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RESUMO 

A dor lombar é um dos distúrbios de saúde mais comum que afeta diretamente na 
vida social, ocupacional e econômica. A lombociatalgia é caracterizada pela 
irradiação da dor, com origem na região lombar a qual irradia ao longo da raiz 
nervosa acometida, podendo afetar os membros inferiores. A mobilização neural é 
uma técnica manual fisioterapêutica, consiste na aplicação clinica que aborda a 
relação mecânica e fisiológica do sistema nervoso sendo integrada a função 
músculo-esquelético. O objetivo desse estudo foi abordar a técnica de mobilização 
neural como um dos tratamentos terapêuticos na lombociatalgia, para o 
desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão literária, onde foi feita uma 
busca de artigos científicos relacionados ao tema, assim como livros de fisioterapia e 
terapia manual.  Portanto, a utilização da técnica de mobilização neural tem 
apresentado bons resultados minimizando o quadro álgico e melhorando a ADM. 
 

Palavras-chave: Mobilização Neural; Lombalgia; Lombociatalgia; Sistema Nervoso; 

Neurodinâmica. 

 

  



SILVA, Jamile Cristina de Jesus da Motta. Neural Mobilization Technique as 
Therapeutic Resource in sciatic pain. 2018. 30. Course Completion Work 
(Graduation in Physical Therapy) - Center Anhanguera University of Niterói, Niterói, 
2018. 

ABSTRACT 

Low back pain is one of the most common health disorders that directly affects social, 
occupational, and economic life. The sciatic pain is characterized by the irradiation of 
the pain, originating in the lumbar region which radiates along the affected nerve root 
and can affect the lower limbs. Neural mobilization is a manual physiotherapeutic 
technique, consisting of the clinical application that addresses the mechanical and 
physiological relationship of the nervous system and the musculoskeletal function is 
integrated. The objective of this study was to approach the technique of neural 
mobilization as one of the therapeutic treatments in the lombociatalgia, for the 
development of this work was carried out a literary review, where a search of 
scientific articles related to the subject was made, as well as books of physiotherapy 
and manual therapy. Therefore, the use of the neural mobilization technique has 
shown good results, minimizing pain and improving range of motion. 
 

Key-words: Neural Mobilization; Low back pain; Sciatic pain; Nervous system; 
Neurodynamics. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

 

Figura 1 – Estrutura do nervo .................................................................................. 17 

Figura 2 – Elevação da perna estendida - SLR ....................................................... 23 

Figura 3 – Slump test .............................................................................................. 23 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ADM           Amplitude de Movimento 

LCR Líquido Céfalo-Raquidiano 

SLR            Elevação da perna estendida 

SNC Sistema Nervoso Central 

SNP Sistema Nervoso Periférico 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................ .111 

2. ANATOMIA.........................................................................................................13 

2.1 NEUROANATOMIA...................................................................................13 
2.1.1 Estruturas dos Nervos..................................................................14 

3. LOMBOCIATALGIA .......................................................................................... 17 

3.1 DEFINIÇÃO...............................................................................................17 
3.2 DIAGNÓSTICO..........................................................................................18 
3.3 TRATAMENTO..........................................................................................19 

4. MOBILIZAÇÃO NEURAL .................................................................................. 20 

4.1 AVALIAÇÃO...............................................................................................20 
4.2 TESTES E TRATAMENTO........................................................................21 
4.3 EFEITO DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NA LOMBOCIATALGIA................22 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 24 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 25 

 

 



 11 

1. INTRODUÇÃO 

A dor lombar é uma das causas mais frequentes de incapacidade, sendo uma 

das lesões mais comuns relacionadas ao trabalho em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos.  As atividades que comumente afetam a coluna lombar envolvem 

posturas inadequadas, manusear grande quantidade de peso, dirigir, sedentarismo, 

gravidez, entre outros. Estudos mais recentes mostram que o tabagismo, obesidade 

e baixo status socioeconômico também podem causar disfunções na coluna lombar. 

Apresentando na maioria dos casos dor inespecífica e diagnóstico não conclusivo. 

Onde pode haver o comprometimento de diversos tecidos como ligamentos, 

estruturas articulares, discos, músculos, estruturas do sistema nervoso, assim como 

o psicológico. A lombociatalgia é caracterizada pela irradiação da dor, com origem 

na região lombar a qual irradia ao longo da raiz nervosa acometida, podendo afetar 

apenas um ou ambos os membros inferiores. A dor é dita como parestesia em 

dermátomo dos MMII.   

