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RESUMO 

 

Introdução: A lombalgia é definida como qualquer dor persistente nas regiões 
inferiores da coluna lombar, lombossacra ou sacroilíaca, podendo causar 
incapacidades funcionais. A cinesioterapia é um tratamento conservador, que pode 
ser associada à estabilização segmentar lombar com a finalidade de melhorar o 
controle motor dos músculos abdominais e lombares, que normalmente encontram-
se alterados em pacientes com dor lombar. Objetivo: Verificar a efetividade da 
cinesioterapia associada à estabilização segmentar lombar em mulheres com 
lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga. Metodologia: Ensaio clínico 
não controlado, desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde, sendo a amostra 
constituída por 17 mulheres com lombalgia crônica. As participantes foram 
submetidas a uma avaliação fisioterapêutica, onde foi quantificada a intensidade da 
dor lombar através da Escala Visual Analógica (EVA); aplicado o questionário de 
avaliação da qualidade de vida (WHOQOL-Bref), também o Questionário de 
Incapacidade de Roland Morris e analisado a flexibilidade da coluna lombar pelo 
Teste de Schober. Após, as voluntárias participaram de um grupo por um período de 
dois meses, onde foram realizadas as intervenções baseadas em exercícios de 
cinesioterapia e estabilização segmentar lombar. Ao final do programa, as pacientes 
foram reavaliadas. Resultados: Obteve-se diferença estatisticamente significativa 
após a intervenção em todas as variáveis estudadas, com diminuição do quadro 
álgico e da tendência à incapacidade funcional pelas pacientes estudadas. A 
qualidade de vida apresentou significância estatística em cada domínio, não 
evidenciando relevância clínica somente nos aspectos psicológico, relações sociais 
e meio ambiente. A flexibilidade lombar aumentou, sendo considerada normal após 
a intervenção. Conclusão: A cinesioterapia associada à estabilização segmentar 
lombar foi efetiva no alívio do quadro álgico, aumento da flexibilidade lombar e 
diminuição de incapacidades funcionais, bem como auxiliou na melhora da maioria 
dos domínios referentes à qualidade de vida nas mulheres estudadas com lombalgia 
crônica. 
 
Palavras-chave: Lombalgia. Cinesioterapia. Estabilização. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Low back pain is defined as any persistent pain in the lower lumbar, 
lumbosacral or sacroiliac spine, which may cause functional disabilities. 
Kinesiotherapy is a conservative treatment that can be associated with segmental 
lumbar stabilization with improved motor control of abdominal and lumbar muscles, 
which is usually altered in patients with low back pain. Objective: To verify the 
effectiveness of kinesiotherapy associated with lumbar segmental stabilization in 
women with chronic low back pain in the city of São Luiz Gonzaga. Methodology: 
Uncontrolled clinical trial, developed at the Municipal Health Secretariat, and the 
sample consisted of 17 women with chronic low back pain. Participants underwent a 
physical therapy evaluation, which quantified the low back pain intensity through the 
Visual Analog Scale (VAS); the quality of life assessment questionnaire (WHOQOL-
Bref) was applied, as well as the Roland Morris Disability Questionnaire and the 
lumbar spine flexibility was analyzed by the Schober Test. Afterwards, the volunteers 
participated in a group for a period of two months, where interventions based on 
kinesiotherapy exercises and lumbar segmental stabilization were performed. At the 
end of the program, the patients were reevaluated. Results: A statistically significant 
difference was obtained after the intervention in all studied variables, with decreased 
pain and tendency to functional disability by the patients studied. Quality of life was 
statistically significant in each domain, not evidencing clinical relevance only in the 
psychological, social relations and environment aspects. Lumbar flexibility increased 
and is considered normal after the intervention. Conclusion: Kinesiotherapy 
associated with lumbar segmental stabilization was effective in relieving pain, 
increasing lumbar flexibility and decreasing functional disabilities, as well as helping 
to improve most domains related to quality of life in women with chronic low back 
pain. 
 
Keywords: Low back pain. Kinesiotherapy. Stabilization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A dor na coluna vertebral é um transtorno músculo-esquelético que causa 

problemas físicos, sendo que em algum estágio da vida, 70 a 85% das pessoas 

sofrerão com dores na região lombar. Deste modo, é um problema de saúde pública 

devido ás incapacidades que podem ser adquiridas (ADORNO, 2013; 

MASCARENHAS, 2011).  

 A lombalgia é definida como qualquer dor persistente nas regiões inferiores 

da coluna lombar, lombossacra ou sacroilíaca, devido a um desequilíbrio dessas 

estruturas, ocasionando diferentes sensações, dependendo da subjetividade de 

cada paciente (TOBO, 2010). Pode ser ocasionada por doenças inflamatórias, 

degenerativas, congênitas, deficiências musculares e neoplasias, mas também pode 

estar relacionada com diversas condições, como sexo, idade, peso corporal, 

atividades laborais e sedentarismo (BARBOSA, 2011; CAMARGO, 2012). 

Afeta ambos os sexos, principalmente entre as idades de 30 a 50 anos, sendo 

mais prevalente o feminino, variando desde uma dor momentânea á uma abundante 

e duradoura (ZANUTO, 2015). Além desta característica, os indivíduos ainda podem 

apresentar diminuição da amplitude de movimento e da força muscular, espasmos 

musculares, levando a alterações posturais e incapacidades funcionais 

(MASCARENHAS, 2011). 

 A forma crônica da lombalgia está entre as principais queixas dos pacientes 

com acometimentos da coluna vertebral, apresentando duração acima de 12 

semanas, podendo ocasionar limitações nas atividades diárias, problemas 

emocionais e uma diminuição da qualidade de vida (ANTUNES, 2013). 

 Pela coluna lombar ser uma importante região corporal responsável pelo 

suporte de cargas, os músculos abdominais e lombares apresentam um papel 

fundamental na estabilização desse segmento (CAMARGO, 2012). Dessa forma, a 

terapêutica para a lombalgia é específica e minuciosa, sendo a fisioterapia um 

método primordial para a reabilitação do paciente, com recursos que visam intervir 

na dor e incapacidades, promover bem estar físico, mental e social, melhorando a 

qualidade de vida (MACEDO, 2009; BARROS, 2011). 

Deste modo, as alterações causadas pela lombalgia podem ser reduzidas 

pela execução frequente de exercícios físicos, pois provocam adaptações 

metabólicas e circulatórias favoráveis para os músculos e tecidos conectivos 
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(BARROS, 2011). A cinesioterapia é um tratamento conservador, sendo um padrão 

ouro na reabilitação dos pacientes, atuando através de programas de exercícios que 

objetivam alívio dos quadros dolorosos, maior condicionamento físico, alinhamento 

postural, melhora da força muscular, mobilidade e flexibilidade, proporcionando 

assim um melhor rendimento nas atividades de vida diária (ZIROLDO, 2015; ALVES, 

2014). 

 Os exercícios para lombalgia podem ser realizados individualmente, em um 

grupo de indivíduos ou orientados para a execução em casa (LIZIER, 2012). 

Podendo ser enfocados os exercícios de estabilização segmentar lombar com a 

finalidade de melhorar a força e controle motor dos músculos abdominais, lombares 

e profundos do tronco, que normalmente encontram-se alterados em pacientes com 

dor lombar (VOLPATO, 2012). 

  

2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 A Cinesioterapia e a estabilização segmentar lombar promovem alívio do 

quadro álgico e melhoram a qualidade de vida, funcionalidade e flexibilidade da 

coluna lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz 

Gonzaga? 

 

3. HIPÓTESE 

 

 A Cinesioterapia e a estabilização segmentar lombar promovem alívio do 

quadro álgico e melhoram a qualidade de vida, funcionalidade e flexibilidade da 

coluna lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz 

Gonzaga. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

  

Devido á elevada prevalência de lombalgia crônica descrita na literatura, a 

fisioterapia é de importância fundamental para a diminuição de dores. Os pacientes 

com dor lombar crônica geralmente apresentam limitações funcionais para a 

realização de atividades de vida diária, devido aos quadros dolorosos e diminuição 

da mobilidade da coluna lombar.  
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Portanto um programa de exercícios cinesioterapêuticos através de 

alongamentos e exercícios ativos de coluna lombar possibilitam uma melhor 

mobilidade deste segmento e funcionalidade dos pacientes. A estabilização 

segmentar lombar visa proporcionar controle motor e estabilidade para a 

manutenção de posturas estáticas e para a realização dos movimentos da coluna e 

membros, sendo essenciais para a redução da morbidade e melhora da qualidade 

de vida nessa população. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral 

  

Verificar a efetividade da cinesioterapia associada à estabilização segmentar 

lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

  

 Diminuir o quadro álgico; 

 Melhorar a qualidade de vida; 

 Reduzir limitações funcionais; 

 Melhorar a flexibilidade da coluna lombar. 

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

6.1 Anatomia da Coluna Lombar 

 

 A coluna vertebral constitui o eixo ósseo do corpo, e apresenta como 

característica suportar o peso corporal, proporcionar flexibilidade para a 

movimentação do tronco e proteger a medula espinhal. Formada por 33 vértebras, 

dessas, sete são cervicais, 12 torácicas, cinco lombares, cinco sacrais e quatro 

coccígeas (PUDLES, 2014) 

As vértebras inferiores tem uma maior sobrecarga de peso, por isso suas 

regiões anteriores e corpo vertebral aumentam de volume. As vértebras lombares 

apresentam como características particulares além de serem mais volumosas, tem 
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corpo reniforme, os processos espinhosos são curtos e quadriláteros, não possuem 

fóveas costais e forame transversário, e as faces articulares estão localizadas em 

plano ântero-posterior. As vértebras articulam-se entre si, proporcionando rigidez, 

mas também flexibilidade a coluna, indispensáveis para o suporte de peso, 

movimentação, equilíbrio e postura. Os músculos e ligamentos ajudam na 

manutenção do alinhamento das vértebras (DANGELO, 2007). 

As articulações dos arcos vertebrais são sinoviais planas que possibilitam 

algum movimento de deslizamento, e as articulações dos corpos vertebrais são 

cartilagíneas secundárias, atuando no suporte de peso e na absorção de choques. 

Os discos intervertebrais lombares são mais espessos e contém uma camada 

exterior de fibrocartilagem e um núcleo pulposo interior (HANSEN, 2010). 

Os ligamentos da coluna são responsáveis por manter as vértebras alinhadas, 

dentre estes, destacam-se o longitudinal anterior e posterior comum de todos os 

discos intervertebrais, os ligamentos dos arcos vertebrais: amarelos, interespinal e 

supraespinal; e os intertransversários entre os processos transversos das vértebras 

(DANGELO, 2007). 

 Grande parte dos músculos que movimentam a coluna vertebral estão 

localizados posteriormente, os mais profundos inserem-se nos processos 

transversos ou espinhosos das vértebras, destacando-se os multífidos, rotadores, 

interespinhais e intertransversários. Na lateral desses músculos, existe uma massa 

muscular que vai desde o sacro até o crânio, é o músculo eretor da espinha, que é 

subdivido em iliocostal, espinhal e dorsal longo, com origem nas vértebras lombares. 

Esses músculos promovem a extensão da coluna e agindo de um só lado realizam a 

inclinação e também rotação (SPENCE, 1991). 

 Os músculos da parede abdominal são responsáveis pela resistência da 

parede da cavidade abdominal, compostos de três camadas, oblíquo externo do 

abdômen, oblíquo interno do abdômen e o transverso do abdômen. O reto 

abdominal está na face ventral da parede abdominal, suas fibras vão desde o púbis 

até a caixa torácica de cada lado da linha alba. Os três músculos, oblíquos, 

transverso e reto abdominal comprimem a cavidade abdominopélvica e auxiliam na 

flexão da coluna vertebral. A porção posterior da parede abdominal é formada pelo 

músculo quadrado lombar que tem a ação de inclinação homolateral da coluna 

vertebral; também o psoas maior e o menor que agem na coluna lombar, realizando 

a flexão (SPENCE, 1991). 
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 A coluna lombar apresenta a capacidade de suportar grande quantidade de 

cargas pela associação entre o peso corporal com forças provocadas pela posição 

ortostática e outras atividades. Juntamente com os quadris também é responsável 

pela mobilidade do tronco, isso acarreta em uma maior exigência mecânica nesse 

local. As regiões que suportam mais carga e permitem maior movimentação são L4-

L5 e L5-S1, possuindo, deste modo, maiores incidências de doenças do disco, 

devido à mecânica dessa região (PUDLES, 2014). 

 

6.2 Lombalgia e os Seus Fatores Etiológicos 

 

 Lombalgia é um termo que envolve todas as categorias de dor, com presença 

ou ausência de rigidez, que estão localizadas na região inferior da coluna vertebral 

entre o último arco costal e a prega glútea. Sendo uma das enfermidades mais 

estudadas pelos profissionais de saúde devido a grande prevalência dos distúrbios 

como dor acentuada, diminuição da força e flexibilidade lombar e incapacidades 

(ALFIERI, 2008). 

 De acordo com a Classificação Internacional de Comprometimentos, 

Incapacidades e Deficiências da Organização Mundial da Saúde, a lombalgia é 

descrita como um comprometimento ou anormalidade da coluna lombar de causa 

psicológica, fisiológica, anatômica ou uma deficiência que gera limitação nas 

atividades físicas (MEDEIROS, 2014). 

 As dores lombares são frequentes na população em geral, e nos países 

industrializados tem a prevalência de 70%. Sendo que em algum momento da vida, 

70 a 85% das pessoas sofrerão com essa enfermidade, gerando incapacidades em 

cerca de 10 milhões de brasileiros, dessa forma devem ser vistas como um 

problema de saúde pública (MASCARENHAS, 2011). Refletem em um elevado 

custo de tratamento para o sistema de saúde e previdência social pelo afastamento 

do trabalho, além de gastos com exames e tratamentos medicamentosos, 

fisioterapêuticos e cirúrgicos, o que mostra a necessidade de investimentos em 

prevenção, informações adequadas e tratamentos efetivos que objetivem menores 

custos socioeconômicos (MACEDO, 2009; SOUZA, 2010). 

