing

active members of the ABQ, and the

further medical attention) were not

opinions of this group may therefore

reported

Mild

not represent the total of chiropractic

adverse events were not included in

practitioners currently working in

the questionnaire because these

Brazil.

Furthermore,

may represent a normal variant of

relied

only

the clinical picture and appear to be

participation and personal opinions

an

manual

of participants, which may increase

therapy(19). Although these results

the chance of response and recall

may not represent hard evidence of

bias. Finally, the questionnaire used

safety, they add to the growing body

in the study was not validated and

of

may have been subject to the

(defined

hospitalization)

by

intrinsic

evidence,

as
and

participants.

part

of

which

shows

chiropractic spinal manipulation to

in

the

the

survey

voluntary

biased ideas from its author.
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CONCLUSION

COMPETING

Brazilian chiropractors accept

INTERESTS:

The

author declares that he has no

children of all ages as patients in

competing interest.

their

practice.
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represent only a very small portion

PhD for her contribution in the

of

conception and critical review of the

daily

professional

Nevertheless,

most

pediatric

Brazilian

practices.

According to the vast majority of

study.

participants, the typical pediatric
patient seeking chiropractic care in
Brazil is the adolescent presenting
with

spinal

pain.

Conversely,

Brazilian chiropractors rarely treat
newborns and babies.
Most practitioners reported to
have only basic levels of training in
pediatrics and professionals with
advanced academic education in
this field are scarce in Brazil, which
seems to point to the initial stage of
development of the pediatric sub
specialty in Brazil.
This study served to fill a gap
of

knowledge

in

the

scientific

literature regarding the chiropractic
care of children in Brazil. Because of
the

preliminary

nature

of

the

investigation, the results should be
interpreted with caution, but may
serve to guide future educational
and research efforts in Brazil.
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ABSTRACT
OBJECTIVES: The objectives were identify the techniques used in chiropractic care to treat
disc injuries, verify the effectiveness of chiropractic care for treatment of disc injury in different
chiropractic techniques, to check security the techniques used in chiropractic care for disc
injuries. METHODS: This is a systematic review through electronic search using the Medline
databases, Lilacs, Scielo and Pubmed. For the research it was used the following descriptors,
confirmed
via
DeCS
(Health
Sciences
Descriptors)
in
Portuguese/English:
quiropraxia/chiropractic, lesão discal/disc injury, hérnia de disco/herniated disc, lombar/lumbar
tratamento/treatment, terapia manual/manual therapy. RESULTS: We identified 74 articles, in
which 11 studies met the study criteria, seven case studies and four experimental studies.
CONCLUSION: It was observed during the research that a variety of Chiropractic techniques
were used for the treatment of discal injury. The searches showed that Chiropractic techniques
used for the treatment of disc injuries are effective.
KEYWORDS: Chiropractic. Disc injury, Chiropractic manipulation, low back.

RESUMO
OBJETIVOS: Identificar as técnicas utilizadas no tratamento quiroprático para tratar as lesões
discais, verificar a eficácia do tratamento quiroprático para tratamento de lesão discal em
diferentes tipos de lesões discais e as diferentes técnicas quiropráticas que podem ser
utilizadas para o tratamento das mesmas, verificar a segurança das técnicas utilizadas no
tratamento quiroprático. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática através de pesquisa
eletrônica, utilizando as bases de dados da Medline, Lilacs, Pubmede Scielo. Para a pesquisa
foram utilizados os seguintes descritores, confirmados via DeCS (Descritores em Ciências da
Saúde), em português/inglês: quiropraxia/chiropractic, lesão discal/discinjury, hérnia de
disco/herniateddisc, lombar/lumbar, tratamento/treatment, terapia manual/manual therapy.
RESULTADOS: Foram identificados 74 artigos, onde 11 estudos atendiam os critérios deste
estudo, 7 estudos de caso e 4 estudos experimentais. CONCLUSÃO: Foi observado durante a
pesquisa que existe uma variedade de técnicas Quiropráticas usadas para o tratamento de
lesão discal.As pesquisas mostram que as técnicas Quiropráticas utilizadas para o tratamento
das lesões discais são eficazes.
PALAVRAS-CHAVE: Quiropraxia, lesão discal, manipulação quiroprática, lombar.

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 89 a 137

INTRODUÇÃO

redução do abaulamento discal,

Cerca de 80% da população

correção do deslocamento do disco,

menciona ter dor na região lombar

alivio da irritação nociceptiva e o

em algum momento da sua vida

relaxamento

sendo

hipertônicos8.

que,

30

a

40%

desta

população apresentam hérnia de
disco

lombar

de

A

dos

hérnia

de

músculos

disco

é

forma

frequentemente considerada como

3%

uma desordem cirúrgica, mas a

desta

opinião de grande parte da literatura

doença, cuja prevalência é de 4,8%

é que se deve buscar inicialmente

do sexo masculino e 2,5% do

tratamento

feminino acima dos 35 anos de

ausência de indicações para a

idade1,2.

cirurgia

assintomática

e

2

a

apresentaram

sintomas

A hérnia de disco lombar é
uma das causas mais comum de
dor

radicular,

imediata

(síndrome

na

da

cauda equina ou déficit neurológico
rápido e progressivo)9.

da

O tratamento para lesões

degeneração discal3. É considerada

discais é diverso, e não existem um

também, o tipo mais comum entre

consenso de qual técnica é a mais

as

apropriada, sendo então pertinente

doenças

depois

conservador,

degenerativas

discogênicas4.

o questionamento sobre os feitos

Os sintomas de uma hérnia

das técnicas utilizadas dentro da

de disco incluem tipicamente dor

Quiropraxia

lombar que irradia para as pernas5.

lesão

Com técnicas de imagem atuais,

comprovações

como tomografia computadorizada e

terapêuticos que sejam eficientes.

no

discal,

tratamento
na
de

busca

para
por

métodos

ressonância magnética, o tamanho

Diante

do material de hérnia de disco e a

problemática

ruptura do anel fibroso podem ser

através de uma revisão de literatura

determinados6.

definir qual intervenção é mais

As manipulações da coluna
vertebral são amplamente utilizadas

da
se

faz

presente
necessário

eficaz.

para tratamento da Hérnia de disco

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão

lombar7.

sistemática através de pesquisa

A

razão

para

a

manipulação ser utilizada inclui a

eletrônica,

entre

os

meses

de
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setembro e novembro de 2015,

estes

utilizando as bases de dados da

pesquisa.

Medline, Lilacs e Scielo. Para a
pesquisa

foram

utilizados

os

para

a

realização

da

Os critérios utilizados para
inclusão

dos

artigos

originais

seguintes descritores, confirmados

pesquisados neste estudo foram

via DeCS (Descritores em Ciências

relacionar o seguimento estudado

da Saúde), em português/inglês:

com literaturas e sites com base

quiropraxia/chiropractic,

bibliográfica

discal/disc

injury,

lesão
hérnia

que

pudessem

de

observar os efeitos das técnicas no

disco/herniated disc, lombar/lumbar,

tratamento da dor ocasionada por

tratamento/treatment,

lesão

terapia

manual/manual

therapy.

Combinações foram feitas entre

discal

quiroprático.

com

o

tratamento

Foram

analisados

artigos e materiais de literaturas de
1992 a 2014.

RESULTADOS
Foram identificados 74 artigos, onde 11 estudos atendiam os critérios
deste estudo, 7 estudos de caso e 4 estudos experimentais. Os artigos foram
agrupados em 2 categorias: estudo de caso (Tabela 1) e estudo experimental
(Tabela 2), todos os estudos selecionados foram apresentados em ordem
cronológica.
Os

artigos foram

caracterizados quanto

à

População

Incluída,

Sintomatologia, Intervenção realizada, FollowUp e Resultados.
Tabela 1. Estudo de caso
Primeiro
Autor/Ano
MORRIS,
1999

População
Incluída
Homem,
31 anos

CRAWFORD,
1999

Homem,
35 anos

Sintomatologia

Intervenção

Dor lombar,
parestesia MMI
esquerdo e
diminuição de força
para realizar a
flexão plantar do pé
esquerdo
Dor lombar
unilateral,
irradiação MMI
esquerdo

Manipulação,
Automobilização
e,
posteriormente
flexão-distração

Manipulação

FollowUp

Resultado

20
sessões

Remissão
completa

2
meses

Melhora dos
sintomas e
redução do
tamanho da
hérnia discal
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HAMMER,

Homem,
38 anos

Dor lombar com
sintomas
radiculares abaixo
do joelho

Manipulação,
exercício de
reabilitação

15
semanas

Remissão
completa e
melhora
estabilidade
biomecânica
funcional

SCHWAB,
2008

Homem,
47 anos

Dor crônica lombar

Manipulação,
exercícios

12
semanas

Melhora da dor,
na força muscular
e do equilíbrio

LILLIE, 2010

Homem,
40 anos

Dor lombar,
irradiando para
lateral MMI direita e
dormência na parte
lateral do pé direito

Crioterapia,
flexão-distração,
manipulação

6 sessões
durante 2
semanas

Remissão
completa

HOWELL,
2012

Homem,
31 anos

Dor lombar
irradiando MMI
esquerda

Automobilização
, manipulação,
terapia de
tecidos moles e
exercícios de
estabilização
lombar.

3
sessões

Remissão
completa

WELK, 2012

Homem,
24 anos

Dor lombar e
irradiação para
região glútea do
lado direito

Flexãodistração,
manipulação,
exercícios de
reabilitação

27
sessões
durante
12
semanas

Remissão
completa

2004

G: Cada Grupo; n: Número total de pacientes; MMI: Membros inferiores

Tabela 2. Estudo experimental
Primeiro
Autor/Ano
LISI, 2001

População
Incluída
3 homens

Sintomatologia

Intervenção

FollowUp

Resultado

Dor lombar e
ciática

Manipulação,
terapias
complementares,
Automobilização e
medicação

7a9
consultas

Somente
dois
indivíduos
obtiveram
melhora
dos
sintomas

SANTILLI,
2006

64 homens e
38 mulheres
19-63 anos

Dor lombar com
irradiação MMI

G1 manipulados
ativos n = 53
G2 simulados n=49

20
sessões

G1 maior
alívio da
dor

CHOI, 2014

Amostra 31

Dor lombar
crônica

G1 mobilização
articular, flexãodistração n =16
G2 aparelhos
terapêuticos de
descompressão da
coluna vertebral
n =15

LEEMANN,
2014

Amostra 148
18-65 anos

Lombalgia, dor
MMI

G1 dor aguda,
manipulação

G1 alívio
da dor,
aumento
altura do
disco
G2 alívio
da dor

1
Ano

G1 e G2
obtiveram
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G2 dor crônica,
manipulação

alívio

MMI: Membros inferiores; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; n: Número total de pacientes

DISCUSSÃO

manipulação

ESTUDOS DE CASO

tomografia

foi

feito

uma

computadorizada

O estudo de caso com um

confirmando o diagnóstico clínico de

paciente do sexo masculino, 31

hérnia de disco lombar. Manteve-se

anos, apresentando dor lombar,

o tratamento com manipulação por

parestesia

inferior

aproximadamente 2 meses tendo

esquerdo e diminuição de força para

melhora dos sintomas e, ao realizar

realizar a flexão plantar do pé

novamente o exame de imagem foi

esquerdo. Procurou o Quiropraxista

revelado uma significante redução

após cinco dias do início dos

no tamanho da hérnia discal12.

