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INTRODUÇÃO: A mobilização articular tem sido indicada para redução da dor na Osteoartrite de Joelho (OAJ), no 

entanto, não é conhecido o impacto da mobilização ao longo do tempo na dor crônica. OBJETIVOS: Avaliar a 

durabilidade dos efeitos de um protocolo de terapia manual na dor, aspectos funcionais e emocionais em indivíduos com 

OAJ. MÉTODO: Trata-se de um estudo quase experimental de séries temporais, com um único grupo. Participaram 30 

indivíduos (61,43±6,22) com OAJ sintomática ha pelo menos seis meses, escore mínimo três na escala visual analógica 

(EVA) e sem outras desordens musculoesqueléticas. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

(1.964.592). O protocolo consistiu na aplicação de uma avaliação prévia, seguida de seis sessões de intervenção 

distribuídas em duas semanas, reavaliação após 24 horas, e mais três avaliações semanais. A intervenção utilizada foi 

mobilização com movimento (MWM) de Mulligan em rotação sem descarga de peso; MWM com cinto e deslizamento 

medial e MWM em rotação com descarga de peso em uma cadeira. As variáveis avaliadas para a dor foram o Limiar de 

dor à pressão (LDP) e a EVA; para a avaliação funcional a amplitude de movimento (ADM), acuidade proprioceptiva e o 

questionário Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC); e para os aspectos emocionais 

o Inventário de Depressão de Beck (IDB). ANOVA para medidas repetidas foi utilizada considerando um valor de 

significância de 5%. RESULTADOS: Houve redução significativa entre a primeira e segunda avaliação para EVA 

[5,80±2,17 – 4,06±2,49 (IC 4,98-6,61); p=0,001; D Cohen=0,74], IDB [13,13±10,88 – 10,66±9,53 (IC 9,07-17,09); 

p=0,016; D Cohen=0,24], WOMAC DOR [10,00±3,62 – 8,53±4,04 (IC 8,62-11,37); p=0,009; D Cohen=0,38], WOMAC 

FUNÇÃO [35,17±13,02 – 30,33±12,18 (IC 30,21-40,12); p=0,001; D Cohen=0,38], WOMAC TOTAL [51,27±17,66 – 

43,98±17,84 (IC 44,67-57,86); p=0,005; D Cohen=0,41]. No LDP observou-se que em todos os pontos houve aumento 

da primeira para segunda avaliação, estatisticamente diferentes nos pontos do Reto Femoral [3.46±1.47 - 3.79±1.58 (IC 

3.08-4.17); p=0,045; D Cohen=0,21], Tibial Anterior [3.85±2.20 - 4.31±2.02 (IC 3.31-4.85); p=0,015; D Cohen=0,21] e 

Tendão Patelar [3.61±2.02 - 4.34±2.32 (IC 3.19-4.76); p=0,001; D Cohen=0,33]. Comparando a última avaliação com a 

primeira todos os pontos, exceto da pata de ganso, demonstraram uma regressão a valores iguais ou inferiores ao 

momento pré-intervenção. CONCLUSÃO: A MWM mostrou ser eficaz precocemente na dor, função e aspectos 

emocionais de indivíduos com OAJ, porém esta intervenção isolada foi incapaz de sustentar a melhora obtida. 
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