 As lombalgias podem ser classificadas como específicas quando existe um 

mecanismo fisiopatológico específico, como hérnia de disco, infecção, inflamações, 

artrite reumatoide, tumor, entre outros. E as não específicas que acometem a grande 
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maioria dos pacientes, com prevalência de 90%, onde os sintomas não tem uma 

causa especifica clara, sua origem é desconhecida (MIDDELKOOP, 2010). 

 Também pode ser dividida em aguda quando a duração é inferior a 3 meses, 

aparecendo geralmente após lesões como distensões musculares, capsulares, 

ligamentares ou dos discos articulares e a forma crônica quando a dor permanece 

após os 3 meses, gerando déficits de funcionalidade, constantemente com fatores 

de melhora e piora (ALFIERI, 2008; MARTINS, 2010). Os fatores psicológicos e 

desordens psiquiátricas assumem relevância quanto aos fatores de risco para a 

lombalgia, contribuindo para sua cronicidade (PONTE, 2005). 

 Normalmente é decorrente de um conjunto de causas que abrangem fatores 

sócio-demográficos como a idade, sexo e escolaridade, também comportamentais 

como o sedentarismo, e atividades ocupacionais por condições ergonômicas 

inadequadas, posturas viciosas erradas, movimentos repetitivos com rotação e 

flexão anterior do tronco, estímulos vibratórios prolongados, também pelo 

levantamento de objetos pesados em posturas inadequadas e alterações 

biomecânicas (MACEDO, 2009; TSUKIMOTO, 2006). 

 Também é ocasionada pela fadiga e deficiências musculares em posturas 

impróprias, como em trabalhadores que permanecem sentados por período 

prolongado. Outro fator de risco é o excesso de gordura abdominal em pessoas com 

sobrepeso, devido a alteração do centro de gravidade do corpo (BARROS, 2011). 

 Existe a interação entre o progresso de disfunções musculoesqueléticas com 

o avançar da idade, isso pode acontecer devido aos processos degenerativos e 

sobrepeso, que em conjunto podem acarretar em desgastes osteomioarticulares 

(PINTO, 2010). Além disso, mulheres apresentam um risco maior para desenvolver 

dor lombar crônica, devido as suas características anatomofuncionais próprias como 

menor quantidade de massa muscular e óssea, menor estatura e articulações mais 

frágeis e com menos adaptabilidade a grandes esforções físicos, e também pela 

associação de trabalhos domésticos com tarefas repetitivas (BOTTAMEDI, 2016). 

 Pode ser considerada de acordo com o envolvimento de tecidos moles como 

de origem muscular e ligamentar: lombalgia por fadiga dos músculos paravertebrais 

e por distensão muscular e dos ligamentos; que afeta a mobilidade e estabilidade da 

coluna: lombalgia por torção lombar ou ritmo lombo-pélvico indevido e por 

instabilidade das articulações; de comprometimento do disco intervertebral: 
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lombalgia por hérnia de disco intervertebral; e sob a perspectiva psíquica: lombalgia 

por aspectos psicossomáticos (HELFENSTEIN JUNIOR, 2010). 

 A instabilidade na coluna vertebral é um dos fatores mais relevantes para o 

aparecimento de lombalgia, sendo determinada como a ausência na capacidade de 

manter a coluna em um deslocamento normal, quando cargas são impostas 

(SAKAMOTO, 2009). Existe também relação com a instabilidade e a lombalgia, a 

fraqueza dos músculos abdominais e paravertebrais, músculos fracos alcançam a 

fadiga mais rápido que músculos fortes, tendo uma maior incidência de lesões e 

prejudicando o alinhamento adequado da coluna (MAIA, 2015). 

 

6.3 Estabilidade da Coluna Vertebral 

 

 A postura adequada caracteriza-se pela associação entre função 

neuromuscular e biomecânica, favorecendo uma correta distribuição de cargas 

segmentares e também a manutenção de energia quando são executados 

movimentos coordenados durante uma atividade muscular (SOUZA, 2010). E a 

postura incorreta é uma associação irregular de várias partes do corpo, como 

estruturas musculares, ósseas e articulares, que irão ocasionar maior sobrecarga 

nas regiões de sustentação e uma menor eficiência do equilíbrio do corpo sobre as 

bases de apoio (SIQUEIRA, 2011). 

  A região lombar integra o complexo lombo-pélvico, onde fica localizado o 

centro de gravidade, sendo a maioria dos movimentos iniciados nesse local. Esse 

centro de gravidade é composto por uma cinta muscular, que tem a função de 

estabilizar a coluna vertebral e o tronco, com presença ou não de movimentos dos 

membros (REINEHR, 2008). 

 Uma região da coluna vertebral é apontada como estável ou normal no 

contexto biomecânico se a mobilidade intervertebral que acontece com os 

movimentos de tronco é efetuada em uma amplitude média, distante da amplitude 

final extrema. Essa amplitude média é denominada zona neutra, onde ocorre uma 

baixa resistência interna para o movimento entre as vértebras (SIQUEIRA, 2011). 

Ocorre instabilidade quando o sistema estabilizador tem diminuição da capacidade 

de manter a zona neutra dentro dos limites fisiológicos, sendo a perda dessa zona 

na estrutura vertebral associada a fraqueza muscular, lesão ou doença degenerativa 

do disco (PEREIRA, 2010). 
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 A estabilidade é um método dinâmico que envolve posturas estáticas, com 

alinhamento em diversas posições sustentadas e movimentos controlados, com 

padrões que diminuam a tensão tecidual, fornecendo ação muscular eficaz, evitando 

lesões de articulações e tecidos moles (FRANÇA, 2008). Então a estabilidade da 

coluna vertebral depende da interação de três sistemas: o passivo que é formado 

pelas vértebras, ligamentos, articulações e discos intervertebrais que irão propiciar 

grande parte da estabilidade pela limitação passiva ao termino do movimento; o 

sistema ativo que é composto dos músculos e tendões que irão propiciar suporte 

intervertebral sustentando as forças impostas no cotidiano; e o sistema neural que é 

constituído pelos sistemas nervoso central e periférico, que controlam a atividade 

muscular, devendo ativar os músculos certos no tempo correto, evitando assim 

lesões, oferecendo estabilidade dinâmica (PANJABI, 1992).  

 Incluído no sistema ativo de estabilização na coluna lombar, encontra-se o 

sistema local que apresenta músculos profundos intrínsecos inseridos diretamente 

nessa região, e o global composto por grandes músculos superficiais que vão desde 

a pelve até a caixa torácica, sendo os dois sistemas importantes para a estabilidade 

e controle dos movimentos (VOLPATO, 2012). 

 Os músculos globais são o reto abdominal, oblíquo interno e externo e a 

região torácica do iliocostal lombar que estão envolvidos na movimentação do tronco 

e da coluna, promovendo estabilização geral do tronco, sem serem diretamente 

ligados a coluna. E os músculos locais que atuam diretamente na vértebra, 

responsáveis por propiciar estabilidade e controle segmentar, como o multífido 

lombar, transverso abdominal, psoas maior, quadrado lombar, porção lombar do 

iliocostal, diafragma e fibras posteriores do oblíquo interno. Sendo os multífidos e o 

transverso abdominal mais importantes para prevenir a instabilidade, possuindo 

maior função estabilizadora (SILVA, 2011; SIQUEIRA, 2011).  

 

6.4 Alterações Musculoesqueléticas Devido a Lombalgia 

  

 Existem evidências que indivíduos com dor lombar apresentam um retardo no 

recrutamento da musculatura profunda do dorso, já as pessoas que não tem dor são 

capazes de ativar esses músculos antes de iniciar o movimento dos membros. Essa 

modificação de recrutamento muscular funciona como uma tática do sistema 

nervoso central, como forma de proteção da coluna contra lesões por estresse, 
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sendo que a principal alteração é o controle de forças de reação nessa musculatura, 

ocasionando alterações cinesiofuncionais (SAKAMOTO, 2009). 

 O começo da contração do musculo transverso abdominal é retardada em 

indivíduos com lombalgia, acarretando em uma diminuição do controle motor e 

menor estabilização da coluna vertebral, e a atrofia do músculo multífido lombar tem 

como consequência perda da estabilidade dinâmica (PEREIRA, 2010). 

 A dor muscular interfere na tática de ativação muscular em atividades 

dinâmicas e afeta a interação de diferentes músculos numa ação especifica, o que 

pode modificar a coordenação muscular no começo do movimento e o controle 

motor para manter uma tarefa (CAMARGO, 2012). Então o sistema muscular é o 

principal afetado nos casos de lombalgia, o que leva a um desequilíbrio postural 

(PINTO, 2010). 

 Juntamente com a dor, podem ocorrer diminuições da amplitude de 

movimento, espasmos musculares resultando em alterações posturais e redução da 

força muscular o que leva a diminuição da funcionalidade para a realização das 

atividades de vida diária, afetando assim a qualidade de vida. A incapacidade 

funcional percebida é a dificuldade na realização de atividades do cotidiano, e a 

capacidade funcional é importante para efetuar as tarefas sem ajuda, indispensável 

para possibilitar uma melhor qualidade de vida (MASCARENHAS, 2011).  

 Os sintomas são agravados se os indivíduos forem inativos, apresentando 

diminuição da flexibilidade e da amplitude articular, o que geralmente acarreta em 

rigidez articular e limitação dos movimentos (MAIA, 2015). 

 Além das alterações musculoesqueléticas, os distúrbios psicológicos como 

depressão ou outros problemas emocionais podem estar associados em pacientes 

com lombalgia crônica, o que leva a maiores incapacidades funcionais, prejudicando 

o bem estar geral (FERREIRA, 2011). 

 

6.5 Intervenção Fisioterapêutica na Lombalgia Crônica  

 

 A reabilitação é necessária quando o indivíduo apresenta uma enfermidade 

ou incapacidade que precisa ser reduzida para impedir a invalidez quando as 

alterações anatômicas e fisiológicas já estão instaladas, tendo como objetivo de 

reinserir no seu meio social, maximizando suas capacidades funcionais. A 

fisioterapia começa sua atuação nas lombalgias, na avaliação, identificando a 
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origem da disfunção e possíveis fatores envolvidos como traumáticos, laborais ou 

esportivos; na observação e avaliação física do indivíduo, bem como observação de 

exames complementares (MAIA, 2015). 

 A fisioterapia utiliza vários recursos, programas de intervenções e ações 

preventivas, que ajudam no alívio do quadro álgico e diminuição das disfunções, 

propiciando bem estar físico, mental e social, oportunizando o retorno as atividades 

de vida diária (BARROS, 2011). 

 A intervenção fisioterapêutica na fase crônica da lombalgia tem como 

objetivos diminuir as dores e tensões musculares; educar sobre os movimentos e 

posturas corretas; melhorar a amplitude de movimento; recuperar o equilíbrio 

muscular, força, resistência e capacidade funcional; reestabelecer a percepção 

cinestésica e o alinhamento fisiológico (SIQUEIRA, 2010). 

 As disfunções podem ser minimizadas pela prática regular de exercícios 

físicos, pois a lombalgia apresenta menor incidência na população ativa. Esses 

exercícios são benéficos para o sistema músculo esquelético e tecidos conectivos, 

pois ocasionam adaptações circulatórias e metabólicas, melhorando também a 

postura estática e dinâmica, diminuindo o risco de lesões e consequentes 

incapacidades (BARROS, 2011).   

 A cinesioterapia é o tratamento conservador mais utilizado em todo o mundo, 

podendo ser administrada individualmente, em grupos de pacientes ou orientados 

para a realização domiciliar, sob supervisão do fisioterapeuta. Vários tipos de 

exercícios podem ser utilizados para o tratamento da lombalgia crônica como o 

aeróbico, alongamentos, de estabilização, equilíbrio e coordenação e os de 

fortalecimento muscular, podendo ser enfocado alguns músculos como o transverso 

abdominal ou multífido; ou um grupo de músculos como os do tronco, abdômen e 

costas (MIDDELKOOP, 2010). 

 O sistema muscular pode ser trabalhado de forma específica através de 

exercícios de estabilização segmentar, amplamente usado para o tratamento da dor 

lombar crônica, demostrando efeitos positivos nos pacientes após intervenção por 

um período médio de oito semanas (SAKAMOTO, 2009). Essa técnica tem como 

características a isometria, baixa intensidade e sincronização da musculatura do 

tronco com a finalidade de estabilizar a coluna lombar, trabalhando principalmente 

os músculos multífidos lombares e transverso abdominal (FRANÇA, 2008). 
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 A estabilização segmentar lombar, também conhecida como fortalecimento do 

core, treinamento neuromuscular do tronco e estabilização dinâmica utiliza técnicas 

que objetivam a resistência dos músculos profundos do abdômen, pois esta é de 

maior importância para a estabilidade, deste modo promovendo um melhor controle 

motor e força do tronco, favorecendo o alívio do quadro álgico. O músculo 

transverso do abdômen necessita ser treinado isoladamente dos outros músculos 

através de exercício específico, pois é o mais acometido na lombalgia, devido perda 

de sua tonicidade (SANTOS, 2011).  

 Um programa de estabilização ideal visa trabalhar separadamente os 

músculos apropriados, treinando inicialmente a manutenção de sua contração e 

após, a contração espontaneamente com outros sinergistas e associação com 

movimentos das extremidades. Cada exercício deve ser realizado em duas séries de 

doze repetições, com contração de forma isométrica mantida por cinco segundos, 

aumentando gradativamente até vinte segundos, passando para a etapa seguinte 

com movimento dos membros. Esses exercícios objetivam aprimorar o controle 

postural dinâmico e propiciar estabilidade proximal para os movimentos das 

extremidades, com técnicas funcionais, para garantir o retorno as atividades diárias 

(SANTOS, 2010). 

É importante a utilização dos exercícios para diminuição da dor que 

consequentemente proporcionara aumento da flexibilidade, que está associada a 

menores riscos de sintomas futuros de dores lombares. A melhora da força muscular 

é outro fator importante no tratamento da lombalgia, pois entre a sua etiologia está a 

fraqueza muscular. Desta maneira, a melhora da flexibilidade em conjunto com a 

força muscular, tem o papel de proteger a coluna, pois minimiza o estresse nas 

estruturas durante a sustentação da postura e nos movimentos (ALFIERI, 2008). 

