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RESUMO  

 

Introdução:  As queixas álgicas no ombro são umas das causas mais encontradas em centros 

de atenção primária, ficando atrás apenas das dores de coluna. Problemas na articulação do 

ombro são comumente frequente na prática clínica, acometendo mais mulheres do que 

homens. Dentre as várias técnicas fisioterapêuticas para o tratamento de tais situações 

destaca-se a técnica de MWM mobilização com movimento de Mulligan, esse tratamento 

visa uma intervenção de forma manual para reposição de falhas nas articulações. Objetivo: 

visa verificar os efeitos do MWM no tratamento de patologias do ombro. Métodos: revisão 

de literatura onde uma pesquisa sobre o tema foi realizada nas bases de dados Scielo, Pubmed 

e Medline no período de 2015 a 2020. Resultados: cinco estudos foram analisados, sendo 

estes relativos a pacientes com disfunções no ombro. Os autores utilizaram a técnica do 

MWM só ou comparada a outros tratamentos e foram observadas com a adesão da técnica 

melhora da dor, força muscular e aumento da ADM. Conclusão: a técnica de MWM 

demonstrado resultados favoráveis no tratamento de patologias do ombro. 

 

Palavras-chave: Shoulder Pain, Mobilization e Joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 As doenças crônicas não transmissíveis passaram a ser uma prioridade no setor de 

saúde de países como o Brasil. Sendo que dessas alterações de longo prazo, as enfermidades 

músculos esqueléticas ocupam a quarta posição em anos de vida perdidos por incapacidade 

(FAYÃO et al., 2019). As queixas álgicas no ombro são umas das causas mais encontradas 

em centros de atenção primária, ficando atrás apenas das dores de coluna (BASKURT et 

al.,2011 e SILVA et al., 2019). Comumente na prática clínica, acomete mais o sexo 

feminino, sendo mais frequentes em pacientes a partir de 60 anos (YEOLE et al., 2017). 

Uma variedade de doenças do ombro pode causar uma redução na amplitude de movimento 

do ombro e subsequente incapacidade (ANWER et al., 2018). 

 O conceito Mulligan® é uma técnica de mobilização da articulação em uma posição 

de sustentação de peso englobando deslizamento contínuo e movimento ativo constante. 

Pode envolver diferentes métodos, como deslizamento natural apofisário (NAGS), 

deslizamento natural apofisário mantido (SNAGS) e as (MWM) mobilizações com 

movimento (MENEK at al., 2018). A técnica de Mulligan para articulações periféricas 

combina a aplicação manual sustentada de força de "deslizamento" em uma articulação, com 

o objetivo de reposicionar falhas de posicionamento ósseo com movimento fisiológico 

(osteocinemático) concorrente da articulação, realizado ativamente pelo sujeito ou 

passivamente pelo terapeuta (DONER et al., 2013). 

 A falha posicional, tida como desalinhamento em decorrência da lesão, poderia 

teoricamente emanar de uma subluxação anterior (macrotrauma), colisões constantes 

(microtraumas), desequilíbrio muscular ou artrocinemática deficiente. Essa falha de posição 

pode ocasionar dor, diminuição da amplitude de movimento, redução da força e desarranjo 

total da articulação, que pode promover déficits no controle motor. Ainda pode-se levantar 

como hipóteses da origem da dor por falha posicional do ombro, a compressão do suprimento 

nervoso para a cápsula da articulação glenoumeral, ricamente inervada por receptores de dor 

(HUDSON et al., 2017). 

Os objetivos deste estudo foi investigar através de buscas em bases de dados, ensaios 

clínicos que utilizem a técnica de mobilização com movimento (MWM) do conceito 

Mulligan® no tratamento das diversas desordens que acometem a articulação do ombro e, 

saber quais possíveis desfechos e benefícios que podem ser encontrados após a utilização 

desta manobra de terapia manual. 



2. MÉTODOS  

 

 Foi realizada uma revisão bibliográfica, selecionando artigos científicos presentes 

nas bases de dados Scielo, Pubmed e Medline, durante maio a julho de 2020. A busca ocorreu 

através dos descritores: Shoulder Pain, Mobilization e Joint, além do termo mobilização com 

movimento, isolados e combinados pelo operador booleano “AND”. 

  Os artigos identificados pela estratégia de busca foram analisados inicialmente a 

partir da leitura dos títulos e resumos, e posteriormente a partir da leitura do artigo na sua 

totalidade, utilizando como critérios de inclusão nesta revisão, ensaios clínicos, com nota 

igual ou superior a 6 na escala PEDro, publicados no período de 2015 a 2020 que 

documentassem a aplicação da mobilização com movimento nas patologias do ombro, nos 

idiomas português e inglês. Foram excluídos os estudos de revisão bibliográfica e revisão 

sistemática. 