no

membro

sintomas e sem melhora com a

Um paciente do sexo masculino,

utilização de antinflamatórios. Na

38 anos, referia dor lombar incluindo

ressonância magnética constatou-

sintomas

se uma grande hérnia discal em L5-

joelho. O paciente continha uma

S1. O tratamento deste paciente

lesão traumática que foi complicada

incluiu

e

alterações degenerativas crônicas

e

do

manipulações

automobilização
centralizar

para

reduzir

os

posteriormente

sintomas,
com

disco.

radiculares

O

manipulações

abaixo

tratamento

do

incluiu

Quiropráticas

da

flexão-

coluna vertebral e exercício de

distração. Ele recebeu alta estando

reabilitação. O paciente chegou um

com

nível de estabilidade biomecânica

remissão

sintomas

após

completados
20

consultas

realizadas no período de 50 dias11.
Estudo de caso com paciente

funcional

ao

longo

de

15

semanas13.
Em um estudo de caso, um

anos,

bombeiro do sexo masculino, 47

relatando dor lombar unilateral com

anos de idade com dor crônica

irradiação para o membro inferior

lombar, também foi tratado com

esquerdo, com fatores de risco para

manipulações

hérnia de disco lombar. Dois dias

indicação de exercícios. Após 12

após

semanas

do

sexo

a

masculino,

realização

35

da

primeira

de

quiropráticas

tratamento

e

foi

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 93 a 137

constatado melhora da dor, na força

constatada

uma

grande

hérnia

muscular e do equilíbrio14.

discal pinçando a raiz nervosa de

Paciente do sexo masculino, 40

S1 à esquerda e fibrose peridural

anos de idade, apresentou-se com

pós-operatória. Foi realizado um

queixa de dor lombar, irradiando

total de 27 sessões durante 12

para lateral da perna direita e

semanas. O tratamento consistiu

dormência na parte lateral do pé

em flexão-distração, manipulação

direito.

uma

articular e exercícios de reabilitação.

ressonância magnética, onde foi

Após o tratamento paciente teve

constatado

uma

remissão completa dos sintomas e

extrusa

em

Foi

tratamento

realizada

hérnia

discal

L4-L5. Iniciou

quiroprático

quatorze

dias

do

início

após

foi

percebida

uma

significativa

melhora funcional16.

dos

Em um relato de caso, paciente

sintomas, o tratamento consistiu em

de 31 anos do sexo masculino,

crioterapia,

e

referia dor lombar irradiando para

manipulação articular. O tratamento

perna esquerda, foi tratado com

quiroprático foi de 3 vezes por

automobilização, manipulações da

semana,

semanas,

coluna vertebral, terapia de tecidos

apresentando-se então após este

moles e indicação de exercícios de

período com remissão completa dos

estabilização lombar. Na terceira

sintomas15.

consulta o paciente estava sem

flexão-distração

durante

2

No relato de caso realizado com
um paciente do sexo masculino,

dor17.
ESTUDO EXPERIMENTAL

com 24 anos, apresenta-se à clínica
quiroprática

com

dor

lombar

irradiação para região glútea do
lado direito, com duração de quatro
semanas. Relatou ter realizado há 3
anos uma laminectomia parcial em
uma hérnia discal em L5-S1, após o
procedimento cirúrgico permaneceu
sentindo a dor, porém de forma
menos

intensa.

Realizou

Foi descrito o relato de três

e

nova

ressonância magnética onde, foi

homens com dor lombar e ciática,
que

positivaram

elevação

da

no

perna

teste
reta,

de
leves

déficits neurológicos e, evidência de
doença discogênica. No teste de
provocação

dois

pacientes

apresentaram centralização da dor,
e

o

terceiro

não

obteve

a

centralização. Todos foram tratados
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com manipulação articular, terapias

Foi realizado um estudo com 31

complementares, automobilização e

pacientes com dor lombar crônica.

medicação para alívio da dor. O

Foram divididos em dois grupos

indivíduo

onde,

que

centralização

não
da

obteve

dor

teve

a

16

foram

tratados

com

um

técnicas de mobilização articular e

resultado ruim com o tratamento

técnicas de flexão-distração e 15

necessitando de cirurgia, já os dois

tratados com aparelhos terapêuticos

indivíduos que centralizaram a dor

de

com 7 a 9 consultas responderam

vertebral. Os

bem ao tratamento com diminuição

apresentaram alívio da dor, porém,

da dor e da parestesia18.

somente

Em um estudo randomizado,
duplo-cego

foi

comparada

a

manipulação ativa e simulada em

descompressão

o

da

coluna

dois

grupo

grupos

tratado

com

técnica de mobilização articular e de
flexão-distração apresentaram um
aumento na altura dos discos20.

102 pacientes. Um total de 64

Um estudo observou durante

homens e 38 mulheres, com idade

1 ano um grupo de 148 pacientes,

entre 19-63 anos. O grupo de

com idades entre 18 e 65 anos.

manipulação ativa foi composto de

Foram comparados pacientes com

53 e, 49 receberam manipulação

dor aguda vs pacientes com dor

passiva.

crônica.

Todos

relatando

dor

Os

sintomas

relatados

moderada local na região lombar e

eram de lombalgia, dor nas pernas,

/ou dor irradiada para membro

anormalidades no exame físico e

inferior.

hérnias

Manipulações

manipulações

discais

lombares.

Foi

foram

realizada manipulação da região

feitas 5 dias por semana, o número

lombar conforme os achados na

de sessões dependia de alívio da

ressonância

dor ou recebendo no máximo 20

pacientes

sessões.

foram

período de 2 semanas, 1, 3 e 6

avaliados na admissão e aos 15, 30,

meses, e 1 ano após o primeiro

45, 90 e 180 dias. Este estudo

atendimento.

mostrou que pacientes tratados com

meses,

manipulação ativa obtiveram um

relataram melhora, em 1 ano 88,0%

maior alívio da dor e menos dias

referem melhora. Deve-se levar em

com dor19.

consideração

Os

simuladas

ou

pacientes

magnética.

foram

No

90,5%

que

Os

reavaliados

período
dos

os

de

no

3

pacientes

pacientes
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agudos

referem

segurança da terapia manipulativa

melhoraram mais rápido no período

espinhal com outras terapias no

de 3 meses enquanto que, 89,2%

tratamento

pacientes com dor crônica referem

hérnias

melhora no período de 1 ano. Uma

concluíram que a manipulação da

grande porcentagem de pacientes

coluna tem a mesma segurança e

com hérnias discais lombares, tanto

eficácia

com dor aguda ou crônica quando

tratamentos conservadores25.

tratado

com

com

81,8%

manipulação

da

de

de

disco

que

Foi

pacientes
lombar.

outros

tipos

concluído

articulação relatam uma relevante

revisão

melhora clínica21.

tratamento

em

sistemática

que

conservador,

com
Eles

de

uma
o
que

Nos artigos citados pode-se

consiste em manipulação articular é

verificar que todos eles utilizam

uma opção segura e eficaz para o

primeiramente

tratamento

a

manipulação

articular e posteriormente outras
técnicas complementares para o
tratamento

da

Podemos

lesão

perceber

discal.
que

o

da

hérnia

de

disco

lombar26.
A literatura fornece algumas
evidências sugerindo ser seguro o
tratamento

da

tratamento quiroprático se fez eficaz

lombar

nos artigos utilizados nesta revisão

articular24.

de literatura.

investigações

hérnia

com

a

No
e

de

disco

manipulação
entanto,
pesquisas

mais
são

necessárias para compreender e
SEGURANÇA

utilizar as técnicas quiropráticas no

Nos estudos incluídos nesta

tratamento da hérnia de disco.

revisão sistemática não tivemos
relatos de efeitos adversos após o

UTILIZAÇÃO
A

tratamento quiroprático.

reabilitação

com

Diversos autores defendem a

Quiropraxia visa restaurar a função

manipulação articular como uma

do sistema locomotor através da

gestão

o

utilização de vários procedimentos

tratamento de pacientes com hérnia

manuais, entre eles podemos citar a

de disco22,23,24.

manipulação

Foi

estratégica

realizada

para

uma

meta-

análise comparando a eficácia e

articular,

automobilização, flexão-distração e
a terapia de tecidos moles.
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As Manipulações da coluna
vertebral

são

amplamente

utilizadas27. A justificativa para a
manipulação

articular

o

disco,

causando

teoricamente

"centralização"

dos

sintomas do paciente35.

a

O tratamento com técnicas

correção de deslocamento do disco,

de flexão-distração, é utilizado para

redução de uma hérnia de disco,

restaurar

relaxamento

danificados

da

inclui

sobre

musculatura

os

nervos
e

espinais

as

estruturas

hipertônica, lançamento de fibrose

circundantes,

adesiva em torno discos prolapso

circulação de metabolitos do disco,

ou

redução do stress e da pressão

articulações

aprisionando

sinoviais

pregas

ou

e

plicas,

interna

imposta

inibição de impulsos nociceptivos e

posteriores,

desafivelando

estreitamento

segmentos

de

movimento deslocadas28,29.
Na

automobilização

aumentando

nos

discos

reduzindo
dos

a

o

ligamentos

paravertebrais, através da abertura
os

pacientes podem ser classificados

das articulações da coluna vertebral
e forames intervertebrais36.

com a centralização da dor (dor

O tratamento para hérnia de

recuando em direção à coluna

disco lombar com quiropraxia é

lombar) ou periferização (dor que se

diverso, existem muitas técnicas e

estende em um padrão radicular

modalidades de gerenciamento. A

mais distalmente)30,

técnica

31, 32, 33.

Este

utilizada

depende

do

método tem sido mostrado como

treinamento do profissional e não

mais ou tão eficaz quanto a tração

existe um consenso sobre qual é a

para o alívio da dor, os resultados

técnica mais apropriada para o

favoráveis têm sido mostrados em

tratamento.

80-98%

CONCLUSÃO

lombar34.

de

pacientes

Os

com

dor

movimentos

de

Foi

observado

durante

a

extensão podem causar a migração

pesquisa que para o tratamento de

anterior do tecido nuclear, enquanto

lesão discal existe uma variedade

o arco neural reduz as forças sobre

de técnicas Quiropráticas utilizadas,

o anel posterior causando alívio da

dentre

dor35. A repetição dos movimentos

utilização

de extensão também pode ajudar

conjunto com outras técnicas como

na reidratação e diminuir a carga

a automobilização, flexão distração,

elas
da

podemos

citar

manipulação

a
em
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exercícios de reabilitação e de
mobilização, crioterapia, terapia de
tecidos

moles

e

terapias

complementares.
As pesquisas mostram que
as técnicas Quiropráticas utilizadas
para

o

tratamento

discais

são

das

eficazes

lesões

para

as

pesquisas encontradas e utilizadas
nesta

revisão

de

literatura. A

literatura vem descrevendo as técnicas
utilizadas

no

tratamento

Quiroprático para tratar as lesões
discais, no entanto, as evidências
são

limitadas

na

quantidade

e

qualidade, sendo necessários mais
ensaios clínicos de alta qualidade.
CONFLITOS

DE

INTERESSES:

Não há.
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Comparação do limiar da dor lombar entre duas intervenções
quiropráticas distintas
Comparison of the lumbar pain’s threshold between two different chiropract
interventions
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To compare the average pain threshold (APT) pre and post-intervention between
two distinct chiropractic techniques: adjustment using the drop table and the side posture
adjustment. METHODS: This randomized controlled trial study in which twenty-four individuals
aged between 19 and 58 years were evaluated. Subjects in the experimental group were
adjusted using the drop table while the control group were adjusted in side posture, within two
vertebrae maximum. Two measurements using the algometer were performed in the spinous
process and the right mammillary process of the vertebrae before and immediately after the
adjustment. RESULTS: All comparisons between the averages of measurements demonstrated
increased of the APT after the intervention, with the exception of the mammillary process of the
first vertebra adjusted in the control group in which there was a reduction of the APT.
CONCLUSION: There was an increase of APT after the intervention in both chiropractic
techniques applied inferring efficacy in reducing low back pain, but still requiring further studies
with larger number of individuals and interventions that might corroborate the analyzed data.
KEYWORDS: Chiropractic, pain, nonspecific low back pain, comparative effectiveness
research, instruments and apparatus.

