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INATIVIDADE FÍSICA NA PERPETUAÇÃO DO QUADRO 
SINTOMÁTICO E FUNCIONAL DA LOMBALGIA CRÔNICA 

INESPECÍFICA
Physical inactivity in the perpetuation of symptomatic and functional fra-

me work of chronic nonspecific back pain

Willians Cassiano Longen¹, Joice de Abreu Brandolfi²

RESUMO
A funcionalidade no conceito da Classificação Internacio-

nal de Funcionalidade (CIF) é determinada pela estrutura, pela 
atividade e pela participação do indivíduo. A lombalgia crônica 
inespecífica que representa a maioria dos casos de afecção no 
segmento baixo da coluna vertebral é uma das principais causas 
de afastamento do trabalho e morbidade na população em geral. 
Apesar dos diferentes métodos utilizados na terapêutica médica 
e na terapêutica física, esta afecção representa um desafio quan-
to a um manejo de sucesso pleno. A metodologia baseou-se na 
realização de um trabalho de revisão de literatura nas bases de 
dados MEDLINE, PEDro, COCHRANE, AMED, PUBMED, 
BIREME e SCIELO, na pesquisa das relações entre níveis de 
atividade, capacidade e incapacidade com a lombalgia crônica 
inespecífica. A redução da capacidade funcional é um forte fator 
para o desenvolvimento de Lombalgia Crônica Inespecífica. Em-
bora não seja um consenso na literatura, alguns estudos recentes 
veem demonstrando de forma cada vez mais consistente, que se 
o indivíduo com lombalgia crônica mantiver níveis de atividade 
física moderada, suas perspectivas funcionais são melhores do 
que manter-se na inatividade. Tem sido observado o aumento 
significativo no bem-estar global dos pacientes. A funcionalidade 
do indivíduo com lombalgia crônica inespecífica, está diretamente 
determinada pela condição de sua estrutura morfofisiológica, dos 
níveis de atividade, bem como, sua participação social.

Palavras-Chave: Lombalgia, Funcionalidade, Atividade 
Física, Inatividade.

ABSTRACT
The functionality on the concept of the International Clas-

sification of Functioning (ICF) is determined by the framework, 
by activity and by the participation of the individual. The chronic 
nonspecific low back pain that represents the majority of cases 
of disease in the low segment of the spine is one of the leading 
causes of work clearance and morbidity in the general popu-
lation. Despite the different methods used in medical therapy 
and physical therapy, this disease represents a challenge for 
a successful management. We conducted a literature review 
in the databases MEDLINE, PEDro, COCHRANE library, 
AMED, PUBMED, BIREME and SCIELO, in the research of 
the relationship between activity levels, ability and disability 
with the nonspecific chronic low back pain. The reduction of 
functional capability is a strong factor for the development of 
chronic nonspecific low back pain. Although not a consensus 
in the literature, some recent studies are demonstrating increa-
singly consistent, that if the individual with chronic low back 
pain maintained levels of moderate physical activity, their 
functional perspectives are better than keep in inactivity. It has 
been observed a significant increase in the overall well-being of 
patients. The functionality of the individual with chronic nons-
pecific low back pain, is directly determined by the condition 
of their morfofisiologic structure, levels of activity, as well as 
their social participation.

Keywords: Low Back Pain, Functionality, Physical 
Activity, Inactivity.
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INTRODUÇÃO
Entre os transtornos físico funcionais mais encontrados estão 

os que afetam a coluna vertebral, em especial os que envolvem o 
segmento lombar. A incidência de problemas músculo esqueléticos 
lombares é altíssima e representa freqüente causa de incapacidade 
funcional, atingindo níveis expressivos na população em geral1,2. 
De acordo com a duração, a lombalgia pode ser aguda (início súbito 
e duração menor do que seis semanas), subaguda (duração de seis 
a 12 semanas) e crônica (duração maior do que 12 semanas)3.

