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A INFLUÊNCIA DA MOBILIZAÇÃO NEURAL NA 
LOMBALGIA

Influence of Neural mobilization on Low Back Pain

Camila Moreira da Silva1, Patrícia AlessandraToscani1, EuniceTokars1. 

RESUMO
As queixas de dores lombares estão cada vez mais fre-

quentes e tornaram-se uma das principais causas de afastamento 
das atividades laborativas na faixa etária de 30-45 anos e de 
incapacidade para qualquer faixa etária, podendo evoluir para 
invalidez temporária. A mobilização neural é uma das técnicas 
da fisioterapia usada para alívio da dor lombar, pois os nervos 
têm capacidade de se deslizar, devido sua biomecânica, podendo 
ocorrer isoladamente ou em conjunto com outras estruturas ao seu 
redor. O objetivo desse estudo de revisão sistemática foi analisar 
a influência da técnica de mobilização neural em indivíduos com 
dor lombar. Estudos demonstraram que o tensionamento e alon-
gamento que esta técnica provoca no nervo, facilita a recuperação 
do movimento e elasticidade do sistema nervoso, devolvendo 
as funções normais e restabelecendo a mecânica do mesmo, 
diminuindo assim, o quadro sintomático-álgico. A técnica de 
mobiliza neural demonstrou eficácia na melhora da dor e também 
na melhora da amplitude de movimento. Apesar dos resultados 
satisfatórios na maioria dos achados analisados, observou-se a 
necessidade de mais pesquisas para a comprovação da eficácia 
desta técnica nas lombalgias.

Palavras-chaves: Mobilização neural, lombalgia, reabi-
litação.

ABSTRACT
Nowadays complaints of back pain become not only the 

main cause of absence from work activities, in the age group 
of 30-45 years, but also an inability for any age groups, that 
can progress into a temporary disability. Neural mobilization 
is a physical therapy techniques used to relieve the low back 
pain, as the nerves have the capacity to slide, by using their 
biomechanics. This fact may occur alone or combined with 
other structure. The aim of the present systematic revision is 
to analyze the influence of neural mobilization technique in 
patients presenting low back pain. Researches demonstrate that 
by tensioning and stretching, the normal mechanical functions 
are restored and symptoms of pain are reduced. Furthermore, 
the neural mobilization demonstrates efficacy, improving not 
only the pain but also the movement amplitude. Despite satis-
factory results in the majority of analyzed findings, necessity 
of further researches is shown in order to corroborate the neural 
mobilization efficacy in low back pain.

Keywords: neural mobilization, low back pain, rehabi-
litation 
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INTRODUÇÃO
Lombalgia é o termo usado para todos os tipos de dor com 

ou sem rigidez, localizada na região lombar entre as margens 
costais e a prega glútea, usualmente com limitação dolorosa 
do movimento entre a quarta e à quinta vértebra lombar (L4-
-5)1,2.É considerada uma das mais frequentes afecções da 
coluna vertebral3.

Conforme Gouveia et al.4 cerca de 80% da população dos 
adultos terão pelo menos um episódio de dor lombar durante 
a vida. Esta dor corresponde à aproximadamente 50% das 
disfunções músculo esqueléticas e é uma das principais causas 
de incapacidade funcional, levando indivíduos na faixa etária 
entre 30-45 anos a se afastarem de suas atividades laborativas, 
sendo considerada a terceira causa de incapacidade para qual-
quer faixa etária5.

Para Marras6 as dores lombares podem ser consequência 
das funções diárias executadas por movimentos repetitivos que 
levam a desequilíbrios entre a carga funcional e a movimentação 
de sobrecargas, afetando a estrutura biomecânica da coluna ver-
tebral, e aumentando o índice de lesões e acidentes no trabalho.

Quanto à etiologia da lombalgia, Souza7 descreve as 
mecânico-degenerativas, onde se encontram as alterações 
estruturais, biomecânicas, vasculares ou a interação desses 
três fatores; e as não mecânicas, representadas por lombalgia 
inflamatória, neoplásica, infecciosa, metabólica, miofasciais 
e psicossomática. Entretanto, como citam Cox8 e Brazil et 
al.9 a grande maioria das causas de lombalgia não obtém um 
diagnóstico preciso, pois várias estruturas da coluna vertebral 
podem ocasionar dor. 