 Após o corte de duplicatas, dos artigos que não cumpriam com os critérios de 

inclusão e daqueles cuja temática não tinha relação com a abordagem deste estudo, foram 

incluídos no total de cinco ensaios clínicos para análise qualitativa dos dados, todos 

internacionais. 
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3. RESULTADOS  

Tabela 01: Características dos estudos selecionados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor / ano Tipo de estudo Período do 

estudo/ Nᵒ de 

atend. 

Amostra Intervenção Resultados 

Delgado-Gil, 

J.A et al, 

2015 

Ensaio clínico 

randomizado 

2013 a janeiro 

de 2014 

2 semanas/ 

2 atendimento 
s 

42 pacientes 

G1: 21 

G2: 21 

46 a 64 
anos 

G1: MWM  

G2: contato 

manual 

simulado 

G1: flexão do 

ombro sem dor 

Guimarães, 

J.F, et al, 

2017 

Estudo clinico 

randomizdo 

Março a 

dezembro de 

2015/ 

4 sessões para 

o G1 e G2 

 

27 pacientes 

G1: 6 H, 

8 M 

G2: 6 H, 

     7 M 

18 a 65 

anos. 

G1:  MWM 

G2: MWM 

ordem oposta 

de tratamento 

G1 e G2 

foram ineficazes 

em aumentar o 

movimentos de 

flexão e força 

muscular. 

Romero, C.L, 

et al, 2015 

Um ensaio 

clínico piloto, 

randomizado, 

simples-cego 

janeiro de 2012 

e março de 

2013/ 

3 vezes por 

semana durante 
2 semanas. 

 

44 pacientes 

EG: 22 

CG: 22 

75 a 92 

anos 

CG : 

conselhos 

posturais sobre 

posições a 

para evitar o 
agravamento 

dos sintomas 

EG: o mesmo 

protocolo para 

o CG e MWM. 

 

não foram  

estatisticamente 

significativos, 

a pontuação S-

SDQ em que 
mostrou melhores 

resultados no 

EG do que CG. 

Satpute, K.H, 

et al, 2015 

Ensaio duplo-

cego, 

randomizado e 

controlado 

 maio e 

novembro de 

2013/ 

9 sessões de 

durante 3 
semanas 

44 pacientes 

GA: 22 

GB: 22 

18 e 65 

anos 

GA: MWM 

com exercício 

GB: exercício 

GA: 

melhora na dor  

com MWM e 

exercício 

mais do que o GB. 

Neelapala, 

Y.V.R  et al, 

2016 

Ensaio simples-

cego, 

randomizado e 

controlado 

fevereiro de 

2012 a 

dezembro de 

2013 

3 séries de 

MWM 

por 15 min 

 

 

31 

indivíduos 

GC: 16 

GE: 15 

32 a 52 

anos 

GC: exercícios 

ativos 

GE: MWM e 

exercício ativo 

Eficaz 

na redução da dor 

e na melhoria do 

rotador externo 

força 



 

4. DISCUSSÃO 

  

A mobilização com movimento (MWM) é um método de terapia manipulativa que 

proporciona a retificação das falhas locais das articulações. De acordo com Mulligan®, essas 

defeitos podem ocorrer por erros de posições do próprio tecido muscular, ósseo ou ao redor 

da articulação. Essa técnica visa ordenar as falhas das posições articulares, através de uma 

aplicação manual intensa feita pelo terapeuta deslizando na articulação defeituosa, onde o 

paciente faz o movimento de forma ativa, aliviando a sintomatologia local (ROMERO et al., 

2015). 

A técnica de MWM vem sendo utilizada no tratamento de várias disfunções do 

ombro. Alguns autores relatam os benefícios da técnica MWM em pacientes com dor aguda 

no ombro, síndrome do impacto e aumento da amplitude de movimento (ADM) (ROMERO 

et al., 2015; SAPUTE et al., 2015; DELGADO et al, 2015). 

Os dados encontrados no estudo Sapute 2015, corroboram com o estudo de Delgado 

2015, onde foram usados a técnica de MWM isolada ou acompanhada de exercícios ativos 

para a melhora da dor no ombro, ambos os estudos com mais 60 participantes e idades 

similares foram eficazes para o alivio da sintomatologia dolorosa, porém o estudo de Sapute 

2015, observou-se que somente exercícios não são eficazes para o alivio da dor quando 

acompanhada da técnica de MWW.   

O artigo de Neelapa 2016, utilizou a técnica MWM mais exercícios ativo para alivio 

da dor e restauração da função motora para o grupo experimental e somente exercício ativo 

para o grupo controle, foi observado entre os grupos diferenças para força muscular e dor, 

após a intervenção força do rotador externo foram significativamente melhores no 

experimental. 

