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RESUMO 

 

A lombalgia é uma dor localizada na região lombar da coluna vertebral, tendo uma incidência 

em 80% das pessoas.  É uma patologia de etiologia multifatorial: posturas inadequadas, 

sedentarismo, envelhecimento, gestação, trabalho repetitivo entre outros. As pessoas 

acometidas sentem muitas dores, podendo também ter espasmos musculares e diminuição da 

mobilidade de tronco. Este trabalho tem como objetivo mostrar alguns recursos terapêuticos 

manuais que podem ser utlizados no tratamento da lombalgia. 

Palavras chaves: Lombalgia, Tratamento e Recursos terapêuticos manuais. 

 

 

ABSTRACT 

 

Low back pain is a pain located in the lumbar region of the spine, having na incidence of 80% of 

people. It is a disease of multifactorial etiology: poor posture, inactivity, aging, pregnancy, 

repetitive work among others. People affected feel a loto f pain, and may also have muscle 

spasms and decreased mobility of the trunk. This paer aims to show some features that may be 

therapeutic manuals in the treatment of low back pain. 

Keywords: Low back pain, Treatment and Therapeutic Resource manuals. 

 

1. INTRODUÇÂO 

    

   O termo lombalgia se refere à dor na coluna lombar, sendo uma parte da 

coluna vertebral. A coluna vertebral é composta por trinta e três vértebras, 

divididas em: coluna cervical, torácica e lombar, além do sacro e 

cóccix.(MOURA, 2006). 

    A incidência de dores lombares é em cerca de 80% da população em 

alguma fase da sua vida, prevalecendo na fase produtiva, perdendo apenas 



para cefaléia nas patologias dolorosas que afetam os indivíduos (MACEDO; 

BRIGANÓ, 2009). 

    Sua etiologia está ligada a posturas inadequadas, sedentarismo, 

envelhecimento, gestação, trabalho repetitivo entre outros (PEREIRA, 2011). 

    Os pacientes acometidos por lombalgia costumam apresentar dor, 

diminuição da mobilidade de tronco e espasmo muscular. Tendo um expressivo 

impacto socioeconômico negativo, podendo ter perda de dinheiro por 

afastamento de empregados por incapacidade física, além de gastos com 

tratamentos e seguros (MOURA, 2006). 

    Sendo uma patologia de etiologia multifatorial e muitas vezes desconhecida, 

existe uma dificuldade na prevenção. A fisioterapia é um recurso extremamente 

importante para a lombalgia, podendo tratar com eletroterapia, cinesioterapia, 

recursos terapêuticos manuais, hidroterapia, entre outros (MACEDO; 

BRIGANÓ, 2009). 

     

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A osteopatia é considerada eficaz em equilibrar e normalizar as funções 

viscerais e múculo-esqueléticas. Esta técnica mostra-se eficiente nas dores 

lombares agudas que não tiveram melhora com outras técnicas 

fisioterapêuticas, restabelece a amplitude de movimento e diminui a progressão 

da degeneração (GÓIS; MACHADO; ROCHA, 2006). 

    A técnica de stretching de quadrado lombar e lombo-sacra, promove melhor 

flexibilidade de tronco diminuindo a dor de maneira instantânea, melhorando 

assim a qualidade de vida dos pacientes(JUNIOR; PEREIRA, 2010). 

    A quiropraxia tem efeito positivo na restauração da fisiologia e da 

biomecânica normais da coluna vertebral, diminuindo a algia lombar. Essa 

técnica também mostra-se mais benéfica que o uso de relaxantes 

musculares em casos de lombalgia aguda (KOLBERG, 2009). 

    A pompage promove uma diminuição da tensão muscular, 

consequentemente aliviando a dor. Essa técnica promove um alongamento das 

estruturas, tensionando de forma lenta, regular e progressiva e estimulando a 

circulação de líquidos no local da terapia (BAPTISTINI, 2008). 



    A massagem ayurvedica é uma técnica que utiliza a pressão das mãos, 

cotovelos, antebraçoes e até os pés, e transmite energia do terapeuta para o 

paciente. Seus benefícios é de promover força e vitalidade, nutrir os tecidos e 

diminuir o estresse e a tensão (MENEGUZZI; TURKEWICZ; BOBATTO; 

TREML; FILHO, 2011). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

    Esse projeto será realizado entre o período do 2º semestre/2012 e 2º 

semestre/2013, através de estudo bibliográfico. 

    A coleta e análise de dados foram feitas em artigos científicos na internet. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante disso essa pesquisa conclui que os recursos terapêuticos manuais 

são eficientes no tratamento da lombalgia. 
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