A forma mais comum de dor lombar em adultos jovens e 
atletas é a mecânico-postural. Ocorre um aumento da ativida-
de dos nociceptores musculares e extravasamento de agentes 
químicos e proteicos, causando uma contração muscular de 
intensidade e duração comum ao de um trauma. Esses impulsos 
são transmitidos pelas fibras aferentes existentes no músculo 
até a medula espinhal10.

As dores lombares também podem ocorrer com frequ-
ência no segmento L5/S1 e podem irradiar no trajeto do nervo 
ciático (lombociatalgias). Essa região está facilmente sujeita à 
degeneração e a herniação devido sacralização da L5, isto é, a 
incorporação da 5.ª vértebra lombar ao sacro e a lombarização 
da S1, ou seja, a separação do primeiro segmento sacral a 
lombar11,12,13.

Os nervos têm uma capacidade de deslizar devido a sua 
biomecânica. Esse deslizamento pode ocorrer isoladamente ou 
em conjunto com outras estruturas ao redor quando estiverem 
com seus movimentos limitados. Neste caso poder ser produ-
zido sinal de tensão neural levando à uma série de sintomas, 
inclusive diminuição da amplitude de movimento. A mobiliza-
ção neural pode ser aplicada tanto para na avaliação como para 
tratamento nas alterações neurodinâmica sem lombalgias, tem 
sido também utilizada também como recurso terapêutico para 
ganho de amplitude de movimento14.

Koury e Scarpelly15 relataram que à medida que os 
sintomas de dor em região lombar baixa crônica com irritação 
nervosa paciente diminuíam com a mobilização neural, au-
mentavam a amplitude de movimento e o teste de elevação da 
perna estendida (SLR).

Portanto um comprometimento da mecânica do sistema 
nervoso periférico, ou seja, do movimento, da elasticidade, 

da condução, do fluxo axoplasmático pode levar a outras 
disfunções das estruturas musculoesqueléticas inervadas pelo 
nervo comprometido. Quando a mecânica é restabelecida de 
forma adequada através de movimentos e/ou tensão, ocorre 
a restauração da extensibilidade e funcionalidade do sistema 
nervoso central e do sistema nervoso periférico, porque restitui 
a neurodinâmica e a transmissão de impulsos nervosos, inclu-
sive das estruturas comprometidas, diminuindo assim o quadro 
sintomático- álgico2,16,17.

A técnica da mobilização neural tem como objetivo impor 
um estiramento do sistema nervoso periférico e não deve produ-
zir piora no quadro clínico-funcional, aumentar dormência ou 
diminuir a sensibilidade do paciente. Deve-se observar possíveis 
resistências ao procedimento e a movimentação da área afetada 
em relação aos sintomas, considerando o grau de comprome-
timento, a irritabilidade e a natureza da desordem de todas as 
estruturas envolvidas ao longo do sistema nervoso14,18.

A mobilização neural é uma técnica não invasiva que pode 
favorecer o alívio da dor e promover qualidade de vida para 
indivíduos com diversas síndromes de dor e dores neuropáticas 
periféricas19,20,21,22,23, assim como a dor lombar24.

O objetivo deste estudo foi analisar a influência da 
aplicação da técnica de Mobilização Neural no tratamento das 
dores lombares.

METODOLOGIA
Esta pesquisa indireta de revisão bibliográfica sistemática 

foi realizada através de livros e busca eletrônica manual entre 
maio e setembro de 2016 nos bancos de dados: MEDLINE (Li-
teratura Internacional em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), Academic Search Premier (EBSCO) 
e outros, buscado artigos publicados entre 2007 a 2016. 

Os temas selecionados abordavam dor lombar, lombalgia, 
hérnia de disco e mobilização neural. Os descritores utilizados 
foram tratamento de mobilização neural, lombalgia e dor lom-
bar. Foram excluídos artigos que não abordavam o tratamento 
para lombalgia. 
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RESULTADOS
A busca nas bases de dados resultou em 36 artigos e des-

tes selecionados 9 por serem específicos ao tema. Para facilitar 
a análise e apresentação dos resultados foi elaborada uma tabela 
com alguns dados que identificassem os artigos selecionados: 

sobrenome do autor e ano, tipo de estudo, número de amostra, 
objetivo do estudo e o resultado do mesmo.

