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O corpo humano é composto por uma coluna vertebral extremamente
importante responsável por permitir o movimento e a deambulação, é ela que
permite a posição vertical, a capacidade de manter o tronco vertical e protege a
medula espinhal, que possui diversas ligações que mantém o movimento no
corpo todo. Além de movimento e proteção tem capacidade de sustentação,
composta de curvaturas necessárias para manter a postura ereta e
movimentação necessária. A dor na região lombar da coluna é incômoda a quem
a sente e gera uma diminuição na qualidade de vida, principalmente se for
crônica, ou seja, permanecer por longo período. Os tratamentos encontrados
destacam a fisioterapia pela riqueza de modalidades terapêuticas que
demonstram resultados significativos nos tratamentos para redução dos
sintomas gerados pela dor lombar aguda ou crônica. Com isso o presente estudo
tem como objetivo analisar o efeito do exercício terapêutico na dor lombar. Para
tal, foi feito o levantamento bibliográfico, que obteve como resultado que os
tratamentos propostos são para toda região lombar, devido às evidências
encontradas que demonstram disfunção de músculos profundos do tronco,
músculos esses que fornecem estabilidade para a coluna em situações normais,
trazem a abordagem dos exercícios para treinar um padrão de contração dos
músculos transverso abdominal, multifído lombar e músculos do assoalho
pélvico desenvolvendo o controle motor gerando o mecanismo de alívio da dor.
O tratamento proposto através dos exercícios de controle motor tem o objetivo
de recuperar controle da musculatura do tronco e melhorar o suporte da coluna
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espinhal, existem muitas pesquisas que verificam a eficácia da estabilização de
tronco frente à dor lombar que relatam a melhora em diversas populações
confirmando não só a eficácia do tratamento como a necessidade de um olhar
geral em toda a região lombar do indivíduo que relata dor lombar.
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