RESUMO
OBJETIVO: Comparar o limiar médio de dor (LMD) pré e pós-intervenção entre duas técnicas
quiropráticas distintas: o ajuste com o uso de drop e o ajuste em postura lateral. MÉTODOS:
Estudo experimental tipo ensaio clínico randomizado em que foram avaliados 24 indivíduos
com idade entre 19 e 58 anos com queixa principal de lombalgia inespecífica crônica. Os
participantes do grupo experimental receberam ajustes utilizando o drop de mesa enquanto
que os do grupo-controle receberam ajustes em postura lateral, em até duas vértebras (V1 e
V2). Efetuaram-se duas leituras com algômetro na vértebra ajustada, antes e imediatamente
após o ajuste. RESULTADOS: Os comparativos entre as médias de mensuração
demonstraram aumento do LMD após a intervenção, sendo única exceção a mensuração
obtida no processo mamilar da primeira vértebra ajustada (V1) no grupo-controle em que
ocorreu redução do LMD. CONCLUSÃO: Houve aumento do LMD após a intervenção
quiroprática em ambas as técnicas aplicadas inferindo eficácia na redução da dor lombar,
porém necessitando de estudos posteriores com maior número de indivíduos e intervenções
que possam corroborar com os dados analisados.
PALAVRAS-CHAVE: Quiropraxia, dor, lombalgia inespecífica, efetividade da pesquisa
comparativa, instrumentos e aparatos.
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é

INTRODUÇÃO

considerada

inespecífica,

e

representa 80% de todos os casos
A

dor

lombar

condição

comum

mundial,

sua

é

na

uma

população

prevalência

é

de

registrados em adultos entre 20 e
55 anos e ocorre em todas as faixas
etárias7.

11,9% durante a sobrevida dos
indivíduos1.

Quando

o

primeiro

episódio ocorre na idade adulta
precoce,

a

probabilidade

de

recorrência e agravamento é maior.
É uma questão impactante para
seus

portadores,

comunidades,

suas

famílias,

governos

e

empresas, porque implica em perda

O ajuste articular é uma das
opções

prejuízos

profissional,

à

carreira

dentre

outras

consequências2.

sobre a prevalência de dor lombar
crônica não apresenta estratificação
ou diagnóstico

firmado3,4,

uma vez

que a esta condição apresenta
caráter multifatorial5.
Quanto a duração, pode ser

e redução de sintomas, nas fases
aguda,

do

que

seis

semanas),

subaguda (duração de seis a 12
semanas), e crônica (duração maior
do que 12 semanas)6. Ela ainda
pode ser classificada em mecânica,
não mecânica e psicogênica. A
lombalgia

mecânica

pode

ser

específica ou inespecífica. A maioria

subaguda

e

crônica,

inclusive nos casos que apresentam
irradiação

para

os

membros

inferiores8-10.
No

mundo

quiropraxistas

todo,

utilizam

o

auxílio

mecânico provido pelos sistemas de
seja

utilizando

a

técnica

Thompson Terminal Point, ou como
uma

adaptação

diversificada11

das

técnicas

Gonstead12.

ou

Dezenas de manufaturadores tem
desenvolvido

diferentes

sistemas

mecânicos13,

incluindo

empresas

brasileiras14.

aguda (início súbito e duração
menor

para

comprovada na melhora da função

drop,

No Brasil, os dados oficiais

tratamento

lombalgia inespecífica, com eficácia

da qualidade de vida, afastamento
social,

de

Embora

os

estudos

demonstrando os resultados dos
ajustes com auxílio do drop sejam
escassos, o mesmo encontra-se
entre

os

três

quiropráticos

procedimentos

mais

comumente

utilizados na prática clínica, para
tratar

a

dor

lombar,

perdendo

apenas para o ajuste em alta
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velocidade e baixa amplitude em

há

postura lateral e a técnica de

igualmente

distração11,15,16.

contraindicação para procedimentos

A partir dessas informações,

mais

de

três

meses,

não

manipulativos

e

que

apresentavam

que

buscaram

propôs-se comparar o limiar médio

atendimento na Clínica Escola de

de dor (LMD) pré e pós-intervenção,

Quiropraxia na região do Vale do

entre duas técnicas quiropráticas

Rio dos Sinos.

distintas: o ajuste com o uso de

Fatores de exclusão

drop e o ajuste em postura lateral
Foram

no tratamento de lombalgia crônica

pesquisa

inespecífica.

os

excluídos
participantes

apresentaram
MÉTODOS

da
que

qualquer

contraindicação

clínica

ao

Esta pesquisa caracteriza-se

tratamento quiroprático manipulativo

como um estudo experimental tipo

na coluna lombar como instabilidade

ensaio clínico randomizado cuja

articular,

população foi não probabilística por

abdominal,

conveniência

fratura,

e

composta

aneurisma

maligno),

quais

dispositivos

02

foram

excluídos,

doenças

tumores

inicialmente por 26 indivíduos, dos

de

autoimunes,
(benigno

infecções
de

aorta

ou

ósseas,

fixação

e

totalizando uma amostra válida de

estabilização internos. Também não

24 indivíduos de ambos os gêneros,

participaram

entre 19 e 58 anos. Os participantes

estavam fazendo uso de terapia

assinaram

de

medicamentosa analgésica (tópica

Consentimento Livre e Esclarecido

ou via oral) ou realizaram demais

(TCLE),

condutas

o

Termo

antes

da

avaliação,

confirmando sua concordância.

indivíduos

terapêuticas

que

como

fisioterapia, crioterapia, acupuntura
ou massoterapia há menos de 48

Fatores de inclusão

horas da intervenção da pesquisa.
Participantes

com

queixa

principal de dor lombar crônica
inespecífica

sem

anteriormente,
manipulativos

ter

recebido

procedimentos
ou

Procedimentos

que

A alocação dos indivíduos
nos

grupos

(experimental

e

não

controle) foi realizada pela ordem

receberam tratamento quiroprático

sequencial dos atendimentos, sendo
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os de número ímpar destinados ao

uma altura específica. Quando uma

grupo de estudo e aqueles de

força

número

grupo-controle.

denominada como thrust) é aplicada

Foram ajustadas, no máximo, duas

sobre o segmento subluxado, o drop

vértebras da região lombar. Antes

cai, produzindo uma queda rápida11.

das

O

par,

ao

mensurações

lombares,

o

ajustiva

auxílio

(comumente

deste

instrumento

algômetro foi aplicado no processo

possibilita o trabalho com menos

estiloide da ulna direita, em duas

risco, devido ao baixo impacto e alta

leituras sequenciais11. Os locais

especificidade

mensurados

uma

procedimental

do

instrumento,

lápis

possibilitando

uma

abordagem

marcação

receberam
realizada

dermográfico.

com

Foram

realizadas

ampla

e

pela padronização

segura

em

diferentes

duas leituras em cada ponto: antes

condições patológicas comuns na

e após ajuste.

prática

Os

indivíduos

experimental

clínica,

incluindo

a

do

grupo

lombalgia, uma das queixas mais

(classificado

como

frequentes15.

grupo 1 neste estudo) receberam

Os dados foram analisados

ajustes em alta velocidade e baixa

pela frequência absoluta e relativa e

amplitude

aplicado teste paramétrico “t” de

denominados

Hypothenar/Mammilary

ou

Student e o não paramétrico U de

–

Mann-Wittnen na dependência da

conhecidos também como “contato

variação normal ou não das médias.

com uma mão” e que é apropriado

O

para mesas de ajuste com drop. O

Package

drop lombar foi ativado três vezes

versão 11.5 foi utilizado todas as

sequencialmente para realizar o

análises estatísticas e o nível de

ajuste9,12,16,17.

significância adotado foi de 5% (p ≤

Hypothenar/Spinous

O

drop

é

Push
Push

um

sistema

software
for

SPSS

(Statistical

Social

Sciences)

0,05).

mecânico ou pneumático no qual
uma parte da maca pode ser
elevada, sustentando o paciente a
RESULTADOS
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Foram avaliados 24 indivíduos, com idade média de 33 anos (± 10 DP),
com idade mínima de 19 anos e máxima de 58 anos, sendo que 19 eram do
gênero feminino (79,20%) e 05 do masculino (20,80%). A média das
mensurações do limiar de dor no processo estiloide da ulna direita foi de 5,59
kg/cm2 (± 2,42 DP) encontrando-se a maior média em 12,3 kg/cm2 e a menor
em 2,2 kg/cm2.
Tabela I – LMD por indivíduo nos grupos (em kg/cm2)

V1 = primeira vértebra ajustada V2 = segunda vértebra ajustada

No grupo 1 (grupo experimental), o LMD pré-ajuste no processo
espinhoso da primeira vértebra ajustada foi de 4,44 kg/cm 2 (± 2,37 DP) e a
média pós-ajuste foi de 5,35 kg/cm2 (± 2,37 DP) apresentando p=0,00 e
demonstrando aumento do LMD. Houve aumento do LMD em todas as
mensurações. O LMD pré-intervenção no processo mamilar da primeira
vértebra ajustada foi 5,41 kg/cm2 (± 2,49 DP) e a média pós-ajuste foi de 6,28
kg/cm2 (± 2,81 DP), apresentando p=0,01 e demonstrando aumento do LMD.
Manifestaram redução do LMD 02 (de 12) indivíduos.
Ainda no grupo experimental, apenas 06 (seis) indivíduos receberam
ajuste numa segunda vértebra. O LMD pré-ajuste no processo espinhoso da
segunda vértebra ajustada foi de 6,18 kg/cm 2 (± 2,04 DP) e a média pós-ajuste
foi de 7,26 kg/cm2 (± 2,20 DP), apresentando p=0,17 e sugerindo aumento do
LMD. Apontaram redução do LMD 03 (de 06) indivíduos. O LMD préintervenção no processo mamilar da segunda vértebra ajustada foi 6,39 kg/cm 2
(± 1,76 DP) e a média pós-ajuste foi de 7,80 kg/cm2 (± 3,09 DP) apresentando
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p=0,10 e sugerindo aumento do LMD. Apresentou redução do LMD apenas um
(de 06) indivíduos.
No grupo 2 (grupo-controle), o LMD pré-ajuste no processo espinhoso
da primeira vértebra ajustada foi de 4,77 kg/cm 2 (± 1,78 DP) e a média pósintervenção foi de 4,84 kg/cm2 (± 1,58 DP), apresentando p=0,81 e sugerindo
aumento do LMD. Apontaram redução do LMD 05 (de 12) indivíduos. O LMD
pré-ajuste no processo mamilar da primeira vértebra ajustada foi 5,44 kg/cm 2 (±
1,87 DP) e a média pós-ajuste foi de 5,23 kg/cm2 (± 1,26 DP), apresentando
p=0,64 e sugerindo redução do LMD. Apresentaram redução do LMD 05 (de
12) indivíduos.
Seguindo no grupo-controle, apenas 07 (sete) indivíduos tiveram uma
segunda vértebra ajustada. O LMD pré-ajuste no processo espinhoso da
segunda vértebra foi de 4,71 kg/cm 2 (± 0,88 DP) e a média pós-ajuste foi de
5,62 kg/cm2 (± 1,51 DP), apresentando p=0,05 e demonstrando aumento do
LMD. Apenas um indivíduo (entre 07 indivíduos) revelou redução do LMD. O
LMD pré-ajuste no processo mamilar da segunda vértebra foi 5,24 kg/cm 2 (±
1,17 DP) e a média pós-ajuste foi de 6,57 kg/cm2 (± 2,57 DP), apresentando
p=0,09 e sugerindo aumento do LMD. Apenas um indivíduo (entre 07
indivíduos) indicou redução do LMD.
Em ambos os grupos, O LMD pré-ajuste no processo espinhoso da
primeira vértebra ajustada foi de 4,60 kg/cm2 (± 2,05 DP) e a média pós-ajuste
foi de 5,10 kg/cm2 (± 1,99 DP), apresentando p=0,02 e demonstrando aumento
do LMD. O LMD pré-ajuste no processo mamilar da primeira vértebra ajustada
foi 5,42 kg/cm2 (± 2,15 DP) e a média pós-ajuste foi de 5,76 kg/cm2 (± 2,19
DP), apresentando p=0,26 e sugerindo aumento do LMD.
Ainda em ambos os grupos, 13 (treze) indivíduos foram ajustados numa
segunda vértebra. O LMD pré-ajuste no processo espinhoso foi de 5,39 kg/cm 2
(± 1,64 DP) e a média pós-ajuste foi de 6,38 kg/cm2 (± 1,67 DP), apresentando
p=0,01 e demonstrando aumento do LMD. O LMD pré-ajuste no processo
mamilar da segunda vértebra ajustada foi 5,77 kg/cm 2 (± 1,53 DP) e a média
pós-ajuste foi de 7,13 kg/cm2 (± 2,77 DP), apresentando p=0,01 e
demonstrando e aumento do LMD.
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Tabela II – LMDs por grupos e local de mensuração
GRUPO

