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O exerc
cício físic
co no tra
atamento
o da dor lombar crônica
Polian
na Alves de Olliveira, Wagne
er Rodrigues M
Martins, Yara Andrade Marq
ques e Rodrigo
o Luís Carrega
aro (1)

A dor lombar é ca
aracterizada
a como a presença de dor, te
ensão
musc
cular ou rig
gidez localiz
zada entre os limites inferiores da
d margem
m costal e acima
a
das dobras gllúteas, podendo serr acompan
nhada ou não de d
dor nas pe
ernas
(ciatalgia), e possui
p
alta prevalência
a populacio
onal, com característ icas epidêm
micas
mundiais. Na atualidade,
a
é vista ccomo problema de sa
aúde públicca em diversos
paíse
es, e estima-se que em todo o m
mundo de 65%
6
a 90%
% dos adulto
os apresentarão
o quadro de lom
mbalgia em
m algum mo
omento de suas vidas
s (1). A dorr e incapacidade
funciional (dific
culdade de
e realizar atividades diárias) são os sintomas mais
carac
cterísticos da dor lom
mbar e o sseu surgime
ento pode ocorrer de
evido a diversos
fatorres, nos quais podemo
os destacarr a sobrecarga musculoesqueléti ca, movime
entos
repetitivos, pou
uco tempo de sono, jjornadas de trabalho extensivass e hábitos
s não
saud
dáveis de vida
v
como o tabagism
mo e a ob
besidade. No
N entanto,, outras ca
ausas
tamb
bém podem
m gerar os quadros
q
ca
aracterístico
os da dor lo
ombar, com
mo as altera
ações
estru
uturais con
ngênitas e alterações emocionais, como por
p
exempllo, a depre
essão
(2,3)).
A lombalgia pode ainda serr classificada quanto
o ser de causa
c
espe
ecífica ou in
nespecífica. A lombalg
gia específic
ca está rela
acionada ao
o mecanism
mo de
disfu
unções patológicas prévias, ccomo porr exemplo
o, distúrbi os intríns
secos,
carac
cterizados em doença
as degenerrativas, infflamatórias, neoplásiccas, miofas
sciais,
visce
erais ou psíquicas; e extrínsecos
e
s decorrenttes do estre
esse posturral e lesões
s que
pode
em compro
ometer a estrutura
e
ve
ertebral. Entretanto, quando nã
ão se cons
segue
detectar a origem da dor lomba
ar, isto é,, quando não há u
um mecan
nismo
fisiop
patológico presente,
p
classifica-se
c
e então com
mo dor lombar inespeccífica (4).
O tempo também é um fator determinante no dia gnóstico de dor
lomb
bar, no qua
al considera
amos uma lombalgia aguda qua
ando o rela
ato do indiv
víduo
acom
metido for de
d dor de in
nício súbito
o, subaguda
a, duração da dor est imada em cerca
de s
seis a doze
e semanas,, e crônica
a quando a dor tiver duração m
maior que doze
sema
anas conse
ecutivas. Para
P
se com
mpreender o process
so de cron
nificação da
a dor
lomb
bar, estima-se que en
ntre 25% a 50% dos indivíduos que apressentaram algum
a
episó
ódio súbito de dor lom
mbar relata
am outros sintomas adicionais
a
n
no ano seg
guinte
torna
ando a dor com aspec
cto tempora
al de dor lo
ombar crônica.
O tratam
mento da dor lomba
ar crônica é um de
esafio entrre os
profissionais re
elacionados
s à área d
de saúde por ter ca
ausas multtifatoriais e por
envo
olver altera
ações func
cionais e d
de incapac
cidades. As
s evidência
as trazem que
terap
pia farmac
cológica, uso de terrapias com
mportamenttais cognitiivas, exercícios
físico
os realizado
os de forma
a supervisio
onada, além
m de um tratamento m
multiprofiss
sional
volta
ado para um contex
xto biopsiccossocial são
s
as ferrramentas para busc
car a
reversão do qua
adro gerado pela lomb
balgia na vida
v
dos ind
divíduos aco
ometidos.
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Estudos mais recen
ntes buscam
m avaliar o quanto o exercício pode
prom
mover bene
efícios nos indivíduos
i
com dor lo
ombar crônica no que tange ao medo
m
de s
se movime
entar para não agrav
var a dor (cinesiofobia), nas dificuldade
es de
realiz
zar ativida
ades (incap
pacidades) e na próp
pria intensiidade da d
dor de form
ma a
prom
mover a ind
dependência do indivííduo. Como
o dito ante
eriormente no boletim
m 109
(refe
erente ao ano 10) den
ntre as técn
nicas indicadas para o tratamento
o da dor lombar
crônica existe o método Pilates. U m estudo com abord
dagem na atividade física
volta
ada para este
e
métod
do mostro
ou que as técnicas de Pilates realizadas
s em
equip
pamentos foram
f
supe
eriores ao P
Pilates realizado no so
olo, em um período de
e seis
mese
es, para os
s resultados
s de incapa
acidade e ciinesiofobia.. Além disto
o, foi obserrvada
a red
dução da in
ntensidade da dor em ambos os grupos
g
(1).
Outro es
studo mosttrou que na redução da inten
nsidade da
a dor
lomb
bar crônica inespec
cífica quan
ndo comp
paramos exercícios
e
que visem à
estab
bilização da
a coluna ve
ertebral em
m comparação aos ex
xercícios dirrecionados para
ganh
ho de força
a muscularr, ambos p
promoveram
m a reduçã
ão dos níve
eis de dor bem
como
o melhora do quadro funcional ((4). Resulta
ados semelhantes fora
am encontrados
em o
outro trabalho que buscou obserrvar as mes
smas variáv
veis - dor e incapacidade quan
ndo compa
arou exercícios com o objetivo de esta
abilização d
da coluna com
exercícios para ganho de flexibilidad
de muscular (5). Pode
emos ressalltar ainda que
q
a
varia
abilidade te
erapêutica de
d atividad
de física a ser
s utilizada
a em difere
entes ambie
entes
e grrupos quan
ndo, por exemplo, se
e propõe trabalhar
t
com
c
exercíícios orienttados
domiciliares, ta
ambém se mostrou
m
tã o eficaz na
as variáveis
s de análise
e de reduçã
ão da
dor, ganho de flexibilidad
de e ganho
o de resisttência mus
scular, qua
anto às terrapias
tradicionais insttitucionaliza
adas (6).
O que se
e mostra lattente nas abordagens
a
s terapêuticcas do exercício
físico
o é o respe
eito à individualidade d
da condição de saúde
e em questã
ão, do indiv
víduo
e a orientação adequada para sua execução. Assim, ao se pensarr nos difere
entes
tipos
s de exerc
cícios físico
os a serem
m trabalha
ados no tratamento da dor lombar
crônica, o que vem à tona
a é a especcificidade dos
d
objetivo
os, onde o direcionam
mento
adeq
quado para
a cada indivíduo e su
ua condição
o se torna superior à técnica a ser
utiliz
zada, lemb
brando sem
mpre de se realiza
ar uma ab
bordagem multidiscip
plinar
cons
siderando os aspectos característticos da dorr crônica.
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