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1. RESUMO 

 

Introdução: O treinamento funcional vem sendo utilizado atualmente para diferentes 

finalidades, desde o aprimoramento da condição física até em protocolos de 

reabilitação. A lombalgia crônica é uma disfunção com alta prevalência nos 

ambulatórios de fisioterapia e, por isso, a investigação de diferentes formas de 

tratamento para essa patologia são de grande importância para essa área do 

conhecimento. Objetivos: avaliar, de maneira quantitativa, os parâmetros 

musculares (flexibilidade e força muscular), a dor e a incapacidade funcional de 

pacientes portadores de lombalgia crônica, antes e depois de um programa de 

tratamento fisioterapêutico baseado em exercícios funcionais, de 6 semanas de 

duração. Metodologia: Participaram do estudo 12 voluntários (23 ± 4,9 anos), com 

queixa de lombalgia há pelo menos 3 meses. Os voluntários foram avaliados quanto 

à flexibilidade muscular dos isquiotibiais, quanto à força abdominal, quanto à 

intensidade da dor lombar e quanto ao seu grau de incapacidade funcional, em dois 

momentos: antes e após o programa de tratamento fisioterapêutico baseado em 

exercícios funcionais. O programa de tratamento teve duração de 6 semanas, sendo 

2 sessões semanais, com duração de 1 hora cada sessão. Os exercícios funcionais 

propostos buscavam o fortalecimento dos músculos do core (transverso do abdome 

e multífidos). Foi aplicado o teste t de student pareado para a comparação dos 

resultados pré e pós-tratamento, com nível de significância de 5%. Resultados: Foi 

observada melhora significativa (p<0,05) da flexibilidade dos isquiotibiais, da força 

abdominal, da dor e da capacidade funcional após o tratamento proposto. 

Conclusão: Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que o programa de 

tratamento proposto foi eficaz na melhora dos parâmetros musculares e funcionais 

avaliados. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O treinamento funcional resistido tem sido utilizado com o objetivo de 

aprimorar o condicionamento físico e a saúde geral, com ênfase na melhora da 

capacidade funcional do corpo humano. É baseado em uma prescrição coerente e 

segura de exercícios que, respeitando a individualidade biológica, permite que o 

corpo humano seja estimulado de um modo que promova adaptações positivas 

sobre o sistema musculoesquelético e seus sistemas interdependentes (CAMPOS e 

NETO, 2008). 

A literatura refere que um programa de treinamento funcional, embora não 

priorize especificamente o ganho de equilíbrio, flexibilidade ou força muscular, gera 

modificações em todas essas variáveis, com conseqüente impacto na mobilidade 

corporal, diminuindo a dependência funcional e podendo promover melhora em 

outros componentes das atividades de vida diária (BROWN et al., 2000). 

O treinamento funcional visa melhorar a capacidade funcional, através de 

exercícios que estimulam os receptores proprioceptivos presentes no corpo, os 

quais proporcionam melhora no desenvolvimento da consciência sinestésica e do 

controle corporal, o equilíbrio muscular estático e dinâmico, diminuir a incidência de 

lesão e aumentar a eficácia do movimentos (TRIBESS e VIRTUOSO, 2005). 

A lombalgia é definida como uma dor regional anatomicamente distribuída 

entre o ultimo arco costal e a prega glútea, freqüentemente acompanhada por 

exacerbação da dor e da limitação da amplitude de movimento. Pacientes 

portadores de lombalgia não são apenas limitados pela dor, mas também pela 

incapacidade funcional nas atividades de vida diária, relatando as dificuldades no 

dia-a-dia ás dores provenientes da lombalgia (TAKAHASHI et al., 2006). 

A lombalgia crônica pode ser definida como dor persistente nos níveis 

lombares e sacrais da coluna vertebral por mais de 3 meses consecutivos 

(ROZEMBERG, 2008). A dor lombar é uma das alterações músculo-esqueléticas 

mais comuns nas sociedades industrializadas, afetando cerca de 80% da população 

adulta em algum momento de suas vidas, tendo prevalência em adultos jovens em 

fase economicamente ativa, sendo uma das principais razões de aposentadoria por 

incapacidade parcial ou total (DIMA et al., 2013). 



O objetivo da reabilitação de pacientes com lombalgia crônica é promover não 

apenas melhora dos parâmetros físicos, como força muscular, flexibilidade e 

mobilidade, mas também a melhora do estado funcional desses pacientes, 

permitindo aos mesmos o retorno ao trabalho e ás atividades usual (OCARINO et 

al., 2009). 