São abordadas diversas técnicas com o objetivo de abolir ou diminuir o quadro 

álgico do paciente, entre estas técnicas encontra-se a Mobilização Neural a qual 

teve um grande desenvolvimento durante esses últimos anos. Sendo utilizado tanto 

para diagnóstico quanto para tratamento. Devido o sistema nervoso ser um órgão 

viscoelástico, permite que o terapeuta influencie na função mecânica através do 

movimento. São utilizadas posições específicas através de movimentos ativos e 

passivos da lombar e membros inferiores os quais mobilizam as estruturas que se 

encontram em volta do sistema nervoso e do próprio sistema nervoso. 

(SHACKLOCK, 1995). 

No Brasil existem estimativas de que mais de 10 milhões de pessoas sofram 

com a incapacidade relacionada à dor lombar. Há uma perspectiva que cerca de 

70% a 80% da população sofrerá um episódio de dor na vida, tornando-se um dos 

acometimentos mais encontrados na prática fisioterapêutica (MACHADO; BIGOLIN, 

2010). As técnicas de mobilização neural têm sido utilizadas como um recurso no 

tratamento fisioterapêutico de forma conservadora e complementar. A técnica é 

aplicada nos sinais e sintomas, podendo ter comprometimento biomecânico ou uma 

reação inflamatória, consiste na recuperação da elasticidade e do movimento do 

sistema nervoso retornando as funções normais. 
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Como a mobilização neural auxilia no tratamento da lombociatalgia? Através do 

efeito mecânico, afetando diretamente na dinâmica vascular, sistema de transporte 

axonal e aspectos mecânicos das fibras nervosas e tecidos conjuntivos. 

Proporcionando diminuição da dor e melhorando a flexibilidade.  

O presente estudo tem com objetivo geral abordar a técnica de mobilização 

neural como um dos tratamentos terapêuticos na lombociatalgia e de maneira 

especifica descrever lombociatalgia, conceituar mobilização neural e demonstrar os 

efeitos da mobilização neural no tratamento fisioterapêutico da lombociatalgia. 

Para a elaboração desse estudo de revisão literária e descritiva foi realizada a 

busca nos bancos e base de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), 

PubMed (National Library of Medicine e do National Institutes of Health), PEDro 

(Physiotherapy Evidence Database) e Google Scholar bem como sites relacionados 

ao tema, os artigos foram publicados entre os anos de 2003 a 2018, em inglês e 

português utilizando-se as seguintes palavras chaves: neural mobilization; low back 

pain; sciatic pain; nervous system; neurodynamics; mobilização neural; lombalgia; 

lombociatalgia; sistema nervoso; neurodinâmica.. Em complemento foram utilizados 

também, livros de Fisioterapia e terapia manual que se referiam ao tema.  
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2. ANATOMIA 

A coluna lombar é um conjunto vertebral e nervoso importante, que permite a 

mobilidade entre o tórax e a pélvis, suportando ainda a cavidade abdominal (FARIAS 

et al., 2012, p.3).  A mesma é constituída por cinco vértebras, entre as vértebras 

encontram-se os discos intervertebrais, que atuam como um amortecedor, 

absorvendo e distribuindo a carga aplicada sobre a coluna; permite movimento entre 

os ossos e mantém as vértebras unidas; delimita as vértebras permitindo a 

emergência de raízes nervosas da medula espinhal pelos forames intervertebrais. 

Contém ligamentos e músculos que são responsáveis pelo movimento e 

estabilização da mesma (GILROY, 2008, p. 9 a 32).  

Os movimentos realizados pela coluna lombar são: flexão anterior, extensão, 

flexão lateral e rotação (MAGEE, 2010, p. 533). Os nervos espinhais fazem conexão 

com a medula espinhal, totalizam 31 pares, correspondendo aos 31 segmentos 

medulares, sendo cinco nervos lombares (MACHADO, 2001, p.110). 