 Em um estudo realizado por TOBO (2010), com uma amostra de 43 pacientes 

com lombalgia crônica, os indivíduos foram orientados através de aulas de diversos 

profissionais como fisioterapeuta, médico, psicólogo, nutricionista, educador físico, 

terapeuta ocupacional e enfermeiro sobre a etiologia das dores, tratamento, posturas 

corretas para o cotidiano e atividades físicas. Os indivíduos foram ensinados a 

realizar em casa uma série de exercícios diários, também incentivados na correção 

de posturas incorretas. Observou-se que os indivíduos apresentaram diminuição do 

quadro álgico, melhora da funcionalidade, evidenciando que a atuação de uma 
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equipe multidisciplinar possibilita uma abordagem mais completa na questão 

preventiva e terapêutica.  

Existem muitas evidências que a cinesioterapia é eficaz no tratamento das 

lombalgias crônicas, mas vale salientar a importância da postura correta nas 

atividades de vida diária, pois apenas se exercitar e manter uma postura incorreta 

diminui as chances de alívio do quadro álgico e melhora da capacidade funcional. 

Então, é necessária a conscientização através de métodos educativos para impedir 

a ocorrência de dores lombares, enfocando também nas modificações do estilo de 

vida dos indivíduos, como orientações para a prática de exercícios físicos e hábitos 

alimentares mais saudáveis (STORCH, 2015). Sendo o fisioterapeuta de grande 

importância no controle do quadro álgico e restauração funcional, permitindo o 

retorno às atividades de vida diária (MACEDO, 2009). 

 

7. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.1 Delineamento do Estudo 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser um ensaio clínico não controlado. 

 

7.2 Local da Realização da Pesquisa 

 

As atividades propostas foram desenvolvidas no Centro de Especialidades 

Materno Infantil, junto ao Serviço de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de São Luiz Gonzaga-RS. 

 

7.3 População e Amostra 

 

A população deste estudo é composta de mulheres com lombalgia crônica e a 

amostra foi constituída por um grupo de 17 mulheres com lombalgia crônica do 

município de São Luiz Gonzaga. 
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7.4 Critérios de Inclusão 

  

 Participaram do presente estudo indivíduos do gênero feminino, entre 49 a 59 

anos de idade que apresentaram dor lombar por um período superior a 3 meses, 

que não realizavam fisioterapia e nem atividade física regularmente e que se 

disponibilizaram em participar da pesquisa através do preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

7.5 Critérios de Exclusão 

 

 Foram excluídos do estudo gestantes, indivíduos que apresentassem dor 

lombar aguda, fraturas na coluna vertebral, distúrbios neurológicos ou ortopédicos 

que impossibilitava a aplicação dos testes e das intervenções propostas e que não 

apresentassem capacidade de compreensão e comunicação verbal efetiva. 

 

7.6 Procedimento para a Coleta de Dados 

 

7.6.1 Contato Inicial 

 

No primeiro momento, foi contatado o responsável pelo setor de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Luiz Gonzaga, Secretário Municipal de Saúde 

onde foi informado sobre o projeto e aprovou a sua execução, assinando o Termo 

Institucional. Após entramos em contato com as mulheres que participaram do 

grupo, onde verificou-se a aceitação e a disponibilidade das mesmas para a 

realização da pesquisa. As voluntárias foram informadas quanto ao presente estudo 

e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, aceitando participar. 

 

7.6.2 Desenho do estudo 

 

 As participantes da pesquisa foram submetidas a uma avaliação 

fisioterapêutica para caracterização da amostra quanto aos dados clínicos e 

demográficos, a partir do preenchimento de uma ficha de avaliação.  

Através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA), foi quantificado a 

intensidade da dor. Também se aplicou o questionário de avaliação da qualidade de 
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vida- The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref), e realizada a 

análise da incapacidade funcional através do Questionário de Incapacidade de 

Roland Morris e da flexibilidade da coluna lombar pelo Teste de Schober. Após as 

avaliações, as voluntárias foram convidadas a participar de um grupo com um 

encontro semanal por um período de dois meses, e duração de uma hora, onde 

foram realizadas as intervenções. Ao final da execução do programa, as pacientes 

foram reavaliadas, recebendo assim um relatório comparativo dos resultados iniciais 

e finais. 

 

7.7 Avaliações  

 

 Ficha de avaliação fisioterapêutica (Apêndice A): Nesta avaliação foram 

obtidas algumas informações como dados pessoais e sociais, diagnóstico 

clínico e uma breve anamnese. 

 

 Escala Visual Analógica da Dor – EVA (Anexo C): É validada no Brasil e 

usada como uma ferramenta de mensuração quantitativa da intensidade da 

dor. Compõe-se de uma linha horizontal numerada de zero (extremidade 

esquerda) a dez (extremidade direita), onde o zero caracteriza a ausência de 

dor e o dez uma dor incapacitante. O participante do estudo marcou na linha 

o número que mais se adequa a sua intensidade de dor (BRIGANÓ, 2005). 

 

 Instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) - The World Health Organization Quality of Life- WHOQOL-bref 

(Anexo D): Consiste em um questionário traduzido e validado para o Brasil, 

com uma escala de cinco itens, no qual o integrante da pesquisa assinala 

uma opção entre cinco alternativas. É constituída por 26 questões, duas 

gerais sobre qualidade de vida, e o restante composto por quatro atribuições: 

física, psicológica, social e meio ambiente (ZAVARIZE, 2012). 

 

 Questionário de Incapacidade de Roland Morris (Anexo E): É específico para 

mensurar a incapacidade funcional de pacientes com lombalgia, sendo 

constituído por 24 questões afirmativas referentes às atividades de vida 

diária, dor e funcionalidade. Para cada questão que o participante marcar é 
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atribuído 1 ponto, sendo o escore a soma dos valores, com uma pontuação 

que pode variar de 0 (mínimo) a 24 (máximo). Tendo como ponto de corte o 

escore 14, e os indivíduos que apresentaram escore igual ou superior a 14 

são considerados como incapacitados funcionalmente (MASCARENHAS, 

2011).  

 

 Teste de Schober: É um teste usado para mensurar a amplitude de 

movimento da coluna lombar, favorecendo a avaliação funcional desta. Para a 

execução, o voluntário fica na posição ortostática, e o examinador situa seus 

polegares na região da espinha ilíaca póstero-superior bilateral, fazendo uma 

linha horizontal com caneta demográfica entre estas duas estruturas. O 

examinador a partir dessa linha mede com uma fita métrica 10 cm acima, 

marcando uma segunda linha. Após o paciente é instruído a flexionar 

anteriormente o tronco mantendo os joelhos estendidos, o examinador faz a 

medição da distância entre as duas marcas. A diferença entra a primeira 

distância demarcada e a nova medida demonstra a mobilidade da coluna 

lombar em centímetros, sendo que a distância normal deve ultrapassar quinze 

centímetros (BRIGANÓ, 2005). 

 

7.8 Intervenção 

 

 A intervenção fisioterapêutica foi baseada em exercícios de cinesioterapia, 

constantemente variados, a uma frequência de treinamento de uma vez na semana, 

com duração de 1 hora, durante um período de dois meses. O programa de 

exercícios foi constituído por alongamentos, exercícios estabilização segmentar 

lombar e ativos de coluna vertebral e músculos abdominais. Todos realizados de 

forma livre em diversas posições e no solo com a utilização do colchonete da marca 

Kallango Fit. 

 

 Alongamentos:  

Segundo Kisner (2009), o alongamento tem como objetivo aumentar a 

mobilidade, que é caracterizada como a capacidade dos segmentos do corpo de se 

moverem, possibilitando amplitude de movimento para atividades funcionais.  
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Os alongamentos propostos no estudo foram ativos de cadeias musculares e 

mobilizações articulares, para coluna vertebral com enfoque na lombar, para 

melhorar a mobilidade e flexibilidade. Foram realizados de forma estática, com três 

séries de dez segundos mantidos em cada movimento; e após quatro semanas, três 

séries de quinze segundos.  

Foram executados os alongamentos de inclinação da coluna vertebral na posição 

ortostática; flexão anterior da coluna com o paciente sentado; extensão lombar com 

o paciente primeiramente em decúbito ventral apoiado sobre os membros superiores 

no solo, e com o paciente na posição ortostática realizando a extensão da coluna; 

alongamento da coluna lombar com o paciente em decúbito dorsal, elevando os 

membros inferiores em flexão, e em decúbito ventral, sentado sobre os calcanhares 

e com os membros superiores estendidos acima da cabeça e aos lados; e 

alongamento do músculo iliopsoas, demonstrados através das figuras a seguir. 

 

Figura 1 - Alongamento 

 

Fonte: (STRIANO, 2015).  

 

Figura 2 - Alongamento 

 

Fonte: (LUIZ, 2015). 
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Figura 3 - Extensão lombar 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 460). 

  

Figura 4 - Alongamento da coluna lombar 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p.  468 e 470). 

 

Figura 5 - Alongamento dos músculos iliopsoas, reto femoral e sartório 

 

Fonte: (KUTTNER, 2017) 

 

 Exercícios de estabilização segmentar lombar:  
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São utilizados com a finalidade de estabilizar a coluna lombar, protegendo-a 

contra o desgaste excessivo.  Descritos como de baixa intensidade, isometria e 

sincronia dos músculos profundos do tronco, atuando diretamente no alívio da dor. 

São trabalhados os músculos lombares, principalmente o multífido lombar que tem 

um potencial maior de estabilização e os abdominais, especialmente o transverso do 

abdômen que apresenta a função de antecipação de movimentos gerais e 

estabilidade (FRANÇA, 2008). 

O paciente foi instruído na ativação dos músculos estabilizadores centrais da 

coluna lombar, onde primeiramente antes dos exercícios, manteve a posição neutra 

da coluna, sem realizar anteversão e retroversão pélvica, mantendo a contração 

abdominal e controle de forma isométrica. Foi explicado a contração do músculo 

transverso do abdômen: Paciente em decúbito dorsal, colocando as mãos nas 

últimas costelas e puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, nesse momento 

empurrar o umbigo contra a coluna lombar, não elevando as costelas e nem 

prendendo a respiração, mantendo a contração. Após, a contração do transverso 

abdominal foi realizada em várias posturas, como em quatro apoios e em posição 

ortostática associada à ativação do músculo multífido, sem movimento para 

consciência da contração, efetuando-se em duas séries, com contração de forma 

isométrica mantida por dez segundos na primeira semana, aumentando para quinze 

segundos na segunda semana. 

  Progredindo na terceira semana para a contração associada ao uso da carga 

dos membros para progressão da estabilização dinâmica dos músculos abdominais 

através da flexão e extensão de joelho e quadril e elevação dos membros inferiores, 

com duas séries de cada movimento. E uso da carga dos membros para progressão 

da estabilização básica dos músculos extensores lombares através da posição em 

quadrupedia e flexão de um membro superior e do membro inferior contralateral, e 

em decúbito ventral, estendendo os membros inferiores e elevando a cabeça, 

membros superiores e tronco, sendo executadas duas repetições, com contração 

isométrica durante quinze segundos. Estes foram realizados durante duas semanas.  

Após a quarta semana, foi incluído o reforço do tronco através da posição 

quadrupedia realizando os exercícios de deslizamento do membro inferior por duas 

séries de dez repetições, e flexão de um membro superior e do membro inferior 

contralateral, mantendo a contração isométrica por vinte segundos, durante duas 

séries; também controle dos abdominais através da posição supino com movimentos 
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alternados de membros inferiores (bicicleta) e alternando os membros superiores e 

inferiores, realizados três séries de dez repetições em cada lado.  

Após a sexta semana, juntamente com os exercícios de reforço de tronco e 

controle dos abdominais, foram realizados a ponte lateral com o paciente em 

decúbito lateral apoiado sobre o antebraço e membro inferior; e prancha com o 

paciente em decúbito ventral, com apoio dos cotovelos, antebraço e pés no solo, 

mantendo o tronco, quadril e pernas suspensos, executando estes, em duas séries, 

com 20 segundos mantidos em contração isométrica. Todas as progressões foram 

realizadas em associação com o controle dos músculos abdominais. 

 

Figura 6 - Contração do músculo transverso do abdômen em quatro apoios 

 

Fonte: (FRANÇA, 2008). 

 

Figura 7 -  Co-contração dos multífidos e do transverso do abdome 

 

 Fonte: (FRANÇA, 2008). 
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Figura 8 - Uso da carga dos membros para progressão da estabilização básica dos 

músculos abdominais em decúbito 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 482). 

 

Figura 9 - Uso da carga dos membros para progressão da estabilização básica dos 

músculos extensores lombares 

 

 

 

 Fonte: (KISNER, 2009, p. 483). 

 

Figura 10 - Reforço do tronco e controle dos músculos abdominais 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 484). 
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Figura 11 - Ponte lateral 

 

Fonte: (FRANÇA, 2008). 

 

Figura 12 - Exercício de prancha, abdome em contração, mantendo a estabilidade 

da pelve e da caixa torácica 

 

Fonte: FRANÇA, 2008. 

 

 Exercícios ativos cinesioterapêuticos:  

Consiste no treino programado e ordenado de movimentos do corpo, posturas 

ou atividades físicas que visam a reabilitação ou prevenção de comprometimentos, 

favorecer a função física, impedir ou diminuir fatores de risco relacionados á saúde e 

para potencializar a saúde em geral, e o preparo físico, a fim de proporcionar bem-

estar ao paciente (KISNER, 2009).  

Os exercícios propostos foram para grupos musculares da coluna vertebral e 

abdômen, realizados de forma ativa e dinâmica, sempre associados à respiração e 

contração dos músculos abdominais, iniciando a partir da quinta semana com três 

séries com dez repetições; e na sétima e oitava semanas, três séries de 12 

repetições. Realizados através de exercício de flexão anterior da coluna vertebral e 

extensão de forma dinâmica com o paciente em posição ortostática; movimentos da 

coluna associados à anteversão e retroversão pélvica na posição quadrupedia; 

exercício de ponte com elevação da pelve de forma dinâmica; manutenção da 

postura ponte com os movimentos de marchar no lugar e extensão de um membro 

superior com o inferior contralateral; elevação de membro inferior para fortalecimento 
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de músculos abdominais em posição supino; e em prono elevação dos membros 

inferiores e tronco.  