O treinamento funcional vem sendo utilizado atualmente para diferentes 

finalidades, desde o aprimoramento da condição física até em protocolos de 

reabilitação. A lombalgia crônica é uma disfunção com alta prevalência nos 

ambulatórios de fisioterapia e, por isso, a investigação de diferentes formas de 

tratamento para essa patologia são de grande importância para essa área do 

conhecimento. Sendo assim, o propósito desta pesquisa envolve o questionamento 

sobre a eficácia dos exercícios funcionais nas características clinicas do paciente 

portador de lombalgia crônica, assim como a magnitude de seus efeitos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, de maneira quantitativa, os 

parâmetros musculares (flexibilidade e força muscular), a dor e a incapacidade 

funcional de pacientes portadores de lombalgia crônica, antes e depois de um 

programa de tratamento fisioterapêutico baseado em exercícios funcionais, de 6 

semanas de duração. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da instituição, sob o 

parecer número 2.082.503, e após concordarem em participar da pesquisa, cada 

voluntário assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Tanto as avaliações, quanto o tratamento, foram realizados na clínica escola 

de fisioterapia das Faculdades Integradas Einstein de Limeira, no período 

vespertino. 

Foram estudados 12 voluntários, portadores de lombalgia crônica (dor lombar 

por mais de 3 meses ininterruptos), de ambos os gêneros, com idade média de 23 ± 

4,9 anos. Os voluntários foram inicialmente triados considerando-se o histórico de 



saúde atual e pregresso, queixas relacionadas á lombalgia e dados antropométricos, 

colhidos a partir de uma ficha de anamnese individual. 

Foram utilizados como instrumentos da pesquisa: 

- Câmera fotográfica digital (Sony® Cyber-shot 7.2 megapixels), para 

fotogrametria (mensurar a flexibilidade dos músculos isquiotibiais); 

- Escala visual analógica, para avaliação da dor e sua intensidade; 

- Questionário de Roland Morris, para avaliar o impacto da lombalgia sobre a 

função do individuo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os voluntários do presente estudo foram avaliados em dois momentos 

distintos: 

- Avaliação: antes do programa de tratamento com exercícios funcionais; 

- Reavaliação: após o programa de tratamento com exercícios funcionais. 

Em cada etapa (avaliação e reavaliação), o voluntário foi avaliado quanto á: 

- Flexibilidade muscular de isquiotibiais, por meio de fotogrametria; 

- Força muscular abdominal, por meio do teste de força abdominal; 

- Dor, por meio da escala visual analógica; 

- Incapacidade funcional, por meio do questionário de Roland Morris. 

Para mensuração da flexibilidade dos músculos isquiotibiais foi realizada a 

fotogrametria. Para tanto, foi aplicado nos participantes o teste de elevação dos 

membros inferiores em extensão, pelo mesmo avaliador. Para a tomada da imagem, 

foram posicionados na pele 3 marcadores ósseos, constituídos de adesivos na cor 

preta com diâmetro de 13,0 mm. Os mesmos foram posicionados no trocânter maior 

do fêmur, epicôndilo lateral do fêmur e no maléolo lateral. O teste de elevação dos 

membros inferiores em extensão foi realizado passivamente nos participantes, 

tomando a precaução de fixar a coxa contralateral durante a realização do teste para 

evitar compensações. O momento final da elevação da perna foi fotografado, ou 

seja, o momento no qual as voluntárias referirem uma sensação de estiramento que 

causasse desconforto nos isquiotibiais. 

A força muscular dos músculos abdominais foi avaliada da seguinte forma: o 

voluntario foi posicionado em decúbito dorsal sobre um tablado, com flexão de 

quadris e joelhos, de modo que sua coluna lombar ficasse retificada e apoiada no 

tablado e seus pés apoiados sobre o mesmo. Ao sinal do pesquisador, o voluntário 



com os braços cruzados sobre o tórax, realizava o movimento de flexão de tronco, 

de modo a retirar ambas as escápulas do tablado, e retornar á posição inicial. Esse 

movimento deveria ser realizado o máximo de vezes possíveis no intervalo de um 

minuto. O voluntário poderia controlar o ritmo dos movimentos, de acordo com a 

sensação de fadiga, sendo avisado pelo pesquisador do tempo restante a cada 

quinze segundos. 