2.1NEUROANATOMIA 

O sistema nervoso é o conjunto de estruturas que permite a comunicação do 

corpo com o ambiente interno e externo, sendo assim, responsável pela adequação 

do organismo ao ambiente. É dividido em SNC (Sistema Nervoso Central) e SNP 

(Sistema Nervoso Periférico), formado por um trato tecidual continuo havendo 

interligação entre o Sistema Nervoso Central e Periférico.  O SNC está protegido 

pelo esqueleto axial (crânio e coluna vertebral) que consiste em encéfalo (cérebro, 

cerebelo e tronco encefálico) e medula espinhal. Recebe, analisa e integra 

informações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio de ordens. O 

SNP é composto pelos 12 pares de nervos cranianos que tem origem no encéfalo e 

31 pares de nervos espinhais que tem origem na medula, os quais vão dar origem a 

outros nervos. Estão associados às células de Schwann; é subdividido em sistema 

nervoso somático que conduz informação sensitivo-motora, e o sistema nervoso 

autônomo, que é um sistema de vias eferentes. É subdividido em sistema autônomo 

simpático e parassimpático, responsáveis pelo controle do funcionamento visceral 

(DE OLIVERIRA JUNIOR et al, 2007). 

O Sistema Nervoso é formado por dois principais tecidos: uns associados à 

condução de impulso (axônio, mielina e células de Schwann) e outros associados 
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com o suporte de proteção do tecido de condução (tecido conjuntivo, neuroglia, 

meninges e perineuro), possibilitando assim uma condução de estímulos de forma 

ininterrupta durante todo o movimento. Os nervos terão contato com diversas 

estruturas do corpo, como estruturas ósseas e musculares, no caso de lesões, as 

estruturas circundantes irão definir o tipo e a extensão da lesão (BUTLER, 2003, p.3-

29). 

2.1.1 Estruturas dos Nervos 

Os neurônios normalmente vão apresentar um corpo celular, alguns dendritos e 

um axônio. Corpo celular abriga o núcleo e as organelas citoplasmáticas, a região 

que mantém o neurônio vivo e de onde tem início o estimulo elétrico que percorre 

todo o neurônio. Dendritos comunicam um neurônio a outro. Axônios conduzem o 

impulso elétrico do corpo celular para o terminal sináptico, são mielinizados e 

amielinizados os quais são agrupados em feixes e fascículos. As células de 

Schwann circundam os axônios, quando as fibras são mielinizadas, produzem a 

mielina envolvendo o axônio. Nódulos de Ranvier permite uma rápida condução de 

impulsos. (BUTLER, 2003, p.3-29). 

No nervo periférico podemos encontrar três tipos de fibras, motoras, sensitivas 

e autônomas. Sensitivas (aferentes) conduzem o estimulo nervoso dos órgãos para 

o Sistema Nervoso Central. Já as motoras (eferentes) vão conduzir a informação do 

Sistema Nervoso Central para os órgãos.  

O nervo é revestido por camadas, as quais são descritas abaixo e podem ser 

observadas na figura 1. 

Endoneuro: estrutura elástica feita de uma matriz de tecido colagenoso 

compacto, que circunda a membrana basal do tubo endoneural. 

Perineuro: constituído por placas compostas por colágenos e uma pequena 

porção de elastina, envolve cada fascículo, agindo contra a tensão excessiva, 

possuindo considerável força longitudinal e elasticidade.  

Epineuro: é um tecido conjuntivo mais fino quando comparado ao perineuro, 

protege e forra os fascículos de forma mais externa, definido como um 

amortecedor que protege os axônios da compressão excessiva. 

Mesoneuro: uma estrutura frouxa, que envolve o nervo periférico 

possibilitando deslizamento, em seu leito (SHACKLOCK, 2007, p. 5-9). 
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Figura 1: Estrutura do nervo. 

 

Fonte: Fernandes (2011) 

 

A área do nervo com menos fascículos é mais fácil de obter uma resposta 

neural na palpação, já em segmentos com uma quantidade maior de fascículos é 

necessária uma palpação mais firme podendo gerar sintomas antes mesmo de 

chegar ao tecido neural. O neuroeixo está localizado no interior do crânio e do canal 

vertebral, sendo o tecido conjuntivo que reveste toda estrutura da medula espinhal. 