 

Figura 13 - Exercício dinâmico de flexibilidade da coluna vertebral e dos músculos 

isquiotibiais 

 

Fonte: (STRIANO, 2015, p. 116) 

 

Figura 14 - Exercício dinâmico de flexibilidade para extensores lombares e abdômen 

 

 

Fonte: (STRIANO, 2015, p. 124) 

 

Figura 15 - Exercício de ponte 

 

Fonte: (STRIANO, 2015, p. 130). 
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Figura 16 - Manutenção da postura de ponte para controle de tronco e força do 

glúteo máximo, com os movimentos em A marchando no lugar e B extensão dos 

membros. 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 496). 

 

Figura 17 - Fortalecimento dos músculos abdominais inferiores 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 490). 

 

Figura 18 - Fortalecimento do tronco e extensores do quadril 

 

Fonte: (KISNER, 2009, p. 492). 

 

7.9 Análise Estatística 

 

 Os dados foram expostos através de números absolutos e porcentagens para 

variáveis qualitativas e média e desvio padrão, e mediana e intervalo interquartil 

para dados quantitativos, conforme distribuição das variáveis que foram verificadas 

através do teste de Shapiro-wilk. A comparação entre o pré e o pós intervenção do 
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grupo foi realizada por meio do teste T de student dependente (distribuição normal) 

e o teste de Wilcoxon (distribuição não normal). As análises foram realizadas com o 

programa PAST versão 3.16, com nível de significância estabelecido de 5% com 

p≤0.05. 

 

7.10 Aspectos Éticos 

 

As participantes da amostra receberam informações sobre a pesquisa e seus 

propósitos, atendendo as normas da Portaria 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. As voluntárias 

participaram da pesquisa por livre e espontânea vontade, após o esclarecimento do 

projeto, no qual assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Este estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade no qual foi desenvolvido, com parecer de aprovação 

3.548.992. 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Finalizaram este estudo 17 mulheres com idade expressa em média e desvio 

padrão de 54,1±3,1 anos. As características demográficas das participantes estão 

representadas na tabela 1.  

 

Tabela 1 -Caracterização demográfica das participantes. 

 

                                              n= número de indivíduos; %= porcentagem 

n %

Sexo Feminino 17 100

Fundamental incompleto 6 35,2

Fundamental completo 1 5,9

Médio incompleto 4 23,5

Médio completo 1 5,9

Superior incompleto 2 11,7

Superior completo 3 17,6

Aposentada 6 35,2

Agricultora 1 5,9

Dona de casa 5 29,4

Diarista 4 23,5

Agente comunitária de saúde 1 5,9

Variáveis

Grau de 

escolaridade

Ocupação
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 Corroborando com o estudo atual, ZANUTO (2015), encontrou que a dor 

lombar associou-se ao sexo feminino, que pode ser justificada por trabalhos 

domésticos associados a atividades ocupacionais; também constatou que os grupos 

de maior idade apresentaram maior ocorrência desse desfecho, principalmente a 

partir dos 45 anos de idade.  

Provavelmente há ocorrência maior de lombalgia na população feminina pelas 

características anatômicas e funcionais específicas dessa população como menor 

estatura, menor quantidade de massa óssea e muscular e articulações mais frágeis 

e menos adaptadas ao esforço físico excessivo (BOTTAMEDI, 2016). 

Os resultados da pesquisa atual demonstraram que a maioria das 

participantes apresentou baixo nível de escolaridade, o que também foi apresentado 

pelo estudo de ZANUTO (2015), onde encontrou associação deste fator com a dor 

lombar, o que pode ser explicado pelo fato de que pessoas com menor grau de 

escolaridade geralmente ficam sujeitas a maiores cargas de trabalho, reportando 

também menor prática de atividade física. Além disso, PONTE (2005), descreve que 

quanto mais inferior for o grau de educação, maior a prevalência de lombalgia, pois 

pessoas com um nível maior de informação têm maior capacidade de se proteger 

contra o aparecimento da lombalgia e procurar tratamento adequado quando, por 

ventura, apresentarem sinais e sintomas álgicos relacionados à referente morbidade. 

 Observou-se nesse estudo a prevalência de atividades ocupacionais 

relacionadas a trabalhos domésticos, o que pode ser um fator desencadeante para a 

lombalgia crônica. SILVA, (2017), também relata que algumas ocupações 

demandam posturas com contínuas tensões e esforços abundantes em 

determinados grupos musculares, onde a exposição contínua leva a sobrecarga 

muscular e articular, ocasionando as manifestações clínicas da lombalgia. Da 

mesma forma, de acordo com (RIBEIRO, 2019), situações nos afazeres, como ficar 

na mesma posição por longos períodos, movimentos repetitivos, forçados, e 

recorrentes de flexão e inclinação da coluna vertebral, bem como o levantamento de 

peso, podem prejudicar o sistema estabilizador da coluna lombar, acarretando em 

disfunções musculoesqueléticas.  

A dor, característica da lombalgia está localizada na região inferior da coluna 

vertebral entre o último arco costal e a prega glútea com presença ou ausência de 

rigidez (ALFIERI, 2008). Esta interfere na tática de ativação muscular em atividades 

dinâmicas e afeta a interação de diferentes músculos numa ação especifica, o que 
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pode modificar a coordenação muscular no começo do movimento e o controle 

motor para manter uma tarefa (CAMARGO, 2012). 

Quanto ao quadro álgico das mulheres, obteve-se uma relevante diminuição, 

pois houve diferença estatisticamente significativa entre a avaliação pré-intervenção 

e pós-intervenção através da EVA, sendo o valor de p= 0,000001 (figura19).  

 

Figura 19 - Comparação dos níveis de dor na coluna lombar de acordo com a Escala 

Visual Analógica da dor (EVA), antes e após a intervenção fisioterapêutica, com 

dados expressos em mediana e intervalo interquartil. Análise estatística realizada 

através do teste Wilcoxon, com p ≤0,05. 

 

 

 

Na avaliação pré-intervenção, as participantes apresentavam um quadro 

álgico intenso de acordo com a EVA, diferentemente da avaliação pós-intervenção, 

onde o quadro álgico foi considerado moderado pelas participantes.  

Em um estudo executado por ARINS (2016), envolvendo 25 pacientes com 

dor lombar crônica, de ambos os gêneros com idade média 50,5 anos, onde 

realizou-se exercícios terapêuticos, visando ao alongamento dos músculos 

isquiotibiais e paravertebrais, seguido de exercícios de estabilização segmentar com 

fortalecimento isométrico da musculatura abdominal e exercícios de ponte, quatro 

apoios e elevação de tronco. O tratamento proposto mostrou-se benéfico para os 
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pacientes envolvidos no estudo, pois houve diminuição do quadro álgico, onde antes 

da intervenção a média era de 3 e após a intervenção foi de 0,7, com um p ≤0,05. 

Já em outro estudo, realizado por SIQUEIRA (2013), utilizando a técnica de 

estabilização segmentar, constatou-se o aumento do trofismo muscular dos 

multífidos e melhora da capacidade de recrutamento dos estabilizadores lombares, o 

que acarretou na diminuição da dor lombar nos indivíduos. Esses dados se 

confirmam no estudo de REINEHR (2008), que após o período de tratamento com 

essa técnica, ocorreu ausência ou diminuição significativa da dor lombar em todos 

os indivíduos devido ao aumento da força estabilizadora do complexo lombo-pélvico, 

em especial os multífidos e transverso do abdômen. 

Ambos os estudos acima abordados condizem com a presente pesquisa na 

metodologia de intervenção usada para a lombalgia, pois também enfocaram na 

região do core para diminuir o quadro álgico dos indivíduos, fato esse que está 

consistente na literatura como sendo um protocolo eficaz. 

Segundo WANG (2012), em sua metanálise, demonstrou que exercícios que 

trabalham o core abdominal são mais eficazes em curto prazo para a diminuição do 

quadro álgico quando comparados a exercícios de condicionamento físico geral. 

Estes dados se confirmam também em revisões de literatura que descrevem que 

tanto os exercícios de estabilização como os convencionais cinesioterápicos 

melhoraram significativamente a dor, função e qualidade de vida nos indivíduos com 

dor lombar crônica (HAYDEN, 2005; STANDAERT, 2008). 

Além das alterações musculoesqueléticas, os distúrbios psicológicos como 

depressão ou outros problemas emocionais podem estar associados em pacientes 

com lombalgia crônica, o que leva a maiores incapacidades funcionais, levando a 

diminuição da qualidade de vida (FERREIRA, 2011). Os fatores psicológicos e 

desordens psiquiátricas assumem relevância quanto aos fatores de risco para a 

lombalgia, contribuindo para sua cronicidade (PONTE, 2005). 

Em relação à qualidade de vida avaliada através do questionário WHOQOL-

bref, obteve-se diferença estatisticamente significativa em cada domínio após a 

intervenção. (Tabela 2.) 
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Tabela 2 - Diferença entre a qualidade de vida das participantes, avaliada através do 

Questionário The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref) antes e 

após a intervenção. Análise estatística realizada através do teste de Wilcoxon e 

teste T de Student Pareado, com p≤ 0,05. 

 

n: número de participantes;: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; : dados 

expressos em média e desvio padrão; Av.: avaliação. 

 

Quanto às questões um e dois do questionário que se referem à avaliação da 

qualidade de vida e a satisfação com a saúde, na pré- intervenção o resultado foi 

regular, evoluindo na pós-intervenção para um resultado considerado bom de acordo 

com o WHOQOL-bref. Já o domínio físico apresentou antes da intervenção um 

resultado de que necessita melhorar e após a intervenção, este foi considerado 

regular, sugerindo que houve melhora clínica e estatística para estas variáveis.  

Corroborando com o presente estudo, SHAUGHNESSY (2004), examinou a 

eficácia de um programa de exercícios de estabilização lombar na melhoria da 

qualidade de vida em 41 pacientes com dor lombar crônica, os quais foram divididos 

em um grupo de tratamento por 10 semanas e um controle que não recebeu 

intervenção. Melhorias significativas foram observadas em todos os domínios no 

grupo de tratamento, enquanto os indivíduos controle não demonstraram mudança 

ou piora significativa, sugerindo que um programa de estabilização lombar é eficaz 

para melhorar a qualidade de vida. 

No estudo atual, os domínios psicológico, relações sociais e meio ambiente 

não apresentaram mudanças quanto a classificação regular, embora tenham havido 

diferença estatisticamente comprovada entre os valores pré e pós intervenção. 

Todos estes dados podem sugerir que o tempo de intervenção pode ter sido curto 

para promover melhoras efetivas em todos os domínios referentes à qualidade de 

vida das participantes estudadas. Fato este demonstrado por ADORNO (2013), onde 

Pré-intervenção Pós-intervenção Valor de p

Av. da Qualidade de vida 3 (2-4) 4 (4-4) 0,0009

Satisfação com a saúde 3 (2-4) 4 (3,5-4) 0,0002

Domínio físico 2,6±0,7 3,6±0,6 0,0000014

Domínio psicológico 3,2±0,6 3,9±0,5 0,0001

Relações sociais 3,3±0,8 3,7±0,6 0,009

Meio ambiente 3,4±0,4 3,8±0,4 0,0008

n:17
DOMÍNIOS
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realizou uma intervenção fisioterapêutica para lombalgia, e após um período de três 

meses, obteve uma melhora significativa em todos os domínios avaliados através do 

questionário SF-36, inclusive os aspectos sociais e saúde mental, mas 

diferentemente desta pesquisa, o tempo de intervenção utilizado pelo referido autor 

foi maior. 

Em outro estudo realizado por MOSER (2012), onde executou exercícios de 

estabilização segmentar lombar associado a orientações por um programa de escola 

de coluna, verificou que após 18 encontros, a qualidade de vida avaliada pelo 

questionário SF 36 melhorou na maioria dos domínios, não tendo relevância os 

domínios de estado geral e saúde mental. Da mesma forma, TSUKIMOTO (2006) 

avaliou a qualidade de vida pelo questionário SF 36, após um período de 

intervenção. Foram realizadas avaliações após 1 mês, 4 meses e 1 ano da data da 

avaliação inicial, sendo que somente encontrou diferença significativa na maioria dos 

domínios após 4 meses, não sendo observados ganhos estatisticamente 

significantes nos domínios aspectos sociais, emocionais e saúde mental. 

Apesar do questionário de qualidade de vida aplicado ser diferente do estudo 

atual, também não encontramos no aspecto psicológico uma melhora clínica. O que 

é colocado por MOSER (2012) que questões psicológicas requerem um período 

maior para relevância clínica, uma vez que constituem um lado subjetivo e lento de 

abordagem.  

Nas avaliações da incapacidade funcional através do questionário de Roland 

Morris, houve uma diminuição estatisticamente significativa desta variável após o 

protocolo fisioterapêutico (p= 0,00000001), demonstrado na figura 20. Onde as 

participantes foram quase consideradas incapacitadas funcionalmente, pois o ponto 

de corte é o valor de 14, e após a intervenção estas diminuíram consideravelmente a 

tendência à incapacidade funcional.  
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Figura 20 - Comparação da incapacidade funcional pelo questionário de Roland 

Morris, antes e após a intervenção, com dados expressos em média e desvio 

padrão. Análise estatística realizada com o teste t de Student pareado, com um 

p≤0,05. 

 

 

A diminuição da tendência à incapacidade funcional comprovada no presente 

estudo, provavelmente, ocorreu devido à efetividade da intervenção, fato este que 

está de acordo com dados existentes na literatura, demonstrando que exercícios 

terapêuticos específicos possibilitam a contração independente dos músculos 

profundos do tronco, sendo efetivo para redução de incapacidades funcionais 

(WANG, 2012). Sendo a capacidade funcional importante para efetuar as tarefas 

sem ajuda, indispensável para possibilitar uma melhor qualidade de vida 

(MASCARENHAS, 2011). 

O estudo de PEREIRA (2010) reforça os resultados obtidos neste trabalho, 

onde participaram 12 mulheres, demonstrando que um programa de seis semanas 

de exercícios de estabilização segmentar lombar, realizados duas vezes semanais 

foi eficaz na redução da dor e na incapacidade funcional na lombalgia mecânico-

postural, constatando assim ser um método efetivo de tratamento de lombalgias. 

