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Resumo   

Introdução: Há estudos que mostram uma grande porcentagem de dor lombar na 

população adulta com ressalto maior no sexo feminino, na maioria das vezes de causa 

desconhecida, estando relacionado com a má postura, alimentação entre outros. 

Técnicas de tratamento como Kinesio Taping que tem como objetivo a correção da 

função muscular e posicionamento articular, como também, causar estímulo cutâneo 

facilitando ou limitando o movimento e redução de edema e da dor.  A técnica de 

mobilização articular de Mailtand auxilia no controle da redução da dor através do 

toque na pele, que pode ser um poderoso meio de modulação da dor, e a velocidade 

dos estímulos proprioceptivos pode facilitar a inibição de estímulos dolorosos no 

sistema nervoso central. Objetivo: Comparar a efetividade das técnicas 

fisioterapêuticas Kinesio Taping e mobilização articular de Maitland no alivio da dor 

lombar aguda não especifica. Metodologia: Este estudo foi composto por 30 

indivíduos, com diagnostico de dor lombar aguda divididos em 3 grupos 

aleatoriamente (mobilização articular de Maitland, Kinesio Taping, e o grupo controle 

que não recebeu nenhuma interversão fisioterapêutica), realizado em 5 sessões 

durante 3 semanas. Resultados: observou-se na escala visual numérica de dor, o 

grupo que recebeu a técnica de Maitland mostrou melhora de 51,6% ao final das 

sessões, enquanto as que receberam Kinesio Taping, relataram melhora de apenas 

10,7% e o grupo controlo não sofreu alteração. Em relação ao Questionário de 

Oswestrey, que avalia a incapacidade funcional provocada pela dor lombar, o grupo 

que recebeu o tratamento de Maitland mostrou melhora na dor em 8,6%, corroborando 

com os resultados da escala visual numérica de dor. Conclusão: A técnica 

fisioterapêutica mobilização articular de Maitland teve uma maior eficácia no alivio da 

dor lombar aguda comparada com a técnica de Kinesio Taping na amostra colida. 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

Há estudos que mostram uma grande porcentagem de dor lombar na 

população adulta com ressalto maior no sexo feminino, na maioria das vezes de causa 

desconhecida, estando relacionado com a má postura, alimentação entre outros 

(EVERTON A. et al., 2015). Existem relatos que cerca de 70 a 85% da população no 

mundo sentirá dor na região lombar em algum momento na vida (ISABELA et al., 

2008). 

Diante disso vem sendo aplicado um novo método de tratamento no Brasil que 

pode ajudar na melhora desses indivíduos, a técnica é conhecida como Kinesio 

Taping, desenvolvida no Japão a 25 anos atrás pelo Dr. Kenzo Kase, tem como 

objetivo estimular a pele, por meio da estimulação somatossensorial podendo levar 

ao alivio da dor, correção do posicionamento articular por amenizar espasmos 

musculares, dentre outros benefícios (DÉRRICK. et al., 2014). 

Uma outra técnica baste usada na área da fisioterapia é mobilização articular 

de Maitland, para sua realização são aplicadas manobras com cargas oscilatórias com 

diferentes graus de movimento. Os graus I e II corresponde a um movimento 

oscilatório com o ritmo lento, sem resistência oferecida pelos tecidos   e são mais 

indicados em casos de processos dolorosos agudos. A técnica utilizada na 

mobilização é a pressão póstero-anterior central (PAC), é realizada com o paciente 

deitado em decúbito ventral, o terapeuta através do osso pisiforme aplica uma carga 

oscilatória no processo espinhoso da vertebra (JHENIFER K. et al., 2014). 

  São usados alguns meios para avaliar a lombalgia do paciente como o 

Questionário Oswestry Desabiliti Index (ODI) que serve para medir a incapacidade 

funcional provocada pela dor lombar permitindo assim uma avaliação indireta da 

qualidade de vida desses indivíduos, para cada pergunta são distribuídos pondo de 1 

a 5 sendo um o melhor resultado e cinco piores resultados (MOHAMMAD et al.,2015), 

é um instrumento confiável e válido, foi traduzido para língua portuguesa, cada vez 

mais está sendo utilizado no meio científico (DAMASCENO et al., 2012). Temos 

também a Escala Visual Analógica e Numérica que avalia a intensidade da dor, 

graduando de 0 a 10 sendo (0 - sem dor) e dez (10 - dor intensa) (ASHRAF et al., 

2015). 



Objetivo 

O objetivo deste estudo consistiu em comparar a eficácia da técnica de 

tratamento fisioterapêutico mobilização articular de Maitland e Kinesio Taping no alívio 

da dor lombar aguda não especifica em mulheres que frequentam uma Unidade de 

Urgência em Fisioterapia (UUF). 

Metodologia 

O presente estudo consiste em uma pesquisa de campo aleatório, realizado na 

Unidade de Urgência em Fisioterapia, em São José do Rio Preto. Foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) sob o número 01/2011, todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Foram selecionados 30 pacientes do sexo feminino com idade entre 18 a 60 

anos, que apresentem dor lombar aguda não especifica com duração de três 

semanas. Critérios de exclusão: Graves patologias da coluna vertebral (fraturas não 

consolidadas, tumores, Compressão da medula espinal, osteoporose e gravidez), 

contra indicações para o uso de Kinesio Taping (alergia ou intolerância). 

Desenvolvimento 

A característica da amostra de todos os grupos pode se observa na tabela 1 

(idade, altura e peso). 

 

Tabela 01 – Caracterização da Amostra, Idade, Altura e Peso. 

