
Introdução  Resultados 

Os achados deste estudo não permite refutar ou condenar a TMT, sendo 

necessário  mais ensaios clínicos randomizados de média e alta 

qualidade metodológica, além de um diagnóstico  cinético funcional, 

levando em consideração a interdepêndencia  regional.  
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Verificar a eficácia da manipulação torácica na dor 
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Um total de 1715 artigos foram identificados na pesquisa inicial, 

destes, 1689 foram excluídos pelo título por não terem relação 

com o tema em estudo e 26 foram selecionados para a leitura do 

resumo. Com base nos resumos, 13 estudos foram considerados 

potencialmente relevantes e elegíveis para uma revisão completa. 

No entanto, 9 estudos foram excluídos por falta de dados ou 

dados incompletos, restando apenas 4 artigos para revisão 

sistemática, totalizando  200 pacientes, sendo a maioria mulheres.   
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Avaliação Metodológica 

Tabela 1.  Descrição dos resultados estaticamente 
significativos dos estudos selecionados 

 

Objetivo  

  A dor é uma experiência sensorial ou emocional 

desagradável associada à lesão tecidual, real ou potencial, 

ou descrita em termos de tal lesão 1, no ombro pode ser 

uma condição persistente e frequentemente incapacitante2,, 

com prevalência de sintomas que variam entre 20% a 33%3 

e associado a um prognóstico geralmente  ruim, com taxas 

de recuperação de apenas 49% a 59%4. A TMT se tornou 

importante na prática clinica em decorrência das evidências 

atuais onde foi verificado que mais de 40% dos pacientes 

com queixas no ombro tinham comprometimentos da coluna 

cervicotorácica e das costelas adjacentes, sendo concluído 

que deficiências na coluna cervicotorácica e costelas 

adjacentes representam parte integrante das causas 

intrínsecas das queixas do ombro5. 

 

  

 

Verificar a eficácia da manipulação torácica na dor 

inespecífica do ombro. 
 

 Estratégia de Busca 
 A estratégia de busca incluiu as bases de dados eletrônicas SciELO, 

PubMed, e PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabase) e ScienseDirect. 

Para a busca dos estudos científicos, utilizou-se a combinação dos termos 

e seus descritores: terapia manual, terapia manipulativa, ombro congelado, 

dor inespecífica no ombro, síndrome do impacto e manipulação torácica. 
  

Critérios de Inclusão 
Foram incluídos ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados que 

realizaram como intervenção a terapia manipulativa torácica nos distúrbios 

e nas lesões de ombro, publicados de 2014 à novembro de 2019. 

 

Desfechos Analisados 
Foram inclusos os artigos com os seguintes desfechos: amplitude de 

movimento, cinemática escapular, escala de dor, temperatura corporal local 

e qualidade de vida. 

 

Critérios de Exclusão 
Foram excluídas deste estudo revisões sistemáticas, metanálises, 

publicações em resumo, relatos e estudo de casos e estudos que 

utilizaram como amostra crianças e adolescentes.  

 

Seleção de estudo 
Dois autores selecionaram de forma independente os estudos para 

inclusão, examinando os ensaios clínicos controlados e randomizados 

encontrados por meio da análise dos títulos e resumos. Todos os estudos 

considerados relevantes tiveram seu texto obtido na íntegra e, com base 

nas informações contidas, foram selecionados aqueles que estavam de 

acordo com os critérios de inclusão. Discordâncias entre os autores foram 

resolvidas pela análise de um terceiro autor. 
 

Avaliação Metodológica 
  

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada de acordo com a Escala 

PEDro. Essa escala é composta por 11 itens que avaliam a validade interna 

da metodologia utilizada nos ensaios clínicos, bem como informações 

relacionadas à estatística e apresentação dos resultados. Cada um de 

seus itens tem o valor de um ponto, com exceção do primeiro item que não 

é pontuado. Dessa forma, a escala tem uma pontuação máxima de 10 

pontos, que se refere a estudos de melhor qualidade metodológica (Tabela 

2). Estudos que obtém a pontuação de 7 a 10 são considerados de alta 

qualidade; 5 e 6 de qualidade intermediária e 0 a 4 de baixa qualidade. 

 

 
 

Autor/Ano 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 1

0º 

11º TOTAL 

HAIAK MN et al  201419 - 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

DUNNING J et al ., 201520 - 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 

RILEY SP et al, 201521 - 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 6 

KARDOUNI JR, et al 201522 - 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

 A pontuação de 7 a 10 são considerados de alta qualidade; 5 e 6 de qualidade 

intermediária e 0 a 4 de baixa qualidade. 

Tabela 2. Avaliação da qualidade metodológica pela escala de Pedro 


