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Resumo 

 

Introdução: O Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) é uma modalidade individual de combate 

de solo que apresenta alta prevalência de sintomas musculoesqueléticos, sendo 

o joelho a região mais acometida. Como opção de tratamento fisioterapêutico, 

encontramos na literatura o método McKenzie de Diagnóstico e Terapia 

Mecânica (MDT), sistema que possui metodologia própria de avaliação e 

tratamento para sintomas musculoesquelético no âmbito axial e/ou apendicular. 

Objetivos: O Objetivo principal do presente estudo foi investigar a efetividade 

do MDT no tratamento de PBJJ com dores crônicas no joelho, portadores da 

classificação diagnóstica de Síndrome do Desarranjo, através do desfecho 

primário de incapacidade funcional específica e desfechos secundários de 

intensidade da dor e evitação do medo, através do índice de simetria dos 

membros inferiores. Para que o desfecho primário pudesse ser atingido, ainda 

como desfecho secundário, foi investigado a prevalência de classificação 

diagnóstica MDT em PBJJ com dores crônicas no joelho. Métodos: Sessenta e 

cinco PBJJ com dores crônicas no joelho foram avaliados e classificados de 

acordo com as próprias diretrizes do MDT. Após a classificação, 28 PBJJ, 

diagnosticados com a Síndrome do Desarranjo, foram randomizados aos pares 

em grupos de intervenção (GI) e controle (GC). O período de intervenção foi de 

6 semanas e acompanhado por mais 4 semanas. Resultados: Os PBJJ 

alocados para o GI tiveram reduções maiores na incapacidade funcional 

específica e na intensidade da dor nas semanas 6 e 10 e tiveram melhoras na 

simetria dos membros inferiores na semana 6. Conclusão: A intervenção pelos 

conceitos do MDT mostrou efeitos clínicos positivos na incapacidade funcional 

específica e na intensidade da dor que foram permanentes por quatro semanas. 

Para a evitação do medo, através do índice de simetria dos membros inferiores, 

efeitos positivos também foram obtidos após a intervenção. Assim podemos 

concluir que o MDT é eficaz para o tratamento da incapacidade funcional 

específica, intensidade da dor e evitação do medo de PBJJ diagnosticados com 

a classificação de Síndrome do Desarranjo. 

Descritores: dor crônica; incapacidade funcional; jiu jitsu; reabilitação; método 

McKenzie 
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Abstract 

 

 

Introduction: Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) is an individual ground combat modality 

that has a high prevalence of musculoskeletal symptoms, with the knee being the 

most affected region. As a physiotherapeutic treatment option, we found in the 

literature the McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT), a 

system that has its own methodology for evaluating and treating musculoskeletal 

symptoms in the axial and/or appendicular scope. Objectives: The main 

objective of the present study was to investigate the effectiveness of MDT in the 

treatment of PBJJ with chronic knee pain, with the diagnostic classification of 

Derangement Syndrome, through the primary outcome of specific functional 

disability and secondary outcomes of pain intensity and avoidance of pain. fear, 

through the symmetry index of the lower limbs. In order to reach the primary 

outcome, still as a secondary outcome, the prevalence of MDT diagnostic 

classification in PBJJ with chronic knee pain was investigated. Methods: Sixty-

five PBJJs with chronic knee pain were evaluated and classified according to the 

MDT's own guidelines. After classification, 28 PBJJ, diagnosed with 

Derangement Syndrome, were randomized in pairs into intervention (IG) and 

control (CG) groups. The intervention period was 6 weeks and was followed up 

for another 4 weeks. Results: Intervention by MDT concepts showed positive 

clinical effects on specific functional disability and pain intensity that were 

permanent for four weeks. For fear avoidance, through the lower limb symmetry 

index, positive effects were also obtained after the intervention. Thus, we can 

conclude that MDT is effective for the treatment of specific functional disability, 

pain intensity and fear avoidance of PBJJ diagnosed with the classification of 

Derangement Syndrome. 

 

Keywords: chronic pain; functional disability; Jiu Jitsu; rehabilitation; McKenzie 

method 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) é uma modalidade individual de combate de 

solo e engloba diversas capacidades e aptidões como força, flexibilidade, 

velocidade e agilidade (1, 2). Como consequência do principal objetivo da luta, 

vencer o oponente através do risco imposto de lesão, ou perda da consciência 

(3), a modalidade possui alta prevalência de lesões durante os treinos, 91.4% e 

competições, 60% (4). Na literatura atual encontramos dados de prevalência e 

incidência em Praticantes do Brazilian Jiu Jitsu (PBJJ) citando os membros 

inferiores como sendo a região mais acometida (5-7), além de ser o local onde as 

lesões mais graves ocorrem, exigindo maior procura por atendimento médico (8). 

Fatores de risco, sexo feminino, graduação e tempo de exposição (6, 9), são 

citados como preditores e os mecanismos lesionais mais comuns são os 

entorses e estiramentos musculares (4-6).  

Não restrito apenas ao PBJJ, a dor no joelho afeta aproximadamente 25% 

dos adultos e sua prevalência aumentou quase 65% nos últimos 20 anos, sendo 

responsável por quase 4 milhões de consultas de cuidados primários 

anualmente nos Estados Unidos (10). Dados estimam que as artroplastias totais 

de joelho aumentem em 276% até 2030 (11). No Brasil o número de casos de 

osteoartrites quase dobrou em 17 anos (2000 a 2017), aumentando de 3,8 

milhões para 7, 3 milhões, o que proporcional de forma negativa a subida no 

ranking de doenças que acometem a população na faixa etária de 50 a 69 anos, 

da posição 14° para a 12° (12). Em adição, dados longitudinais mostram que 

pessoas que possuem dores nos joelhos apesentam maior incidência de dor em 

outras regiões das extremidades, sem predileção por locais específicos (13).  

Nesse panorama, vários recursos são sugeridos para a reabilitação de 

distúrbios musculoesqueléticos no joelho (2, 14-16). O Método McKenzie de 

Diagnóstico e Terapia Mecânica (MDT), representando um possível recurso, é 

indicado a todos os pacientes que apresentam distúrbios musculoesqueléticos, 

seja no âmbito axial e/ou apendicular (17-24). O método possui seu próprio sistema 

de avaliação, o que lhe permite, diagnosticar o paciente em síndromes Mckenzie 

ou subgrupos (25, 26). O método possui como diretriz a promoção do automanejo, 
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fazendo o paciente se tornar o mais independente possível do terapeuta e, que 

seja assim, capaz de controlar sua dor por meio dos cuidados posturais e com a 

prática de exercícios específicos para o seu distúrbio musculoesquelético (25-27). 

Em razão dessas diretrizes, a utilização do método configura coerência 

pragmática para o estudo, ou seja, fácil associação entre intervenção e rotinas 

de treinos já estabelecidas pelos PBJJ.  

Vários trabalhos pesquisam a efetividade do MDT para diferentes 

distúrbios musculoesqueléticos, como por exemplo, ombro (20, 28, 29), lombar (24, 

30), cervical (21, 31), joelho (32-34) e distúrbios psicossociais (35), porém até o 

momento não há trabalhos que envolvam dores crônicas no joelho da população 

amostral de interesse do estudo, ou de amostras populacionais em ensaios 

clínicos classificados em subgrupos do MDT, controlados e randomizados. Em 

decorrência das evidências disponíveis, não podemos concluir assertivamente 

sobre a efetividade do método, principalmente do âmbito apendicular. Poucos 

trabalhos com boa qualidade metodológica são encontrados na literatura 

gerando vários questionamentos.   

Revisões de literatura (36, 37), região axial, mostram evidências de 

qualidade moderada a alta de que o método não é superior a outros tipos de 

intervenções para reduzir a dor e incapacidade em pacientes com lombalgia 

aguda. Em pacientes com lombalgia crônica, há moderada a alta qualidade 

evidências de que a MDT é superior a outras intervenções de reabilitação para 

reduzir a dor e a incapacidade, no entanto, isso depende do tipo de intervenção 

sendo comparado ao MDT (36, 37). A escassez de ensaios clínicos e a forma de 

analisar os dados, ou seja, a não diferenciação das classificações diagnósticas 

MDT podem contribuir para tais questionamentos, uma vez que, seguindo as 

orientações do método, classificações diferentes necessitam de tempos 

diferentes de recuperação (22, 32, 38). 

Portanto, o objetivo principal do estudo foi investigar a efetividade de um 

método de terapia, através de exercícios ativos, construído através de 

interpretações biomecânicas e sintomatológicas na incapacidade funcional 

específica em PBJJ com dores crônicas no joelho. Secundariamente verificar a 

efetividade do método na intensidade da dor e evitação do medo em saltar com 
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o membro sintomático, através do índice de simetria dos membros inferiores. 

Além de verificar a prevalência da classificação diagnóstica da população 

amostral em questão.  

 

2. HIPÓTESE 

 

2.1 Hipótese nula 

 

Não haverá diferenças estatísticas entre os grupos, devido a característica da 

intervenção, predominantemente ativa e independente, através de exercícios, 

uma vez que, a população amostral tem como parte integrante dos treinos a 

realização de exercícios que visam aumentar a flexibilidade e força através de 

exercícios globais e específicos para a modalidade.  