Raízes nervosas estão mais suscetíveis a lesões, devido o tecido conjuntivo que a 

envolve ser mais frágil quando comparado aos nervos periféricos, porém é difícil 

separar as raízes nervosas da medula através da aplicação de tensão sobre os 

troncos nervosos e plexos. Os danos normalmente vão ocorrer de forma indireta por 

estruturas vizinhas. Os tecidos conjuntivos dos nervos periféricos, raízes nervosas e 

o sistema nervoso autônomo têm uma inervação intrínseca: “nervi nervorum” ou os 

“nervos nervosos” originados da ramificação axônica local. (BUTLER, 2003, p.3-29). 

Os dermátomos são territórios cutâneos que são inervados por uma única raiz 

nervosa, os quais irão receber o nome da raiz que o inerva. Assim através do 

conhecimento dos nervos periféricos e o mapa dos dermátomos será possível 

identificar através da perda de sensibilidade cutânea se a lesão foi no nervo 

periférico, nas raízes espinhais ou na medula (MACHADO, 2001, p. 112-115).    

Meninges são três membranas de tecido conjuntivo, pia-máter e aracnóide 

conhecida como leptomeninges e a dura-máter sendo a camada mais externa.  Pia-

máter e aracnóide são membranas muito delicadas formadas por uma malha 

colágena, permitindo alongamento e compressão sem distorções. Oferecendo 

proteção aos elementos neurais permitindo movimentos. A pia-máter é um tecido 

continuo que separa o liquido cefalorraquidiano (LCR) do espaço subaracnóideo dos 
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espaços fluidos extracelulares espinhais. O LCR é responsável pela nutrição e 

auxilia na biomecânica da medula espinhal, funcionando como uma proteção 

hidráulica, circundando a medula e raízes nervosas oferecendo proteção durante o 

movimento. A dura-máter é a camada mais resistente formada por fibras colágenas 

e fibras de elastinas alinhadas no eixo longitudinal e em camadas (BUTLER, 2003, 

p.3-29). 

Circulação do Sistema Nervoso: o fluxo sanguíneo do sistema nervoso é de 

extrema importância por interferir diretamente na condução nervosa, o fluxo segue 

de forma ininterrupta garantindo que os neurônios estejam desimpedidos em todas 

as posturas dinâmicas e estática. Proporcionando a energia necessária para a 

condução dos impulsos nervosos e movimento intracelular do citoplasma do 

neurônio (SHACKLOCK, 2007, p. 17-18). 

É necessário o conhecimento da anatomia e neuroanatomia, para uma melhor 

compreensão da reprodução de sintomas relacionados ao sistema nervoso e 

estruturas adjacentes; sendo este entendimento fundamental para uma mobilização 

segura e eficaz. 
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3. LOMBOCIATALGIA 

A dor lombar é um dos distúrbios de saúde mais comum que afeta diretamente 

na vida social, ocupacional e econômica. No Brasil, em 2007, foi a primeira causa de 

invalidez entre as aposentadorias, atingindo um pouco mais 50% em um ano. 

Estima-se que nos EUA, o custo total relacionado à dor lombar entre U$ 84,1 bilhões 

e U$ 624,8 bilhões de dólares (FRASSON, 2016).  

Existem estimativas de que no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofram 

com a incapacidade relacionada à dor lombar. Há uma perspectiva que cerca de 

70% a 80% da população sofrerá um episódio de dor na vida, tornando-se um dos 

acometimentos mais encontrados na prática fisioterapêutica (MACHADO; BIGOLIN, 

2010). 

A dor lombar é um grande problema no mundo e vem aumentando por conta 

do envelhecimento e o aumento da população mundial. Isto afeta todos os grupos 

etários e é geralmente associado com ocupações sedentárias, tabagismo, 

obesidade e baixo status socioeconômico (CLARK, 2018). 

3.1 DEFINIÇÃO 

A lombalgia refere-se como dor e desconforto localizados entre a margem 

costal e a prega glútea inferior, podendo afetar ou não os membros inferiores. Pode 

haver dor irradiada em 60% dos casos, definindo-se como lombociatalgia. É difícil 

diagnosticar os problemas da coluna lombar. As principais etiologias da 

lombociatalgia são: protrusão discal, hérnia de disco, estenose do canal vertebral, 

síndrome pós-laminectomia e síndrome do piriforme (STUMP et al., 2016, p. 63). 