KOBILL (2017) relatou uma melhora da funcionalidade nas atividades de vida diária 

após aplicação de um protocolo de exercícios de estabilização segmentar lombar em 
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12 indivíduos, com relevância estatística após a intervenção, melhorando a função 

lombar e promovendo alívio do quadro álgico em somente seis sessões.  

Segundo a pesquisa de NETO (2017), foi avaliada a eficácia de técnicas de 

estabilização segmentar lombar e alongamento muscular, onde os indivíduos foram 

divididos em dois grupos, recebendo 12 sessões. Observou-se que ambos os 

grupos melhoraram o desfecho de incapacidade funcional avaliada através do 

Questionário de Incapacidade de Roland Morris, demonstrando que tanto a técnica 

de estabilização segmentar lombar quanto ao alongamento muscular mostram ser 

benéficos na funcionalidade de pacientes com dor lombar crônica. Fato este que 

confirma o estudo atual, onde utilizou-se essas duas técnicas como protocolo de 

tratamento. 

Em relação à flexibilidade da coluna lombar avaliada através do teste de 

Schober, observou-se uma melhora estatisticamente significativa após a intervenção 

onde p= 0,000003. Antes da intervenção, as participantes do estudo apresentavam 

baixa flexibilidade lombar e após a intervenção, esta foi considerada normal pelo 

referido teste. (figura 21).  

 

Figura 21 - Diferença entre a flexibilidade da coluna lombar pré e pós intervenção 

das participantes, verificada através do Teste de Schober. Dados expressos em 

mediana e intervalo interquartil, sendo utilizado o teste estatístico Wilcoxon, com um 

p ≤0,05. 

 



43 
 

 

Esses achados sugerem que os exercícios de alongamentos foram efetivos 

na pesquisa atual, uma vez que essa prática é eficaz no tratamento de diversos 

transtornos do sistema musculoesquelético, inclusive para amenizar o desconforto 

lombar, sendo um recurso preferível para o aumento da flexibilidade, auxiliando 

desta forma a reduzir o stress biomecânico, uma vez que a inatividade física reduz a 

flexibilidade lombar e da cadeia muscular posterior de membros inferiores, 

prejudicando a mobilidade articular (SILVA, 2017). Fato este também encontrado no 

estudo de PUPPIN (2011), onde houve uma melhora significativa da flexibilidade 

após aplicação de um programa de alongamentos musculares em 55 pacientes com 

lombalgia crônica inespecífica.  

BOTTAMEDI (2016), comparou a eficácia da estabilização segmentar lombar 

em 2 grupos, um recebendo somente esta técnica e o outro grupo, esses exercícios 

em associação a orientações ergonômicas, duas vezes na semana durante oito 

semanas. Quanto às questões relacionadas à mobilidade, como a flexibilidade 

lombar pelo teste de Schober e do ângulo poplíteo para os músculos isquiotibiais, 

observou-se que em ambos os grupos houve melhora significativa. Sugerindo que 

os exercícios de estabilização segmentar lombar também são efetivos para a 

melhora da flexibilidade em pacientes com lombalgia. 

 

8.1 Perspectivas Futuras 

 

Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, sugere-se para futuras 

pesquisas um número amostral maior e que o tempo de intervenção seja de no 

mínimo três meses para observar se há melhora clínica em todos os aspectos 

relacionados à qualidade de vida.  

Também seria importante realizar uma avaliação da capacidade de 

recrutamento voluntário dos músculos estabilizadores lombares (multífidos e 

transverso abdominal) através de uma Unidade Pressórica de Biofeedback, pois é 

um equipamento simples, de baixo custo e fácil utilização. Isto provavelmente 

favoreceria uma melhor resposta na ativação dos músculos profundos, uma vez que 

o uso da informação visual permite uma melhor conscientização da contração 

muscular, podendo até ser demonstrado se foram efetivos os exercícios de 

estabilização no controle motor após a intervenção. 
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 Além disso, sugere-se o incremento de um grupo controle, para servir como 

referência-padrão às variáveis, permitindo comparar se o tratamento foi efetivo 

no grupo experimental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos resultados obtidos, o programa de exercícios de cinesioterapia 

associado à estabilização segmentar lombar foi efetivo no alívio do quadro álgico, 

aumento da flexibilidade lombar e diminuição de incapacidades funcionais, bem 

como auxiliou na melhora da maioria dos domínios referentes à qualidade de vida 

das mulheres estudadas com lombalgia crônica.   

 Devido à importância do assunto, torna-se necessário que se amplie o 

desenvolvimento desta prática no âmbito da saúde pública tanto como forma de 

prevenção de agravos, como reabilitação desta morbidade, visto que foi uma 

atividade que trouxe efeitos benéficos para os indivíduos que participaram.  
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 
URI – CAMPUS SÃO LUIZ GONZAGA 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que denomina-se 

“EFETIVIDADE DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À ESTABILIZAÇÃO 
SEGMENTAR LOMBAR EM MULHERES COM LOMBALGIA CRÔNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS” que está vinculada ao curso de 
graduação em Fisioterapia, Departamento de Ciências da Saúde, da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Campus São Luiz 
Gonzaga. A pesquisadora responsável por esta pesquisa é: Clarissa Ruschel 
Cavalheiro desta Instituição. 

O objetivo principal deste projeto é verificar a efetividade da cinesioterapia 
associada à estabilização segmentar lombar em mulheres com lombalgia crônica do 
município de São Luiz Gonzaga-RS. Os objetivos específicos desta pesquisa são: 
“Diminuir o quadro álgico, melhorar a qualidade de vida, reduzir limitações funcionais 
e melhorar a flexibilidade da coluna lombar.” 

A sua colaboração consistirá em responder uma avaliação fisioterapêutica, na 
qual serão obtidas algumas informações como dados pessoais e sociais, diagnóstico 
clínico e uma breve anamnese. Você identificara em uma escala visual analógica 
(EVA) o quanto de dor você apresenta no momento; responderá a um questionário 
de qualidade de vida o WHOQOL-BREF, e um de incapacidade funcional 
denominado Questionário de Incapacidade de Roland Morris. Também será 
realizado o Teste de Schober para análise da flexibilidade da coluna lombar. Após 
as avaliações, você será convidada a participar de um grupo com um encontro 
semanal por um período de três meses, e duração de uma hora, onde serão 
realizadas as intervenções. O programa de exercícios será constituído por 
alongamentos ativos de cadeias musculares e mobilizações articulares, para coluna 
vertebral com enfoque na lombar, para melhorar a mobilidade e flexibilidade; 
exercícios estabilização segmentar lombar onde você será instruída na ativação dos 
músculos estabilizadores centrais da coluna lombar, progredindo para a contração 
associada ao uso da carga dos membros para progressão da estabilização 
dinâmica; e os exercícios cinesioterapêuticos ativos de coluna vertebral e músculos 
abdominais. Ao final da execução do programa você será reavaliada.  

 
As avaliações e a intervenção somente serão realizadas se houver sua 

autorização. Você concorda com a realização das avaliações e intervenção?    
(   ) Sim  (   ) Não 
O conteúdo da coleta de dados será utilizado na produção da pesquisa e 

também na produção de artigos. Os nomes reais dos participantes da pesquisa 
serão preservados, assim como informações que possam revelar a identificação da 
participante. A participação nesse estudo é voluntária, portanto não envolve custos 
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aos participantes. Se houver qualquer despesa decorrente de sua participação na 
pesquisa você será ressarcido integralmente quanto a estes custos. 

Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Mesmo 
assim, se você desejar, nos comprometemos a fornecer todas as informações e 
explicações referente aos resultados da pesquisa logo após ela ser finalizada.  

Esperamos que o estudo proporcione maior entendimento sobre as suas 
condições fisiológicas e funcionais, observadas a partir dos testes. As sessões de 
fisioterapia, através da cinesioterapia e estabilização segmentar lombar promoverão 
sua melhora gradual, quanto ao alívio do quadro álgico, melhora da qualidade de 
vida, funcionalidade e flexibilidade da coluna lombar. 

Caso você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer 
momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação não traz 
complicações legais. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida 
não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito 
importante para a execução da pesquisa. 

Os procedimentos obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos conforme a Resolução no466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os 
procedimentos usados oferecem um risco moderado a você já que pode promover 
pequenos desconfortos durante a execução.  

A avaliação fisioterapêutica, o questionário The World Health Organization 
Quality of Life – WHOQOL-bref, a análise de incapacidade funcional pelo 
questionário de Roland Morris e a avaliação da dor através da Escala Visual 
Analógica da Dor (EVA) não oferecem riscos físicos, apenas podem gerar 
constrangimento, sendo que você não precisará responder, caso sinta-se 
constrangida. E o teste de Schober oferece risco mínimo, podendo ocorrer leve 
vertigem. Durante a execução do programa de exercícios, você poderá sofrer leves 
desconfortos articulares e musculares. Caso isso ocorra estou habilitada a ajuda-la a 
amenizar a vertigem e desconfortos articulares e musculares através da prestação 
dos primeiros socorros necessários. Se ocorrer vertigem durante o Teste de 
Schober, você será colocada sentada em uma cadeira até a normalização, 
realizando uma nova tentativa, se persistir, não precisará realizar o teste; e caso 
sinta desconfortos articulares e musculares durante a execução da intervenção, será 
interrompido o exercício momentaneamente e você será avaliada individualmente, e 
conforme a avaliação promover-se-á descanso para reverter o quadro e assim 
retomar o exercício, se persistirem os desconfortos, não será realizado o exercício 
nesse momento. Se julgar necessário, você será encaminhada para o atendimento 
médico especializado, no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sem 
maiores prejuízos a você. Caso você sofra qualquer tipo de dano maior previsto ou 
não resultante de sua participação no estudo, além do direito à assistência imediata, 
integral e gratuita, você tem direito à indenização, conforme itens III.2.0,IV.4.c, V.3, 
V.5 e V.6 da Resolução CNS 466/12. 

Os dados confidenciais da pesquisa serão guardados em local seguro, na 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI – Campus São 
Luiz Gonzaga a qual a pesquisadora faz parte, por um prazo de 5 anos. Após esse 
prazo, tais documentos passarão por um processo de reciclagem. Caso houver 
dúvidas em relação a esta pesquisa, entre em contato com a pesquisadora 
responsável, através do telefone (55) 996068700 e ainda pelo email: 
clariruschel@gmail.com 

Em caso de dúvida quanto à condução ética deste estudo, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da URI Campus São Luiz Gonzaga. O Comitê 
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de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes 
da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o Comitê tem o papel de avaliar e 
monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 
éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 
maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Tel e Fax - (55) 33528184. E-
Mail: cep@saoluiz.uri.edu.br 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep): 
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879. E-Mail: conep@saude.gov.br 

 
Solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida para participar 

desta pesquisa, em duas vias, uma para você e uma para o pesquisador. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIMENTO 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados eu, 
___________________________________________________________________
______________ de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em 
participar da pesquisa EFETIVIDADE DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À 
ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR LOMBAR EM MULHERES COM LOMBALGIA 
CRÔNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS. 
 

_________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

_________________________ 
Pesquisadora: Clarissa Ruschel Cavalheiro 

 
 
Local e data:________________________________________ 
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ANEXO B - Termo de Autorização Institucional 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

São Luiz Gonzaga, março de 2019. 
Ilustríssimo Senhor  
 
Eu, Clarissa Ruschel Cavalheiro, responsável pelo projeto de pesquisa 

intitulado “EFETIVIDADE DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À ESTABILIZAÇÃO 
SEGMENTAR LOMBAR EM MULHERES COM LOMBALGIA CRÔNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS”, venho pelo presente solicitar vossa 
autorização para realizar esta pesquisa no setor de Fisioterapia da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Este projeto de pesquisa atende o disposto na Resolução CNS 466 de 12 de 
dezembro de 2012 e tem como objetivos diminuir o quadro álgico, melhorar a 
qualidade de vida, reduzir limitações funcionais e melhorar a flexibilidade da coluna 
lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga-RS. 
Os procedimentos adotados para a realização desta pesquisa serão avaliação, 
intervenção e reavaliação fisioterapêutica. As participantes da pesquisa serão 
submetidas a uma avaliação fisioterapêutica para caracterização da amostra quanto 
aos dados clínicos e demográficos, a partir do preenchimento de uma ficha de 
avaliação, e através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA), será quantificado a 
intensidade da dor lombar. Também será aplicado o questionário de avaliação da 
qualidade de vida- The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref), e 
realizada a análise da incapacidade funcional através do Questionário de 
Incapacidade de Roland Morris e da flexibilidade da coluna lombar pelo Teste de 
Schober. Após as avaliações, as voluntárias serão convidadas a participar de um 
grupo com um encontro semanal por um período de três meses, e duração de uma 
hora, onde serão realizadas as intervenções. O programa de exercícios será 
constituído por alongamentos ativos de cadeias musculares e mobilizações 
articulares, para coluna vertebral com enfoque na lombar, para melhorar a 
mobilidade e flexibilidade; exercícios estabilização segmentar lombar onde a 
paciente será instruída na ativação dos músculos estabilizadores centrais da coluna 
lombar, progredindo para a contração associada ao uso da carga dos membros para 
progressão da estabilização dinâmica; e os exercícios cinesioterapêuticos ativos de 
coluna vertebral e músculos abdominais. Ao final da execução do programa as 
pacientes serão reavaliadas.  

