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Introdução: São poucos os estudos que propõem identificar as relações da manipulação vertebral 

(MV) com o sistema nervoso autônomo e sua repercussão sobre a queixa dolorosa e mobilidade 

articular, especialmente em sujeitos que apresentam tendinopatia do manguito rotador (TMR). 

Objetivo: Analisar a influência da MV sobre a modulação autonômica em indivíduos com TMR. 

Metodologia: Pesquisa quase experimental, com abordagem quantitativa. A população foi 

composta por 90 indivíduos divididos em 3 grupos: Grupo Assintomático (GA n=30) e Grupo 

Tendinite (GT n=30) que receberam a MV e Grupo Placebo (GP n=30) que receberam uma 

manipulação placebo. Foi realizado preenchimento de uma ficha de anamnese com dados pessoais, 

preenchimento da Escala Modified University of California at Los Angeles Shoulder Rating Scale 

(UCLA-modificada) e preenchimento do questionário The Disabilities of the Arm, Shoulder and 

Hand (DASH) pré intervenção. Realizou-se avaliação da dor pela Escala Visual analógica (EVA), 

verificação da Amplitude de Movimento (ADM) de flexão e abdução com o goniômetro e avaliação 

da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) com um eletrocardiograma (ECG) com 8 minutos 

de duração pré e pós intervenção. A MV foi realizada na 4ª e na 5ª vértebra torácica através da 

técnica denominada “Pisiformes Cruzados”. A análise estatística para a ADM e dor empregou o 

teste Wilcoxon pareado para comparar as médias nos tempos (pré e pós) dentro de cada grupo e o 

teste Mann-Whitney para comparação entre os grupos. Para a análise da VFC intra grupo foi 

empregado o teste Wilcoxon pareado para comparar as médias nos tempos (pré e pós) para os sexos 

e as idades divididas em 5 faixas etárias. Para a análise entre os grupos foi empregado o teste 

Kruskal-Wallis, adotando nível de significância de 5%. Resultados: No questionário DASH tanto o 

GT quanto no GP evidenciaram “limitação leve” e na escala UCLA os mesmos grupos 

apresentaram classificação do ombro como “mau” (60%) e “regular” (40%). O GT e o GP 

apresentaram redução estatisticamente significativa da dor pós intervenção (p<0,01), porém não 

clinicamente significativa. O GA apresentou aumento da ADM de flexão e abdução do ombro 

direito (p<0,01) e do ombro esquerdo (flexão p=0,01; abdução p<0,01). O GT apresentou aumento 

da flexão e da abdução do ombro com lesão pós intervenção (p<0,01) e da abdução no ombro sem a 

lesão (p=0,03). O GP apresentou aumento no movimento de flexão (p=0,03) e de abdução (p<0,01) 

do ombro com lesão após intervenção. Na VFC o intervalo RR aumentou no GT pós intervenção 

para ambos os sexos (p=0,04), assim como o GP (feminino p=0,00; masculino p=0,02). Nas faixas 

etárias apenas o GP apresentou aumento do intervalo RR nas idades de 40 à 50 anos e de 50 à 60 

anos (p=0,03). A frequência cardíaca diminuiu após intervenção no sexo feminino no GT (p=0,05) e 

no GP (p=0,00), e o GP apresentou diminuição do intervalo RR na faixa etária de 50 à 60 anos 

(p=0,04). O GA não mostrou diferença e não houve diferença entre os grupos. Conclusão: Houve 

diferença na ADM de ombro tanto no grupo que recebeu manipulação verdadeira, quanto no grupo 

que recebeu a manipulação placebo, assim como na dor, porém esta não clinicamente significativa. 

Ambas as intervenções influenciaram a modulação autonômica causando redução da frequência 

cardíaca o que está associada à ativação do sistema parassimpático, no entanto não houve diferença 

entre os grupos. 
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