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RESUMO

A lombalgia é definida como um sintoma de dor entre o último arco costal e a prega glútea inferior, podendo ou não irradiar para as pernas. Pode 
ser aguda ou crônica caracterizando por lombalgia crônica uma dor, que perdura após o terceiro mês a contar do primeiro episódio de dor aguda. 
Com sua alta incidência afeta cerca de 80% da população mundial em algum momento da sua vida, se apresentando de uma forma crônica. A 
Escola de Postura foi criada na Suécia em 1969. Tem como objetivo a educação e a prevenção, oportunizando uma melhora tanto da postura 
corporal, quanto das dores na região lombar. Possibilita a aprendizagem de posturas corretas durante a execução de atividades corriqueiras e 
laborais e são realizadas práticas de alongamento e fortalecimento. O estudo teve objetivo verificar a influência da Escola de Postura em usuários 
com Lombalgia da Estratégia Saúde da Família do Parque Burle- Cabo Frio. Foi do tipo quase experimental e envolveu pacientes com quadro 
álgico na coluna lombar atualmente ou em algum momento da vida, usuários da Estratégia Saúde da Família do Parque Burle, no município de 
Cabo Frio. O período de realização do tratamento totalizou 8 sessões, realizados uma vez na semana, sempre no mesmo horário, com sessões de 
40 minutos de duração. Para verificar a intensidade de dor foi utilizado a Escala subjetiva de dor CR10 de Borg. Para análise da flexibilidade foi 
verificada a amplitude articular máxima, utilizando o protocolo de goniometria do Laboratório de biometria e fisiologia do esforço (LABIFIE) para 
os movimentos passivos de flexão da coluna lombar e flexão da articulação do quadril. Para avaliar a qualidade de vida, foi aplicado o 
questionário de qualidade de vida SF-36. No primeiro encontro da Escola de Postura foi realizada uma palestra com duração de 40 minutos 
abordando orientações posturais para atividades da vida diária. Nos encontros práticos os exercícios ficaram divididos nas posições deitado e em 
pé. Foram realizados exercícios de auto alongamento estático dos músculos paravertebrais, glúteos, iliopsoas, piriforme, quadríceps, tríceps sural, 
isquiostibiais, cada alongamento foi realizado 3 vezes durante 10 segundos. Foram realizados também exercícios de fortalecimento dos músculos 
paravertebrais, reto e transverso do abdômen, feitos em 3 séries de 10 repetições, sem carga. Foi dada orientação para realização dos exercícios 
de alongamento diariamente no ambiente domiciliar. Para análise dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel Office 2013 com estatísticas 
descritivas como média, porcentagem e desvio padrão. Para a análise de dor, foram aplicados os testes de Wilcoxon e para análise da flexibilidade 
utilizou-se o Teste t-Student para amostras dependentes. Adotou-se o valor de p≤0,05 para significância estatística. A amostra foi composta por 7 
pacientes. A Média de idade da amostra foi de 63,5 ± 8,3 anos com idade entre 48 a 79 anos e a maioria formada por mulheres (88%). Pode-se 
observar que com os resultados obtidos nos oito domínios do questionário SF-36 não houve uma melhora significativa entre a Pré e Pós-
intervenção. Em relação a dor lombar observou-se que houve uma redução significativa no nível de dor pré e pós tratamento (p<0,02). Verificou-
se que os movimentos de flexão de quadril (p><0,01) e flexão lombar (p><0,003), apresentaram aumentos significativos da amplitude de 
movimento do pré para o pós-tratamento. Conclui-se que a intervenção através da escola de postura obteve melhoras significativas em relação 
ao nível de dor lombar e flexibilidade dos movimentos flexão de quadril e flexão de coluna lombar, porém não mostrou melhora significante na 
qualidade de vida. Por ser um tratamento em grupo pode diminuir a grande demanda de pacientes portadores de lombalgia nas emergências de 
saúde, reduzindo o custo financeiro. Sugere-se que futuros estudos sejam realizados investigando os efeitos de aplicações de mais sessões 
semanais, um número maior de intervenções e maior 
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