 

2.2 Hipótese alternativa 

 

Haverá diferenças estatísticas entre os grupos 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 Desfecho primário 

 

Verificar a efetividade do método McKenzie de Terapia e Diagnóstico 

Mecânico na incapacidade funcional específica em PBJJ com dores crônicas no 

joelho com a classificação diagnóstica de Síndrome do Desarranjo de forma 

controlada, randomizada e pragmática.  
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3.2 Desfechos secundários 

 

3.2.1 Verificar a efetividade do método McKenzie de Terapia e Diagnóstico 

Mecânico na intensidade da dor e evitação do medo em saltar com o membro 

sintomático, atividade não habitual aos treinos, avaliado através do índice de 

simetria dos membros inferiores. 

3.2.2 Verificar a prevalência de classificação diagnóstica com base nas diretrizes 

que compõe o MDT em PBJJ com dores crônicas no joelho.  

 

4. REVISÃO DE LITERATURA  

 

4.1 Brazilian Jiu Jitsu 

 

As artes marciais asiáticas chegaram à China a partir do Tibet e da Índia 

segundo registros de 2000 A.C., migrando posteriormente para o Japão, país 

que as aprimorou (39, 40). Um grande número de sistemas de lutas, centenas de 

subestilos, que se desenvolveram no Japão ficaram conhecidas pelo termo 

genérico de Jiu Jitsu (39, 41). Dentro dessa grande diversidade, Dr. Jigaro Kano, 

em 1880, fez uma síntese das técnicas existentes, estilos praticados no Japão, 

criando duas categorias novas de luta: uma centrada em técnicas de queda e 

imobilização, que deu origem ao Judô e outra categoria que foi baseada em 

técnicas de golpear com mãos e pés, e combinação de agarramentos e chaves 

para imobilização, com ênfase na defesa pessoal, que permaneceu com a 

nomenclatura de Jiu Jitsu (40, 42). Entretanto à falta de documentos oficiais que 

comprovam a origem, propicia várias controvérsias sobre a verdadeira origem 

do Jiu Jitsu (41-43). 

 A palavra Jujutsu, sinônimo de Jiu Jitsu, é descrita por dois caracteres 

chineses. o Ju significa "suavidade" ou "via de ceder" e o Jutsu, "arte prática" 

podendo ser traduzido como "arte suave" (40, 43, 44). O Jiu Jitsu foi introduzido no 

Brasil, na época da I Guerra Mundial, pelo processo de imigração japonesa de 
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Mitsuyo Maeda, conhecido como "Conde Koma", no qual, foi acolhido em Belém 

do Pará pelo brasileiro Gastão Gracie (45). Os ensinamentos da arte marcial foram 

passados a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão. A partir daí, o Jiu-jítsu foi 

sendo desenvolvido e adaptado pela família Gracie, no qual modificaram alguns 

pontos, incrementaram outros, inseriram técnicas condizentes com seus portes 

físicos e foram desenvolvendo uma forma de lutar com ênfase nas técnicas de 

luta no solo, agarramento, imobilização e chaves com movimentos em alavanca, 

sem o uso de golpes diretos com mãos, pés ou outras partes do corpo (41), 

desenvolvendo assim o Jiu Jitsu Brasileiro ou Brazilian Jiu Jitsu (40). Além de 

estar em processo de ampliação dentro do Brasil, o BJJ também vem tornando-

se popular em diversos países, como é o caso de inúmeros professores que 

foram morar nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Japão e Emirados 

Árabes Unidos, além de muitos outros países, uma vez que, o BJJ é um portal 

para as Artes Marciais Mistas (MMA) (46, 47). Hoje o BJJ é praticado por cerca de 

350.000 atletas no país (43). 

  O BJJ é uma modalidade individual de combate de solo e engloba 

diversas capacidades e aptidões como força, flexibilidade, velocidade, agilidade 

entre outras (1, 2, 48). As lutas são, em geral, caracterizadas como acíclicas, pois 

os atletas se utilizam de diferentes sequências de movimentos e manifestações 

de capacidades biomotoras (1, 49, 50). Como consequência do principal objetivo da 

luta, vencer o oponente através do risco imposto de lesão, ou perda da 

consciência (3), a modalidade possui alta prevalência de lesões durante os 

treinos, 91.4% e competições, 60% (4). Na literatura atual encontramos dados de 

prevalência e incidência em praticantes do Brazilian jiu-jitsu (PBJJ) citando os 

membros inferiores como sendo a região mais acometida (3, 5-7, 48), além de ser o 

local onde as lesões mais graves ocorrem, exigindo maior procura por 

atendimento médico (8). Fatores de risco, sexo feminino e tempo de exposição (6, 

9), são citados como preditores e os mecanismos lesionais mais comuns são os 

entorses e estiramentos musculares (4, 6, 8). Tratando-se de variáveis físicas que 

contribuem para o êxito na modalidade destacam-se flexibilidade, força e 

potência, resistência muscular localizada, condicionamento aeróbico e equilíbrio 

(2, 51, 52). 
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  Apesar de toda popularidade conquistada pelo BJJ e com quase um 

século de atividade no Brasil (41), estudos publicados na literatura sobre o perfil 

do BJJ como esporte e sobre as características das lesões que seus praticantes 

sofrem durante treinamento, não são menos comuns do que outras modalidades 

esportivas (3, 7, 53). Na literatura atual são encontrados, mais comumente, 

trabalhos que apontam a frequência de lesões em praticantes de outras artes 

marciais, inclusive em atletas de judô, que por sua semelhança com o BJJ, faz 

questionar sobre a semelhança na incidência de lesões entre ambos estilos de 

luta (54-56). Contudo alguns fatores identificáveis de riscos podem contribuir na 

epidemiologia das lesões entre os estilos de lutas: - falha no uso de equipamento 

protetor; - falta de experiência do atleta; - qualificação e supervisão dos 

treinadores; - ambiente de treinamento, mudanças nas regras durante as 

competições  (54) e sexo feminino (5, 6). Trabalhos mais recentes (5, 6) mostram o 

joelho sendo a articulação mais acometida, além de ser o local onde as lesões 

mais graves ocorrem, exigindo maior procura por atendimento médico (8). Em 

complemento encontramos na literatura os entorses e estiramentos musculares 

os mecanismos mais comuns de lesão (5, 6, 8). 

Em relação a biomecânica da luta, os praticantes do BJJ utilizam-se de 

duas técnicas especificas, durante os treinos e competições visando a 

pontuação e/ou o término do combate pela desistência do oponente: - técnicas 

de guarda e técnicas de passagem de guarda (48, 51). Ambas as técnicas 

requerem certos atributos físicos, como flexibilidade, equilíbrio postural, 

resistência isométrica e força muscular, evitando assim limitações de 

aprendizagem e execução de determinadas técnicas (51, 57). A resistência 

isométrica é essencial para que haja um bom desempenho em praticantes do 

BJJ, características de lutas agarradas, tanto em membros superiores como 

inferiores, assim a ativação simétrica da musculatura é fundamental para 

proporcionar maior estabilidade e diminuição de sobrecarga articular (58). 

Não restrito apenas ao PBJJ, a dor no joelho afeta aproximadamente 25% 

dos adultos e sua prevalência aumentou quase 65% nos últimos 20 anos, sendo 

responsável por quase 4 milhões de consultas de cuidados primários 

anualmente (10). Alguns trabalhos na literatura projetam o aumento e os efeitos 

deletérios de cirurgias, artroplastias totais, como consequência de osteoartrite e 
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fatores associados em países específicos (11, 59). Dados epidemiológicos mais 

globais (60) mostram o aumento significativo dos casos e gastos com distúrbios 

no joelho. Dados longitudinais mostram que pessoas que possuem dores nos 

joelhos apesentam maior incidência de dor em outras regiões das extremidades, 

sem predileção por locais específicos (13). Nesse panorama, vários recursos são 

sugeridos para a reabilitação na população alvo do estudo e para distúrbios no 

joelho (2, 14-16, 61).  

 

5. MÉTODO MCKENZIE DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA MECÂNICA 

 

5.1 História do método 

 

O Método McKenzie de Diagnóstico e Terapia Mecânica (MDT), também 

conhecido por método McKenzie, foi desenvolvido em 1981, pelo fisioterapeuta 

Robin McKenzie na Nova Zelândia, como uma abordagem de tratamento 

individualizado para pacientes, a princípio, com dores na coluna (25, 26). O método 

surgiu a partir de uma experiência do Robin McKenzie com um dos seus 

pacientes na clínica em 1958, que o incentivou a estudar e investigar melhor as 

desordens mecânicas que afetam a coluna vertebral, além da possibilidade de 

mudanças clinicas através de movimentos e posições específicas da coluna (26, 

62, 63). Após tratamentos bem sucedidos, Robin iniciou suas investigações para 

os membros superiores e inferiores (25, 32). 

O MDT é indicado a todos os pacientes que apresentam distúrbios 

musculoesqueléticos, seja no âmbito axial ou apendicular (18, 19, 23, 24, 31, 37, 64, 65). 

O método possui seu próprio sistema de avaliação, o que lhe permite, 

diagnosticar o paciente em síndromes ou subgrupos (25, 26, 32, 34, 63). O método 

possui como diretriz a promoção do automanejo, fazendo o paciente se tornar o 

mais independente possível do terapeuta e, que seja assim, capaz de controlar 

sua dor por meio dos cuidados posturais e com a prática de exercícios 

específicos para o seu distúrbio musculoesquelético (25, 26). Durante todo o 

processo de tratamento, desde a avaliação, o paciente recebe orientações que 
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o ensinam como manter, reduzir ou mesmo abolir os sintomas da dor, além de 

incentivar a retomada gradual das suas atividades do dia a dia (26, 27). Avaliação, 

tratamento e profilaxia constituem o processo de diagnóstico e terapia mecânica 

do MDT (26, 27). 

