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Introdução. A lombalgia é uma das sintomatologias mais frequente na população economicamente ativa, tornando-
se a causa de muitas pessoas procurarem os serviços de saúde. A lombalgia ocupacional representa um terço dos 
gastos públicos, com relação a todos os tipos de doenças musculoesqueléticas. A fisioterapia juntamente com a terapia 
manual, tem demonstrado resultados eficazes no tratamento das lombalgias ocupacionais. A manipulação vertebral 
tem como objetivo a correção de alterações biomecânicas das vértebras em disfunções, e que podem ser a causa da 
sintomatologia apresentada pelo trabalhador. Objetivos. Identificar os efeitos da técnica Lumbar Roll na hipomobi-
lidade intervertebral lombar em funcionários do setor administrativo de uma instituição de ensino superior. Método. 
Trata-se de um estudo quantitativo, analítico, experimental, do tipo ensaio clínico aleatório, com amostra composta por 
34 funcionários do setor administrativo da Faculdade Interamericana de Porto Velho – UNIRON. O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer nº 1.365.946. A aleatorização ocorreu de forma cega, os participantes 
foram divididos em dois grupos, o grupo experimental (GE), e o grupo controle (GC), ambos compostos por dezessete 
participantes. Em seguida um fisioterapeuta, realizou de forma cega as avaliações em cada grupo, utilizando o Quick 
Scaning para verificação da mobilidade lombar, o teste de Schober para verificação da flexibilidade lombar e o teste de 
Mittchel verificação da disfunção na região. A técnica de manipulação intervertebral lombar Lumbar Roll, foi aplicada 
uma única vez, por um fisioterapeuta independente do estudo no GE e os participantes foram reavaliados após a in-
tervenção. Quanto à distribuição da normalidade das variáveis numéricas, foi utilizado o teste de Shapiro Wilk. Para 
análise estatística da associação das variáveis categórica foi utilizado teste Qui quadrado e em caso de significância 
o Teste de V de Cramer para avaliar o tamanho do efeito. A significância estatística foi estipulada em 5% e as análises 
foram realizadas no programa SPSS® versão 22.0. Resultados: Houve significância estatística (p= 0,00), o que 
sugere que a aplicação da técnica de Lumbar Roll reduz a hipomobilidade intervertebral lombar, onde V de Cramer 
demonstrou o resultado de 0,92, ou seja, 92% na melhora da mobilidade lombar dos participantes podem ser explicadas 
pela intervenção da técnica manipulativa Lumbar Roll. Conclusão. Após analisarmos os resultados concluímos que 
existe eficácia na aplicação da técnica manipulativa Lumbar Roll na hipomobilidade lombar em trabalhadores do setor 
administrativo.

Descritores: Manipulação Vertebral; Hipomobilidade; Dor Lombar Inespecífica.
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