Romero 2015, utilizou uma amostra de 44 idosos utilizando-se de um protocolo 

padrão de tratamento terapêutico proposto pelo Sociedade Espanhola de Reumatologia para 

o grupo controle e o mesmo protocolo mais a técnica de MWM, esse protocolo visa 

aconselhar aos idosos sobre as posições a serem adotadas enquanto dormindo e pegando 

objetos pesados e como evitar o agravamento dos sintomas, o grupo experimental utilizou-

se do protocolo e a técnica MWM, onde foram mostrados os resultados em que o GE teve 

melhora significativa do que o GC para dor no ombro. 



Guimaraes 2017, utilizou a técnica de MWM seguida da simulação da técnica em 

dois grupos, onde realizou o tratamento MWM nas primeiras 4 visitas e a condição simulada 

nas últimas 4 visitas para o grupo 1, já para o grupo 2 o tratamento foi realizado na ordem 

inversa do grupo 1. Foram observados que a ordem do tratamento não foram significativas 

para rotação externa, para abdução apesar do aumento de 8º a cada avaliação, entre-grupos 

as mudanças entre pré-intervenção e pós-intervenção houve uma a mudança moderada no 

grupo 1 mais eficaz do que a ordem usada no grupo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSÃO  

 

Com a realização deste estudo a técnica MWM demonstrou trazer benefícios no 

tratamento de problemas nos distúrbios musculoesqueléticos do ombro como melhora da dor 

e aumento da ADM. Contudo, a quantidade de artigos, randomizados presentes na literatura 

pesquisada ainda é escassa, demonstrando a necessidade da realização de mais estudos que 

embasem a utilização da técnica. 
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aliviar a dor e melhora a capacidade funcional em pacientes com disfunção músculo- 

esquelética na articulação do ombro. 

Com as demandas de força, resistência e flexibilidade que são colocadas no ombro na vida 

cotidiana, muitas vezes se torna uma fonte de queixas musculoesqueléticas e patologia. 

Portanto, é um estrutura que os prestadores de cuidados de saúde devem estar confortáveis 

avaliando, principalmente em atletas (BACKSH et al., 2018). 

O ombro é uma articulação complexa cujo desempenho é crucial para a função do membro 

superior e pessoal (Czelusniak et al., 2012) 

Foi demonstrado que a técnica de Mulligan pode produzir efeitos hipoalgésicos simultâneos 

durante e após sua aplicação, bem como alterar o sistema nervoso simpático função 

(DONER et al., 2013). 

MWM de Mulligan é um técnica de mobilização usada no tratamento de distúrbios 

musculoesqueléticos. Inclui o forma de abordagem manual de deslizamento sustentado pelo 

terapeuta para a articulação durante o movimento simultâneo do a articulação é ativamente 

realizada pelo paciente (RAGAV 2019). 

A causa exata da dor no ombro é muitas vezes indefinível, em parte devido à grande 

quantidade de estruturas potencialmente envolvidos (Dean et al. 2013 

Mulligan propõe que o Movimento com técnica de mobilização tem seu efeito corrigindo as 

falhas posicionais (YEOLI,2017) nas articulações que ocorrem após lesões ou tensões.Uma 

técnica fisioterapêutica que tem como objetivo o tratamento de disfunções 

musculoesqueléticos é técnica de MWM mobilização com movimento de Mulligan, esse 

tratamento visa uma intervenção de forma manual (RAGAV, 2019). O conceito Mulligan é 

uma técnica de terapia manual que visa reposicionar falhas de posicionamento ósseo. Em se 

tratando de articulações periféricas, a técnica consiste na aplicação de força ativa do 

terapeuta na articulação e ação ativa do movimento feito pelo paciente. O criador da técnica 



sugere que a mesma é eficaz em corrigir falhas de posicionamento articular decorrente de 

lesões e tensões (DONER, 2019; YEOLI, 2017). 

Em se tratando da articulação do ombro o Mulligan é a técnica fisioterapêutica mais 

utilizada para tratamento, incluindo exercícios manuais e de mobilização para diminuição 

da dor e restauração do movimento (YOSSELF, 2015). 

Muitas são as causas para diversas agressões nessa articulação: inflações, traumas, 

contusões, compressões, desgastes ósseos e fraqueza muscular, consistindo em limitações 

de movimentos ativos e passivos do ombro, dores, perca da amplitude de movimento 

(ADM), desconfortos e impede as atividades de vida diária dos indivíduos, ou a execução 

inadequada do ombro (RACHED 2013, YEOLE 2017; YOSSELF 2015; DONNER, 2013; 

MENEK, 2018). 

 