 

5.2 Avaliação 

 

Na avaliação utiliza-se uma ficha de anamnese própria do MDT (anexo 1) 

baseada em perguntas que investigam além dos dados pessoais, a duração, 

intensidade, localização e características da dor durante várias situações do dia 

a dia (26). Em complemento, na ficha há um espaço também para registrar 

características da postura do paciente e respostas a testes neurológico e 

ortopédico (26)
. Através da ficha padronizada, o diagnóstico começa a ser 

construído e, associado com o exame físico, o diagnóstico provisório é feito (25-

27).  A avaliação física, mecânica, pode ocorrer através de posições mantidas ou 

movimentos repetidos da coluna ou da extremidade, a fim de que, em 

decorrência das modificações sintomatológicas ou mecânicas, amplitude de 

movimento (ADM), a classificação diagnóstica possa ser estimada e 

posteriormente confirmada (26, 27, 62). 

A conclusão final da classificação diagnóstica do paciente pode demorar 

alguns dias e no caso de não se enquadrar em nenhuma das síndromes 

Mckenzie, considera-se um diagnóstico diferencial (Subgrupo – Outros), o que 

gera a necessidade de associar outras terapias conhecidas pela pratica baseada 

em evidencia (26, 27). Baseado nos conceitos do MDT, o diagnóstico poderá ser 

classificado através de 13 possibilidades para desordens que ocorrem na coluna 

vertebral (anexo 2) e 14 (anexo 3) nos membros inferiores e superiores (25, 26).  

 

5.3 Síndromes do MDT 
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5.3.1 Síndrome do Desarranjo 

 

A Síndrome do Desarranjo (SD) é a mais comum entre as três síndromes 

do MDT e de melhor prognóstico (20, 22, 32). O MDT define a SD como um 

deslocamento interno de tecido articular de qualquer origem (25, 26)
. Essa 

síndrome apresenta um padrão clínico bastante variável, como por exemplo, 

início insidioso da dor, sintomas constantes ou intermitentes, dor referida ou 

irradiada, diminuição da amplitude de movimento ou obstrução do movimento, e 

pode vir acompanhada de deformidade ou desvio da coluna momentâneo (26).  

Há algumas respostas típicas que estão presentes somente na SD, como 

modificação da dor (pode produzir, piorar, periferilizar, diminuir, abolir ou 

centralizar) durante os movimentos realizados, tanto no dia a dia, quanto durante 

o exame físico mecânico (26). Além disso, quando se identifica a estratégia de 

movimento que beneficia o paciente (preferência direcional), pode-se observar 

melhora nos sintomas e no movimento (25, 26).  

 

5.3.1.1 Centralização 

 

A centralização é definida como a redução progressiva da dor no sentindo 

distal para proximal, seguida por abolição completa da dor (62). Ocorre como 

resposta a estratégias de cargas terapêuticas, mecânicas, através de 

movimentos repetidos ou posturas mantidas (26, 62, 66). Após a realização dos 

testes, só podemos considerar que o sintoma foi centralizado quando a resposta 

for consistente, ou seja, a dor não retornar mais (26, 62). Outra característica 

importante inerente ao “fenômeno” da centralização é o fato de mostrar a 

preferência direcional, vetor de movimento terapêutico, que traz benefício ao 

paciente, melhora dos sinais e sintomas adotados como parâmetro avaliativo, e 

sinaliza um bom prognóstico (26, 62). Contudo respostas negativas a estratégias 

de carga podem ocorrer, ou seja, ao invés da centralização encontraremos a 

periferilização (distalização dos sintomas) como resposta dos sintomas, 

indicando um vetor de movimento ou postura mantida não favorável (26, 62, 66). 
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5.3.1.2 Preferência direcional 

 

A Preferência direcional é uma resposta que acompanha a SD, 

caracterizada pela resposta de redução, centralização ou abolição da dor (25, 26) 

e aumento da amplitude de movimento (62). A direção pode, portanto, ocorrer nos 

planos cardeais de movimento ou em associação entre eles (flexão/extensão 

associado ou não a deslocamento lateral ou rotações) (26, 62). A piora dos 

sintomas pode ser utilizada, como teste comprobatório da preferência direcional 

correta, utilizando vetores opostos aos de melhora clínica (26, 62). 

 

5.3.2 Síndrome da Disfunção 

 

De manifestação crônica, a Síndrome da Disfunção (SDI) é caracterizada 

por uma deformação de tecidos moles (aderência ou encurtamento adaptativo 

de estruturas articulares) devido a um reparo, recuperação, imperfeitos ou após 

desarranjo prévio (25-27) não tratado. Na SDI, a resposta do paciente é bastante 

consistente, a dor é sempre intermitente (local ou irradiada), presente apenas 

quando os tecidos limitados estruturalmente recebem carga mecânica 

(movimento) (25, 26). Clinicamente teremos a manifestação dos sintomas apenas 

quando a estrutura restrita ou danificada for provocada pelo movimento, 

cessando o movimento, os sintomas também são cessados (25, 26). A disfunção 

pode manifestar-se na amplitude final das articulações, Síndrome da Disfunção 

Articular (SDIA) ou em amplitudes diversas quando os tecidos contráteis, 

Síndrome da disfunção Contrátil (SDIC) forem as estruturas comprometidas, o 

que ocorre apenas nas extremidades (25, 27, 32).  

 

5.3.3 Síndrome Postural 
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A Síndrome Postural (SP), devido a suas caraterísticas clinicas, são 

menos encontradas, uma vez que, os terapeutas capacitados no MDT são 

menos procurados (25, 26, 67). Encontra-se com maior facilidade entre os jovens 

com estilo de vida sedentário (67). É caracterizada por uma deformação de tecidos 

moles devido a estresse postural ou posicional prolongado (26). Na SP, 

intermitente, é a palavra que ilustra as manifestações clínicas, produzida 

somente na posição mantida por tempo prolongado e, imediatamente abolida 

com a correção da postura (26, 67). Diferente do que ocorre nas outras síndromes, 

SD e SDI, o paciente permanece assintomático e sem restrição de movimento 

durante a avaliação (26, 67). 

 

5.3.4 Subgrupo – Outros  

 

Quando as respostas, em decorrência dos movimentos repetidos e/ou 

posições mantidas, não forem coerentes com as manifestações clínicas inerente 

a alguma das três Síndromes McKenzie (SD, SDI e SP), a classificação 

diagnóstica poderá ocorrer através do Subgrupo – Outros (25, 26). A classificação 

diagnóstica através do Subgrupo – Outros possui algumas diferenças entre a 

avaliação da coluna e extremidades, contudo, a classificação será obtida através 

das manifestações clinicas sugeridas pela literatura (25, 26, 32). 

 

5.4 Avaliação mecânica 

 

5.4.1 Exame de movimentos 

 

Antes de iniciar os processos avaliativos é necessário sempre adotar 

parâmetros clínicos, dor e movimento, além de queixas funcionais específicas 

(26). O exame de movimentos, repetidos ou posturais (posições mantidas), devem 

ser iniciados através do plano sagital (26), não ocorrendo mudanças clínicas 

satisfatórias, componentes de outros planos podem ser associados (25, 26). 
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Havendo queixas relacionados com as extremidades, membros superiores ou 

inferiores, a coluna vertebral, precisa primeiro ser avaliada (22, 25, 26), seguindo os 

conceitos do MDT.  

Seguindo a orientação de anamnese, guiada pela ficha elaborada para a 

avaliação MDT, durante a investigação observasse a variação dos sintomas e 

da amplitude de movimento, através de um movimento de referência e depois de 

forma repetida (em torno de 5 a 10 repetições), incialmente no plano sagital ou 

utilizando o tempo, como carga em posições mantidas (25, 32). Durante os 

movimentos, o terapeuta observa e questiona se houve: aumento ou redução da 

dor; produção ou abolição da dor; centralização ou periferilização, ou ainda, se 

não houve nenhum efeito com a realização dos mesmos (25, 26). Após os 

movimentos, registra-se se a dor ficou pior; melhor; não pior (aumentou durante 

o teste, porém após não permaneceu pior do que estava no início do movimento 

testado) não melhor (diminuiu durante o teste, porém retornou à mesma 

intensidade do início do movimento testado); centralizada; periferilizada; ou se 

não houve nenhum efeito 
(25, 26), respostas que serão associadas as informações 

da ficha objetivando um diagnóstico provisório que poderá ser confirmado ou 

novamente investigado em alguns dias de utilização dos exercícios como 

tratamento (22, 26, 27, 34, 66). 

 

5.5 Princípios do tratamento 

 

Definido após a avaliação, que dentro do conceito do método recebe a 

terminologia de classificação, o tratamento segue as diretrizes de automanejo na 

maior proporção possível (23, 26, 36, 68). No tratamento é fundamental que o 

terapeuta oriente o paciente sobre os hábitos posturais, informe o que deve ser 

evitado durante o processo de recuperação e, ao mesmo tempo, incentive a 

manutenção do movimento (25, 26). A realização  dos movimentos repetidos e/ou 

posições mantidas segue os princípios da preferência direcional, encontrados na 

avaliação (25, 26, 62) ou por movimentos que possam promover funcionalidade sem 

que haja piora nas duas outras síndrome (SDI e SP) e a utilização da prática 

baseada em evidência para as classificações que compreende o subgrupo - 
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Outros (25, 26). Para melhor aplicação dos exercícios (anexo 4) vetores mais 

simples realizados no plano sagital devem ser preferidos (25, 26). 