A lombalgia representa uma das alterações musculoesquelé-
ticas que se caracteriza por um conjunto de manifestações dolorosas 
que acometem a região lombossacra. Antigamente chamada de 
lombalgia idiopática, pois não se achava um substrato para sua 
causa, hoje é denominada de lombalgia inespecífica. Esta disfun-
ção possui repercussões em diferentes níveis (clínico funcional, 
psicossocial e sócio-econômico), com fortes relações com os níveis 
de absentismo laboral4,5. 

A European Guidelines For The Management of Chronic 
Non-Specific Low Back Pain (European Comission COST B13) 
entende que a lombalgia crônica inespecífica é uma disfunção que 
não está conectada a uma doença específica tal como infecção, 
tumor, osteoropose, espondilite anquilosante, fratura, processo 
inflamatório, síndrome radicular ou da cauda equina5.

Aproximadamente 98% das lombalgias ocorrem por lesões, 
geralmente temporárias, de músculos, ligamentos, ossos ou discos 
vertebrais. No entanto, a associação é fraca dos sintomas com os 
métodos de imagem e alterações anatômicas ou exames clínicos 
convencionais. Neste sentido, a história clínica e a observação 
focam a exclusão de causas graves4,6. A prevalência de dor no seg-
mento lombar da coluna vertebral é estimada em torno de 70%, com 
crescimento progressivo ao longo das décadas de vida2,7,8,9,10.

Cerca de 10 milhões de brasileiros já experimentaram níveis 
de incapacidade extrema por causa desta morbidade ao longo das 
últimas décadas. Em países como os Estados Unidos, a lombalgia é 
a causa mais comum de limitação funcional para atividades labora-
tivas e cotidianas entre pessoas com menos de 45 anos. Representa 
a segunda razão mais freqüente para visitas médicas e a terceira 
causa de procedimentos cirúrgicos, sendo que este tipo de conduta 
na maioria dos casos representa a última instância de tratamento8.

 Nos registros do Sistema Único de Informações de Bene-
fícios e dos Anuários Estatísticos da Previdência Social de 2007, 
foram concedidos 10.839 benefícios de aposentadoria por invali-
dez, referentes à dor na coluna vertebral. Da mesma forma, a dor 
idiopática na coluna foi a primeira causa de invalidez em 2007, 
sendo que a maioria dos beneficiários residia em áreas urbanas, 
em detrimento do que antigamente prevalecia envolvendo as 
comunidades rurais12.

A lombalgia mecânica comum ou lombalgia inespecífica 
representa grande parte da dor referida pela população. O corpo 
humano tem centro gravitacional no qual mantém o equilíbrio 
entre músculos e ossos para manter a integridade das estruturas, 
protegendo-as contra traumatismos, independentemente da posição 
de pé, sentada ou deitada. Na lombalgia inespecífica geralmente 
ocorre desequilíbrio entre a carga funcional, que é o esforço reque-
rido para atividades do trabalho e da vida diária, e a capacidade, 
que é o potencial de execução para essas atividades. Esse tipo de 
lombalgia caracteriza-se pela ausência de alteração estrutural, ou 
seja, não há redução do espaço do disco, compressão de raízes 
nervosas, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada 

que possam levar a dor na coluna. Somente 10% das lombalgias 
têm causa específica de doença determinada1.

A lombalgia crônica inespecífica é bastante frequente, 
especialmente acometendo indivíduos com vida laboral ativa. As 
condições desencadeantes da lombalgia são diversas, incluindo 
acometimentos degenerativos ou traumá¬ticos no disco interver-
tebral ou no corpo vertebral, elevada sobrecarga nas atividades no 
trabalho, movimentação ex¬cessiva, fatores psicológicos, inativi-
dade física, flexibilidade e força reduzidas13,14,15.

A lombalgia ocupacional representa a maior causa isolada 
de transtorno de saúde relacionado com o trabalho, bem como, a 
causa mais comum de incapacidade em trabalhadores com menos 
de 45 anos de idade, sendo um forte determinante de absenteísmo. 
É uma disfunção que apresenta predileção por adultos jovens e 
é responsável por aproximadamente 1/4 dos casos de invalidez 
prematura16,17.