Segundo Hartvigsen et al (2018, p. 1-3) dor lombar é um sintoma e não uma 

doença e pode resultar de várias anormalidades conhecidas ou desconhecidas. A 

maioria das lombalgias é denominada com não específica. É uma condição 

complexa com múltiplos fatores para a dor e deficiência associada, incluindo fatores 

psicológicos, sociais, biológicos, comorbidades e mecanismos de processamento da 

dor.  

As lombociatalgias podem ser agudas com duração até sete dias, subagudas 

podendo durar de sete a três meses ou crônica quando os sintomas perduram por 

mais de três meses (NATOUR, 2004). Podendo ser primárias que afetam 

diretamente a coluna lombar, atingindo vértebras, ligamentos, articulação sacro 
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ilíacas, a medula espinhal e raízes nervosas, ou secundárias que são decorrentes 

de órgãos próximos a coluna lombar ou dela distantes, podendo haver ou não 

envolvimento neurológico (CECIN, 2008, p.4-5). São classificadas em causas 

mecânico-degenerativas quando ocorre a ação de forças mecânicas sobre as 

estruturas podendo causar uma instabilidade ocasionando a dor por estimulação 

direta de terminações nervosas que circundam as estruturas, causas não 

mecânicas: inflamatória como espondilite anquilosante, e metabólica como 

osteoporose causando fraturas vertebrais que irão levar a transtornos biomecânicos, 

e causas psicossomáticas (NATOUR, 2004, p. 78-80). 

3.2 DIAGNÓSTICO 

A forma que a dor interfere no repouso e nas atividades diárias do paciente e 

o modo que são alteradas pelos movimentos dos exames físicos, tais informações 

podem ajudar a fechar um diagnóstico (MAITLAND, 2007, p.200). 

Para um bom diagnostico deve ser realizada uma avaliação bem detalhada 

começando pela anamnese a qual deverá incluir a idade e sexo do paciente devido 

algumas patologias variar de acordo com os mesmos. Assim como a ocupação do 

mesmo no trabalho e no lazer. Algumas das diretrizes estabelecidas pelo Primeiro 

Consenso Brasileiro sobre Lombalgias e Lombociatalgias:  

 Deve-se avaliar se a dor aparece de manhã ou no decorrer do dia;  

 Na lombalgia mecânico-degenerativa a dor aparece com os 

movimentos, no fim da tarde após o trabalho e se relaciona com 

estresse físico e emocional;  

 Quando as lombalgias e lombociatalgias surgem acompanhadas de 

“sinais de alerta” (queixas sistêmicas), é necessário fazer anamnese de 

outros órgãos e sistemas;  

 Nas compressões radiculares, a dor obedece quase sempre um trajeto 

dermatomérico. Algumas vezes, isso pode não ocorrer (superposição 

de dermátomos) (NATOUR, 2004, p. 81-82). 

No exame físico inclui inspeção avaliar a marcha, compensações e desvios 

posturais, palpação para identificar retrações musculares, testes ortopédicos que irá 

identificar alterações nas estruturas, as quais podem ser confirmadas através dos 

exames complementares como tomografia computadorizada, ressonância 
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magnética, radiografias, eletroneuromiografia e densitometria óssea entre outros 

(ABREU et al., 2015).  

 3.3 TRATAMENTO 

 O uso de medicamentos tem como objetivo principal a redução da dor, porém 

tem sua ação limitada, o tratamento só com medicamento exige a combinação de 

medicamentos com diferentes mecanismos. A fisioterapia é um tratamento 

conservador com inúmeros recursos para tratar a lombociatalgia de maneira não 

invasiva como exercícios terapêuticos, exercícios de estabilização e controle motor, 

pilates, caminhada e condicionamento físico, terapia manipulativa vertebral, 

massagem, tração, eletroterapia, termoterapia, fototerapia, orientação, terapia 

cognitiva entre outros (FRASSON, 2016). 

 Tratamento cirúrgico deverá ser indicado quando o tratamento conservador 

não estiver surtindo efeito. Na radiculopatia lombar é indicada podendo ser de forma 

antálgica quando há a preservação neurológica motora e reflexos profundos e o que 

quando visa à integridade do nervo espinhal (STUMP, 2016). 

O fisioterapeuta deve traçar um plano de tratamento baseando-se no que for 

encontrado na avaliação dos sintomas e na resposta aos testes realizados. 