LOCAL DA MENSURAÇÃO

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPOCONTROLE

AMBOS OS
GRUPOS

DESVIO
PADRÃO
± 2,37
± 2,37
± 2,49
± 2,81
± 2,04
± 2,20
± 1,76
± 3,09

SIGNIFICÂNCIA*

Espinhoso Pré-ajuste (V1)
Espinhoso Pós-ajuste (V1)
Mamilar Pré-ajuste (V1)
Mamilar Pós-ajuste (V1)
Espinhoso Pré-ajuste (V2)
Espinhoso Pós-ajuste (V2)
Mamilar Pré-ajuste (V2)
Mamilar Pós-ajuste (V2)

LMD
KG/CM2
4,44
5,35
5,41
6,28
6,18
7,26
6,39
7,80

Espinhoso Pré-ajuste (V1)
Espinhoso Pós-ajuste (V1)
Mamilar Pré-ajuste (V1)
Mamilar Pós-ajuste (V1)
Espinhoso Pré-ajuste (V2)
Espinhoso Pós-ajuste (V2)
Mamilar Pré-ajuste (V2)
Mamilar Pós-ajuste (V2)

4,77
4,84
5,44
5,23
4,71
5,62
5,24
6,57

± 1,78
± 1,58
± 1,87
± 1,26
± 0,88
± 1,51
± 1,17
± 2,57

p = 0,81

Espinhoso Pré-ajuste (V1)
Espinhoso Pós-ajuste (V1)

4,60
5,10

± 2,05
± 1,99

p = 0,02

Mamilar Pré-ajuste (V1)
Mamilar Pós-ajuste (V1)

5,42
5,76

± 2,15
± 2,19

p = 0,26

Espinhoso Pré-ajuste (V2)
Espinhoso Pós-ajuste (V2)

5,39
6,38

± 1,64
± 1,67

p = 0,01

Mamilar Pré-ajuste (V2)
Mamilar Pós-ajuste (V2)

5,77
7,13

± 1,53
± 2,77

p = 0,01

p = 0,00
p = 0,01
p = 0,17
p = 0,10

p = 0,64
p = 0,05
p = 0,09

* Significância da comparação entre as médias pré e pós-ajuste.

O número pequeno de indivíduos gera um viés para a análise
estatística. Encontrou-se significância estatística, no grupo experimental, para
os valores da primeira vértebra ajustada tanto no processo espinhoso quanto
no processo mamilar, havendo aumento do LMD. Porém, houve não
significância para os valores da segunda vértebra, que mesmo assim, também
sugerem aumento do LMD. No grupo-controle, verificou-se significância
estatística apenas nas mensurações no processo espinhoso da segunda
vértebra ajustada. Comparando-se ambos os grupos, houve significância
estatística no espinhoso da primeira vértebra, mas não no mamilar. Já na
segunda vértebra, houve significância tanto no espinhoso quanto no mamilar.
Os comparativos entre as médias de mensuração demonstraram
aumento do LMD após a intervenção, sendo única exceção o mamilar da
primeira vértebra ajustada no grupo-controle em que ocorreu redução do LMD.
A primeira vértebra ajustada no grupo experimental apresentou maiores
percentuais de aumento de LMD do que a do grupo-controle. No entanto, a
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segunda vértebra ajustada no grupo-controle exibiu maior percentual de
aumento do LMD. É importante ressaltar que nem todos os indivíduos tiveram
uma segunda vértebra ajustada.
Tabela III – Percentual de variação do LMD
GRUPO

LOCAL

% DE VARIAÇÃO
DO LMD

AUMENTO OU
REDUÇÃO DO
LMD
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

GRUPO
EXPERIMENTAL

Espinhoso (V1)
Mamilar (V1)
Espinhoso (V2)
Mamilar (V2)

20,50%
16,08%
17,48%
22,07%

GRUPOCONTROLE

Espinhoso (V1)
Mamilar (V1)
Espinhoso (V2)
Mamilar (V2)

1,46%
- 3,86%
19,32%
25,38%

Aumento
Redução
Aumento
Aumento

AMBOS OS
GRUPOS

Espinhoso (V1)
Mamilar (V1)
Espinhoso (V2)
Mamilar(V2)

10,68%
6,27%
18,37%
23,57%

Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

V1 = primeira vértebra ajustada V2 = segunda vértebra ajustada

DISCUSSÃO
Na mensuração realizada
na

ulna,

dois

indivíduos

A mensuração do limiar de
dor foi executada após um único

evidenciaram LMD menor que 3

ajuste,

kg/cm2, indicando alguma condição

estabelecer

anormal o que ocorreu também na

permanência do LDM alcançado,

mensuração

visto que, segundo estudo de 2011,

lombar

de

quatro

indivíduos19.
Os

o

que
o

impossibilita
tempo

que

a redução na dor e da disfunção
limiares

de

dor

no

necessitam de ajustes semanais, no

processo espinhoso foram menores

período de um mês, acrescido de

que os do processo mamilar já que

manutenção

são mais expostos e o periósteo é

quinzenalmente20. Outros autores

mais sensível à pressão intensa. A

afirmam que o limiar de dor poderia

presença de trigger points pode ter

ser maior do que o mensurado

alterado a percepção de dor já que

quando acompanhados de mais

é uma disfunção miofascial que

ajustes21,

causa algia18.

pacientes se sentem melhor ou

e

dos

também

ajustes

que

os

muito melhor em uma semana após
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o

ajuste

manipulativo

ou

após

algumas semanas de tratamento22.
Os comparativos entre as
médias

de

mensuração

que a técnica de postural lateral
indicou ser mais eficaz na segunda
vértebra

ajustada,

sendo

assim

ambas as técnicas capazes de

demonstraram aumento do LMD

produzir

após a intervenção, sendo única

resultado vem ao encontro a dois

exceção o mamilar da primeira

estudos de 2001, que afirmam

vértebra ajustada no grupo-controle

haver

em que ocorreu redução do LMD,

neurônios aferentes e na percepção

conforme ilustra a Tabela III.

de dor de maneira geral, não

Ao

compararem-se

os

redução

influência

especificando

na

do

algia.

ajuste

qual

ajuste

O

nos

ou

percentuais de variação do LMD pré

segmento ajustado23,24. Em 2012,

e pós-ajuste, a técnica de ajuste

um estudo constatou que o ajuste

com drop de mesa demonstrou ser

causa

mais eficaz na redução da dor na

dolorosa causando efeitos positivos

primeira vértebra ajustada enquanto

para o paciente25.

Relevância clínica

número

Este

estudo

trouxe

uma

contribuição positiva demonstrando

alteração

de

intervenções
corroborar

na

sensação

indivíduos
que

com

e

possam
os

dados

que o ajuste quiroprático é eficaz na

analisados.

redução da dor lombar crônica, em

CONFLITO DE INTERESSES: Não
há.

especial, quando utilizado o ajuste
com drop, embora seja necessário
maior embasamento científico para
explicar os mecanismos fisiológicos
desse resultado.
CONCLUSÃO
Houve aumento do LMD após
a

intervenção

ambas

as

quiroprática

técnicas

em

aplicadas

inferindo eficácia na redução da dor
lombar,

porém

necessitando

estudos

posteriores

com

de

maior

REFERÊNCIAS
1. Walker BF. The prevalence of low back
pain: a systematic review of the literature
from 1966 to 1998. J Spinal Disord 2000;
13:205-17.
2. Hoy D, Brooks P, Blyth F, Buchbinder R.
The Epidemiology of low back pain, Best
Practice& Research Clinical Rheumatology.
2010; 24: 769–781.
3. Costa LCM, Maher CG, Hancock MJ,
McAuley JH, Herbert RD, Costa LOP. The
prognosis of acute and persistent low-back
pain: a meta-analysis. CMAJ 2012;
184:E613-24.
4. Nascimento Paulo Roberto Carvalho do,
Costa Leonardo Oliveira Pena. Low back

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 108 a 137

pain prevalence in Brazil: a systematic
review. Cad. Saúde Pública [Internet].
2015 Jun [citado 2017 Fev 03] ; 31(6):
1141-1156.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0102311X2015000601141&lng=pt.
http://dx.doi.org/10.1590/0102311X00046114.

12. Tourrucôo F. Técnica toracolombar. In:
Saraiva MC (org.). Manual de técnicas
quiropráticas. 3ª ed. Novo Hamburgo,RS:
Feevale, 2006.

5. O’Sullivan P. Diagnosis and classification
of chronic low back pain disorders:
maladaptive movement and motor control
impairments as underlying mechanism.
Man Ther 2005; 10:242-55.

14. Facchini D. Estudo das características
mecânicas dos Drops presentes em macas
quiropráticas. [monografia de conclusão de
curso
de
Quiropraxia].
Novo
Hamburgo:Centro Universitário Feevale;
2009.

6. Bratton RL – Assessment and
management of acute low back pain. Am
Fam Physician, 1999 Nov 15;60(8):2299308.
7. Stanton TR, Latimer J, Maher CG et al. –
How do we define the condition ‘recurrent
low back pain’? A systematic review. Eur
Spine J, 2010;19:533-539.
8. Goertz CM, Pohlman KA, Vining RD,
Brantingham JW, LONG C R. Patientcentered outcomes of high-velocity, lowamplitude spinal manipulation for low back
pain: a systematic review, Journal of
Electromyography & Kinesiology. 2012;
22(5): 670-691.
9. Lawrence DJ, Meeker W, Branson R,
Bronford G, Cates JR, Haas M, Haneline M,
Micozzi M, Updyke W, Mootz R, Triano JJ,
Hawk C. Chiropractic management of low
back pain and low back-related leg
complaints: a literature synthesis, Journal of
Manipulative
and
Physiological
Therapeutics, 2008; 31(9): 659-674.
10 .Macfarlane GJ, Beasley M, Jones EA,
Prescott GJ, Docking R, Keeley P, Mcbeth
J, Jones GT. The prevalence and
management of low back pain across
adulthood: Results from a population-based
cross-sectional study (the MUSICIAN
study), Pain. 2012; 153: 27–32.
11. Bergmann TF, Davis PT. Mechanically
Assisted manual techniques: distraction
procedures. St. Louis:Mosby; 1998.