Os grupos de risco para dor na coluna lombar envolvem 
indivíduos que passam maior parte do tempo na posição senta-
da. Tais condições agravam-se quando o corpo é condicionado 
a manter-se ou é solicitado constantemente a flexionar-se para 
frente, em ocupações como motoristas profissionais, operadores 
de máquinas, dentistas, projetistas, entre outros18.

MeTODOLOgIA
Foram executadas buscas nas bases de dados: MEDLINE, 

PEDro, COCHRANE, AMED, PUBMED e SCIELO, sendo in-
clusos estudos clínicos randomizados ou quase randomizados que 
investigaram as relações entre níveis de atividade, capacidade e 
incapacidade com a lombalgia crônica inespecífica.

DISCUSSÃO
O declínio da funcionalidade é muito frequente na lombalgia 

crônica inespecífica e mostra associação com a Qualidade de Vida 
dos indivíduos afetados. A condição funcional está mais do grau 
de capacidade ou incapacidade do que da intensidade da dor19. 

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a lombalgia 
como um comprometimento que revela perda ou alteração da 
estrutura funcional do segmento lombar da coluna vertebral. Tal 
afecção pode causar disfunções que conferem limitações ou impe-
dem o desempenho pleno de atividades físicas. Sob a perspectiva 
dessa classificação, a lombalgia pode evidenciar síndromes de uso 
excessivo, compressivas ou posturais, relacionadas à desequilíbrios 
musculoesqueléticos como fraqueza muscular, diminuição na 
amplitude ou na coordenação de movimentos, aumento da fadiga 
e instabilidade do tronco20.

De acordo com a CIF, a funcionalidade e a incapacidade 
podem ser descritas em três domínios de saúde, denominados Es-
trutura / Função do corpo, Atividade e Participação do indivíduo21.

A condição funcional da coluna lombar é determinada pela 
condição estrutural (anatômica), pelo funcionamento sistêmico 
(fisiológico) e mecânico integrado (biomecânico) dos segmentos 
corporais. O equilíbrio lombo pélvico envolvendo os músculos 
multifídeo, iliocostal lombar, transverso do abdômen, quadrado 
lombar e diafragma, chamado de estabilização central, determinam 
a condição biomecânica deste segmento vertebral15, 22.

A dor é uma percepção subjetiva, desagradável e vital. A 
interpretação do estimulo nocivo protege o organismo através desse 
sinal de alarme denominado dor23. Num contexto temporal, a dor 
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pode ser classificada como aguda ou crônica. A dor aguda esta 
associada a lesão do organismo e de curta duração e desaparece 
com a cicatrização dessa lesão, por exemplo dor pós-operatória. 
A dor crônica, por sua vez, e persistente ou recorrente e não está 
necessariamente associada a uma lesão no organismo. A cronifica-
ção da dor pode ser de causa desconhecida. Em sua classificação, 
consideram-se crônicas aquelas em que o sintoma se mantém além 
do tempo fisiológico de cicatrização de determinada lesão, ou por 
permanecer por mais de três meses24, por exemplo, as síndromes 
dolorosas como lombalgias crônicas.

A intensidade da dor e os níveis de incapacidade não 
mostram uma relação consolidada na literatura. Alguns trabalhos 
consideram a intensidade da dor o fator com maior impacto na 
determinação da incapacidade25,26.

Nesta linha existem trabalhos que buscaram identificar o 
ponto de corte no qual a intensidade da dor está associada com o 
maior risco de incapacidade em pacientes com dor lombar, firman-
do este ponto em intensidade de dor > 5 como ponto crítico27, 28. 
Por outro lado, outros autores indicam como mais importante do 
que a intensidade da dor, os níveis de atividade do indivíduo15.

O nível de atividade física é uma variável que pode apresen-
tar associação com incapacidade. Trabalhos que avaliaram indiví-
duos com dor lombar mostraram que a dor mostrou-se associada 
com menores níveis de atividade física29. Da mesma forma, outra 
pesquisa apresentou relação entre incapacidade e nível de atividade 
aeróbica em pacientes com dor lombar crônica, esta mostrando-se 
reduzida nestes indivíduos em relação à controles9.