Foi aplicada aos voluntários a escala visual analógica (EVA) para mensuração 

da dor. A EVA aplicada para dor avalia sua intensidade, consistindo de uma reta de 

10 centímetros de comprimento desprovida de números, na qual há apenas 

indicação no extremo esquerdo de “ausência de dor” e, no extremo direito, de “dor 

insuportável”. Quanto maior o escore, maior a intensidade da dor. O paciente era 

instruído a marcar um ponto que indique a intensidade da dor sentida naquele 

momento. 

Foi aplicado aos voluntários o questionário de Roland Morris, traduzido e 

validado em português por Nusbaum et al. (2001). Esse questionário é especifico 

para avaliação de portadores de lombalgia e é composto por 24 questões 

relacionadas á dor e á função. As questões contidas nesse questionário trazem 

aspectos de atividades de vida diária, sendo uma medida eficaz na avaliação do 

impacto da lombalgia sobre a função do indivíduo. 

Finalizadas as avaliações descritas acima, teve início o tratamento 

fisioterapêutico baseado em exercícios funcionais. O programa de tratamento teve 

duração de 6 semanas, sendo 2 sessões semanais, com duração de 1 hora cada 

sessão. O programa de tratamento continha atividades de aquecimento 

(alongamento muscular global, de membros superiores, tronco e membros inferiores, 

com duração aproximada de 10 minutos), exercícios de fortalecimento e 

alongamento muscular baseados em técnicas especificas do treinamento funcional 

(exercícios realizados utilizando aparelhos como TRX®, plataforma deslizante, 

Bosu®, bola suíça, therabands, etc, com duração aproximada de 40 minutos) e 

relaxamento ao final da sessão (com duração aproximada de 10 minutos). Os 

exercícios funcionais propostos buscavam o fortalecimento dos músculos do core 

(transverso do abdome e multífidos), por meio da execução de movimentos 

corporais comuns, realizados com os equipamentos descritos acima. 

Após o término do programa de tratamento, os voluntários foram reavaliados 

com as mesmas ferramentas da avaliação. 



A análise de distribuição de todos os dados coletados apresentou distribuição 

normal, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Após a observação da normalidade dos 

conjuntos de dados, foi escolhido o teste estatístico t de student pareado, para as 

comparações das variáveis nos períodos pré e pós-tratamento. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

 

6. RESULTADOS 

 

Flexibilidade muscular 

 

A flexibilidade dos músculos isquiotibiais, que foi avaliada através da 

fotogrametria, mostrou que houve melhora significativa (p<0,05) dos resultados 

obtidos após o programa de treinamento funcional, em comparação com os 

resultados obtidos no período pré-tratamento (figura 1). 

 

Figura 1. Ângulo de flexão do quadril (em graus), obtido no teste de elevação do membro inferior, 

para avaliação da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, nos períodos pré e pós-

tratamento, n=12. Nível de significância = 5%. 

 

 

Força muscular abdominal 

 

Conforme mostra a figura abaixo (figura 2), a força abdominal avaliada 

através do teste de resistência abdominal, apresentou melhora significativa (p<0,05) 

nos valores obtidos após o programa de tratamento baseado em exercícios 

funcionais. 



Figura 2. Força abdominal representada por meio do número de repetições de flexão do tronco 

realizadas em 1 minuto, nos períodos pré e pós-tratamento, n=12. Nível de significância = 

5%. 

 

 

Dor lombar 

 

Na análise da intensidade da dor lombar, realizada por meio da Escala Visual 

Analógica, podemos observar que os voluntários apresentaram diminuição 

significativa (p<0,05) da dor, comparando os dados pré e pós tratamento, como 

mostra a figura 3. 

 

Figura 3. Intensidade da dor avaliada pela Escala Visual Analógica, nos períodos pré e pós-

tratamento, n=12. Nível de significância = 5%. 

 

 



Incapacidade funcional 

 

O impacto da lombalgia sobre a incapacidade funcional, avaliado através do 

questionário de Roland Morris, apresentou melhora significativa (p<0,05) da 

pontuação obtida após o programa de tratamento com exercícios funcionais (figura 

4). 

 

Figura 4. Pontuação do Questionário de Roland Morris, nos períodos pré e pós-tratamento com 

exercícios funcionais, n=12. Nível de significância = 5%. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados encontrados, podemos concluir que o programa de 

tratamento fisioterapêutico baseado em exercícios funcionais foi eficaz na melhora 

da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, da força abdominal, da dor e da 

funcionalidade de indivíduos portadores de lombalgia crônica. 
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