Os artigos selecionados foram publicados entre 2007 
a 2016, com amostras entre 1 a 30 pacientes e que foram 
submetidas ao tratamento com mobilização neural para dor 
lombar conforme a tabela 1.  
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DISCUSSÃO
Monnerat et al.17 afirmam que a técnica de mobilização 

neural parte do princípio que se houver um comprometimento 
da mecânica/fisiologia do sistema nervoso (movimento, elasti-
cidade, condução, fluxo axoplasmático) isso pode resultar em 
outras disfunções no próprio Sistema Nervoso ou em estruturas 
músculo esqueléticas que recebem sua inervação. Também para 
Silva et al.25 alo objetivo é normalizar a elasticidade, a propa-
gação dos impulsos nervosos e a neurodinâmica.

Segundo Monnerat17, a técnica da mobilização neural 
é indicada a todas as condições que apresentam comprometi-
mento mecânico/fisiológico do sistema nervoso, pois melhora 
a neurodinâmica, restabelece o fluxo axoplasmático e equilibra 
a homeostase dos tecidos nervosos. Em seu estudo houve uma 
regressão no quadro doloroso e na incapacidade funcional 
concomitante comparado com Ahmed et al.26, que apresentou 
a mobilização neural como tratamento de dor ciática, obtendo 
a melhora da capacidade funcional e melhora da dor.

No estudo de Machado e Bigolin2 apresentaram indiví-
duos portadores de lombalgia crônica, na sua amostra, obtive-
ram um número maior de mulheres do que de homens devido, 
segundo os autores, à dupla jornada, tarefas ocupacionais e 
domésticas, as quais provocam tensão neural e patologias mus-
culoesqueléticas. Ao compararem a técnica de mobilização e 
alongamento, somente a mobilização neural mostrou melhora 
significativa para dor, o que difere do estudo de Junior et al27.

Os resultados apresentados por Vasconcelo28 obtiveram 
melhora significativa na escala de dor, no qual um paciente ao 
termino do estudo apresentou pontuação zero na escala de dor 
EVA.  Além da melhora de dor, também obteve melhora da 
amplitude de movimento do quadril, com 54% na flexão e 23% 
de extensão. Já D’agostin29 realizou um estudo de caso com 
dois sujeitos, comparando a mobilização neural com método 
RPG® para a melhora da dor e flexibilidade. Houve melhoras 
na flexibilidade e na dor, permitindo maior amplitude de flexão 
de tronco e quadril.

Èolakoviæ et al.30 comparam a mobilização neural 
com a terapia convencional e seus achados foram iguais, pois 
apresentaram melhora da dor e no teste de elevação da perna 
estendida. Tambekaret al.31, também demonstraram resultados 
semelhantes ao compararem a mobilização neural com a técnica 
de Mulligan, obtendo melhora imediata da dor e na elevação 
da perna estendida com as duas técnicas, porém a dor retornou 
demonstrando que os resultados foram ineficazes na manutenção 
da diminuição da dor.

Silva et al.32 observaram se a duração de intervalos da 
mobilização neural (0, 3, 5, e 7 minutos) poderia gerar respos-
tas diferentes de dor da L5 e do segundo e terceiro metatarso. 
Nesse estudo notou-se que o intervalo de 3 minutos obteve 
um moderado resultado e no intervalo de 7 minutos observou 
piora da dor. Gilbert et al.33, justifica que o aumento da tensão 
aplicada sobre o sistema nervoso influência nos efeitos neu-
rofisiológicos, dessa forma quando há um aumento da tensão 
há aumento da estimulação do sistema nervoso. Ao comparar 
os artigos revisados neste estudo, apenas Junior et al.27 não 
obtiveram melhora significativa no quadro de dor.

CONCLUSÃO
A mobilização neural mostrou-se eficaz na maioria dos estu-

dos para diminuição da dor em região lombar e também no 
aumento da amplitude de movimento do quadril em determi-
nados estudos, possibilitando assim, que o paciente retorne 
às suas atividades. Sugere-se que a técnica seja utilizada em 
conjunto com outras formas de tratamento fisioterapêutico 
para sua melhor efetividade.
Observou-se a necessidade de mais estudos para uma melhor 
comprovação da eficácia da técnica de mobilização neural 
nas lombalgias.
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