Esta atividade apresenta risco moderado às participantes da pesquisa, já que 
podem ocorrer pequenos desconfortos durante a execução. A avaliação 
fisioterapêutica, o questionário The World Health Organization Quality of Life – 
WHOQOL-bref, a análise de incapacidade funcional pelo questionário de Roland 
Morris e a avaliação da dor através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA) não 
oferecem riscos físicos, apenas podem gerar constrangimento, sendo que as 
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participantes da pesquisa não precisarão responder, caso sintam-se constrangidas. 
E o teste de Schober oferece risco mínimo, podendo ocorrer leve vertigem. Durante 
a execução do programa de exercícios, as participantes da pesquisa poderão sofrer 
leves desconfortos articulares e musculares. Caso isso ocorra estou habilitada a 
ajuda-la a amenizar a vertigem e desconfortos articulares e musculares através da 
prestação dos primeiros socorros necessários. Se ocorrer vertigem durante o Teste 
de Schober, a participante será colocada sentada em uma cadeira até a 
normalização, realizando uma nova tentativa, se persistir, não precisará realizar o 
teste; e caso sinta desconfortos articulares e musculares durante a execução da 
intervenção, será interrompido o exercício momentaneamente e a voluntária será 
avaliada individualmente, e conforme a avaliação promover-se-á descanso para 
reverter o quadro e assim retomar o exercício, se persistirem os desconfortos, não 
será realizado o exercício nesse momento. Se julgar necessário será encaminhada 
para o atendimento médico especializado, no mesmo prédio da Secretaria Municipal 
de Saúde, sem maiores prejuízos a participante.  

Espera-se com esta pesquisa que as participantes fiquem cientes de suas 
condições fisiológicas e funcionais, observadas a partir dos testes. As sessões de 
fisioterapia, através da cinesioterapia e estabilização segmentar lombar promoverão 
a melhora gradual dos indivíduos, quanto ao alívio do quadro álgico, melhora da 
qualidade de vida, funcionalidade e flexibilidade da coluna lombar. Qualquer 
informação adicional poderá ser obtida através do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- 
URI Campus São Luiz Gonzaga. Tel e Fax - (55) 33528184. E-Mail: 
cep@saoluiz.uri.edu.br e pelo pesquisador responsável, através do telefone (55) 
996068700 ou e-mail: clariruschel@gmail.com. 

A qualquer momento vossa senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o 
desenvolvimento desta pesquisa que está sendo realizada e, sem qualquer tipo de 
cobrança e/ou explicação, poderá retirar sua autorização. Os pesquisadores estão 
aptos a esclarecer todos os pontos e, em caso de necessidade, dar indicações para 
solucionar ou contornar qualquer mal estar que possa surgir em decorrência da 
pesquisa. 

Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 
científicos, sendo que assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer 
dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição 
como nome, endereço e outras informações pessoais. Na eventualidade da 
participação nesta pesquisa causar qualquer tipo de dano aos participantes, nós, 
pesquisadores, nos comprometemos em reparar este dano, e/ou ainda prover meios 
para a reparação. A participação nesta pesquisa será totalmente voluntária, e não 
forneceremos por ela qualquer tipo de pagamento. 

 
Autorização Institucional 
 
Eu, Valmir Rosa Silveira, responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, na 

condição de Secretário Municipal de Saúde, declaro que fui informado dos objetivos 
e procedimentos da pesquisa “EFETIVIDADE DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À 
ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR LOMBAR EM MULHERES COM LOMBALGIA 
CRÔNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS”, concordo em autorizar a 
execução da mesma nesta instituição, bem como afirmo que esta instituição por mim 
responsável apresenta todas as condições para a execução da mesma. Caso 
necessário, a qualquer momento como instituição coparticipante desta pesquisa 
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poderei revogar esta autorização, se comprovada atividades que causem algum 
prejuízo à esta instituição ou a algum participante da pesquisa, ou ainda, que a 
mesma comprometa a intimidade, o anonimato e o sigilo da participação dos 
integrantes desta instituição. Declaro também, que não receberemos qualquer 
pagamento por esta autorização, bem como também os participantes não receberão 
qualquer tipo de pagamento por sua participação na presente pesquisa. 

Conforme Resolução CNS 466 de 12/12/2012, a pesquisa só terá início nesta 
instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos. 

 
Obs. Incluir ainda um carimbo da instituição coparticipante e/ou responsável. 
 
 

 
 

____________________________________ 
Pesquisadora 

Clarissa Ruschel Cavalheiro 
 
 

________________________________________ 
Responsável pela Instituição Coparticipante 

Secretário Municipal de Saúde 
Valmir Rosa Silveira 

 
  

Documento em duas vias: 

1a via instituição  

2a via pesquisadores 
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ANEXO C - Escala Visual Analógica da Dor (EVA) 
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ANEXO D - Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida 
The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref 

 
Instruções 

 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de 

vida, saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se 
você não tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha 
entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada.  

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. Por favor, tenha em 
mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas 
semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia 
ser: 

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3 4 5 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe 
dos outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você 
deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3  5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. Por 
favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a 
melhor resposta.  

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 
nem boa 

Boa 
Muito 
boa 

1 

Como você 
avaliaria sua 
qualidade de 

vida? 

1 2 3 4 5 

  
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

2 

Quão 
satisfeito(a) 

você está com a 
sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas 
nas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 
pouco 

Mais ou 
menos 

Bastante Extremamente 

3 

Em que medida você acha 
que sua dor (física) 

impede você de fazer o 
que você precisa? 

1 2 3 4 5 



58 
 

 

4 
O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você aproveita a 

vida? 
1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha 

que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue 

se concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu 
ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem se 
sentido ou é capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 
pouco 

Médio Muito Completamente 

10 
Você tem energia suficiente 

para seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
Quão disponíveis para você 
estão as informações que 
precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 
de lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se 
sentiu a respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 
nem bom 

Bom 
Muito 
bom 

15 
Quão bem você é 

capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

  
Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) 
você está com o 

seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 
Quão satisfeito(a) 

você está com 
sua capacidade 

1 2 3 4 5 
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de desempenhar 
as atividades do 
seu dia-a-dia? 

18 

Quão satisfeito(a) 
você está com 

sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) 
você está consigo 

mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
suas relações 

pessoais (amigos, 
parentes, 

conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) 

você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

o apoio que você 
recebe de seus 

amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) 
você está com  

as condições do 
local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) 
você está com o  
seu acesso aos 

serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) 
você está com 
o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou 

experimentou certas coisas nas últimas duas semanas. 

  Nunca 
Algumas 

vezes 
Freqüentemente 

Muito 
freqüentemente 

Sempre 

26 

Com que 
freqüência 
você tem 

sentimentos 
negativos tais 

como mau 
humor, 

1 2 3 4 5 
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desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário? 
..................................................................  
Quanto tempo você levou para preencher este questionário? 
.................................................................. 
Você tem algum comentário sobre o questionário?  
................................................................... 
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ANEXO E - Questionário de Incapacidade de Roland Morris 

 

Quando tem dores nas costas, pode sentir dificuldade em fazer algumas das 

coisas que normalmente faz. Esta lista contém frases que as pessoas costumam 

usar para se descreverem quando têm dores nas costas. Quando as ler, pode notar 

que algumas se destacam porque o descrevem hoje. Ao ler a lista, pense em si hoje. 

Quando ler uma frase que o descreve hoje, coloque-lhe uma cruz. Se a frase não o 

descrever, deixe o espaço em branco e avance para a frase seguinte. Lembre-se, 

apenas coloque a cruz na frase se estiver certo de que o descreve hoje. 

 
 

 1. Fico em casa a maior parte do tempo por causa das minhas 
costas. 

 2. Mudo de posição frequentemente para tentar que as 
minhas costas fiquem confortáveis. 

 3. Ando mais devagar do que o habitual por causa das minhas 
costas. 

 4. Por causa das minhas costas não estou fazendo nenhum 
dos trabalhos que habitualmente faço em casa. 

 5. Por causa de minhas costas, eu uso um corrimão para 
subir escadas. 

 6. Por causa das minhas costas, deito-me com mais 
frequência para descansar. 

 7. Por causa das minhas costas, tenho de me apoiar em 
alguma coisa para me levantar de uma poltrona. 

 8. Por causa das minhas costas, tento conseguir que outras 
pessoas façam as coisas por mim. 

 9. Visto-me mais lentamente do que o habitual por causa das 
minhas costas. 

 10. Eu só fico em pé por curtos períodos de tempo por causa 
das minhas costas. 

 11. Por causa das minhas costas, evito dobrar-me ou ajoelhar-
me. 

 12. Acho difícil levantar-me de uma cadeira por causa das 
minhas costas. 

 13. As minhas costas estão quase sempre a doer. 

 14. Tenho dificuldade em virar-me na cama por causa das 
minhas costas. 

 15. Não tenho muito apetite por causa das dores das minhas 
costas. 

 16. Tenho dificuldade em calçar meias por causa das dores 
das minhas costas. 

 17. Só consigo andar distâncias curtas por causa das minhas 
costas. 

 18. Não durmo tão bem por causa das minhas costas. 
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 19. Por causa da dor nas minhas costas, visto-me com a ajuda 
de outras pessoas. 

 20. Fico sentado a maior parte do dia por causa das minhas 
costas. 

 21. Evito trabalhos pesados em casa por causa das minhas 
costas. 

 22. Por causa das dores nas minhas costas, fico mais irritado e 
mal-humorado com as pessoas do que o habitual. 

 23. Por causa das minhas costas, subo as escadas mais 
devagar do que o habitual. 

 24. Fico na cama a maior parte do tempo por causa das 
minhas costas. 
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estágio da vida, 70 a 85% das pessoas sofrerão com dores na região lombar. Deste

modo, é um problema de saúde pública devido ás incapacidades que podem ser

adquiridas. A cinesioterapia é um tratamento conservador, que objetiva o alívio dos

quadros dolorosos, que pode ser associada aos exercícios de estabilização

segmentar lombar com a finalidade de melhorar o controle motor dos músculos

abdominais, lombares e profundos do tronco, que normalmente encontram-se
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com lombalgia crônica. As participantes da pesquisa serão submetidas a uma

avaliação fisioterapêutica, a partir do preenchimento de uma ficha de avaliação, e

através da Escala Visual Analógica da Dor (EVA), será quantificado a intensidade da

dor lombar. Também será aplicado o questionário de avaliação da qualidade de

vida- The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref), e realizada a

análise da incapacidade funcional através do Questionário de Incapacidade de

Roland Morris e da flexibilidade da coluna lombar pelo Teste de Schober. Após as

avaliações, as voluntárias serão convidadas a participar de um grupo com um

encontro semanal por um período de três meses, e duração de uma hora, onde

serão realizadas as intervenções. Ao final da execução do programa, as pacientes

serão reavaliadas. Resultados esperados: Do presente estudo são o alívio do

quadro álgico, a melhora da qualidade de vida, funcionalidade e flexibilidade da

coluna lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz

Gonzaga.

Verificar a efetividade da cinesioterapia associada à estabilização segmentar

lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga.

Objetivo da Pesquisa:

Segundo o autor da pesquisa, no que diz respeito aos riscos, as voluntárias da pesquisa poderão sofrer

riscos mínimos durante a execução, podendo ocorrer pequenos desconfortos. A avaliação fisioterapêutica, o

questionário The World Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref, a análise de incapacidade

funcional pelo questionário de Roland Morris e a avaliação da dor através da Escala Visual Analógica da Dor

(EVA) não oferecem riscos físicos, apenas podem gerar

constrangimento, sendo que as participantes da pesquisa não precisarão responder,

caso sintam-se constrangidas. E o teste de Schober oferece risco mínimo, podendo

ocorrer leve vertigem. Durante a execução do programa de exercícios, as

participantes da pesquisa poderão sofrer leves desconfortos articulares e

musculares. Para suporte a voluntária da pesquisa, o pesquisador responsável pelo estudo prestará os

primeiros socorros necessários para os eventuais desconfortos. Caso ocorra vertigem durante o Teste de

Schober, a participante será colocada sentada

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

97.800-000

(55)3352-8184 E-mail: cep@saoluiz.uri.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua José Bonifácio 3149
Centro

UF: Município:RS SAO LUIZ GONZAGA

Página 02 de  04

Karen
Textbox
   64



 URI - UNIVERSIDADE
REGIONAL INTEGRADA DO
ALTO DO URUGUAI E DAS

MISSÕES - CAMPUS SÃO LUIZ
GONZAGA

Continuação do Parecer: 3.548.992

em uma cadeira até a normalização, realizando uma nova tentativa, se persistir, não

precisará realizar o teste; e se a voluntária sentir desconfortos articulares e

musculares durante a execução da intervenção, será interrompido o exercício

momentaneamente e a voluntária será avaliada individualmente, e conforme a

avaliação promover-se-á descanso para reverter o quadro e assim retomar o

exercício, se persistirem os desconfortos, não será realizado o exercício nesse

momento. Se julgar necessário será encaminhada para o atendimento médico

especializado, no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

quanto aos benefícios, As participantes da pesquisa ficarão cientes de suas condições fisiológicas e

funcionais, observadas a partir dos testes. As sessões de fisioterapia, através da cinesioterapia e

estabilização segmentar lombar promoverão a melhora gradual dosindivíduos, quanto ao alívio do quadro

álgico, melhora da qualidade de vida,funcionalidade e flexibilidade da coluna lombar.

Este estudo é relevante para a área da saúde, pois avaliará a efetividade da cinesioterapia associada à

estabilização segmentar lombar em mulheres com lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Termos obrigatórios apresentados

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Inserir nos riscos que os riscos físicos são moderados e não mínimos como consta no projeto.

Recomendações:

Não há pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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(Coordenador(a))

Assinado por:

Folha de Rosto FOLHADEROSTOMARANA.pdf 07/08/2019
22:23:48

Clarissa Ruschel
Cavalheiro

Aceito

Cronograma CRONOGRAMAMARANA.pdf 06/08/2019
21:59:01

Clarissa Ruschel
Cavalheiro

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

ProjetoMaranaFinalCOMITE.pdf 06/08/2019
21:58:31

Clarissa Ruschel
Cavalheiro

Aceito
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APÊNDICE A - Ficha de Avaliação Fisioterapêutica 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

 

Data da avaliação: ____/____/____ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Gênero: ( ) M  ( ) F 

Data de nascimento: _____/_____/_____     Idade: _________   

End.:_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Cidade: ________________________ Estado: __________  

Telefone: _________________ 

Profissão: __________________      

Grau de escolaridade: __________________________      

Estado civil: ________________ 

Diagnóstico Clínico: _______________________________________ 

 

2. ANAMNESE 

 

Queixa principal: _________________________________________________ 

 

HDA:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Sedentarismo: (   ) Sim (   ) Não 

Qual atividade física pratica? ______________________________  
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Gestante: (   ) Sim (   ) Não 

 

Limitação física: (   ) Sim (   ) Não  

Qual: _______________________________ 

 

3. EXAME FÍSICO 

 

Teste de Schober: ________ cm 
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APÊNDICE B - Artigo Original 
 

EFETIVIDADE DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA À ESTABILIZAÇÃO 

SEGMENTAR LOMBAR EM MULHERES COM LOMBALGIA CRÔNICA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA-RS. 