Utilizando os recursos terapêuticos de acordo com cada caso clínico. A orientação e 

esclarecimento do paciente são fundamentais para o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4. MOBILIZAÇÃO NEURAL  

No final do século passado, a mobilização neural era utilizada de forma 

cirúrgica e alongamentos feitos de forma experimental, sem embasamento cientifico. 

Algum tempo depois notaram o envolvimento do SNP de forma direta ou indireta nas 

patologias ortopédicas e reumatológicas. Onde foi realizado um estudo mais 

aprofundado sobre o sistema nervoso, dando origem a mobilização neural (MONTE; 

RODRIGUES, 2013).  

A mobilização neural é uma técnica manual fisioterapêutica também 

conhecida como neurodinâmica, consiste na aplicação clinica que aborda a relação 

mecânica e fisiológica do sistema nervoso sendo integrada a função músculo-

esquelético (SHACKLOCK, 2007, p. 3). Pode ser conceituada como um conjunto de 

técnicas que impõe sobre o sistema nervoso maior tensão, através de posturas, 

onde serão aplicados movimentos lentos e rítmicos direcionados aos nervos 

periféricos e a medula espinhal, melhorando a condução do impulso nervoso 

(MACHADO; BIGOLIN, 2010). 

As técnicas de mobilização neural são movimentos passivos ou ativos que 

busca restaurar a capacidade do sistema nervoso de tolerar as forças normais de 

compressão, fricção e tração associadas às atividades diárias e esportivas. Os 

benefícios hipotéticos de tais técnicas incluem a facilitação do deslizamento do 

nervo, redução da aderência do nervo, dispersão de fluidos nocivos, aumento da 

vascularização neural e melhora do fluxo axoplasmático (AHMED et al., 2013). 

4.1 AVALIAÇÃO 

É necessário observar as características da sintomatologia como o 

componente álgico, sensitivo e motor. Utilizando os instrumentos de avaliação como 

testes de sensibilidade superficial e profunda, escala da dor, escala de força. Os 

testes neurodinâmicos como todos os testes, podem ser positivos ou negativos. A 

resposta será definida através da diferenciação estrutural a qual irá aumentar ou 

diminuir a tensão no trajeto do nervo. Quando a dor permanecer sem sofrer 

nenhuma alteração o teste será considerado negativo, logo a técnica não se aplica, 

pois, a dor não estará relacionada com a estrutura do nervo e sim com estruturas 

circundantes. Porém quando a dor aumentar ou diminuir através da diferenciação 

estrutural o teste será positivo apresentando comprometimento neural, sendo 
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indicada a técnica de mobilização neural. É classificada como normal que apresenta 

característica e amplitude simétrica ou anormal apresentando assimetria na 

característica e na amplitude, podendo apresentar uma resposta esperada quando o 

sintoma durante o teste é parecido com o sintoma que foi relatado tornando o teste 

positivo ou uma resposta não esperada quando o paciente refere sintomas no trajeto 

de um nervo que não está sendo testado fazendo-se necessária uma avaliação mais 

profunda (BUTLER, 2003). 

4.2 TESTES E TRATAMENTO 

Teste de elevação da perna estendida (SLR) representado na figura 2 é usado 

para testar o movimento e a sensibilidade mecânica das estruturas neurais 

lombossacrais e suas extensões distais. Slump ilustrado na figura 3 é utilizado para 

avaliar as estruturas neurais do sistema nervoso central e periférico desde a cabeça, 

ao longo do neuroeixo e o trajeto do nervo ciático e suas extensões do pé. Sendo o 

teste mais utilizado na avaliação da coluna lombar (SHACKLOCK, 2007). 

Figura 2: Ilustração do teste de 

Mobilização Neural-Elevação da perna 

estendida SLR. 

Fonte: Butler 2003  

Figura 3: Ilustração do teste de 

mobilização neural – slump   

Fonte: Keaton 2018

A aplicação da técnica de mobilização neural pode ser dividida em mobilização 

direta, onde os nervos periféricos e a medula serão colocados em tensão e 

movimentos oscilatórios ou brevemente mantidos que são aplicadas através de 

articulações que compõem o trajeto do nervo e mobilização indireta que são 

aplicadas as estruturas adjacentes ao tecido neural comprometido. Mobilização 
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tensionante, que mobiliza o nervo aumentando e diminuindo a tensão no trato neural 

e a mobilização deslizante em que se mobiliza o nervo sem aumento de tensão. 

