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Aplicação de Técnicas de Terapia Manual sobre a qualidade de vida em Paciente 

com Hérnia de Disco L5-S1: Caso Clínico 

 

RESUMO 

A dor lombar é um problema de saúde frequente, e cerca de 80% da população mundial têm 

ou terão dor na região lombar. Uma das principais causas da dor lombar é a hérnia de disco, 

que é um deslocamento do conteúdo discal (núcleo pulposo ou ânulo fibroso), para além do 

espaço do disco intervertebral. Objetivo: avaliar a qualidade de vida de paciente portador de 

hérnia de disco L5S1, submetido à aplicação de técnicas de terapia manual. Metodologia: 

paciente com 28 anos do sexo masculino apresentava-se com severa lombalgia e dor irradiada 

para a região glútea, posterior da coxa e panturrilha esquerda. Na avaliação fisioterapêutica 

foi verificada a mobilidade lombar reduzida na flexão, extensão e inclinação lateral esquerda, 

e em todos estes movimentos o paciente relatava dor. Apresentou-se ainda com espasmo da 

musculatura de quadrado lombar bilateral, psoas maior, piriforme e paravertebral mais à 

esquerda. Os testes de Slump e Lasegue foram positivos para o membro inferior esquerdo, e a 

manobra de Valsava também foi positiva. Na ressonância magnética foi observada uma 

extrusão discal L5-S1. Tratamento: No primeiro dia de tratamento, foi aplicado ao paciente o 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36, e a cada quatro sessões de terapia manual 

realizada, totalizando três avaliações. O Questionário SF-36 compreende a avaliação de oito 

domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, saúde geral, vitalidade, aspectos 

sociais, aspectos emocionais, saúde mental. O tratamento foi realizado uma vez por semana, 

com duração de 1 h, totalizando oito sessões, que consistiu da utilização de técnicas de 

mobilização vertebral, mobilização neural, alongamento muscular e exercícios de 

estabilização lombar. Resultado: O paciente obteve melhora satisfatória em todos os domínios 

avaliados. Conclusão: A aplicação de diferentes técnicas de terapia manual foi efetiva na 

melhora da qualidade de vida de paciente com hérnia de disco L5-S1, podendo ser 

recomendada associada ou não a outros tipos de tratamentos.  
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Manual therapy techniques on quality of life in l5-s1 herniated slipped disc 

patient: a clinical case  

 

ABSTRACT 

Low back pain is a frequent health problem with approximately 80% of world population 

suffering or will suffer from the ailment. Aim: to evaluate the influence of manual therapy 

techniques on life quality in a patient suffering from L5-S1 slipped disc. Methodology: a 28-

year-old male patient suffered from severe low back pain and pain spread throughout the 

gluteal area, at the back of the thigh and left calf. Decreased lumbar mobility in flexion, 

extension and left side inclination were detected during physiotherapy evaluation, with pain in 

all his movements. Spasms of the bilateral quadratus lumborum, psoas, piriformis and 

leftward paravertebral muscles were also perceived. Valsava’s test and Slump’s and 

Lasegue’s tests were positive for the left lower member. Magnetic resonance reported L5-S1 

disc extrusion. Treatment: Life Quality Questionnaire SF-36 was filled by the patient on the 

first day of treatment and at each four manual therapy session, totally 3 evaluations. 

Questionnaire SF-36 comprised an evaluation on eight items: functional capacity, physical 

aspects, social aspects, emotional aspects, pain, vitality, mental health and general health. 

Treatment, undertaken once a week, for one hour, totaling eight sessions, consisted of 

techniques in vertebral mobilization, neural mobilization, muscle lengthening and exercises of 

low back stabilization. Result: The patient improved in all evaluated items. Conclusion: 

Treatment of low back pain by different manual therapy techniques may be efficient in the 

improvement of the life quality of patients with L5-S1 slipped disc dysfunctions.   
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