Um dos princípios que regem o tratamento do MDT denomina-se 

“progressão de forças” (25, 26). Esse princípio propõe que o paciente realize os 

movimentos e faça as progressões necessárias de forma independente, quando 

houver estabilidade no processo de recuperação (25, 26, 32). Essas mudanças 

podem ser encontradas durante a avaliação ou durante o tratamento, na 

possibilidade do paciente apresentar redução ou aumento do sintoma, significa 

que será preciso progredir forças ou alternar a força, outro conceito que rege o 

método (25, 26). Caso a progressão independente não seja suficiente para novas 

mudanças clínicas, a evolução de força aplicada pelo terapeuta pode ser 

utilizada (25, 26, 32). A progressão de forças segue a seguinte sequência: forças 

estáticas (posição mantida) geradas pelo paciente e forças dinâmicas 

(movimentos repetidos) geradas pelo paciente com progressão na amplitude de 

movimento (média para final) e aumento do número de séries e repetições (25, 26). 

Por último, entram as forças geradas pelo terapeuta, que auxiliam o paciente por 

meio de técnicas manuais a chegar no máximo da amplitude de movimento (25, 

26, 32). Na sequência, o terapeuta pode aplicar também técnicas de mobilização e 

manipulação articular, se houver necessidade 
(25, 26).  

Supracitado, outro conceito importante no tratamento do MDT é a 

“alternativa de força” que significa modificar o posicionamento ou o plano de 

movimento para reduzir os sintomas ou melhorar a mecânica (25, 26). Para melhor 

ilustrar o conceito, podemos utilizar a gravidade como exemplo, caso o paciente 

não consiga realizar movimentos repetidos na posição ortostática, posições em 

decúbitos podem ser uma opção de alternativa de forças, ou seja, com menor 

influência da força gravitacional (25). Outra possibilidade, comentada em trechos 

acima, seria a associação de vetores de movimento em outros planos cardeais 

de movimentação, plano frontal e/ou transversal (25, 26). 

 

5.6 Tratamento das Síndromes 
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5.6.1 Síndrome do Desarranjo 

 

O tratamento da SD deve seguir a preferência direcional, inerente a 

classificação, identificada durante a avaliação, com o objetivo de reduzir, abolir 

ou centralizar os sintomas (26, 62, 63) e, desobstruir o movimento (aumentar a 

amplitude do movimento) (25, 26, 32). A dose de exercícios recomendada para o 

paciente envolve uma rotina em torno de 10 movimentos a cada 2 horas (25, 26, 

32). 

 

5.6.2 Síndrome da Disfunção 

 

Na SDI, o paciente é orientado a realizar o movimento que produz a dor, 

na amplitude onde ela ocorre (25, 26, 32, 63), caso a disfunção seja contrátil, o 

procedimento será o mesmo, porém a produção do sintomas ocorrerá, na maior 

proporção, fora da amplitude final (25, 32), assim, a amplitude de movimento que 

produz a dor se torna a amplitude final (25). Recomenda-se a mesma rotina 

utilizada para o tratamento da SD, 10 movimentos a cada 2 horas (25, 32). 

 

5.6.3 Síndrome Postural 

 

O tratamento da Síndrome Postural consiste na correção da postura e 

orientações de como manter essa correção durante a prática das atividades do 

dia a dia (25, 26, 67). A utilização de órteses (rolos) podem ser associados como 

coadjuvantes no processo de reabilitação através do método (25, 67). 

 

5.7 Profilaxia 

 

Seguindo os preceitos do método, a educação voltada para o automanejo 

é mais uma vez evidenciada, objetivando a prevenção de episódios recorrentes 
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de dor (25, 26). Para tal etapa, Robin confeccionou um livro contendo orientações 

para seus pacientes intitulado “Trate você mesmo a sua coluna” (69). No livro 

consta recomendações que envolvem a pratica de bons hábitos posturais, 

manutenção da curvatura lordótica lombar com a utilização de rolos posturais 

para pessoas que passam grande parte do dia sentadas, pratica regular dos 

exercícios para a coluna, realização de movimentos compensatórios após tempo 

prolongado em posições específicas, como por exemplo,  em flexão estática ou 

dinâmica, e prática gradual de exercícios físicos mais intensos, saindo do âmbito 

terapêutico para o físico (25, 26, 69). 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenho do estudo foi baseado em um ensaio clínico pragmático, 

controlado e randomizado com duas variáveis independentes, tempo de 

seguimento (semana 0, semana 6 e semana 10) e tratamento (intervenção e 

controle) visando analisar o efeito da intervenção através do MDT nas seguintes 

medidas: - incapacidade funcional específica; - intensidade da dor; - índice de 

simetria dos membros inferiores.  

O estudo foi conduzido seguindo as recomendações do Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT) (anexo 5), Template for Intervention 

Description and Replication (TIDIeR) (anexo 6) e foi registrado prospectivamente 

no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o número RBR-75yjh5b, 

e as condutas adotadas neste ensaio seguiram as diretrizes da Declaração de 

Helsinque e foram previamente aprovadas pelo comitê de ética com seres 

humanos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (n: 1452/2020) 

(anexo 7) 

O estudo iniciou-se através da investigação transversal objetivando 

verificar o perfil dos distúrbios musculoesqueléticos do PBJJ por meio do Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), que tem como metodologia quantificar o 

número de locais de distúrbios, queixas, musculoesqueléticas (lombares, 

pescoço, ombro e geral), versão validada para o português (70), associado a duas 
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questões complementares (COMPL.1 e COMPL. 2) específicas da prática do BJJ 

(anexo 8).  

A amostra foi composta por 220 adultos de PBJJ, sexo masculino, com 

idade entre 18 e 45 anos, de diferentes instituições de artes marciais. Os PBJJ 

foram entrevistados sobre distúrbios musculoesqueléticos, de acordo com os 

resultados, a região corporal mais prevalente de sintomas osteomusculares 

nessa população é o joelho (figura 1).  

 

Figura 1. Distribuição dos relatos de sintomas musculoesqueléticos, através do Questionário 
Nórdico de Distúrbios Musculoesquelético para a região do joelho (NMQ). 

 

Retrospectivamente foram notificadas 201 ocorrências, representando 

91,4% do total de distúrbios nos últimos 12 meses (NMQ.1); 70 ocorrências, 

representando 31,8% do total de PBJJ foram impedidos de realizar atividades 

normais (por exemplo, trabalho, tarefas domésticas, hobbies) por causa de 

distúrbios no joelho (NMQ.2); 107 ocorrências, representando 48,6% do total de 

PBJJ que consultaram um médico ou serviço de saúde devido a distúrbios 

musculoesqueléticos no joelho (NMQ.3); 76 ocorrências, 34,5% relataram 

distúrbios no joelho nos últimos 7 dias (NMQ.4), item que não possui relevância 

para o estudo, uma vez que, representa sintomatologia aguda; 109 ocorrências, 
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representando 49,5% do total de relatos indicaram o joelho como a região que 

mais impediu a pratica dos treinos do BJJ (COMPL.1); e 112 (50,9%) relataram 

a região como sendo onde ocorreu a lesão mais importante durante todo o 

período de prática (COMPL.2). A investigação transversal desse estudo 

corrobora com os últimos estudo de prevalência encontrados na literatura (5, 6). 

O tempo de treinamento desses participantes com queixas relacionadas 

ao joelho concentrou-se acima de 4 anos de prática de Jiu-Jitsu 162 relatos 

(73,6%). Portanto, verificou-se que o joelho é a região do corpo mais acometida 

pelos sintomas musculoesqueléticos pela PBJJ, com maior propensão em 

homens com mais de 4 anos de treinamento. Com base nesses dados, os 

critérios norteadores para a amostragem do ensaio clínico foram estipulados.  

 

6.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

O recrutamento da amostra foi obtido por meio de divulgação na mídia 

local e redes sociais nas mesorregiões do estado de São Paulo (vale do Paraíba 

e Campinas).  

Os critérios de inclusão para a realização do ensaio clínico foram:  

- Praticantes do Brazilian Jiu Jitsu do sexo masculino; 

- Experiência mínima de quatro anos na modalidade; 

- Frequência mínima de dois treinos por semana;  

- Dor crônica no joelho (acima de três meses); 

- Idade entre 20 e 40 anos.  

Os critérios de exclusão foram  

- Classificação diagnóstica negativa para Síndrome do Desarranjo (SD) na 

coluna (dor neurogênica no joelho) ou no joelho.  
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6.2 Classificação do MDT  

 

Após o recrutamento sessenta e cinco PBJJ do sexo masculino se 

voluntariaram para o ensaio clínico e foram conduzidos a duas avaliações:  

- Pré-randomização de classificação (semana -1) 

 - Pré-randomização de confirmação (semana 0) 

Após a avaliação, seguindo os conceitos do MDT, no momento pré-

randomização de classificação, 21 participantes não foram classificados como 

SD e foram excluídos do estudo. Uma semana depois, no momento pré-

randomização de confirmação, os 44 participantes classificados provisoriamente 

como SD foram reavaliados para confirmação da classificação diagnóstica e 16 

deles não foram confirmados como portadores da SD e também foram excluídos. 

Por fim, 28 (43,1%) PBJJ foram confirmados como SD (joelho) 19 (29,2%) e SD 

(Coluna) 9 (13,8%) dor no joelho de etiologia neurogênica (figura 2).  

