Efeito imediato da manipulação thrust aplicada na coluna cervical alta
sobre a abertura ativa da boca: ensaio clínico randomizado
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Resumo
Objetivo – Determinar a influência imediata da técnica de alta velocidade e baixa amplitude (HVLA) aplicada na coluna cervical alta na
abertura ativa da boca. As desordens temporomandibulares são afecções da articulação temporomandibular e suas estruturas periarticulares, sendo um dos sinais característicos a redução na amplitude de depressão da mandíbula. Métodos – Participaram do estudo 83 voluntários com idade entre 18 e 33 anos e dor na coluna cervical, distribuídos aleatoriamente em dois grupos, o experimental, submetidos a
técnica HVLA (n= 41) e o grupo placebo (n=42). Cada sujeito teve a abertura da boca mensurada três vezes antes e após o tratamento por
um avaliador cego. Resultados – O grupo em que a técnica HVLA foi aplicada na coluna cervical alta promoveu aumento imediato na
abertura da boca, visto que a ADM de depressão da mandíbula no momento após intervenção, como a diferença pré e pós-intervenção foram
maiores no grupo experimental comparado ao grupo placebo. Conclusão – A aplicação da HVLA sobre os músculos suboccipitais pode promover aumento na abertura da boca em sujeitos sintomáticos na região da coluna cervical imediatamente após a intervenção.
Descritores: Transtornos da articulação temporomandibular; Manipulações musculoesqueléticas; Modalidades de fisioterapia

Abstract
Objective – To determine the immediate influence of high velocity and low aplitude (HVLA) technique applied to upper cervical spine in active mouth opening. Temporomandibular disorders are affections of the temporomandibular joint and periarticular structures, which one of
signs is a depression ampleness reduction of the jaw. Methods – The study included 83 volunteers aged between 18 and 33 years and pain in
the cervical spine, divided in two groups, the experimental subject to HVLA (n = 41) and placebo (n = 42 ). Each subject had the opening of
the mouth measured three times before and after treatment by a blinded evaluator. Results – The group which HVLA was applied to the upper
cervical spine promoted and immediate increase in mouth opening, since the ADM of depression at the time of the jaw after the intervention, as the difference before and after intervention, were higher in the experimental group compared to placebo group. Conclusion – The application of the HVLA on the upper cervical spine may promote an increase in mouth opening in subjects with symptomatic cervical spine
region immediately after the intervention.
Descriptors: Temporomandibular joint disorders; Musculoskeletal manipulations; Physical therapy modalities

Introdução

micas, biomecânicas e fisiológicas entre o sistema mastigatório, coluna cervical e cabeça2,4,6-7,15.
Estudos mostram que a região de C0 a C3 contribuem
para o adequado posicionamento da ATM1,7,11, portanto,
é necessário sinergismo muscular entre essas estruturas
para que ocorra movimentos funcionais da mandíbula2,5.
Desse modo, alterações na junção crânio-cervical podem
modificar o padrão de oclusão e a posição da mandíbula2,13,16 e, consequentemente, o movimento de abertura
da boca1,7,11,15.
A manipulação de alta velocidade e baixa amplitude
(HVLA) é uma técnica que aborda as disfunções reversíveis do aparelho locomotor, com uma força aplicada em
um determinado seguimento e direção, comumente associada a um som audível característico que é atribuído
à cavitação da articulação8,17. Por meio de efeitos neurofisiológicos, ela influencia o sistema nervoso autônomo,
diminui a dor e a hiperatividade gama, aumenta a mobilidade segmentar e relaxa o sistema muscular8,17-18.
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência imediata da manipulação de alta velocidade e

As desordens temporomandibulares (DTM) são afecções da articulação temporomandibular (ATM) e das suas
estruturas periarticulares, com sinais de crepitação, limitação de movimento da ATM e alterações no posicionamento da mandíbula, da cabeça e da coluna cervical1-6
acompanhadas com sintomas de cefaléia, dor no ouvido, ATM e coluna cervical4,7-13.
A redução da abertura da boca também pode ser influenciada pela idade, gênero, altura, tamanho da mandíbula e base do crânio1,6,14, porém sua alteração é associada, principalmente, com a presença de DTM1. Ela é
considerada como restrita quando apresenta um valor menor que 40 milímetros (mm)1,6,14.
Os tratamentos indicados para a DTM são treinamento
postural, exercícios terapêuticos, modalidades eletrofísicas,
técnicas manuais, terapia oclusal e acupuntura1,5,8,12-13. De
acordo com Catanzariti et al.2 (2005) , as intervenções aplicadas na coluna cervical também podem ter efeitos sobre
a ATM enquanto a dor crônica na cervical pode responder
as técnicas aplicadas na ATM2,7 devido as relações anatôJ Health Sci Inst. 2012;30(3):277-80
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rotacional delicada. A manobra foi repetida nos casos
que não foram escutados o som característico da manipulação, porém, foi realizado o máximo de duas tentativas em cada paciente7.
Os participantes do grupo placebo receberam uma intervenção simulada de contato manual similar a HVLA,
porém sem efetiva manobra e alta velocidade.

baixa amplitude (HVLA) aplicada na coluna cervical
alta sobre a abertura da boca ativa em sujeito com dor
na cervical.