13. Strazewski JW. The essentials of toggle
recoil:
(HIO).
[s.l.:s.n.]
8ª
ed.
Iowa:Davenport;2014.

15. Gatterman MI, Cooperstein R, Lantz
C, Perle SM, Schneider MJ. Rating specific
chiropractic technique procedures for
common low back conditions. Journal of
Manipulative
and
Physiological
Therapeutics,2001;24(7):449-456.
16. Zemelka WH. Thompson technique.
United States: Victoria Press, 1992.
17. Thomson O, Haig L, Mansfield H. The
effects of high-velocity low-amplitude thrust
manipulation and mobilization techniques
on pressure pain threshold in the lumbar
spine, International Journal of Osteopathic
Medicine. 2009; 12: 56–62.
18. Simons DG, Travell JG, Simons LS. Dor
e disfunção miofascial: manual dos pontosgatilho: parte superior do corpo, 2a edição.
Brasil: Artmed, 2005.
19. Fischer AA. Pressure algometry over
normal muscles: Standard values, validity
and reproducibility of pressure threshold,
Pain, 1987; 30 (1): 115-126.
20. Senna MK, Machaly SA. Does
maintained spinal manipulation therapy for
chronic nonspecific low back pain result in
better long-term outcome? Spine. 2011;
36(18): 1427–37.
21. Von Heymann WJ, Schloemer P, Timm
J, Muehlbauer B. Spinal high-velocity low
amplitude manipulation in acute nonspecific
low
back
pain:
a
double-blinded
randomized controlled trial in comparison
with diclofenac and placebo, Spine. 2013;
38 (7): 540-548.

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 109 a 137

22. Haas M, Groupp E, Kraemer DF. Doseresponse for chiropractic care of chronic
low back pain, The Spine Journal. 2004; 4:
574-583.
23. Pickar JG, Wheeler JD. Response of
muscle
proprioceptors
to
spinal
manipulative-like loads in the anesthetized
cat,
Journal
of
Manipulative
and
Physiological Therapeutics. 2001; 24(1): 211.

24. Pickar JG. Efectos neurofisiológicos de
la manipulación vertebral, Osteopatía
científica. 2001; 6(1): 2-18.
25. Coronado RA, Gay CW, Bialosky JE,
Carnaby GD, Bishop MD, George SZ.
Changes in pain sensitivity following spinal
manipulation: A systematic review and
meta-analysis, Journal of Electromyography
and Kinesiology. 2012; 22(5): 752–767.

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 110 a 137

ARTIGO ORIGINAL
A influência do tratamento quiroprático na qualidade de vida de cirurgiões
dentistas portadores de algias vertebrais.
The influence of chiropractic treatment on the quality of life of dental surgeons
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To verify the influence of chiropractic treatment in the qualify of life of surgeons
dentists. METHODS: thirty volunteers (21 women and 9 men) between 20 and 69 years old,
formed in Dentistry. To check the influence of treatment were obtained based results on
questionnaires, anamnesis and physical exam. Experimental study with a single-group was
utilized; analysis was done before and after treatment. Each participant attended four sessions,
one session for week. Participants received the SMT (Diversified Technique) as chiropractic
procedure. The condition of the participants was measured through the SF-36. RESULTS:
According to results of the SF-36 questionnaire, before and after treatment, was observed
significant improvements in the following aspects: Functional capacity (73,7% to 88,2%); Pain
(48,9% to 74,8%), Social Aspects (65,2% to75,1%); Emotional Aspects (61,2% to 75,6%),
Physical health (58,6% to 68,8%); Mental Health (58,7% to 65,8%); There is statistical evidence
that the total score of SF-36 increased after treatment (p-value<0.01). CONCLUSION: The
chiropractic treatment with a diversified technique has been shown to be effective in improving
the quality of life of dental surgeons. The dental surgeons studied have a high prevalence of
vertebral pain, especially in the lumbar and thoracic spine regions
KEYWORDS: Chiropractic, SF-36, quality of life, surgeon dentists, chronic pain.

RESUMO
OBJETIVO: Verificar a influência do tratamento quiroprático na qualidade de vida de cirurgiões
dentistas portadores de algias na coluna vertebral.
MÉTODOS: Trinta voluntários (21
mulheres e 9 homens) entre 20 e 69 anos de idade, formados em Odontologia participaram do
estudo. Para verificar a influência do tratamento foram obtidos dados baseados em
questionários, anamnese e exame físico. Foram realizadas quatro sessões de tratamento
quiroprático, uma sessão por semana, utilizando a técnica diversificada. Os participantes
responderam o questionário SF-36 antes e pós tratamento. RESULTADOS: Observou-se
melhora significativa nos seguintes aspectos: Capacidade Funcional (73,7% para 88,2%); Dor
(48,9% para 74,8%), Aspectos Sociais (65,2% para 75,1%); Aspectos Emocionais (61,2% para
75,6%), Saúde Física (58,6% para 68,8%); Saúde Mental (58,7% para 65,8%). Há evidências
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estatísticas na nota total do SF-36 (p-valor<0.01). CONCLUSÃO: O tratamento de Quiropraxia
com a técnica diversificada demonstrou ser eficaz na melhora da QV dos cirurgiões dentistas.
Os cirurgiões-dentistas ora estudados, apresentam uma alta prevalência de algias vertebrais,
especialmente nas regiões da coluna lombar e torácica
PALAVRAS CHAVES: Quiropraxia, SF-36, qualidade de vida, cirurgiões dentistas, dor crônica.

INTRODUÇÃO
A

preocupação

a

de origem inespecíficas, devido ao

qualidade de vida (QV) do homem

desgaste físico do CD no exercício

existe

da profissão4-6.

desde

os

com

primórdios

da

humanidade e está associada a

Em 2005 um estudo sinalizou

facilitação, ao prazer e bem-estar do

um alerta para uma conscientização

trabalhador1. A fase do capitalismo,

entre os cirurgiões-dentistas para

aliada ao medo do desemprego,

desenvolverem

promoveu a intensificação laboral

prevenção contra estes distúrbios, a

gerando o consumo exacerbado das

fim de que possam desfrutar uma

energias

melhor QV7.

física

e

trabalhadores,

mental

nos

medidas

de

influenciando

Os principais motivos pelos

negativamente no estilo de vida dos

quais as pessoas procuram um

mesmos2.

Quiropraxista

A odontologia se destaca por
ser

uma

das

três

profissões

são

musculoesqueléticas,
se

algias

as

dores

destacando-

vertebrais.

O

ajuste

mundiais mais procuradas da área

quiroprático tem o propósito de

da saúde. Esta grande demanda

restaurar a mobilidade, reduzir a dor

impõe ao seu praticante uma série

e restabelecer a função articular

de

a

normal, permitindo que o sistema

sócio-psico-fisiológicas,

nervoso funcione sem interferências

organizacionais e ergonômicas em

e melhor regule os vários sistemas

fatores

alterações

seu

predisponentes

trabalho3

negativamente

influenciando
a

CV

dos

do corpo e a saúde em geral 8-10.
Uma

extensa

revisão

profissionais bucais. A literatura

realizada pelo American College of

científica

a

Physicians e American Pain Society

existência de associação entre a

indica que há evidências que o

prática odontológica e a variedade

ajuste articular é benéfico para o

de desordens musculoesqueléticas,

tratamento

especialmente as algias vertebrais

subaguda ou crônica10.

tem

demonstrado

de

lombalgia

aguda,
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Estudos
sistemática

de

revisão

tendem

melhores

a

resultados

indicar
com

tratamento

o

quiroprático

isoladamente ou em associação a
outras

modalidades,

programas

de

Critério de exclusão
Não puderam participar, os
indivíduos que preencheram menos
de 70% do questionário inicial ou
desistiram do tratamento.

como

exercícios

ou

Procedimentos

tratamento médico convencional1113.

O local para a coleta foi uma
entidade

Ao observar na revisão da
literatura

biomédica

a

de

classe

destes

profissionais, e foi realizada entre os

alta

dias 04 de julho a 26 de setembro.

prevalência de algias vertebrais em

Os instrumentos utilizados foram:

Cirurgiões-Dentistas,

questionário

propôs-se

inicial,

anamnese,

desenvolver este estudo junto a

questionário de qualidade de vida e

esses profissionais, com a proposta

Termo de Consentimento Livre e

de verificar o efeito na CV nestes

Esclarecido,

profissionais com a Terapia de

tratamento.

O

Manipulação Articular Quiroprática.

quiroprático

constou

MÉTODOS

atendimentos, uma vez por semana,

Pesquisa
experimental
submetida

transversal,

apreciação

e

aprovação do Comitê de Ética da
Universidade

Anhembi

Morumbi

(UAM), por meio da Plataforma
Brasil

(CAAE:

56238316.6.0000.5492).

de

iniciar

o

tratamento
de

quatro

durante quatro semanas.
Para efetuar o estudo, 30

comparativa,
a

antes

dentistas foram entrevistados antes
e depois do tratamento quiroprático.
Foram

coletadas

informações

algumas

profissionais,

como

idade e tempo de formação, além
disso, também foi de interesse
verificar em quais regiões do corpo

Amostra

os

Foi composta por indivíduos

participantes

tinham

alguma

queixa.

de ambos os gêneros, com idade

Após o preenchimento dos

entre 20 e 69 anos, formados em

questionários, o CD foi submetido a

Odontologia.

sessão

de

tratamento

de

Quiropraxia. Na primeira sessão,
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foram realizados testes ortopédicos

percepção da doença pelo ponto de

e quiropráticos, palpação dinâmica,

vista

estática

aplicado novamente após o quarto e

e

jogo

identificação

do

articular

para

complexo

de

subluxação vertebral. Os ajustes
quiropráticos

foram

SF-36

inicial.

Todos

passaram
quiroprático

os
pelo

para

Foi

Estatística
De acordo com a natureza
das

Para mensurar a QV dos

questionário

paciente.

realizados

toda a coluna vertebral.

foi

próprio

último dia de tratamento.

utilizando a técnica diversificada em

participantes

do

variáveis

os

dados

foram

analisados pelo Teste de Wilcoxon

o

Pareado, versão não paramétrica do

consulta

teste ‘’t’’ de Student para dados

participantes

pareados. Para os demais dados foi

tratamento

utilizada a estatística descritiva. Os

aplicado
na

remoção

do

resultados

considerados

complexo de subluxação vertebral e

estatisticamente significativos para

o questionário SF-36, composto por

o valor de 5% (p<0,05) foram

36

assinalados

perguntas

que

avaliam

a

com

asterisco

nas

tabelas.
RESULTADOS
Foram avaliados 30 CD’s com idade entre 20 e 69 anos. Para a
característica gênero, pode-se notar uma maior participação de pessoas do
gênero feminino. Já para a característica idade, 66,7% dos participantes tinham
até 39 anos.

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 114 a 137

Figura 1. Diferença entre grupo dividido por gêneros.

Figura 2. Diferença entre grupo dividido por idade.

Quanto ao tempo de formação, há um alto percentual de novos
profissionais, com menos de cinco anos de formados:

Figura 3. Tempo de Formação.

Foi de interesse verificar em que partes do corpo sentiam alguma dor ou
tinham alguma queixa. Isso foi medido apenas no primeiro contato. Foi
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verificado que 70% dos profissionais relataram queixa na região lombar e 50%
na região torácica:

Figura 4. Análise das queixas em geral de cada indivíduo.