 

 

Figura 2. Classificação diagnóstica dos PBJJ com dores crônicas no joelho, seguindo as 
diretrizes do MDT. Valores absolutos. Síndrome do Desarranjo (SD); Síndrome da Disfunção 
(SDIA); Síndrome da disfunção Contrátil (SDIC); Síndrome Postural (SP) 
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Após a conformação da classificação diagnóstica, os participantes foram 

alocados randomicamente em 2 grupos: - Grupo intervenção (GI) e - Grupo 

controle (GC) (figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de fluxo dos participantes do estudo 

 

6.3 Randomização e mascaramento 

 

A randomização simples foi usada. Vinte e oito envelopes opacos 

lacrados foram enviados pela equipe de pesquisa a cada local.  A alocação foi 
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retirada por cada participante através do envelope opaco lacrado, exposto pelo 

fisioterapeuta consultor. Cada envelope continha uma sequência numérica 

gerada de forma online via random.org. Os participantes foram solicitados a 

pegar um envelope entre todos os outros possíveis e através do Sequence 

Generator foram alocados para um dos grupos.  

 

6.4 Coletas  

 

Cada participante passou por três momentos de coletas, correspondendo 

aos tempos de acompanhamento (semana 0, semana 6 e semana 10) para 

incapacidade funcional específica, intensidade da dor e índice de simetria dos 

membros inferiores. Os dados foram obtidos através dos questionários: - Patient 

Specific Function Scale (PSFS) e - Numeric Pain Ration Scale (NPRS) 

respectivamente e Índice de Simetria dos Membros Inferiores (ISI) através do 

Single Hop Test (SHT). 

Os desfechos foram avaliados imediatamente após a intervenção 

(semana 6) e acompanhamento, pós-tratamento, (semana 10) por um avaliador 

cego. Entre a semana 0 e semana 6, o GI recebeu a intervenção através do MDT 

e o GC não recebeu nada, apenas foi acompanhado (esperar e ver). 

 

6.5 Tamanho da amostra 

 

O cálculo amostral, a priori, foi realizado utilizando a diferença mínima 

clinicamente importante, 2.3 pontos como tamanho de efeito (escala de 0 – 10 

pontos no PSFS) associado aos seguintes parâmetros: significância mínima de 

5%, poder estatístico mínimo de 80% e desvio padrão de 1.2, resultando em uma 

estimativa mínima de 12 sujeitos.  

Estimando o tamanho da amostra ideal para análise de variância de duas 

vias (ANOVA) com medidas repetidas e interações post-hoc entre sujeitos 

realizados em Gpower. Foram adotados os seguintes parâmetros: significância 
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mínima de 5%, poder estatístico mínimo de 80%, correlação entre medidas 

repetidas de 0,5, suposição de dados sem esfericidade igual a 0,5 e tamanho de 

efeito grande (η² = 0.14), resultou em uma estimativa mínima de 24 sujeitos. 

Considerando um cenário mais conservador de cálculo amostral, análise 

de variância de duas vias, o presente estudo obteve 15% a mais de amostras 

para prováveis perdas, o que não ocorreu.   

 

6.6 Caracterização da amostra  

 

Os participantes do estudo que foram randomizados, responderam um 

questionário de caracterização da amostra, envolvendo parâmetros 

demográfico, antropométricos e clínicos (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características demográficas, antropométricas e clínicas dos participantes na linha 
de base (semana 0) 

 

§: valores em frequências absolutas e relativas 

           Grupo controle    Grupo intervenção   

            Média (± SD)      Média (± SD)   
Idade (anos) 33.00 (± 1.85) 33.40 (± 2.32)   

Altura (cm) 177.00 (± 0.05) 176.00 (± 0.05)   

Peso (kg) 79.43 (± 4.47) 81.86 (± 6.04)   

IMC (kg/m²) 25.90 (± 1.46) 26.62 (± 2.18)   

Membro ASS (direito/esquerdo) § 10.0 / 4.0 (71.4 / 28.6%) 9.0 / 5.0 (64.3 / 35.7%)   

Membro SIN (direito/esquerdo) § 7.0 / 7.0 (50.0 / 50.0%) 9.0 / 5.0 (64.3 / 35.7%)   

Queda do navicular membro ASS  0.6 (± 0.1) 0.7 (± 0.2)  

Queda do navicular membro SIN 0.7 (± 0.2) 0.7 (± 0.2)  

Ângulo de dorsiflexão membro ASS 43.7 (± 4.5) 43.2 (± 5.7)  

Ângulo de dorsiflexão membro SIN 44.5 (± 4.5) 42.3 (± 6.0)  

Ângulo Q membro ASS 10.9 (± 2.8) 11.8 (± 2.9)  

Ângulo Q membro SIN 11.6 (± 2.8) 11.0 (± 3.9)  

Tempo de pratica (anos) 10.00 (± 2.00) 10.64 (± 2.37)   

Frequência semanal (2 a 3 sessões) 8.0 (57.1%) 9.0 (64.3%)   

Frequência semanal (↑ 3 sessões) 6.0 (42.9%) 5.0 (35.7%)   

Tempo dos sintomas (mês) 12.00 (± 10.01) 16.29 (± 11.60)   

Exercícios resistidos 11 (78,5%) 10 (71,4%)  

Tratamentos anteriores sem sucesso 14 (100%) 14 (100%)  
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A tabela 1 mostra as características básicas de todos os participantes 

elegíveis. As medidas foram semelhantes no início do estudo. Nenhum evento 

adverso foi relatado e os 28 participantes completaram o tratamento. 

 

6.7 Avaliação e intervenção MDT  

 

A avaliação e intervenção foram realizadas por um fisioterapeuta 

credenciado pelo Instituto McKenzie. Para realizar a avaliação e, posteriormente, 

a intervenção ao grupo certo, os participantes passaram pelas diretrizes 

conceituais do MDT, que compreende questões específicas e testes 

padronizados (26, 27). Todos os praticantes foram avaliados por meio do MDT com 

o objetivo de classificar, por meio das Síndromes Mckenzie e subgrupo - Outros, 

o diagnóstico envolvendo a dor crônica no joelho. Apenas PBJJ que foram 

classificados como SD, coluna (dor no joelho de etiologia neurogênica) ou 

extremidades (joelho) foram randomizados. No momento pré-randomização e 

randomização, dois fisioterapeutas credenciados pelo método MDT realizaram 

as avaliações, os diagnósticos de ambos foram comparados, mas não houve 

diferenças entre os resultados, portanto, todos os voluntários foram mantidos no 

ensaio. Diagnósticos mistos (mais de uma classificação) foram classificados 

como Subgrupo - Outros. 

As intervenções ocorreram no formato passivo e ativo, através de um 

encontro por semana, presencial, no qual, o fisioterapeuta conduzia e 

monitorava a realização dos exercícios prescritos na preferência direcional 

determinada, característica principal da SD (25, 32) e reavaliava a necessidade de 

modificar a frequência, vetores e intensidade dos exercícios.  

Nessas sessões, eram prescritos exercícios personalizados (anexo 9) 

para cada voluntário conforme orientação do MDT e durante as sessões, os 

voluntários eram excessivamente instruídos sobre como realizar seus exercícios 

definidos de forma autônoma (25, 26, 32). Portanto, os voluntários puderam realizar 

os exercícios com uma frequência diária entre 6 a 10 séries de 10 movimentos, 
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distribuídos ao longo do dia, totalizando 60 a 100 repetições por dia. Abaixo 

encontra-se a distribuição dos princípios do tratamento (figura 4). 

 

Figura 4: Princípios do tratamento, vetores dos movimentos predominantes. 

 

Para melhor elucidar, abaixo (figuras 5 e 6) é possível verificar a rotina 

estipulada para um voluntário, no qual, a preferência direcional prescrita seguiu 

o movimento de extensão (plano sagital) e as modificações que ocorreram 

durante as semanas de intervenção.  

         

Figura 5. A: extensão ativa livre. B: extensão sem carga em ADM final 
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Figura 6. A: extensão sem carga com pressão extra exercida pelo voluntário. B: extensão com carga parcial 
em pé. C: extensão em corga parcial em pé com pressão extra exercida pelo voluntário.  

                     

6.8 Questionários avaliativos  

 

6.8.1 Patient Specific Function Scale (PSFS) 

 

Para mensurar a incapacidade funcional específica, foi utilizado o PSFS 

que é um questionário canadense, validado para o português (71), que foi 

desenvolvido para avaliar o estado funcional do indivíduo e nos possibilita 

resultados específicos de cada paciente. Vários estudos são encontrados na 

literatura mostrando que o PSFS é uma medida de resultados válido, confiável e 

responsivo para diferentes grupos e regiões do corpo (72-77) e demonstrou ter uma 

alta confiabilidade teste-reteste tanto na dor lombar genérica quanto em 

problemas de disfunção do joelho (74, 76). Confiabilidade e validade também são 

encontradas através da administração via contato telefônico (78). Para a aplicação 

prática dos resultados encontrados em estudos, a diferença mínima clinicamente 

importante, mostrando a clínicos melhores custos-benefícios da utilização de 

procedimentos (79), podendo assim, oferecer a pacientes condutas mais 

plausíveis. Utilizando o PSFS como método de avaliação de incapacidade 

A B C 
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funcional específica, encontramos valores que podem estimar mudanças 

pequenas, médias e grandes clinicamente importantes para as regiões cervical, 

lombar, membros superiores e inferiores (80). 