Métodos
Participaram do estudo 83 sujeitos, sendo 29 do gênero
masculino e 54 do feminino, com idade entre 18 a 35
anos de idade, recrutados voluntariamente e com termo
de consentimento livre e esclarecido assinado. O projeto
de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Paulista (UNIP)
(Protocolo: 713/10),
Foram inclusos voluntários com dor na coluna cervical,
caracterizada por sintomas generalizados no pescoço e
ombros provocados por posturas inadequadas, movimentos ou após a palpação muscular7,19.
Foram excluídos os indivíduos que apresentaram lesões
neurológicas ou reumáticas, malformações congênitas
na coluna cervical, ATM ou mandíbula e tumores, diagnóstico de insuficiência vascular, osteíte e fibromialgia e
histórico de cirurgia, fratura e instabilidade na região da
mandíbula, crânio e cervical e portadores de próteses totais e parciais. Também foi excluído os voluntários em tratamento ortodôntico, medicamentoso (analgésicos, antiinflamatórios e relaxantes musculares) ou que tenha
realizado fisioterapia para a coluna durante os últimos
dois meses.
Os sujeitos foram randomizados em dois grupos: experimental, submetidos às avaliações pré e pós o tratamento e à manipulação thrust de alta velocidade e baixa
amplitude HVLA (n=41) e o grupo controle (n=42), em
que receberam intervenção simulada de contato manual
similar a HVLA, porém sem efetiva manobra.

Análise estatística
O teste de qui-quadrado foi aplicado para verificar a
homogeneidade da amostra com relação ao gênero. A
distribuição dos dados foi verificada através do teste de
Shapiro-Wilk, comprovando-se a normalidade para todas
as variáveis estudadas. Portanto, foi aplicado o teste t de
Student para amostras independentes na comparação intergrupos e para amostras pareadas na comparação intragrupo. O nível de significância estatístico foi estabelecido em p < 0,05. Para todas as análises utilizou-se o
aplicativo Bioestat 5.0.

Resultados
Na Tabela 1 estão apresentados os dados referentes à
idade, características antropométricas e gênero dos grupos estudados. Nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos controle e experimental.
A Tabela 2 mostra os dados referentes à amplitude de
abertura da boca avaliadas pré e pós-intervenção. Na análise intragrupo, não foram observadas diferenças significativas com relação ao grupo Controle. No grupo experimental, a amplitude de abertura da boca foi
significativamente maior no momento pós-intervenção,
comparado ao momento pré-intervenção. Na análise intergrupos, o grupo experimental apresentou valores estatísticos significativamente maiores de amplitude de abertura da boca no momento pós-intervenção e melhor
resultado comparado ao grupo controle.

Mensuração
Em uma sala apropriada para gerar conforto e privacidade, os sujeitos foram posicionados em supino em uma
maca, com a cabeça centralizada e sem almofada. Desse
modo, eles foram solicitados a abrir boca devagar, confortavelmente, sem dor e o máximo possível. Com o investigador posicionado à esquerda do paciente e com o
paquímetro de 20 cm da Mitutoyo, modelo 500-862, foi
realizada a mensuração em mm da abertura máxima da
boca entre os incisivos centrais das arcadas superior e inferior. Cada teste foi repetido três vezes e a média entre
eles foi listada1,7.

Tabela 1. Idade, características antropométricas expressas
em média e desvio padrão dos grupos controle e
experimental

Idade (anos)
Estatura (m)
Massa corporal (kg)
IMC (kg/m2)
Gênero (M/F)

Protocolo de tratamento
Com o paciente em supino e a cabeça rodada para um
dos lados, o terapeuta posicionou o meio do dedo anelar ipsilateral em cima do processo mastóideo enquanto
a outra mão foi colocada em contato com a mandíbula
e a musculatura da bochecha do lado contralateral da inclinação. Em seguida, foi feita uma ligeira tração cefálica com ambas as mãos até o momento em que o terapeuta percebeu um aumento da tensão articular. Desse
modo, foi aplicado o thrust (alta velocidade e baixa
amplitude) na direção da tração associado a uma força
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Grupo controle
(n = 41)

Grupo experimental
(n = 42)

22,9 ± 4,86
1,65 ± 0,06
58,04 ± 8,49
21,33 ± 3,38
13 / 28

21,95 ± 3,30
1,70 ± 0,1
64,78 ± 13,65
22,41 ± 2,71
16 / 26

IMC: índice de massa corpórea; M: metros; Kg: Kilograma; M: masculino; F: feminino

Tabela 2. Valores em média e desvio padrão dos grupos controle
e experimental pré e pós a técnica de manipulação
Grupos