Para a nota Total SF-36, foi observado um aumento médio da QV de
10,3%, passando de 59,2% para 70,2%. A mediana se desloca 11,5%,
passando de 63,5% para 75,0%.
Aplicando o Teste de Wilcoxon Pareado, obteve-se um p-valor < 0,01, o
que nos levou a concluir que essa diferença é estatisticamente significativa, ou
seja, o tratamento quiroprático melhorou a classificação dos CD’s na QV.

Figura 5. Resultado final do questionário SF-36.
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DISCUSSÃO
A amostra foi composta por

participantes

em

até

50%.

30 CD’s com idade média de 40

Evidências

anos, a maioria do gênero feminino

que a ansiedade e a depressão

(70%). As regiões mais acometidas

podem

foram coluna lombar e torácica, com

associadas com a dor crônica19, e

taxas de prevalência de 70% e 50%.

em termos conceituais, o estresse

Estudos

mostraram

ocupacional é resultante de uma

prevalências entre 36% e 57% para

forma inadequada de lidar com o

semelhantes
lombar14-16,

região

42%

para

científicas

estar

mostraram

frequentemente

estresse presente no ambiente de

ombros16,17 e 44% para região

trabalho,

cervical18.

incidência de

consequências, doenças mentais,

queixas na coluna vertebral em

físicas e organizacionais20. Uma vez

CD’s se deve ao grande período de

que o aspecto social, emocional e

tempo que os mesmos passam

fator de dor estão diretamente

sentados19,

os

ligados, foi constatado que com o

presente

tratamento quiroprático houve uma

resultados

A

alta

comparando
com

a

pode

trazer

pesquisa, a amostra apresentou um

melhora

maior acometimento nas regiões

parâmetros citados.

como

significativa

nos

lombar, torácica, cervical e ombros5.

Em contrapartida, o estudo

Diferentemente dos estudos citados

teve como ponto fraco, a amostra

anteriormente, um estudo de 2006

pequena,

encontrou

padronização

uma

prevalência

de

não

havendo

de

maneira

apenas 17,20% de dor na região

quantitativa,

cervical15.

significativamente nos resultados.

Os CD’s são acometidos por
diversos

fatores

que

interferem

Outro

podendo

fator

heterogenia
a

interferir

importante
dos
idade

foi

a

pacientes

em

e

de

diretamente na QV e o tratamento

relação

quiroprático mostrou uma melhora

formação,

sendo

alguns recém-

significativa dos valores do SF-36

formados,

outros

já

em comparação com o antes e

experiência.

depois ao longo do tratamento (p<

indivíduos que foram submetidos a

0,01), neste aspecto da vida dos

amostra

Por

fim,

estavam

tempo

com

mais

todos

os

executando
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procedimentos cirúrgicos antes da

demonstrou ser eficaz na melhora

intervenção, o que também interfere

da QV dos cirurgiões dentistas. De

significativamente nos resultados;

acordo

pois o ajuste pode trazer alívio

apresentados, pode-se concluir que

imediato após os longos momentos

os

de

estudados, apresentam uma alta

tensão

podendo

durante

a

interferir

cirurgia,

assim

nos

com

os

resultados

cirurgiões-dentistas

ora

prevalência de algias vertebrais,

resultados do questionário que foi

especialmente

aplicado após o tratamento.

coluna lombar e torácica. Medidas

Contudo, atualmente encontram-se

preventivas, como a adoção de

poucos estudos relacionados à QV

equipamentos e postos de trabalho

de

ergonômicos, pausas durante as

CD’s

em

suas

atividades

nas

regiões

profissionais. Desta forma outros

consultas,

grupos de CD’s podem mostrar

alongamento entre os atendimentos

resultados diferentes e, portanto,

e posturas adequadas durante o

mais pesquisas são necessárias

trabalho, devem ser adotadas com o

para

intuito

validar

tais

constatações.

de

Devido à importância desta questão,

causados

recomenda-se que nas pesquisas

profissão.

sobre

o

perfil

dos

CD’s,

seja

também mensurada sua QV.

CONFLITOS

exercícios

da

minimizar
pelo

DE

os

exercício

de

danos
da

INTERESSES:

Não há.

Finalizando, consideramos de
relevância clínica a investigação
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CONCLUSÃO
O tratamento de Quiropraxia
com

a

técnica

diversificada
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A influência do tratamento quiroprático no nível de felicidade do paciente
The influence of chiropractic treatment at the level of patient happiness
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ABSTRACT
OBJECTIVE: Check the influence in chiropractic treatment about the patient’s happiness.
METHODS: It was 26 questionnaires evaluated for OHQ (Oxford Happiness Questionnaire), for
patients who is not in treatment and never was in any chiropractic consult. A Questionnaire was
applied before the first consult and another after the treatment. RESULTS: In the study, 77% of
the patients had them own level of happiness increased and 23% had a decreased. The
average gain was 5.7 points, and the median presented a variation close to 5.0 points.
CONCLUSIONS: Based on the results, it is concluded that one month of chiropractic treatment
it is possible to increase the happiness level of the patients.
KEYWORDS: Chiropractic, happiness, subjective wellbeing, quality of life.

RESUMO
OBJETIVO: Verificar a influência do tratamento quiroprático sobre a felicidade dos pacientes.
MÉTODOS: Foram avaliados 26 questionários de OHQ (Oxford Happiness Questionnaire),
preenchidos por pacientes que não estavam em tratamento algum e nunca tinha passado por
uma consulta de quiropraxia. Um questionário foi aplicado antes do início do tratamento
quiroprático e outro um mês após a primeira consulta. RESULTADOS: No estudo 77% dos
pacientes tiveram o nível de felicidade aumentado e 23% diminuído. O ganho médio foi de 5,7
pontos, e a mediana apresentou uma variação próxima a esta, 5,0 pontos. CONCLUSÃO: Com
base nos resultados obtidos, conclui-se que com um mês de tratamento quiroprático é possível
aumentar o nível de felicidade dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVES: Quiropraxia, felicidade, bem-estar subjetivo, qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
A felicidade existe quando há
predominância
positivas

sobre

de
as

cujo

estudo

dedica-se

a

experiências

compreender a avaliação que as

experiências

pessoas fazem de suas vidas,

negativas. Em âmbito cientifico a

podendo

receber

outras

felicidade está sendo traduzida para

denominações além de felicidade,

o conceito de bem-estar subjetivo,

tais como, satisfação, estado de
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espírito,

afeto

positivo,

sendo

momento em que as populações

também considerado por alguns

deixam de ser pobres, mas não

autores como avaliação subjetiva da

continua

qualidade de vida1.

crescimento da riqueza em países

Países como a Inglaterra,

aumentando

com

o

que já possuem a maior parte de

França, Japão e Coréia do Sul

sua

consideram a felicidade como um

situações

indicador do desenvolvimento da

relativamente, elevadas. Mostrando

gestão de políticas públicas, ou

que não existe uma relação paralela

seja, sugerindo como proposta de

entre felicidade e riqueza3;4.

ação do Estado visando assegurar

população

aproveitando

de

econômicas,

Um

estudo

México

o direito de todo cidadão ser feliz.

conceito

Além de empresas e organizações

pessoas com doenças crônicas e 51

internacionais que se dedicam para

profissionais

entender melhor os determinantes

pesquisa foi observado um maior

da felicidade, e assim melhorar a

consenso sobre a definição do

produtividades de seus funcionários.

termo

Porém, ao mesmo tempo que este

pessoas

tema

doenças crônicas do que entre os

mostra

especialmente
economias

os

importante,
países

emergentes

com
pouco

sabem sobre felicidade2.
Ao

de

comparou

bem-estar

de

bem-estar

em

saúde.

no

o
40

Nesta

grupo

diagnosticadas

de
com

profissionais da área da saúde. As
coincidências estavam
geral

relacionar

2015

no

um direito de cidadania, neste caso

se

em

realizado

do

conceito

na

visão

e

dos

o

componentes do conceito: ter um

econômico,

emprego, dinheiro, saúde, paz e

mensurado pelo Produto Interno

felicidade. No entanto, apareceram

Bruto per

de

em maior número as diferenças:

felicidade medido por uma escala

para as pessoas com doenças

de 10 pontos, o resultado não é

crônicas, o bem-estar refere-se aos

linear. O grau de felicidade aumenta

cuidados de saúde, além da vida

em

familiar, amigos e apoio de Deus, já

desenvolvimento

capita, e

paralelo

com

o

nível

o

PIB per

capita até o nível de riqueza em

os

torno de 8.000 dólares, então bem-

enfatizaram

estar subjetivo aumenta a partir do

estabilidade, segurança, harmonia e

profissionais
conforto,

de

saúde
confiança,
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amor, juntamente com uma atitude

qualidade de vida, e sabendo que a

positiva5.

qualidade de vida é prejudicada,

Outro importante correlato do

dentre outros fatores, pela presença

bem-estar subjetivo são os aspectos

do

biológicos.

Vertebral

Estados

emocionais

Complexo

de

que

Subluxação
altera

a

positivos podem promover a crença

funcionalidade física e o estado

na percepção de saúde e o próprio

emocional

bem-estar físico. Existem evidências

quiropraxia se apresenta como uma

de que o afeto positivo estaria

solução para esta e as demais

associado

causas do déficit no bem-estar do

à

boa

saúde

física.

Podendo a relação entre redução de
cortisol

e

afeto

positivo

ser

do

indivíduo,

a

paciente8.
É

comprovado

que

a

potencialmente relevante para a

quiropraxia é eficaz no tratamento

saúde. Os estados de afeto positivo

de dores na coluna e cefaleias,

favorecem

de

provoca efeitos fisiológicos locais e

e

sistêmicos como por exemplo: o

o

funcionamento

diversos

sistemas

podem,

através

biológicos
disso,

ser

aumento

da

amplitude

de

relevantes ao reduzirem o risco de

movimento, aumento do limiar de

desenvolvimento

dor à pressão, diminuição da tensão

de

doenças

físicas6.
O

muscular, diminuição da pressão
estudo

Subjetivo

do

Bem-Estar

(BES)

buscou

sanguínea,
plasmáticos

maiores
de

níveis

beta-endorfina,

compreender a avaliação que as

neurotransmissor, e aumento da

pessoas fazem de suas vidas. A

atividade metabólica dos neutrófilos,

palavra “felicidade” expressa os

importantes agentes do sistema

componentes

imunológico8.

afetivos

do

BES.

Alguns conceitos são empregados,

Mesmo com todos os efeitos

no senso comum, como sinônimos

benéficos do tratamento quiroprático

de

bem-estar.

citados para causas de diminuição

Qualidade de vida, por exemplo, é

da Qualidade de Vida, não foram

muitas vezes compreendida desta

encontrados

forma7.

relação entre a Quiropraxia e o nível

felicidade

e

estudos

sobre

a

Vista a importância e a

de felicidade do paciente9, o que

relação entre felicidade, bem-estar e

resultaria em novos dados para que
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a Quiropraxia seja melhor indicada

complexos

e valorizada, já que é uma profissão

encontrados e teve como objetivo

recente em nosso país.

da

No

presente

estudo

o

de

correção

do

subluxação

Complexo

Subluxação Vertebral e avaliação

tratamento quiroprático envolveu o

pelo

ajuste

relação com a felicidade.

articular

em

todos

os

O objetivo geral da pesquisa
foi

verificar

tratamento

a

influência

quiroprático

sobre

do
o

de

questionário

tratamento

e

específico

aplicação

do

questionário foram conduzidos em
duas

clínicas

de

quiropraxia

nível de felicidade do paciente.

localizadas na grande São Paulo.