Os pacientes foram convidados a nomear 3 atividades, que envolviam 

especificamente a prática do BJJ, com as quais têm maior dificuldade devido à 

sua condição e, em seguida, avaliar a limitação funcional associada a essas 

atividades classificando de 0 a 10, em que 0 = incapacidade de realizar a 

atividade e 10 = capaz de executar a atividade no mesmo nível que antes da 

lesão ou problema (81). Para fins de comparação, foi calculada a média das três 

respostas de cada voluntário para as análises estatísticas. Além disso, para fins 

de interpretação clínica dos resultados, adotou-se 2,3 pontos como valor mínimo 

de diferença clinicamente importante para incapacidade funcional específica (80). 

Medidas específicas do paciente são úteis porque cobrem áreas que 

podem ser perdidas por questionários com conteúdo definido. Eles também 

ajudam a abordar as preocupações do profissional sobre a sensibilidade do 

instrumento (82), além de responder clinicamente a mudanças ao longo do tempo 

em pacientes com dor crônica (83). 

 

6.8.2 Numeric Pain Rating Scale (NPRS) 

 

Para mensurar a intensidade da dor, os participantes foram solicitados a 

circular o número entre 0 e 10 que melhor se adapta a sua intensidade de dor, 

no qual, zero geralmente representa 'nenhuma dor', enquanto o limite superior 

representa a pior dor possível (84). Na literatura podemos encontrar referências 

que mostram altas correlações com outras ferramentas de avaliação da dor em 

vários estudos (85-89).  A viabilidade de seu uso e a boa conformidade também 

foram comprovadas (86, 88, 90, 91). Como é facilmente possível administrar a NPRS 

verbalmente, ela pode ser usada em entrevistas por telefone (92). Uma mudança 

no NPRS de 20% entre dois momentos de uma avaliação é considerada 

clinicamente significativa (91, 93). 
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6.8.3 Índice de Simetria dos Membro Inferiores (ISI) 

 

 O ISI foi medido pelo Single Hop Test (SHT), que é comumente usado 

para avaliar a combinação de força muscular, controle neuromuscular, confiança 

no membro e capacidade de tolerar cargas relacionadas a atividades esportivas 

específicas, bem como acompanhar o progresso durante a reabilitação de uma 

lesão no joelho (94, 95). A simetria (> 90%) no teste de salto está associada à 

redução do risco de reincidência (96, 97), melhores sintomas relatados pelo 

paciente e qualidade de vida (98) e risco reduzido de osteoartrite (OA) (94). No 

entanto, o ISI assume que o membro contralateral é o padrão aceitável, 

equivalente ao estado pré-lesão e imune ao declínio (99, 100). Na realidade, déficits 

neuromusculares bilaterais (por exemplo, força muscular, ativação ou tamanho, 

biomecânica, equilíbrio e desempenho funcional) existem, por exemplo, após a 

reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) (101, 102), portanto, o ISI pode 

superestimar a função pós-operatória do joelho (100), que é uma consideração 

importante dado o alto risco de segunda lesão do LCA (103). Para determinar se 

o ISI superestima a função do joelho, é importante comparar os escores brutos 

do membro sintomático ou pós-cirúrgico e do membro contralateral a controles 

saudáveis e não lesionados, ou seja, o ISI necessita ser avaliado com cautela 

para decisões assertivas (94, 104). 

Para que os participantes pudessem realizar a tarefa dinâmica, os 

procedimentos de cada salto horizontal, primeiramente, foram explicados e 

demonstrados pelo examinador (105). Antes de cada teste, os participantes foram 

instruídos a saltar o mais longe possível na direção do medidor que estava fixado 

no solo. Os participantes foram autorizados a usar livremente os braços durante 

os testes de salto, e não foi dado padronização para o posicionamento da perna 

não envolvida para garantir um padrão de movimento mais natural (105). Todos 

os testes foram classificados pelo mesmo examinador cego. Cada salto foi 

considerado bem-sucedido se o participante conseguisse manter a aterrissagem 

por pelo menos dois segundos (105), e considerado malsucedido quando o 

participante tocou o chão com a extremidade inferior contralateral, perdeu o 

equilíbrio ou precisou de um salto curto adicional após a aterrissagem inicial (105). 

Ocorrendo uma tentativa fracassada, os participantes foram lembrados da 
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necessidade de manter o equilíbrio por dois segundos na aterrissagem e 

autorizados a fazer uma nova tentativa (105). 

Após as instruções do avaliador e uma tentativa prática de familiarização, 

os voluntários foram solicitados a realizar três tentativas válidas para cada 

membro, realizadas alternadamente entre os membros, iniciando sempre pelo 

Membro Dominante (MD). O intervalo de descanso entre as tentativas foi de 30 

segundos e, neste estudo, o MD é o membro saudável. A maior distância de 

cada membro (MD e não-MD) no SHT foi utilizada para calcular o ISI, em 

porcentagem, pela equação: ISI = (não-MD/MD) * 100. 

 

6.9 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Os dados foram descritos utilizando média e desvio padrão. Para verificar 

o efeito e a retenção da intervenção, foi realizada análise de variância 

bidirecional ANOVA (com correção de Greenhouse-Geisser, quando os 

preceitos de esfericidade foram violados) com dois fatores: tratamento (grupos 

de intervenção e controle) e tempo (semana 0, semana 6 e semana 10; medidas 

repetidas), com variáveis dependentes: incapacidade funcional específica, 

intensidade da dor e índice de simetria dos membros inferiores (ie: ISI sem 

retenção). As comparações pareadas foram realizadas usando os testes post-

hoc de Tukey, com tamanhos de efeito grandes quando maiores que 0,8 (g de 

Hedge). A análise estatística foi realizada por um avaliador cego. 

 

7. RESULTADOS  

 

A análise de variância para incapacidade funcional específica, através do 

PSFS, revelou que existem diferenças significativas entre os grupos com base 

na interação dos grupos e fatores de tratamento (F (2, 52): 162.015; p < 0,001; 

η²: 0,208). Comparações pareadas indicaram que o tratamento teve efeitos 

positivos significativos nos índices de incapacidade funcional específica pós-
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tratamento (semana 6) e acompanhamento (semana 10) em comparação com o 

GC (semana 0, 6, 10). Comparações intragrupo apenas não mostraram 

mudanças significativas na comparação pós-tratamento (semana 6 x semana 

10) (figura 5). 

 

 

Figura 7. Valores médios obtidos durante as semanas 0, 6 e 10 dos grupos amostrais. * diferença 
significativa (p < 0.05) entre as semanas 6 intergrupos. # diferença significativa (p < 0.05) entre as semanas 
10 intergrupo. 

 

A menor diferença média promovida pelo tratamento na incapacidade 

funcional específica foi de 4.3 pontos (semana 6), com diferença média de 4.8 

pontos ao final do ensaio clínico (semana 10). Consideramos que esses 

resultados foram positivos e clinicamente expressivos, pois esses valores 

ultrapassam o parâmetro de 2.3 pontos no PSFS, diferença mínima clinicamente 

importante, endossada para essa escala. Diante disso, verificou-se que houve 

aumento de 107% no PSFS no GI após a intervenção, semana 6 (GC= 4,0 ± 1,1 

x IG= 8,3 ± 1,2) e 120% ao final do ensaio clínico, semana 10 (GC= 4,0 ± 1,0 x 

IG= 8,8 ±1,0) (tabela 4). 

Tabela 2. Efeitos do tratamento na incapacidade funcional específica (intergrupo e intragrupo), 
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 Média (DP) Diferença média (95% IC) Tukey’s p Hedge’s g 

GC GI 

Intergrupo      

Semanas      

0 4.0 (1.1) 3.9 (1.0) 0.06 (-1.21 a 1.34) 1.000 -0.09 

6 4.1 (1.1) 8.3 (1.1)  -4.36 (-5.01 a -3.72) <.001a 3.99 

10 4.0 (1.0) 8.8 (0.9) -4.80 (-6.07 a -3.53) <.001a 4.68 

      

Intragrupo      

Semanas      

0 x 6   -4.36 (-5.00 a -3.72) <.001a 4.19 

0 x 10   -4.83 ( -5.47 a -4.19) <.001a 5.15 

6 x 10   -0.46 (-1.11 a 0.18) 0.250 0.50 

ª Diferença significativa (p < 0.05) 

Comparações da intensidade da dor usando ANOVA revelaram que 

existem diferenças significativas entre os grupos com base na interação entre os 

grupos e os fatores de tratamento (F (2,52) = 30,16, p < 0,001, η² = 0,15). 

Comparações pareadas mostraram que o tratamento reduziu os sintomas de dor 

do GI após o tratamento (semana 6) em comparação ao GC (semana 0, 6 e 10) 

e se mantiveram após o término do tratamento (GI - semana 10), atingindo uma 

diferença mínima de 2 pontos no NPRS (tabela 5).  

Esses resultados são positivamente expressivos quando a diferença 

clínica minimamente importante é adotada como critério para a interpretação 

clínica desses resultados. Redução de 2.3 no NPRS no GI após o tratamento 

(semana 6) e sua manutenção ao final do ensaio clínico, 2.8 de redução (semana 

10). 