 

Média DP Média DP Média DP

44,1 12,42 1,62 0,05 62 5,73

Média DP Média DP Média DP

42,7 11,11 1,62 0,05 64,5 5,6

Média DP Média DP Média DP

36 10,58 1,62 0,07 65,5 8,72

Grupo 1

Grupo 2

IDADE ALTURA PESO

IDADE ALTURA PESO

Grupo 3

IDADE ALTURA PESO



Os indivíduos selecionados foram divididos em 3 grupos aleatoriamente de 10 

indivíduos: O grupo (1) foi tratado com mobilização articular de Maitland grau I e II, o 

grupo (2) com a aplicação de Kinesio Taping  e o grupo (3) controle não teve nenhuma 

interversão fisioterapêutica, ambos os grupos foram avaliados pelo mesmo 

pesquisador, responderam o questionário Oswestry Index (ODI) , escala visual 

numérica e realizaram testes específicos de lasegue e Dedos ao chão. 

O questionário de Oswestry Index (ODI) referentes às limitações que a dor na 

coluna causa ao indivíduo e testes lasegue e Dedos ao Chão, foram aplicados na 

primeira e última sessão. A Escala Visual Numérica de dor aplicadas antes e depois 

de cada sessão. 

As técnicas foram aplicadas por 2 fisioterapeutas para o grupo (1 e 2) e uma 

terceira pessoa para o grupo (3), em um período de 3 semana com total de 5 sessões. 

 No grupo (1) foi aplicado a técnica de mobilização articular de Maitland 

mobilização pressão póstero-anterior central (PAC) em todos os processos 

espinhosos da coluna lombar de L1 a L5, três vezes de trinta segundos em cada 

vertebra lombar, utilizando os graus I e II de acordo com a tolerância da voluntária.  

No grupo (2) foi aplicado Kinesio Taping, a voluntaria realizou flexão de tronco 

para o alongamento da musculatura, foi aplicado o Kinesio Taping em forma de I, com 

tensão 25% de acordo com os critérios de avaliação maior a Amplitude de Movimento 

e menor a dor no teste de flexão ativa (Dedos ao Chão), com origem na espinha ilíaca 

póstero superior acendestes e crânio sacral descendentes, bilateral na coluna lombar. 

O grupo (3) não recebeu nenhum tipo de tratamento. 

Resultado 

Observou-se que o grupo (1) em relação a análise da dor utilizando Escala 

Visual Numérica, o resultado mostrou se positivo, já no grupo 2 houve uma diferença 

menor entre a dor inicial e final, no grupo (3) os valores não sofreram alteração como 

mostra o gráfico 1. 

Quando analisados as respostas do Questionário de Oswestrey Index (ODI), 

sobre incapacidade funcional provocada pela dor lombar na vida dos pacientes, 

verificou-se que o grupo (1) que recebeu o tratamento de Maitland teve uma melhora 

8,6% quando comparado as respostas de antes do tratamento, já o grupo (2) que 



recebeu o tratamento de Kinesio Taping teve uma melhora de 4,4% e o grupo (3) 

controle não obteve nenhuma alteração nas respostas, como mostra no gráfico 2.  

 

Gráfico 1: Resultado da escala visual numérica antes e depois do tratamento de Kinesio 

Taping e Maitland. 

 

Gráfico 2: Resultado do Questionário de Oswestry Index (ODI) aplicado na primeira e última 

sessão. 

 



Discussão 

Ao comparar o nível de dor antes e depois da intervenção, entre os grupos, 

nota-se que os sujeitos submetidos à técnica mobilização articular de Maitland 

obtiveram maior alívio da dor quando comparado com os sujeitos que receberam a 

técnica de kinesio taping. Levando em conta disto, ficou claro que ambas as 

intervenções trouxeram resultados positivos em relação ao quadro doloroso. 

Esses resultados podem ser avaliados a partir de diferentes pontos de vista. 

Em primeiro lugar, uma vez que ambas as técnicas produziram alívio da dor lombar, 

os terapeutas podem utilizar mais de uma opção para a solução de um mesmo 

problema. 

  No estudo feito por outros pesquisadores mostra que técnica de mobilização 

Articular de Maitland teve redução da intensidade da dor (JHENIFER et al., 2014). 

Outro pesquisador também mostrou que o tratamento por Maitland teve resposta mais 

rápida, obtendo o alívio total do quadro doloroso (CALONEGO et al., 2002). 

Em relação a técnica o Kinesio Taping, no estudo realizado por (Adamczyk et 

al.,2009) concluíram que com o uso da Kinesio Taping foi possível proporcionar uma 

ação terapêutica mais prolongada, em outro estudo realizado observaram que o grupo 

que utilizou a Kinesio Taping apresentou melhora da funcionalidade, redução da dor, 

mas está melhora foi verificada apenas de forma imediata (Sánchez et al.2012).  

Segundo Castro et al. o Kinesio Taping incapacidade e a dor foram reduzidas 

em pessoas com dor lombar crônica não específica, mas estes efeitos podem ser 

demasiados pequenos para ser clinicamente válido. 

O presente estudo evidencia implicações para a prática clínica de acordo com 

os resultados, onde observou-se que a técnica mobilização articular de Maitland 

mostrou melhor eficácia se comparado ao Kinesio Taiping na melhora dos desfechos 

funcionalidade e dor em paciente de dor lombar aguda. 

 

 

 

 



Considerações finais 

Conforme o resultado obtido pelo estudo em relação a dor e a incapacidade 

apresentou maior índice de melhora para o grupo de tratamento com Mobilização 

Articular de Maitland, o que sugere maior eficácia no alivio da dor lombar por essa 

técnica. Ambos os grupos obtiveram melhora no alivio da dor. Porém a necessidade 

de novos estudos para comparar com os nossos resultados. 
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