Abertura da boca (cm)
Pré
Pós
Diferença
intervenção intervenção

Controle (n = 19)
43,34±5,35 44,00±5,48* 0,66±1,46
Experimental (n = 21) 45,57±3,73 48,32±3,51† 2,75±2,19#
*Grupo placebo vs grupo experimental no momento pós intervenção: p = 0,01
#Grupo placebo vs grupo experimental: p = 0,001
† Pré vs pós no grupo experimental: p < 0,0001
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Discussão

ral, e Mansila-Ferragut et al.7 (2009) que realizaram a mesma técnica em indivíduos com dor na coluna cervical e
avaliaram a dor pressórica no osso esfenóide, e ocorreu aumento do limiar de dor pressórica nesses pontos.
Algumas limitações do presente estudo devem ser consideradas. Foi estudado apenas sujeitos com disfunção da
coluna cervical, desse modo, não foi possível analisar o
efeito da HVLA sobre indivíduos com restrição na ADM
da depressão da mandíbula. Também não foram consideradas variáveis diferentes da abertura ativa da boca,
como a atividade eletromiográfica dos músculos da coluna cervical, dos mastigatórios e dos inervados pelo
nervo trigêmio. Por último, foi analisado os efeitos após
uma única intervenção da HVLA sobre o sistema mastigatório, sem considerar os efeitos tardios.
Assim, estudos longitudinais abrangendo sujeitos com
restrição na abertura ativa da boca, com aplicação de
HVLA a médio e longo prazo associados com a análise da
atividade eletromiográfica e a sensibilidade pressórica dos
músculos mastigatórios e da coluna cervical são necessários, de modo a elucidar os reais mecanismos de ação
da HVLA sobre o sistema mastigatório.

O presente estudo demonstrou que a HVLA aplicada na
região da cervical alta promoveu melhora imediata na
abertura da boca, visto que a amplitude foi maior após a
realização da técnica no grupo experimental quando
comparado ao grupo controle.
Este trabalho corrobora com o trabalho de Mansila-Ferragut et al.7 (2009) que observou otimização de 3.5 mm
na abertura da boca dos sujeitos com dor na coluna cervical após serem submetidos a técnica de HVLA na articulação atlanto axial. Já no estudo de Mansila-Ferragud
e Boscá-Gandía8 (2008), também observaram otimização
de 3.2 mm na abertura da boca após aplicação da técnica
de manipulação global segundo Fryette na charnera occípto-atlanto-axial em pacientes com dor na cervical e limitação na abertura da boca.
Esses resultados foram similares aos observados por La
Touche et al.20 (2009), no qual foi encontrado aumento
significativo na depressão da mandíbula após 10 sessões
de mobilização articular e exercícios para a coluna em
portadores de DTM miogênica.
Além destes, Oliveira-Campelo et al.21 (2010) aplicaram a manipulação articular thrust atlanto-occipital
em indivíduos com ponto gatilho miofascial latente
nos músculos masseter e temporal e concluíram que
houve aumento na abertura da boca, mas sendo pouco
significativo.
Porém, os presentes dados são discordantes dos achados de George et al.1 (2007) que concluíram ausência de
diferenças significativas pré e pós-intervenção após a
aplicação das técnicas HVLA e de liberação muscular na
região da cervical alta em sujeitos assintomáticos e com
a abertura da boca dentro da taxa de referência. Esta diferença talvez tenha ocorrido devido à ausência de sinais
e sintomas na população estudada, sugerindo que a
HVLA tenha mais efeito na população com dor e restrição na abertura da boca.
A melhora na abertura da boca pode ser justificada
pelo efeito da manipulação HVLA de estimular a ativação
muscular22-24, relaxar a musculatura25 e aumentar a mobilidade articular25-26, já que durante a abertura da boca
ocorre extensão na junção crânio cervical, e a restrição
na coluna cervical alta pode diminuir a capacidade da
abertura da boca do paciente1,7,11.
Além disso, há uma relação da coluna cervical alta
com o núcleo caudado trigêmio cervical, que se localiza
na substância cinzenta da medula vertebral no nível de
C1 – C3. Neste local, ocorre convergência dos neurônios
nociceptivos de segunda ordem recebendo aferência trigemial e da coluna cervical7,11, portanto, diversos autores afirmam que estímulos nociceptivos nos paraespinhais profundos dessa região podem resultar na ativação
dos músculos da mandíbula e pescoço27-28, enquanto a
abordagem manipulativa na coluna cervical alta resulta
em diminuição dolorosa pressórica na região inervada
pelo trigêmio7,11.
Como demonstram os trabalhos de Oliveira-Campelo et
al.21 (2010) que aplicaram a manipulação articular thrust
HVLA na região da coluna cervical alta em indivíduos com
ponto gatilho miofascial nos músculos masseter e tempoJ Health Sci Inst. 2012;30(3):277-80

Conclusão
Os resultados deste estudo sugerem que a aplicação da
manipulação de alta velocidade e baixa amplitude na coluna cervical alta promove efeitos imediatos na abertura
da boca em sujeito com sintomatologia cervical. Recomenda-se estudos futuros na população que possua restrição da abertura da boca e que se submetam a mais de
uma sessão de abordagem manipulativa.
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