
Influência das Técnicas de Terapia Manual sobre o Sistema Nervoso Autônomo: Uma Re-
visão Narrativa.

Mylena Maria Salgueiro Santana1, Michel Santana Santos1, Walderi Monteiro da Silva Júnior1, Jader Pereira de Farias 
Neto1.

1. Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, SE, Brasil.
*e-mail: ftmylenasantana@gmail.com
 
Introdução. A terapia manual é uma especialidade fisioterapêutica amplamente utilizada no tratamento de disfun-
ções musculo-esqueléticas. Em meio a diversas técnicas que a compõem, algumas se propõem a alterar o controle 
autonômico. O sistema nervoso autonômico (SNA), dividido em simpático e parassimpático, é responsável pelo controle 
de diversas atividades e funções do corpo, especialmente as funções viscerais. Dentre as funções viscerais, é sabido 
que o SNA atua na regulação da pressão arterial e ritmo cardíaco, sendo que desregulações na função simpática e/ou 
parassimpática do coração estão associadas a alterações nas funções, seguidas de alterações estruturais sistêmicas 
ou não. Evidências quantitativamente empíricas sugerem que a terapia manipulativa pode ter efeito sobre o tônus 
autonômico através da modulação dos mecanismos de controle centrais que regulam estes processos fisiológicos. 
Sugere-se anatomicamente, que há uma interação entre eles. Entretanto, diversas são as técnicas que se propõem a 
demonstrar tal interação. Objetivos. Buscar, na literatura científica, os principais métodos utilizados para o controle 
e regulação do Sistema Nervoso Autônomo e sintetizar as informações disponíveis sobre o assunto. Método. Foi 
realizada busca na literatura nas seguintes bases de dados; Pubmed, EMBASE (via SCOPUS), Latin American and 
Caribbean Health Sciences (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os seguintes termos em inglês 
foram adotados: Musculoskeletal Manipulations; Autonomic Nervous System. Após a busca, foi realizada exploração 
dos títulos e resumos, para que se considerasse a referência elegível ou não. Resultados. Foram identificados 12 
estudos pertinentes sobre o assunto. Destes, 6 autores indicavam a coluna cervical como local de aplicação, 2 autores 
utilizaram a torácica, 1 autor realizou tanto em coluna cervical quanto torácica e outros 2 a lombar. Quanto às técnicas 
utilizadas, 4 autores referiram-se como “mobilizações”, 6 como “manipulações espinhais”, 2 como “ajuste osteopático”, 
e 1 autor referiu-se a “descompressão do 4º ventrículo”. As principais variáveis analisadas foram: pressão sanguínea 
arterial, variabilidade da frequência cardíaca e frequência cardíaca. Quanto aos resultados, 3 estudos indicaram efei-
tos simpato-excitatórios; 4 apontaram resultados limitados/não significativos; 2 obtiveram queda na pressão arterial 
sistólica; 3 referiram-se a alterações tanto em grupo placebo quanto no grupo intervenção.  Conclusão. Os achados 
na literatura permanecem inconsistentes quanto ao efeito, excitatório ou não, do SNA. Ainda, a ampla gama de métodos 
propostos, muitas vezes não esclarecidas pelos autores, demonstra a não sistematização de tratamentos propostos, 
observando-se, assim, a alta generalização para a aplicação das técnicas, sem uma demonstração consistente de seus 
efeitos.
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