Tabela 3. Efeitos do tratamento na intensidade da dor (intergrupo e intragrupo), medida obtida 
através da NPRS. Médias e desvios padrões (DP) e diferenças médias (IC 95%): 

Intensidade da dor (NPRS) 

 Média (DP) Diferença média (95% CI) Tukey’s p Hedge’s g 

GC GI 

Intergrupo      

Semanas      

0 5.8 (0.9) 6.1 (0.9) -0.36 (-1.81 a 1.09) 0.973 0.33 

6 5.8 (0.9) 3.4 (1.5)  2.35 (0.90 a 3.80) <.002a -1.95 

10 5.6 (1.2) 2.9 (1.8) 2.85 (1.40 a 4.30) <.001a -1.77 
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Intragrupo      

Semanas      

0 x 6   2.71 (1.77 a 3.65) <.001a -2.18 

0 x 10   3.21 (2.27 a 4.15) <.001a -2.25 

6 x 10   0.50 (-0.44 a 1.44) 0.704 -0.30 

ª Diferença significativa (p < 0.05) 

Para o Índice de Simetria de Membros Inferiores, definimos simetria 

(˃90%) no Single Hop Test, um valor que está associado a um risco reduzido de 

novas lesões ou incapacidades. Em ambos os grupos foram encontrados valores 

acima de 90% de simetria, mesmo na linha de base (semana 0), GC= 94±3,3 e 

GI=93±5,2. ANOVA de medidas repetidas (F (2,26) = 10,42, p <0,003, η² = 0,11) 

mostrou diferenças significativas entre os grupos com base na interação dos 

grupos e fatores de tratamento (tabela 6). 

Tabela 4. Efeitos do tratamento no índice de simetria (intergrupo e intragrupo), medida obtida 
através do Single Hop Test. Médias e desvios padrões (DP) e diferenças médias (IC 95%): 

Índice de simetria – Single Hop Test 

 Média (DP) Diferença média (95% CI) Tukey’s p Hedge’s g 

GC GI 

Intergrupo      

Semanas      

0 94.6 (3.3) 93.2 (5.3) 1.36 (-3.67 a 6.39) 0.879 -0.32 

6 92.6 (5.9) 98.0 (4.4)  -5.57 (-10.39 a -0.33) <.002a 1.04 

      

Intragrupo      

Semanas      

0 x 6   -4.79 ( -8.99 a -0.59) <.002a 0.99 

ª Diferença significativa (p < 0.05) 

Analisando os dados obtidos, desfechos primários, observamos redução 

na incapacidade funcional específica e na intensidade da dor, acima da diferença 

clinicamente importante, quando comparados os grupos. Diferenças 

significativas na comparação intergrupos e intragrupo também foram 

encontradas nas análises estatísticas para o desfecho secundário, ISI. 

 

8. DISCUSSÃO 
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 Este estudo se destaca pela abordagem pioneira em analisar a eficácia 

do Método Mackenzie de Diagnóstico e Terapia Mecânica (MDT) para 

incapacidade funcional específica de forma controlada, randomizada e por 

classificação dentro de um contexto pragmático em praticantes do Brazilian Jiu 

Jitsu (PBJJ) com dores crônicas no joelho. O tratamento promoveu efeitos 

positivos significativos imediatos para os desfechos investigados e de longo 

prazo, desfechos primários, nos voluntários. 

Diferença mínima clinicamente importante no PSFS, 2.3 pontos (escala 0-

10) (80) para o membro inferior não foi encontrada apenas na comparação das 

semanas 6 e 10 intragrupo. Consideramos que a magnitude da diferença 

encontrada é de grande importância clínica para o grupo amostral em questão. 

Os valores variaram de -4,30 a -4,83 pontos de melhora entre as comparações 

(escala 0-10) representando efeito grande. Os resultados encontrados podem 

ser explicados, em partes, devido a característica da classificação diagnóstica 

MDT obtidas pelos PBJJ, Síndrome do Desarranjo, que possui melhor 

prognóstico em comparação com outras classificações do método (18, 20-22, 29, 31, 

32, 34).  

Os resultados desse ensaio clinico corroboram com achados de trabalhos 

anteriormente realizados que mostraram trajetórias clinicas distintas no tempo 

de alta (20, 29) onde portadores da SD tiveram alta antes das demais classificações 

para dores no ombro e diminuição na intensidade da dor (20). Estudos mostram 

que portadores da SD podem de forma conseguinte a avaliação (28) e tratamento 

(18) mudar de forma rápida testes ortopédicos e sintomatologia sensitiva (18), 

mudanças na variabilidade sintomática que são inerentes a classificação (26, 29, 

80, 106). Outras classificações podem necessitar de diferentes períodos de 

recuperação devido à natureza disfuncional diagnosticada e classificada pelos 

conceitos do método (25, 26). 

Para a intensidade da dor podemos definir uma diferença mínima 

clinicamente importante, redução de 2 pontos na NPRS (escala de 0-10) (88, 93), 

resultado que não foi encontrado apenas na comparação intragrupo entre as 

semanas 6 e 10. Consideramos a magnitude da diferença pequena e 

possivelmente de importância menor quando comparado com a incapacidade 
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funcional específica. Praticantes de esporte de combate possuem maior 

tolerância à dor, atribuído a características psicológicas específicas, sugerindo 

maior resiliência do sistema nervoso em comparação a não atletas (107, 108), o que 

pode, parcialmente, explicar a diferença entre a percepção da intensidade da dor 

e incapacidade funcional específica, corroborando com os dados clínicos da 

amostra do presente estudo. Os dados clínicos amostrais do presente estudo 

mostram que os PBJJ possuíam em média, 12 meses de dores, sugerindo 

melhor habilidade de enfrentamento comportamental da dor para a permanência 

nos treinos. Em complemento, dados obtidos pelo questionário Nórdico de 

distúrbios musculoesqueléticos e encontrados na literatura (109) mostram que 

dores em outras regiões e de forma simultânea são recorrentes e consideradas 

comuns, inerentes a prática da modalidade. (anexo 10). 

Para o desfecho secundário, evitação do medo, através do Índice de 

Simetria dos Membros Inferiores (ISI), encontramos diferenças, intergrupos e 

intragrupo, no pós-intervenção (semana 6). Como referência de boa função e 

confiança em utilizar o membro sintomático, adotamos o índice de simetria > 

90% (94), valor que mostrou-se estar presente desde o início do estudo, linha de 

base (semana 0) em ambos os grupos. Devido à falta de dados na literatura 

utilizando o salto horizontal como variável dependente investigativa para os 

PBJJ, podemos considerar que a simetria encontrada na linha de base, pode ter 

ocorrido devido a maior resiliência comportamental para o enfrentamento da dor, 

ou falta de semelhança cinemática entre o salto e as tarefas utilizadas para a 

avaliação de incapacidade funcional específica. Justificando, em partes, a boa 

função sugerida pelo índice de assimetria > 90% entre os membros inferiores 

enquanto a incapacidade funcional específica era ruim. Contudo, a diminuição 

do desempenho bilateral após lesão ou cirurgia de um dos membros, dentro de 

um espaço temporal crônico, característica da amostra, são sugeridos pela 

literatura (94, 110), refletindo assim bons índices de simetria.  

Ainda dentro desse contexto, bons índices de simetria na distância, 

obtidos através do salto, podem ocorrer em momentos diferentes de outras 

simetrias, como por exemplo, simetria da força (110). Além disso, o SHT não é 

específico para avaliação do desempenho do joelho (104). A cadeia cinética 

envolvida em sua execução engloba outras articulações o que implica em um 
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desempenho de habilidade motora ao invés de uma avaliação de força localizada 

(104). Saindo do âmbito biomecânico, o salto horizontal, mesmo sendo uma 

habilidade não específica para a prática da modalidade em questão ou para o 

desfecho primário, foi utilizando com o foco voltado para a fase de aterrisagem, 

onde cerca de 65 % da absorção ocorre no joelho (104). Objetivando assim, 

verificar a evitação do medo, confiança com o membro sintomático antes e pós-

intervenção. Trabalhos mostram correlação com a função do joelho 

autorrelatada (111) e confiança na utilização do mesmo (112) durante processos de 

reabilitação. Diante desse cenário, os efeitos positivos alcançados, sugerem que 

o tratamento foi capaz de promover melhoras significativas do ponto de vista 

motor/clínico para o PBJJ, melhorando o índice de simetria e evitação do medo.  

Na literatura atual encontramos pesquisas que mostraram os efeitos de 

intervenções utilizando o MDT (17, 18, 20, 28, 29, 32, 34), validade (33, 38, 113) e 

classificações (20, 29, 32, 34) para alterações musculoesqueléticas localizados nas 

extremidades. Também encontramos pesquisas para o esqueleto axial (17, 19, 21, 

24, 30, 31, 35, 36, 64, 65). No entanto, a maioria dos trabalhos não avaliam os efeitos 

tendo a classificação diagnóstica como variável, podendo em partes explicar 

achados inconsistentes. A maior parte dos estudos encontrados na literatura 

investigam a interação do método com distúrbios musculoesqueléticos no 

esqueleto axial. Nesse cenário existem evidências de qualidade baixa a 

moderada que o MDT não é superior a outras intervenções fisioterapêuticas para 

dor lombar (24, 36) ou placebo (30, 37). Quando comparado com terapia passiva o 

método se mostrou ser mais eficaz, porém sem efeitos clinicamente válidos para 

lombalgias (65). Outro estudo mostrou que para quadros crônicos, dependendo 

da técnica utilizada, o MDT pode ser mais eficiente (36). Ainda relacionado com o 

eixo central, resultados que mostram a diminuição de incapacidade para a coluna 

cervical, torácica (21) e lombar (19), mesmo sendo em segmentos diferentes,  

corroboram com a diminuição mostrada nesse ensaio clinico.  