(BARBOSA; LEAL, 2015) 

4.3 EFEITO DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NA LOMBOCIATALGIA 

Pereira Junior e Schons (2015) realizaram um estudo do tipo experimental com 

avaliador cego. Onde onze pacientes foram selecionados sendo seis do sexo 

feminino e cinco do sexo masculino com idade entre 30 e 50 anos e diagnostico de 

lombociatalgia. Avaliou-se dor, amplitude de movimento (ADM) da coluna lombar e 

do quadril acometido. Aplicaram o Oswestry questionário do índice de incapacidade. 

Após tratamento foi possível observar melhora na ADM do quadril, porém, 

apresentou limitação na melhora da dor e da função. 

 Em um estudo comparativo entre a mobilização neural e alongamento 

muscular em lombálgicos crônicos, do tipo experimental, composto por dez 

indivíduos de ambos os sexos, os quais foram divididos em grupos de forma 

aleatória contendo cinco integrantes em cada grupo. Um grupo foi submetido ao 

programa de tratamento de mobilização neural no qual foram realizados quatro 

exercícios sendo o SLR primeiro a ser aplicado e em seguida três exercícios de 

Mulligan que tiveram como objetivo colocar sistema nervoso em tensão. O outro 

grupo foi submetido ao programa de alongamento muscular de forma ativa e passiva 

abordando a musculatura da coluna e dos membros inferiores. Foram realizadas 

vinte sessões onde o alongamento muscular teve melhora na flexibilidade, nas 

atividades funcionais e na redução da dor, havendo retorno as funções normais. 

Entretanto apenas o programa de mobilização neural apresentou melhora 

estatisticamente significativa. Proporcionou melhora da propriocepção e dor e no 

ganho de ADM, mostrando se eficaz como tratamento (MACHADO; BIGOLIN, 2010). 

Cleland et al. (2006) realizaram ensaio clínico randomizado com 30 pacientes 

diagnosticados com lombalgia, com idade entre 18 e 60 anos foram divididos em 

dois grupos aleatoriamente, onde um grupo realizou aquecimento de cinco minutos, 

mobilização na coluna lombar e exercícios terapêuticos. O outro grupo realizou o 

mesmo programa de tratamento acrescentando o slump stretching. Concluindo que 

o slump stretching apresentou melhora na incapacidade, na dor e na centralização 

dos sintomas em curto prazo. 
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Foi realizado um estudo com o intuito de avaliar o efeito imediato da 

mobilização neural no nervo isquiático sobre o ganho de ADM, composto por 

cinqüenta indivíduos de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 30 anos. Foi 

realizada avaliação inicial, aplicação da técnica e avaliação final. A técnica só foi 

aplicada em indivíduos que apresentaram teste de tensão neural positivo sedo 

critério de exclusão indivíduos que apresentassem alguma patologia. Em um grupo a 

técnica de mobilização neural foi aplicada de forma direta e no outro foi aplicada de 

forma indireta, na qual ambas apresentaram ganho significativo de ADM (BARBOSA; 

LEAL, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fisioterapeuta deve compreender a anatomia da coluna lombar e do sistema 

nervoso para que consiga aplicar a técnica de mobilização neural de forma eficaz, 

buscando um bom resultado.   

A lombociatalgia é um sintoma que causa incapacidade e acaba acarretando 

perda na qualidade de vida do indivíduo, que envolve inúmeros fatores, tornado mais 

difícil fechar um diagnóstico. São abordadas técnicas fisioterapêuticas como a 

mobilização neural sendo um recurso que manuseia o tecido nervoso com o 

propósito de recuperar a elasticidade do tecido restabelecendo os movimentos 

passivos e ativos.    

Conclui-se que, a mobilização neural em pacientes com lombalgia e 

lombociatalgia, como relatado nesse estudo, à maioria dos autores concordam que 

proporcionou bons resultados minimizando o quadro álgico e melhorando a ADM. 

Deste modo, a utilização da técnica requer uma boa avaliação e precisão na 

aplicação. A mesma não deve ser aplicada de forma individual sendo combinada 

com outras técnicas de fisioterapia, fazendo-se necessários novos estudos 

buscando os seus efeitos para melhor desempenho dos tratamentos fisioterapêutico. 
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