 

SCALCÃO, Marana Pivoto¹ 

CAVALHEIRO, Clarissa Ruschel² 

VIEIRA, Rodrigo Casales da Silva³ 

 

RESUMO 

 

Introdução: A lombalgia é definida como qualquer dor persistente nas regiões inferiores da 

coluna lombar, lombossacra ou sacroilíaca, podendo causar incapacidades funcionais. A 

cinesioterapia é um tratamento conservador, que pode ser associada à estabilização segmentar 

lombar com a finalidade de melhorar o controle motor dos músculos abdominais e lombares, 

que normalmente encontram-se alterados em pacientes com dor lombar. Objetivo: Verificar a 

efetividade da cinesioterapia associada à estabilização segmentar lombar em mulheres com 

lombalgia crônica do município de São Luiz Gonzaga. Metodologia: Ensaio clínico não 

controlado, desenvolvido na Secretaria Municipal de Saúde, sendo a amostra constituída por 

17 mulheres com lombalgia crônica. As participantes foram submetidas a uma avaliação 

fisioterapêutica, onde foi quantificada a intensidade da dor lombar através da Escala Visual 

Analógica (EVA); aplicado o questionário de avaliação da qualidade de vida (WHOQOL-

Bref), também o Questionário de Incapacidade de Roland Morris e analisado a flexibilidade 

da coluna lombar pelo Teste de Schober. Após, as voluntárias participaram de um grupo por 

um período de dois meses, onde foram realizadas as intervenções baseadas em exercícios de 

cinesioterapia e estabilização segmentar lombar. Ao final do programa, as pacientes foram 

reavaliadas. Resultados: Obteve-se diferença estatisticamente significativa após a intervenção 

em todas as variáveis estudadas, com diminuição do quadro álgico e da tendência à 

incapacidade funcional pelas pacientes estudadas. A qualidade de vida apresentou 

significância estatística em cada domínio, não evidenciando relevância clínica somente nos 

aspectos psicológico, relações sociais e meio ambiente. A flexibilidade lombar aumentou, 

sendo considerada normal após a intervenção. Conclusão: A cinesioterapia associada à 

estabilização segmentar lombar foi efetiva no alívio do quadro álgico, aumento da 

flexibilidade lombar e diminuição de incapacidades funcionais, bem como auxiliou na 

melhora da maioria dos domínios referentes à qualidade de vida nas mulheres estudadas com 

lombalgia crônica. 

 

Palavras-chave: Lombalgia; Cinesioterapia; Estabilização. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Low back pain is defined as any persistent pain in the lower lumbar, 

lumbosacral or sacroiliac spine, which may cause functional disabilities. Kinesiotherapy is a 

conservative treatment that can be associated with segmental lumbar stabilization with 

improved motor control of abdominal and lumbar muscles, which is usually altered in patients 

with low back pain. Objective: To verify the effectiveness of kinesiotherapy associated with 

lumbar segmental stabilization in women with chronic low back pain in the city of São Luiz 

Gonzaga. Methodology: Uncontrolled clinical trial, developed at the Municipal Health 

Secretariat, and the sample consisted of 17 women with chronic low back pain. Participants 

underwent a physical therapy evaluation, which quantified the low back pain intensity through 

the Visual Analog Scale (VAS); the quality of life assessment questionnaire (WHOQOL-

Bref) was applied, as well as the Roland Morris Disability Questionnaire and the lumbar spine 

flexibility was analyzed by the Schober Test. Afterwards, the volunteers participated in a 

group for a period of two months, where interventions based on kinesiotherapy exercises and 

lumbar segmental stabilization were performed. At the end of the program, the patients were 

reevaluated. Results: A statistically significant difference was obtained after the intervention 

in all studied variables, with decreased pain and tendency to functional disability by the 

patients studied. Quality of life was statistically significant in each domain, not evidencing 

clinical relevance only in the psychological, social relations and environment aspects. Lumbar 

flexibility increased and is considered normal after the intervention. Conclusion: 

Kinesiotherapy associated with lumbar segmental stabilization was effective in relieving pain, 

increasing lumbar flexibility and decreasing functional disabilities, as well as helping to 

improve most domains related to quality of life in women with chronic low back pain. 

 

Keywords: Low back pain; Kinesiotherapy; Stabilization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A dor na coluna vertebral é um transtorno músculo-esquelético que causa problemas 

físicos, sendo que em algum estágio da vida, 70 a 85% das pessoas sofrerão com dores na 

região lombar. Deste modo, é um problema de saúde pública devido ás incapacidades que 

podem ser adquiridas (ADORNO, 2013; MASCARENHAS, 2011).  

 A lombalgia é definida como qualquer dor persistente nas regiões inferiores da coluna 

lombar, lombossacra ou sacroilíaca, devido a um desequilíbrio dessas estruturas, ocasionando 

diferentes sensações, dependendo da subjetividade de cada paciente (TOBO, 2010). Pode ser 

ocasionada por doenças inflamatórias, degenerativas, congênitas, deficiências musculares e 

neoplasias, mas também pode estar relacionada com diversas condições, como sexo, idade, 

peso corporal, atividades laborais e sedentarismo (BARBOSA, 2011; CAMARGO, 2012). 

Afeta ambos os sexos, principalmente entre as idades de 30 a 50 anos, sendo mais 

prevalente o feminino, variando desde uma dor momentânea á uma abundante e duradoura 

(ZANUTO, 2015). Além desta característica, os indivíduos ainda podem apresentar 

diminuição da amplitude de movimento e da força muscular, espasmos musculares, levando a 

alterações posturais e incapacidades funcionais (MASCARENHAS, 2011). 

 A forma crônica da lombalgia está entre as principais queixas dos pacientes com 

acometimentos da coluna vertebral, apresentando duração acima de 12 semanas, podendo 

ocasionar limitações nas atividades diárias, problemas emocionais e uma diminuição da 

qualidade de vida (ANTUNES, 2013). 

 Pela coluna lombar ser uma importante região corporal responsável pelo suporte de 

cargas, os músculos abdominais e lombares apresentam um papel fundamental na 

estabilização desse segmento (CAMARGO, 2012). Dessa forma, a terapêutica para a 

lombalgia é específica e minuciosa, sendo a fisioterapia um método primordial para a 

reabilitação do paciente, com recursos que visam intervir na dor e incapacidades, promover 

bem estar físico, mental e social, melhorando a qualidade de vida (MACEDO, 2009; 

BARROS, 2011). 

Deste modo, as alterações causadas pela lombalgia podem ser reduzidas pela execução 

frequente de exercícios físicos, pois provocam adaptações metabólicas e circulatórias 

favoráveis para os músculos e tecidos conectivos (BARROS, 2011). A cinesioterapia é um 

tratamento conservador, sendo um padrão ouro na reabilitação dos pacientes, atuando através 

de programas de exercícios que objetivam alívio dos quadros dolorosos, maior 
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condicionamento físico, alinhamento postural, melhora da força muscular, mobilidade e 

flexibilidade, proporcionando assim um melhor rendimento nas atividades de vida diária 

(ZIROLDO, 2015; ALVES, 2014). 

 Os exercícios para lombalgia podem ser realizados individualmente, em um grupo de 

indivíduos ou orientados para a execução em casa (LIZIER, 2012). Podendo ser enfocados os 

exercícios de estabilização segmentar lombar com a finalidade de melhorar a força e controle 

motor dos músculos abdominais, lombares e profundos do tronco, que normalmente 

encontram-se alterados em pacientes com dor lombar (VOLPATO, 2012). 

O objetivo geral do presente estudo é verificar a efetividade da cinesioterapia 

associada à estabilização segmentar lombar em mulheres com lombalgia crônica do município 

de São Luiz Gonzaga. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O presente estudo caracteriza-se como um ensaio clínico não controlado, onde as 

atividades propostas foram desenvolvidas no Centro de Especialidades Materno Infantil, junto 

ao Serviço de Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luiz 

Gonzaga-RS. A amostra foi constituída por 17 mulheres com lombalgia crônica.   

Foram incluídas no estudo mulheres entre 49 a 59 anos de idade, que apresentaram dor 

lombar por um período superior a 3 meses, que não realizavam fisioterapia e nem atividade 

física regularmente. Os critérios de exclusão foram gestantes, indivíduos que apresentassem 

dor lombar aguda, fraturas na coluna vertebral, distúrbios neurológicos ou ortopédicos que 

impossibilitava a aplicação dos testes e das intervenções propostas e que não apresentassem 

capacidade de compreensão e comunicação verbal efetiva.  

Foi utilizada para coleta de dados, uma ficha de avaliação fisioterapêutica onde foram 

obtidas algumas informações como dados pessoais e sociais, diagnóstico clínico e uma breve 

anamnese, para caracterização da amostra quanto aos dados clínicos e demográficos. A Escala 

Visual Analógica da Dor – EVA para mensuração quantitativa da intensidade da dor. 

Compõe-se de uma linha horizontal numerada de zero (extremidade esquerda) a dez 

(extremidade direita), onde o zero caracteriza a ausência de dor e o dez uma dor incapacitante.  

Utilizado também o Instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) - The World Health Organization Quality of Life- WHOQOL-bref 

que consiste em um questionário traduzido e validado para o Brasil, com uma escala de cinco 

itens, no qual o integrante da pesquisa assinala uma opção entre cinco alternativas. É 
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constituída por 26 questões, duas gerais sobre qualidade de vida, e o restante composto por 

quatro atribuições: física, psicológica, social e meio ambiente (ZAVARIZE, 2012). O 

Questionário de Incapacidade de Roland Morris que é específico para mensurar a 

incapacidade funcional de pacientes com lombalgia, sendo constituído por 24 questões 

afirmativas referentes às atividades de vida diária, dor e funcionalidade. Para cada questão 

que o participante marcar é atribuído 1 ponto, sendo o escore a soma dos valores, com uma 

pontuação que pode variar de 0 (mínimo) a 24 (máximo). Tendo como ponto de corte o escore 

14, e os indivíduos que apresentaram escore igual ou superior a 14 são considerados como 

incapacitados funcionalmente (MASCARENHAS, 2011).  

E o Teste de Schober, usado para mensurar a amplitude de movimento da coluna 

lombar, favorecendo a avaliação funcional desta. Demonstra a mobilidade da coluna lombar 

em centímetros, sendo que a distância normal deve ultrapassar quinze centímetros 

(BRIGANÓ, 2005). 

A intervenção fisioterapêutica foi baseada em cinesioterapia constituída por 

alongamentos, e exercícios ativos de coluna vertebral e músculos abdominais, e exercícios 

estabilização segmentar lombar, constantemente variados, a uma frequência de treinamento de 

uma vez na semana, com duração de 1 hora, durante um período de dois meses. Todos 

realizados de forma livre em diversas posições e no solo com a utilização de colchonete. Os 

exercícios utilizados estão descritos na tabela 1. Os alongamentos foram realizados de forma 

estática, aumentando as séries progressivamente. Em relação à estabilização segmentar 

lombar, primeiramente a paciente foi instruída na ativação do músculo transverso abdominal 

de forma isométrica, e após progrediu para a contração associada ao uso da carga dos 

membros para progressão da estabilização dinâmica dos músculos abdominais e extensores 

lombares. Os exercícios de cinesioterapia foram inclusos na 5° semana de intervenção. 

 

Tabela 1: Intervenção fisioterapêutica com exercícios de cinesioterapia e estabilização segmentar 

lombar. 

Alongamentos Estabilização segmentar Cinesioterapia 

Inclinação e flexão 

da coluna vertebral. 

Contração do músculo transverso do 

abdômen isométrica e em quatro apoios 

associada à ativação do músculo multífido. 

Flexão e extensão da coluna 

vertebral de forma dinâmica. 
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Extensão lombar. 

Contração associada ao uso da carga dos 

membros através da flexão e extensão de 

joelho e quadril. 

Movimentos da coluna 

associados à anteversão e 

retroversão pélvica na posição 

quadrupedia. 

Decúbito dorsal, 

elevando os 

membros inferiores 

em flexão. 

Quadrupedia e flexão de um membro 

superior e do membro inferior 

contralateral, para estabilização dos 

músculos extensores lombares. 

Exercício de elevação da pelve;  

Músculo iliopsoas. 

Decúbito ventral, estendendo os membros 

inferiores e elevando a cervical e membros 

superiores para reforço de tronco. 

Manutenção da elevação 

pélvica com os movimentos de 

marchar no lugar. 

Decúbito ventral, 

sentado sobre os 

calcanhares e com 

os MMSS 

estendidos acima da 

cervical. 

Exercício de prancha e ponte lateral. Exercício abdominal 

MMSS: Membros superiores 

 

A análise estatística foi realizada com o programa PAST versão 3.16 e os dados foram 

expostos através de números absolutos e porcentagens para variáveis qualitativas e média e 

desvio padrão, e mediana e intervalo interquartil para dados quantitativos, conforme 

distribuição das variáveis que foram verificadas através do teste de Shapiro-wilk. A 

comparação entre o pré e o pós intervenção do grupo foi realizada por meio do teste T de 

student dependente (distribuição normal) e o teste de Wilcoxon (distribuição não normal). O 

nível de significância estabelecido foi de 5% com p≤0.05. 

Este estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI Campus São Luiz 

Gonzaga, com parecer de aprovação 3.548.992. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A idade das participantes, expressa em média e desvio padrão foi de 54,1±3,1 anos. As 

características demográficas das participantes estão representadas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Caracterização demográfica das participantes. 

 

                                              n= número de indivíduos; %= porcentagem 

 

Corroborando com o estudo atual, ZANUTO (2015), encontrou que a dor lombar 

associou-se ao sexo feminino, que pode ser justificada por trabalhos domésticos associados a 

atividades ocupacionais; também constatou que os grupos de maior idade apresentaram maior 

ocorrência desse desfecho, principalmente a partir dos 45 anos de idade. Provavelmente há 

ocorrência maior de lombalgia na população feminina pelas características anatômicas e 

funcionais específicas dessa população como menor estatura, menor quantidade de massa 

óssea e muscular e articulações mais frágeis e menos adaptadas ao esforço físico excessivo 

(BOTTAMEDI, 2016). 