Entre

Amostra

os

objetivos

específicos

à

estavam, primeiro, avaliar o nível de
felicidade do paciente pré e pós

Participaram

da

pesquisa

tratamento quiroprático, e assim

treze pacientes que tiveram contato

relacionar

de

com este tipo de tratamento pela

a

primeira vez e se dispuseram a

o

subluxação

complexo

vertebral

com

participar do

felicidade.

projeto.

Para

a

pesquisa foram excluídos pacientes

MÉTODOS

que já haviam realizado sessões de
O projeto de pesquisa foi

Quiropraxia anteriormente e que

submetido à análise e aprovação do

estivessem

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

qualquer outra especialidade na

da Universidade Anhembi Morumbi,

área da saúde.

com Certificado
para

de

Apreciação

Ética

número:

preencher

o

questionário assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido

Procedimentos
O projeto tratou-se de um
estudo a respeito da influência do
tratamento

quiroprático

sobre

a

felicidade dos pacientes, os quais
compareceram a qualquer uma das

(TCLE).
O

com

Os

pacientes que aceitaram realizar o
e

tratamento

Apresentação

56802316.2.0000.5492.

tratamento

em

tratamento

quiroprático

oferecido ao paciente foi realizado
por um Quiropraxista graduado. O

clínicas participantes da pesquisa.
Mediante a assinatura do TCLE, o
participante

preencheu

o
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questionário de felicidade, entregue

em uma escala de Likert de seis

e

pontos uniforme.10

explicado

pela

secretária

do

estabelecimento. Após o primeiro

O

OHQ

é

considerado

preenchimento, o paciente passou

compacto e fácil de administrar,

pelo

de

quando comparado com o OHI, a

tratamento quiroprático, realizado

validade do OHQ foi satisfatória. A

pelo

e

confiabilidade do questionário se dá

atuante na clínica escolhida. No

pelo grande número de estudos

tratamento

sobre a felicidade, como os citados

período

de

um

Quiropraxista

o

mês

formado

paciente

recebeu

ajustes para remoção do Complexo

por Hills P. e Argyle M. (2001).10

de Subluxação Vertebral, e ao final

O

tratamento
ajustes

quiroprático

do tratamento, mais uma vez o

incluiu

paciente preencheu o questionário

remoção

de felicidade.

Subluxação Vertebral e qualquer

do

articulares

para

Complexo

de

Para a avaliação do nível de

outra técnica mioarticular que o

felicidade do paciente, foi aplicado o

quiropraxista julgou necessária para

Oxford

melhora

Happiness

(OHQ)),

que

Questionary

compreende

29

questões, cada uma envolvendo a
seleção de um item em quatro
opções. O
similares

OHQ
aos

Happiness

da

inclui
OHI

(Oxford

clínico

do

paciente no devido momento.
Estatística
Os
questionários

resultados
passaram

dos
por

avaliação estatística por meio do
teste não paramétrico de Wilcoxon

única

para dados pareados, com p= 0,03

instrução que deve ser respondida

da diferença pré e pós tratamento

como

cada

quadro

um

apresentado

Inventory),

itens

no

uma

RESULTADOS
No total a pesquisa contou com a participação de treze pacientes, nove
homens, com idades entre 22 e 56 anos, e quatro mulheres, com idades entre
25 e 42 anos. Para o estudo, a alteração no nível de felicidade foi dividida em
duas etapas: análise descritiva com medidas de posição e dispersão para o
nível de felicidade antes e depois de receber o tratamento quiroprático e
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aplicação de um teste estatístico para validar as diferenças encontradas na
análise descritiva e inferí-las para a amostra.
Gráfico 01 – Porcentagem de pacientes com nível de felicidade aumentado ou diminuído.

Para uma análise mais precisa, foram calculadas algumas medidas de
posição (mínimo, máximo, média, mediana, 1º quartil e 3º quartil) e dispersão
(Desvio padrão, Coeficiente de Variação e amplitude interquartílica) para o
nível de felicidade dos pacientes antes e após o tratamento. Essas estatísticas
são apresentadas na tabela abaixo:

Momento Min

Média Mediana Max

Desvio Coef. De 1º

3º

Amplitude

Padrão Variação quartil quartil Interquartílica
(CV)

Antes

95.0 123.1

125.0

147.0

13.8

11.2

113.0 131.0

18.0

Depois

90.0 128.8

130.0

157.0

18.3

14.2

119.0 142.0

23.0

Tabela 01 – Valores estatísticos.

Analisando a distribuição desse nível de felicidade antes e depois do
tratamento, podemos observar que o ganho médio foi de 5,7 pontos, pois
passou de 123,1 para 128,8. A mediana apresentou uma variação próxima a
essa, 5,0 pontos, passando de 125,0 para 130,0.
A soma dos itens do questionário respondido por pacientes homens antes
de tratamento, resultando em seu nível de felicidade pré tratamento
quiroprático, variou entre 141 a 111, e subiu para uma variação de 147 e 108,
de nível de felicidade pós tratamento quiroprático. A mudança também foi
observada entre as mulheres com índices pré tratamento quiroprático variando
entre 95 e 147, e após o tratamento o nível subiu para valores entre 157 e 90.
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Nota-se que depois do tratamento a variação dos dados aumentaram
(desvio padrão, CV, amplitude interquartílica), indicando que o tratamento pode
apresentar níveis de resultados diferentes entre os pacientes.
Essas variações descritas acima podem ser observadas também no
gráfico abaixo:

Gráfico 02 – Média do nível de felicidade antes e depois do tratamento quiroprático.

DISCUSSÃO
O

OHQ

afirmações

conta

que

com

devem

29

o objetivo de comparar o nível de

ser

felicidade

entre

praticantes

de

classificadas de acordo com a

meditação e não praticantes de

escala Likert, de 0 a 6, passando de

meditação, e constatou um maior

“discordo

nível

totalmente”

para

“concordo totalmente”8. Na pesquisa

de

felicidade

entre

os

praticantes11.

o questionário foi preenchido por 13

Também utilizado para medir o

participantes dos quais 77% tiveram

nível de felicidade em 57 crianças

o seu nível de felicidade aumentado

da área rural, o OHQ constatou um

e o restante 23% não teve um

aumento significativo de felicidade

aumento

após uma intervenção educacional.

após

o

tratamento

quiroprático. Podemos observar que

Este

o ganho médio foi de 5,7 pontos, e a

participação de crianças que tinham

mediana apresentou uma variação

pais dependentes de substâncias

próxima a essa, 5,0 pontos.

ilícitas, que resulta em uma maior

Em outro estudo, Ramesh M.G

estudo

influência

na

contou

com

probabilidade

a

dos

traduziu o OHQ para o idioma persa

filhos seguirem o exemplo dos pais.

e realizou uma coleta de dados com

O estudo utilizou o OHQ para medir
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o nível de felicidade das crianças

dos

pré e pós intervenção educacional

musculoesqueléticas na qualidade

com duração de 6 semanas que

de vida de paciente com idade entre

tinha como objetivo informar a

60 e 80 anos de idade13.

respeito das consequências sobre
uso

e

efeitos

colaterais

das

substâncias ilícitas12.

sintomas

de

doenças

Para o estudo, um ponto forte
foi a receptividade das clínicas para
participar, se comprometendo na

Com objetivo em avaliar a

aplicação

do

questionário,

com

eficácia do tratamento, algumas

explicação e possível auxílio na

informações

participantes,

hora do preenchimento, além do

assim como, idade, sexo, etnia,

armazenamento e cuidado com os

estado civil, ocupação e renda

questionários antes dos mesmos

mensal

da

serem entregues aos responsáveis

análise estatística. Pois o objetivo

pela pesquisa. Um ponto fraco foi o

do

baixo

dos

foram

estudo

descartadas

era

avaliar

se

o

índice

de

participantes,

tratamento quiroprático pode, ou

possivelmente consequência da alta

não, aumentar o nível de felicidade

taxa de desistência.

do

paciente,

independendo

de

fatores externos.

O tempo se mostrou suficiente
para uma resposta positiva, porém

A análise do OHQ respondido

tornou-se um dos fatores negativos

por todos os participantes traz

para a coleta de dados. O número

resultados indicando que, após um

inicial de participantes deste estudo

mês de tratamento quiroprático com

eram XXX, restando apenas 13.

sessões semanais, no qual foram

Sobre este tema foi realizado um

realizados os ajustes necessários

estudo a respeito do abandono de

para remoção do complexo de

um

Subluxação

mostra-se

consecutivas, e foi constatado que,

eficaz para aumentar o nível de

dos pacientes, 66,7% abandonaram

felicidade do paciente, apesar do

o tratamento14.

Vertebral,

tratamento

com

consultas

número baixo da amostra.
Um estudo realizado em 2013
confirmou
quiroprático,

que

o

tratamento

obteve

efeitos

consideráveis no impacto negativo
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Os

impactos

positivos

da

responsável

pela

produção

das

pesquisa vão além do aumento no

fibrinas, constituintes do trombo

nível de felicidade do paciente,

vascular, agem na viscosidade do

vemos também as consequências

sangue

desse aumento para a saúde geral

plaquetas. O fibrogênio aumenta a

do

estudo

produção de fibrinas em situações

realizado em 2010 com o aumento

estressantes, e em paciente mais

do

felizes observou-se menor resposta

paciente.

nível

Conforme

de

felicidade

há

um

e

controle do cortisol, conhecido como

do

hormônio do estresse, que tem

estresse16.

relação

com

incluído

doenças

Diabetes

crônicas,
Tipo

na

fibrogênio

agregação

em

relação

de

ao

Espera-se que a realização

2,

deste estudo incentive a discussão

hipertensão, depressão e condições

entre os quiropraxistas a respeito de

autoimune 15.

buscar um completo bem-estar para

Além da correlação entre a

o paciente e não apenas o bem-

diminuição de afeto positivo em

estar físico, assim como elaborar

pessoas com insônia primária, é

novos estudos para que haja uma

possível afirmar que afeto positivo e

maior coleta de dados, uma análise

ações felizes estão associadas à

mais

boa qualidade de sono com a

detalhamento,

população

em

geral,

quando

resultados

também

mensurados

com

instrumentos de auto retratação,

precisa

e

com

maior

distinção

entre

diferenças

de
de

gênero, idade, classe econômica, e
outros fatores.

como um questionário15.
Em outro estudo podemos
citar a regulação do fibrogênio,
possível

CONCLUSÃO

aumentar

o

nível

de

felicidade dos pacientes.
Com

base

nos

resultados

obtidos, conclui-se que com um mês
de

tratamento

quiroprático
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Avaliação da preensão palmar bilateral pré e pós ajuste quiroprático em
transição cervicotorácica
Bilateral handgrip assessment before and post chiropractic adjustment in
cervicothoracic transition.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: To assess the strength of bilateral handgrip after chiropractic adjustment in the
cervicothoracic region. METHODS: 70 students for research in the health field in UAM (21
males and 49 females) between 18 and 30 years. An initial questionnaire was applied and held
a brief physical examination evaluation chiropractic. Participants underwent realize the strength
of handgrip dynamometer through the instrument Jamar® before and after chiropractic
adjustment in the cervicothoracic region. RESULTS: The results showed that more than 60% of
the students had an increase (68.1% in the right hand and 63.8% in the left hand) in grip
strength after intervention with chiropractic adjustment in the cervicothoracic region.
CONCLUSION: This study found that chiropractic adjustment applied to university students
increases the strength of handgrip.
KEYWORDS: Chiropractic, palmar gripping, chiropractic adjustment.

