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RESUMO

A lombalgia não é uma doença da coluna vertebral e sim o termo usado para retratar dores relacionadas à doença da coluna vertebral região 
lombar. Representa entre 60 a 85% das queixas de uma pessoa ao longo de sua vida. Um fator importante desencadeante de dor é a carga 
mecânica suportada pela coluna lombar gerada pelo peso corporal, forças externas e tensão muscular, os discos vertebrais, facetas, músculos e 
ligamentos. Assim um desequilíbrio entre estes componentes gera uma instabilidade segmentar levando ao desenvolvimento da síndrome 
lombar. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos de um protocolo de tratamento fisioterapêutico que associa cinesioterapia e o uso da 
Bandagem Neuromuscular sobre a dor, força muscular e amplitude de movimento de tronco e membros inferiores, capacidade funcional e 
qualidade de vida de um paciente com lombalgia. O delineamento desta pesquisa é de estudo de caso e o método foi experimental e quantitativo. 
Foi realizado no Núcleo de Práticas da Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos no Setor de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia no 
período de abril a maio de 2017. A participante apresentava 60 anos, profissão de doméstica e diagnóstico clínico de lombalgia há dez anos. O 
protocolo de tratamento incluiu cinesioterapia para fortalecimento do tronco e membros inferiores com técnicas de estabilização segmentar 
associada a aplicação de bandagem neuromuscular (BN) durante 12 sessões. As avaliações foram aplicadas foram: a Escala Oswestry Low Back 
Pain Disability Questionnaire (OLBPDQ) e o Questionário Quebec Back Pain Disability Questionary (QBPDQ) para avaliação de incapacidade na 
lombalgia, Questionary Short Form Health Survey-36 (QSF-36) para avaliação de qualidade de vida, Escala Visual Analógica da dor (EVA), teste de 
força muscular e goniometria. Os resultados referentes a avaliação no nível da incapacidade funcional demonstram uma melhora de 10% pela 
escala OLBPDQ e uma melhora importante de 65% pela escala QBPDQ. Os escores do questionário QSF-36 apontaram melhora de 15% na 
qualidade de vida da paciente. A EVA resultou em obliteração da dor lombar a partir da 9° sessão mantida até o encerramento do estudo. Houve 
ganho de força muscular completo para todos os músculos do tronco e membros inferiores bem como da amplitude de movimento do tronco. 
Conclui-se que a aplicação do protocolo de tratamento fisioterapêutico proposto, com associação de cinesioterapia e BN, mostrou-se eficaz na 
melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida da paciente deste estudo, provavelmente em consequência da melhora da força 
muscular e amplitude de movimento de tronco e membros inferiores e da dor lombar. Entretanto para uma melhor avaliação é conveniente a 
pesquisa por um período maior e com número maior de indivíduos.
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