Os resultados da pesquisa atual demonstraram que a maioria das participantes 

apresentou baixo nível de escolaridade, PONTE (2005), descreve que quanto mais inferior for 

o grau de educação, maior a prevalência de lombalgia, pois pessoas com um nível maior de 

informação têm maior capacidade de se proteger contra o aparecimento da lombalgia e 

procurar tratamento adequado quando, por ventura, apresentarem sinais e sintomas álgicos 

relacionados à referente morbidade. 

Observou-se nesse estudo a prevalência de atividades ocupacionais relacionadas a 

trabalhos domésticos, o que pode ser um fator desencadeante para a lombalgia crônica. 

n %

Sexo Feminino 17 100

Fundamental incompleto 6 35,2

Fundamental completo 1 5,9

Médio incompleto 4 23,5

Médio completo 1 5,9

Superior incompleto 2 11,7

Superior completo 3 17,6

Aposentada 6 35,2

Agricultora 1 5,9

Dona de casa 5 29,4

Diarista 4 23,5

Agente comunitária de saúde 1 5,9

Variáveis

Grau de 

escolaridade

Ocupação
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SILVA, (2017), também relata que algumas ocupações demandam posturas com contínuas 

tensões e esforços abundantes em determinados grupos musculares, onde a exposição 

contínua leva a sobrecarga muscular e articular, ocasionando as manifestações clínicas da 

lombalgia. 

A cinesioterapia é o tratamento conservador mais utilizado em todo o mundo, podendo 

ser administrada individualmente, em grupos de pacientes ou orientados para a realização 

domiciliar, sob supervisão do fisioterapeuta. Vários tipos de exercícios podem ser utilizados 

para o tratamento da lombalgia crônica como o aeróbico, alongamentos, de estabilização, e os 

de fortalecimento muscular, podendo ser enfocado alguns músculos como o transverso 

abdominal ou multífido; ou um grupo de músculos como os do tronco, abdômen e costas 

(MIDDELKOOP, 2010). 

 O sistema muscular pode ser trabalhado de forma específica através de exercícios de 

estabilização segmentar, amplamente usado para o tratamento da dor lombar crônica, 

demostrando efeitos positivos nos pacientes após intervenção por um período médio de oito 

semanas (SAKAMOTO, 2009). Essa técnica tem como características a isometria, baixa 

intensidade e sincronização da musculatura do tronco com a finalidade de estabilizar a coluna 

lombar, trabalhando principalmente os músculos multífidos lombares e transverso abdominal 

(FRANÇA, 2008).  

Após a intervenção composta por cinesioterapia e estabilização segmentar lombar, 

quanto ao quadro álgico das mulheres estudadas, obteve-se uma relevante diminuição, pois 

houve diferença estatisticamente significativa entre a avaliação pré-intervenção e pós-

intervenção através da EVA, sendo o valor de p= 0,000001 (figura1).  
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Figura 1: Comparação dos níveis de dor na coluna lombar de acordo com a Escala Visual Analógica 

da dor (EVA), antes e após a intervenção fisioterapêutica, com dados expressos em mediana e 

intervalo interquartil. Análise estatística realizada através do teste Wilcoxon, com p ≤0,05. 

Na avaliação pré-intervenção, as participantes apresentavam um quadro álgico intenso 

de acordo com a EVA, diferentemente da avaliação pós-intervenção, onde o quadro álgico foi 

considerado moderado pelas participantes.  

A dor muscular interfere na tática de ativação muscular em atividades dinâmicas e 

afeta a interação de diferentes músculos numa ação especifica, o que pode modificar a 

coordenação muscular no começo do movimento e o controle motor para manter uma tarefa 

(CAMARGO, 2012). O começo da contração do musculo transverso abdominal é retardada 

em indivíduos com lombalgia, acarretando em uma diminuição do controle motor e menor 

estabilização da coluna vertebral, e a atrofia do músculo multífido lombar tem como 

consequência perda da estabilidade dinâmica (PEREIRA, 2010). 

Em um estudo executado por ARINS (2016), envolvendo 25 pacientes com dor 

lombar crônica, de ambos os gêneros com idade média 50,5 anos, onde realizou-se exercícios 

terapêuticos, visando ao alongamento dos músculos isquiotibiais e paravertebrais, seguido de 

exercícios de estabilização segmentar com fortalecimento isométrico da musculatura 

abdominal e exercícios de ponte, quatro apoios e elevação de tronco. O tratamento proposto 

mostrou-se benéfico para os pacientes envolvidos no estudo, pois houve diminuição do 

quadro álgico, onde antes da intervenção a média era de 3 e após a intervenção foi de 0,7, com 

um p ≤0,05. 

Já em outro estudo, realizado por SIQUEIRA (2014), utilizando a técnica de 

estabilização segmentar, constatou-se o aumento do trofismo muscular dos multífidos e 

melhora da capacidade de recrutamento dos estabilizadores lombares, o que acarretou na 

diminuição da dor lombar nos indivíduos. Esses dados se confirmam no estudo de REINEHR 

(2008), que após o período de tratamento com essa técnica, ocorreu ausência ou diminuição 

significativa da dor lombar em todos os indivíduos devido ao aumento da força estabilizadora 

do complexo lombo-pélvico, em especial os multífidos e transverso do abdômen. 

Ambos os estudos acima abordados condizem com a presente pesquisa na metodologia 

de intervenção usada para a lombalgia, pois também enfocaram na região do core para 

diminuir o quadro álgico dos indivíduos, fato esse que está consistente na literatura como 

sendo um protocolo eficaz. 
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Além das alterações musculoesqueléticas, os distúrbios psicológicos como depressão 

ou outros problemas emocionais podem estar associados em pacientes com lombalgia crônica, 

o que leva a maiores incapacidades funcionais, levando a diminuição da qualidade de vida 

(FERREIRA, 2011). Os fatores psicológicos e desordens psiquiátricas assumem relevância 

quanto aos fatores de risco para a lombalgia, contribuindo para sua cronicidade (PONTE, 

2005). 

Em relação a qualidade de vida avaliada através do questionário WHOQOL-bref, 

obteve-se diferença estatisticamente significativa em cada domínio após a intervenção. 

(Tabela 2.) 

 

Tabela 2. Diferença entre a qualidade de vida das participantes, avaliada através do Questionário The 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref) antes e após a intervenção. Análise 

estatística realizada através do teste Wilcoxon e teste T de Student Pareado, com p≤ 0,05. 

 

n: número de participantes;: dados expressos em mediana e intervalo interquartil; : dados 

expressos em média e desvio padrão; Av.: avaliação. 

Quanto às questões um e dois do questionário que se referem à avaliação da qualidade 

de vida e a satisfação com a saúde, na pré- intervenção o resultado foi regular, evoluindo na 

pós-intervenção para um resultado considerado bom de acordo com o WHOQOL-bref. Já o 

domínio físico apresentou antes da intervenção um resultado de que necessita melhorar e após 

a intervenção, este foi considerado regular, sugerindo que houve melhora clínica e estatística 

para estas variáveis.  

Corroborando com o presente estudo, SHAUGHNESSY (2004), examinou a eficácia 

de um programa de exercícios de estabilização lombar na melhoria da qualidade de vida em 

41 pacientes com dor lombar crônica, os quais foram divididos em um grupo de tratamento 

por 10 semanas e um controle que não recebeu intervenção. Melhorias significativas foram 

observadas em todos os domínios no grupo de tratamento, enquanto os indivíduos controle 

Pré-intervenção Pós-intervenção Valor de p

Av. da Qualidade de vida 3 (2-4) 4 (4-4) 0,0009

Satisfação com a saúde 3 (2-4) 4 (3,5-4) 0,0002

Domínio físico 2,6±0,7 3,6±0,6 0,0000014

Domínio psicológico 3,2±0,6 3,9±0,5 0,0001

Relações sociais 3,3±0,8 3,7±0,6 0,009

Meio ambiente 3,4±0,4 3,8±0,4 0,0008

n:17
DOMÍNIOS
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não demonstraram mudança ou piora significativa, sugerindo que um programa de 

estabilização lombar é eficaz para melhorar a qualidade de vida. 

No estudo atual, os domínios psicológico, relações sociais e meio ambiente não 

apresentaram mudanças quanto a classificação regular, embora tenham havido diferença 

estatisticamente comprovada entre os valores pré e pós intervenção. Todos estes dados podem 

sugerir que o tempo de intervenção pode ter sido curto para promover melhoras efetivas em 

todos os domínios referentes à qualidade de vida das participantes estudadas. Fato este 

demonstrado por ADORNO (2013), onde realizou uma intervenção fisioterapêutica para 

lombalgia, e após um período de três meses, obteve uma melhora significativa em todos os 

domínios avaliados através do questionário SF-36, inclusive os aspectos sociais e saúde 

mental, mas diferentemente desta pesquisa, o tempo de intervenção utilizado pelo referido 

autor foi maior. 

Em outro estudo realizado por MOSER (2012), onde executou exercícios de 

estabilização segmentar lombar associado a orientações por um programa de escola de coluna, 

verificou que após 18 encontros, a qualidade de vida avaliada pelo questionário SF 36 

melhorou na maioria dos domínios, não tendo relevância os domínios de estado geral e saúde 

mental. 

Apesar do questionário de qualidade de vida aplicado, ser diferente do estudo atual, 

também não encontramos no aspecto psicológico uma melhora clínica. O que é colocado por 

MOSER (2012) que questões psicológicas requerem um período maior para relevância 

clínica, uma vez que constituem um lado subjetivo e lento de abordagem.  

Nas avaliações da incapacidade funcional através do questionário de Roland Morris, 

houve uma diminuição estatisticamente significativa desta variável após o protocolo 

fisioterapêutico (p= 0,00000001), demonstrado na figura 2. Onde as participantes foram quase 

consideradas incapacitadas funcionalmente, pois o ponto de corte é o valor de 14, e após a 

intervenção estas diminuíram consideravelmente a tendência à incapacidade funcional.  
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Figura 2: Comparação da incapacidade funcional pelo questionário de Roland Morris, antes e após a 

intervenção, com dados expressos em média e desvio padrão. Análise estatística realizada com o teste 

T de Student pareado, com um p ≤0,05. 

 

A incapacidade funcional percebida é a dificuldade na realização de atividades do 

cotidiano, e a capacidade funcional é importante para efetuar as tarefas sem ajuda, 

indispensável para possibilitar uma melhor qualidade de vida (MASCARENHAS, 2011). 

A diminuição da tendência à incapacidade funcional comprovada no presente estudo, 

provavelmente, ocorreu devido à efetividade da intervenção, fato este que está de acordo com 

dados existentes na literatura, demonstrando que exercícios terapêuticos específicos 

possibilitam a contração independente dos músculos profundos do tronco, sendo efetivo para 

redução de incapacidades funcionais (WANG, 2012).  

O estudo de PEREIRA (2010) reforça os resultados obtidos neste trabalho, onde 

participaram 12 mulheres, demonstrando que um programa de seis semanas de exercícios de 

estabilização segmentar lombar, realizados duas vezes semanais foi eficaz na redução da dor e 

na incapacidade funcional na lombalgia mecânico-postural, constatando assim ser um método 

efetivo de tratamento de lombalgias. KOBILL (2017) relatou uma melhora da funcionalidade 

nas atividades de vida diária após aplicação de um protocolo de exercícios de estabilização 

segmentar lombar em 12 indivíduos, com relevância estatística após a intervenção, 

melhorando a função lombar e promovendo alívio do quadro álgico em somente seis sessões. 

Em relação à flexibilidade da coluna lombar avaliada através do teste de Schober, 

observou-se uma melhora estatisticamente significativa após a intervenção onde p= 0,000003. 
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Antes da intervenção, as participantes do estudo apresentavam baixa flexibilidade lombar e 

após a intervenção, esta foi considerada normal pelo referido teste. (figura 3).  

 

Figura 3: Diferença entre a flexibilidade da coluna lombar pré e pós intervenção das participantes, 

verificada através do Teste de Schober. Dados expressos em mediana e intervalo interquartil, sendo 

utilizado o teste estatístico Wilcoxon, com um p ≤0,05. 

 

Esses achados sugerem que os exercícios de alongamentos foram efetivos na pesquisa 

atual, uma vez que essa prática é eficaz no tratamento de diversos transtornos do sistema 

musculoesquelético, inclusive para amenizar o desconforto lombar, sendo um recurso 

preferível para o aumento da flexibilidade, auxiliando desta forma a reduzir o stress 

biomecânico, uma vez que a inatividade física reduz a flexibilidade lombar e da cadeia 

muscular posterior de membros inferiores, prejudicando a mobilidade articular (SILVA, 

2017). Fato este também encontrado no estudo de PUPPIN (2011), onde houve uma melhora 

significativa da flexibilidade após aplicação de um programa de alongamentos musculares em 

55 pacientes com lombalgia crônica inespecífica.  

BOTTAMEDI (2016), comparou a eficácia da estabilização segmentar lombar em 2 

grupos, um recebendo somente esta técnica e o outro grupo, esses exercícios em associação a 

orientações ergonômicas, duas vezes na semana durante oito semanas. Quanto às questões 

relacionadas à mobilidade, como a flexibilidade lombar pelo teste de Schober e do ângulo 

poplíteo para os músculos isquiotibiais, observou-se que em ambos os grupos houve melhora 

significativa. Sugerindo que os exercícios de estabilização segmentar lombar também são 

efetivos para a melhora da flexibilidade em pacientes com lombalgia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos resultados obtidos, o programa de exercícios de cinesioterapia associado 

à estabilização segmentar lombar foi efetivo no alívio do quadro álgico, aumento da 

flexibilidade lombar e diminuição de incapacidades funcionais, bem como auxiliou na 

melhora da maioria dos domínios referentes à qualidade de vida das mulheres estudadas com 

lombalgia crônica.   

Sugere-se para futuras pesquisas um número amostral e tempo de intervenção maior 

para observar se há melhora clínica em todos os aspectos relacionados à qualidade de vida. 
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