RESUMO
OBJETIVO: Avaliar a força de preensão palmar bilateral após o ajuste quiroprático na região
cervicotorácica. MÉTODOS: Foram selecionados para a pesquisa 70 universitários da área da
saúde na UAM (21 do gênero masculino e 49 do gênero feminino) entre 18 e 30 anos. Foi
aplicado um questionário inicial e realizado um breve exame físico de avaliação quiroprática.
Os participantes foram submetidos a realizar a força de preensão palmar por meio do
instrumento dinamômetro Jamar®, antes e após o ajuste quiroprático na região cervicotorácica.
RESULTADOS: Os resultados obtidos concluíram que mais de 60% dos universitários
apresentaram aumento (68,1% na mão direita e 63,8% na mão esquerda) na força de preensão
palmar após a intervenção com o ajuste quiroprático na região cervicotorácica. CONCLUSÃO:
Este estudo permitiu concluir que o ajuste quiroprático aplicado nos jovens universitários
aumenta a força de preensão palmar.
PALAVRAS CHAVES: Quiropraxia, Preensão palmar, Ajuste quiroprático.

INTRODUÇÃO

ligamentos

A mão é a extremidade do

e

músculos1.

Tem

capacidade de realizar dois tipos de

membro superior considerada como

preensão

palmar,

um dos sistemas mais complexos e

preensão de força, que se dá pela

úteis do corpo humano. É composta

ação de flexão dos dedos sobre a

anatomicamente por 27 ossos, 26

região

articulações e uma variedade de

precisão,

palmar
que

e

que

preensão
se

refere

são:

de
à
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aproximação dos dedos polegar e

indivíduos desenvolvem lesões por

indicador2,3,4.

esforço repetitivo (LER) e distúrbios

A preensão palmar é utilizada

osteomusculares relacionados ao

para apanhar objetos e nela pode-

trabalho (DORT)9. As lesões em

se mediar a ação dos músculos

membros

flexores

superficiais

dos

dedos,

comprometer um segmento como a

flexores

profundos

dos

dedos,

mão

superiores

e

pode

podem

inviabilizar

o

lumbricais e interosséos palmares5.

desenvolvimento

A mão recebe inervação de três

profissionais e pessoais. A força de

nervos: ulnar, mediano e radial. Os

preensão palmar é um elemento de

nervos ulnar e mediano têm origem

suma importância para a pesquisa

nos ramos ventrais do oitavo nervo

da

cervical

força e movimento da mão10,11.

e

do

primeiro

nervo

capacidade

de

atividades

manipulativa,

de

torácico. O nervo radial se origina

O objetivo da profissão de

nos ramos do quinto ao oitavo nervo

quiropraxia é diagnosticar, tratar e

cervical e primeiro nervo torácico6.

prevenir

A união do plexo braquial dá
início

a

troncos

nervosos que,
darão

origem

responsáveis
sensitiva
antebraço

e
e

e

desordens

musculoesqueléticas.

O

ajuste

fascículos

quiroprático se baseia em remover o

mais distalmente

Complexo de Subluxação Vertebral

aos
pela

nervos
inervação

(CSV).

Os

desalinhamentos

na

coluna vertebral podem gerar um

motora

do

braço,

comprometimento neurológico que

mão7.

As

raízes

afeta estruturas, órgãos e funções

nervosas do plexo braquial podem

do

ser afetadas por diferentes fatores

interferências

como, por exemplo, passar muito

transição cervicotorácica onde se

tempo na mesma posição e realizar

origina o plexo braquial. Portanto,

movimentos repetitivos8.

removendo

Atividades laborais associadas a

subluxação vertebral pelo ajuste

hábitos

quiroprático

profissionais

podem

organismo

fluir

causando

nervosas,

o

o

complexo

fluxo
sem

na

de

neurológico

influenciar na força muscular da

pode

interferência

preensão palmar. As ocupações

influenciando na força de preensão

consideradas de risco são as que

palmar12,13,14.

exigem esforço repetitivo em que os
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MÉTODOS

barras, elas dobram, provocando

A pesquisa foi submetida à

uma alteração na resistência dos

apreciação e aprovação do Comitê

aferidores, ocorrendo com isso, uma

de Ética da Universidade Anhembi

alteração

Morumbi

o

produção de voltagem diretamente

protocolo de aprovação número

proporcional à força de preensão

56807416.1.0000.5492, por meio da

exercida pela mão. Esta produção é

Plataforma Brasil.

diretamente proporcional à força

(UAM)

e

obteve

A amostra foi composta por
indivíduos de ambos os gêneros,

correspondente

na

exercida sobre as barras. A força de
preensão

palmar

registrada

no

idade entre 18 a 30 anos, sadios,

aparelho utilizado foi estabelecida

praticantes de atividade física e

em quilogramas/força [Kg/f].

sedentários,

todos

PROCEDIMENTOS

estudantes da área da saúde na

Inicialmente,

sendo

realizou-se

o

UAM. As coletas das amostras

preenchimento do questionário, com

foram realizadas na Universidade,

dados pessoais e perguntas do

nos dias 25 de agosto e 13 de

histórico de saúde. Em seguida se

setembro de 2016.

procedeu
avaliação

Fatores de exclusão
Foram

um

breve

exame

de

por

um

quiroprática

quiropraxista graduado, no intuito de

excluídos

os

identificar

os

complexos

de

indivíduos com idade inferior à 18 e

subluxação

superior

que

segmentos C5 à T1. Os mesmos

que

foram corrigidos, utilizando a técnica

contraindique o ajuste quiroprático,

diversificada, logo após a primeira

portadores

mensuração da força de preensão

há

30

apresentavam

anos,

afecções

de

necessidades

especiais, cirurgia na região cervical

vertebral

nos

palmar.

e membros superiores.

Na sequência, o indivíduo foi

Para a realização da coleta

orientado por um integrante do

utilizado

aparelho

trabalho a ficar sentado com a

dinamômetro de uso no mercado

postura ereta, mantendo o ângulo

constituído por duas barras de aço,

do

que são ligadas juntas. Á a medida

posicionado em adução e rotação

em que o indivíduo aperta as

neutra, cotovelo flexionado a 90°, e

foi

um

joelho

em

90°,

o

ombro
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antebraço mantido suspenso no ar
com

a

mão

Estatística

posicionada

no

indivíduo

foi

dispostos em tabelas e gráficos e

instruído a juntar as duas barras do

analisado estatisticamente com o

dinamômetro,

teste t-Student. Para comparação

dinamômetro.

alteração

O

na

provocando

uma

resistência

dos

Os

dos

resultados

dados

pré

e

foram

pós

ajuste

aferidores, causando uma força de

quiroprático e força de preensão

preensão exercida pela mão.

palmar foi utilizado o teste não

Após

orientação

indivíduos

foi

aos

realizada

a

paramétrico de Wilcoxon Pareado.
O teste foi aplicado duas vezes, um

mensuração da força de preensão

para a mão direita e o outro para a

palmar bilateral. Esse procedimento

mão esquerda. Para ambas as

foi realizado três vezes em cada

mãos o p-valor foi menor que 0,001,

mão,

três

indicando evidência estatística para

medidas em ambas as mãos para

afirmar que o ajuste quiroprático

calcular

aumenta

sendo

a

somadas

média

final

as

e

ser

comparado o resultado antes e após

a

força

de

preensão

palmar.

a intervenção do ajuste quiroprático
corrigindo

o

CSV

na

transição

cervicotorácica.

RESULTADOS
A pesquisa contou com a participação de 70 universitários da área da
saúde, com idade entre 18 a 30 anos, sendo 49 do gênero feminino e 21 do
gênero masculino. Foram avaliados os dados colhidos para o estudo e
considerados relevantes os seguintes pontos. A figura 1 apresenta que a força
de preensão palmar aumentou após o ajuste quiroprático. Na mão direita o
aumento foi de 5,0 kg-f e na mão esquerda de 4,8 kg-f.

ISSN 2179-7676 - RBQ - VOL VII, n.2 - Página de 133 a 137

Figura 1 – Mensuração da força de preensão palmar antes e após o ajuste quiroprático.

Uma vez verificado que o aumento da força de preensão palmar é
significativo foi avaliado a diferença entre a mão de dominância. E de acordo
com os resultados na figura 2 foi concluído que os indivíduos destros
apresentaram aumento de 66,1% na força de preensão palmar contra a mão
não dominante que apresentou 62,9%. Devido à pouca quantidade de
amostras para canhotos e ambidestros não foi considerado significativo. Os
cinco indivíduos canhotos apresentaram 80% de progresso para ambas as
mãos enquanto os dois indivíduos ambidestros apresentaram 100% de
aumento na mão direita.

Figura 2 – Comparação da força de preensão palmar entre a mão de dominância dos
indivíduos destros.

De acordo com os resultados foi avaliada a diferença da força de
preensão palmar entre os gêneros. Na figura 4 o gênero masculino apresentou
95% de aumento na mão esquerda comparado ao gênero feminino que
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representava maior amostra e apresentou aumento de 57,1%. Na mão direita o
gênero masculino apresentou 70% de aumento conforme a figura 5 comparado
com o gênero feminino que apresentou 61,2%.

Figura 3 – Diferença da força de preensão palmar da mão direita entre os gêneros.

Figura 4 – Diferença da força de preensão palmar da mão esquerda entre os gêneros.

DISCUSSÃO
Após

o

levantamento

de

referências nacionais nas bases de
dados

eletrônicos,

ajuste quiroprático.

foram

Considerando que o ajuste

científicos

quiroprático tem o principal efeito de

relacionados a força de preensão

restabelecer a função do segmento

encontrados

artigos

não

palmar bilateral antes e após o

restrito e a disfunção na região
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cervical

pode

neurológico,

alterar

a

o

fluxo

hipótese

força

de

preensão

palmar.

No

desde

estudo de Petersen P. foi relatado

estudo foi verificar a força de

que a força da mão dominante é

preensão palmar após o ajuste

aproximadamente 10% maior do

quiroprático.

que a mão não dominante o que

Com

base

nos

resultados que o ajuste quiroprático

entra

melhora

estudo de Crosby et al

o

fluxo

neurológico

em

concordância
15.

com

o

Em outros

permitindo o aumento na força de

estudos de Incel NA e Jarjour N

preensão palmar e restabelecendo

afirmam que a diferença é inferior a

a função normal.

10%. No presente estudo a mão

As

mulheres

se

dominante dos indivíduos canhotos

apresentavam em maior quantidade

apresentaram uma evolução maior.

de amostra e não houve aumento

Devido ao tamanho da amostra a

de força tão significativo comparado

diferença

aos homens. Os estudos realizados

significativa para os destros que

por Nwuga et al, Crosby et al e Su

estavam em maior quantidade de

et al afirmaram que o gênero

amostra

masculino possui uma força de

apresentaram

preensão

progresso17,18.

palmar

maior

que

o

feminino, fato confirmado nesse
estudo14, 15, 16.

apenas

(63

se

mostrou

indivíduos)
66,1%

e
de

Considera-se como limitação
da pesquisa a pequena amostra do

O presente estudo demonstra

estudo e da homogeneidade entre

que ambas as mãos dos indivíduos

os gêneros e se sugere nova

que

pesquisa com uma amostra maior.

praticam

obtiveram

atividade

aumento,

física

comparando

com os indivíduos que não praticam
atividades

físicas.

Um

estudo

realizado em 2006 por Crosby et al

CONCLUSÃO
Com base nos resultados
conclui-se que o ajuste quiroprático,
utilizando a técnica diversificada,

afirma que os atletas apresentavam

demostrou-se eficaz no aumento da

aumento de força da preensão

força de preensão palmar.

palmar

CONFLITOS

comparado

aos

sedentários15.

DE

INTERESSES:

Não há.

A mão dominante e não
dominante apresenta diferenças na
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