Os achados encontrados nesse ensaio clínico podem ser considerados 

clinicamente importantes. Através dessa perspectiva, fisioterapeutas podem 

informar a PBJJ com dores crônicas no joelho, portadores da SD, sobre essa 

opção de conduta para tratamento, levando em consideração, os custos e 

benefícios das intervenções, bem como a preferência do PBJJ.  
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Um detalhe importante para a amostra alvo do estudo foi que todos os 

PBJJ mantiveram suas rotinas de treinamento, nenhum voluntário necessitou 

diminuir ou interromper o volume praticado durante as semanas de 

acompanhamento, o que facilitou que a demanda de exercícios repetidos 

pudesse ter ótima aderência, em média o grupo intervenção realizou 80 

repetições do exercício prescrito na preferência direcional por dia.  

Em relação ao custo-benefício da utilização do método, diminuição do uso 

de ressonância magnética, injeções e cirurgias após 6 meses, proporcionam 

uma redução substancial dos custos quando a avaliação e tratamento primário 

se deu pelas diretrizes do MDT (68). Padrões de resposta a dor que identificam 

como a maioria pode se recuperar rapidamente, autocuidado, diminuição da 

evitação de movimento, melhora na autoeficácia de controle da dor e alterações 

psicossomáticas, também são benefícios proporcionados pelo método (35, 68).  

Consideramos que o estudo teve bons níveis de validade externa e, 

portanto, pode informar terapeutas e pacientes sobre opções de tratamento para 

dores crônicas no joelho de PBJJ. O ensaio clínico incluiu uma série de recursos 

para minimizar o viés. Prospectivamente foi registrado e seguiu o protocolo 

estipulado. Usamos um grupo controle, randomização e avaliação cega dos 

dados e não houve perda amostral. Os tratamentos foram realizados por um 

único terapeuta credenciado pelo método e houve uma excelente aderência ao 

tratamento.  

Algumas limitações do nosso estudo foram a incapacidade de cegar os 

participantes e a natureza da intervenção fez com que também não pudéssemos 

cegar o provedor do tratamento. A ausência de intervenção mínima, placebo, no 

grupo controle caracteriza uma deficiência do estudo, assim outras trabalhos são 

necessários para avaliar a efetividade do método em comparação com outras 

técnicas ou mesmo placebo e, em classificações diagnósticas do MDT 

diferentes. Importante salientar que, todos os PBJJ incluídos no estudo 

realizavam concomitantemente à prática do BJJ exercícios de flexibilidade e 

fortalecimento no âmbito global e respeitando a especificidade da modalidade e, 

todos os voluntários relataram já ter recebido recursos fisioterapêuticos nos 

últimos 12 meses sem resolução satisfatória para a incapacidade funcional 
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específica. Ainda dentro desse contexto, mesmo a intervenção tendo ocorrido 

com o mínimo de passividade e através de exercícios, mecanismo já realizados 

pelos PBJJ, efeitos positivos de grande efeito, puderam ser observados, 

necessitando assim, relatar a importância do vetor no qual os movimentos foram 

realizados (preferência direcional) quando a classificação diagnóstica de SD for 

presente. Outro detalhe importante está relacionado ao “dropout” que pode ter 

ocorrido com o grupo controle, no aspecto de apenas “wait-and-see”. Para que 

a classificação diagnóstica de SD pudesse ser obtida, provisoriamente e 

definitiva, o parâmetro comprobatório mais evidente foi a melhora da dor na 

tarefa funcional específica, reportada pelo voluntario PBJJ. Seis PBJJ (42,8%) 

relataram ter realizados algumas vezes os exercícios da avalição, reforçando a 

natureza pragmática do presente estudo e os efeitos positivos obtidos pela 

técnica realizada com monitoramento.  

Fatores de confusão como regressão à média e história natural são 

prováveis que ocorram de forma semelhante em ambos os grupos, porém, as 

diferenças observadas nos resultados são reais e provavelmente acima desses 

efeitos de confusão.  

 

9. CONCLUSÃO  

 

Para o desfecho primário, PBJJ com dores crônicas no joelho, que 

receberam o diagnóstico de SD, a intervenção, seguindo os conceitos do MDT, 

resultou em melhoras na incapacidade funcional específica, efeito grande.  

Para os desfechos secundários, a intervenção resultou em melhoras na 

intensidade da dor, efeito pequeno, em comparação com o grupo controle que 

foi apenas acompanhado, esperar para ver, por 6 e 10 semanas. As mesmas 

modificações foram mostradas na comparação intragrupo. Para o desfecho, 

evitação do medo, através do índice de simetria dos membros inferiores, efeitos 

positivos também foram encontrados após 6 semanas.  

A terapia através do MDT construída através da interpretação de 

respostas decorrentes de estratégias de movimentos e cargas impostas ao 



36 
 

36 
 

sistema musculoesquelético, de forma individualizada, elabora condutas 

terapêuticas com abordagens educacionais e utilizando o movimento como 

recurso principal, podendo assim, ser uma intervenção interessante para reduzir 

a incapacidade funcional específica em PBJJ com dores crônicas no joelho 

classificados com a Síndrome do Desarranjo.  

Comparações futuras utilizando outras terapias, intervenções mínimas 

e/ou placebo são necessárias para fornecer mais estimativas precisas da 

efetividade do método, bem como, a utilização de outras classificações 

diagnósticas.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Subgrupo – Outros Coluna 
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Anexo 3 

Subgrupo – Outros Extremidades 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

Consort 

 

 

 



50 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

51 
 

Anexo 6 
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Anexo 7 

Comitê de ética e pesquisa  
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Anexo 8 

Questionário Nórdico de Distúrbios Musculoesqueléticos 
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Anexo 9 

Tabela dos princípios de tratamento  

 

GI Semana 

0 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana  

4 

Semana 5 Região 

Vol 1 Ext. SC Ext. CCP Ext. CCP Ext. CCP 

RE 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Joelho 

Vol 2 FLE. Rot. 

D 

FLE. Rot. 

D 

Ext. ED 

FC 

Ext. ED 

FC 

Ext. ED 

FC 

PEP 

Ext. ED 

FC 

PEP 

Coluna 

Vol 3 Ext. CCP Ext. CCP Ext.  CCP 

PEP 

Ext. 

CCP 

PEP 

Ext. CCP 

PEP 

Ext. CCP 

PEP 

Joelho 

Vol 4 Ext. ED 

FC 

Ext. ED 

FC 

Ext. ED 

FC 

PEP 

Ext. ED 

FC 

PEP 

Ext. ED 

FC 

PET 

Ext. ED 

FC 

PEP 

Coluna 

Vol 5 Fle. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Joelho 

Vol 6 Ext. CCP Ext. CCP 

PEP 

Ext. CCP 

PEP 

Ext. CCT Ext. CCT Ext. CCT Joelho 

Vol 7 Ext. CCT Ext. CCP Ext. CCP 

PEP 

Ext. CCP 

PEP 

Ext. CCT Ext. CCT Joelho 

Vol 8 FLE. Rot. 

D 

FLE. Rot. 

D 

PET 

FLE. Rot. 

D 

FLE. Rot. 

D 

FLE. Rot. 

D 

FLE. Rot. 

D 

Coluna 

Vol 9 Ext. ED Ext. ED Ext. ED Ext. ED Ext. ED Ext. ED Coluna 

Vol 

10 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCP 

RI 

Ext. CCT 

RI 

Ext. CCT 

RI 

Ext. CCT 

RI 

Joelho 

Vol 

11 

Ext. CCP 

PEP 

Ext. 

CCT 

Ext. CCT Ext. CCT Ext. CCT Ext. CCT Joelho 

Vol 

12 

FLE. SC FLE. SC 

PEP 

FLE. SC 

PEP 

FLE. CCP FLE. CCP 

RI 

FLE. CCP 

RI 

Joelho 

Vol 

13 

Ext. CCP 

RE 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCT 

RE 

Ext. CCT 

RE 

Ext. CCT 

RE 

Joelho 

Vol 

14 

Ext. CCP 

RE 

Ext. CCP 

RE 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Ext. CCP 

RE 

PEP 

Joelho 
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Abreviações: EXT: extensão; FLE: flexão; SC: sem carga; CCP: descarga de peso parcial; CCT: descarga 

de peso total; ROT: rotação; RE: rotação externa; RI: rotação interna; FC: quadril fora do centro; PEP: 

pressão extra paciente; PET: pressão extra terapeuta. 
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Anexo 10 

Questionário Nórdico de Distúrbios Musculoesqueléticos 

Anexo 10.1. NMQ 1 

Nos últimos 12 meses, você teve problemas (como dor, formigamento, 

dormência) em: 

 

 

Anexo 10.2. NMQ 2 

Nos últimos 12 meses, você foi impedido de realizar atividades normais (por 

exemplo: trabalho, atividades domesticas e de lazer) por causa desse problema 

em: 
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Anexo 10.3. NMQ 3 

Nos últimos 12 meses, você consultou algum profissional da área da saúde 

(médico, fisioterapeuta) por causa dessa condição em: 

 

Anexo 10.4. NMQ 4 

Nos últimos 7 dias, você teve algum problema em: 
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Anexo 10.5. NMQ Complementar 1 

Nos últimos 12 meses, o problema que mais impediu você de praticar o Jiu Jitsu 

ocorreu em:   

 

Anexo 10.6. NMQ Complementar 2 

A lesão mais importante que tive até hoje ocorreu em: 
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