A subjetividade do quadro doloroso musculoesquelético 
faz com que sejam difíceis os aprofundamentos quantitativos 
envolvendo a lombalgia4.Uma das principais características 
que envolvem a lombalgia crônica é a presença de incapacidade 
e consequente hipotrofia por desuso. A redução da capacidade 
funcional é um forte fator para o desenvolvimento de Lombalgia 
Crônica Inespecífica30.

O manejo da Lombalgia Crônica Inespecífica envolvendo 
o emprego de fármacos tem como principal objetivo aliviar a dor.  
Os dois principais tipos utilizados são os analgésicos puros (que 
aliviam a dor) e os anti-inflamatórios, que também controlam a 
inflamação na zona da lesão. Os relaxantes musculares atuam nos 
espasmos dos músculos da coluna. Outra terapêutica, de acordo 
com patologias associadas que pode estar presente, são os anticon-
vulsivantes, os ansiolíticos e os antidepressivos, nos casos de an-
siedade ou depressão, que podem eventualmente potenciar a dor5.

A Fisioterapia isolada ou em associação com fármacos, é 
muito utilizada, centrando-se na análise e avaliação do movimento 
e da postura, considerando a estrutura e função do corpo, utilizando 
modalidades terapêuticas específicas, com base essencialmente no 
movimento, terapias manipulativas, meios físicos e orientações, 
com a finalidade de restaurar a incapacidade e a inadaptação. Busca 
assim, tratar e reabilitar, indivíduos com sintomas com a dor e dis-
funções, com o objetivo de restaurar a máxima funcionalidade22.

Dentro do manejo da lombalgia crônica no âmbito fisiote-
rapêutico, uma das terapêuticas utilizada é a Cinesioterapia, ou 
seja, o tratamento através do movimento, via de regra o uso de 
exercícios terapêuticos. Tais procedimentos são bem indicados 
e estão bastante consolidados em bases científicas. No entanto, a 
condução especialmente no tocante à orientação quanto aos níveis 
de atividade física ainda são objeto de muitos estudos. De forma 
clássica, a terapêutica física envolve inclui repouso (mínimo de 48 
horas) e exercício, massoterapia, cinesioterapia, reeducação muscu-

lar e agentes físicos, como a termoterapia superficial (hidroterapia, 
calor úmido e radiação infravermelha), a termoterapia profunda 
(correntes de alta frequência, ondas curtas, microondas, ultrasom, 
eletroterapia de média e baixa frequência, estimulação elétrica 
transcutânea, laser, crioterapia), terapia manual, cinesioterapia com 
o objetivo de fortalecer a musculatura da coluna, proteção articu-
lar, órteses, compensação, técnicas de relaxamento e reinserção 
profissional. A educação do doente e a avaliação ergonômica das 
condições de trabalho são igualmente fatores muito relevantes22.

Um aspecto importante é que a probabilidade de recuperação 
é consideravelmente menor para pacientes com lombalgia crônica 
em comparação com portadores de lombalgia aguda. Frente a isto 
tornando-se necessário desenvolver melhores estratégias globais 
para o manejo dos pacientes com dor lombar crônica31.

A lombalgia crônica representa uma afecção de elevada 
incidência, especialmente envolvendo algumas categorias profis-
sionais. A funcionalidade e os níveis de atividade ou inatividade 
como estratégia para a melhora do quadro sintomático e funcional 
permeiam esta morbidade, mostrando-se como fatores com elevada 
relevância terapêutica e socioeconômica. Durante muito tempo a 
lógica de orientação dos profissionais de saúde que fazem o aten-
dimento e direcionamento do indivíduo com lombalgia crônica foi 
de determinação de redução dos níveis de atividade e repouso como 
estratégia para proteção e recuperação das disfunções da coluna 
lombar. As atuais Diretrizes sobre Diagnóstico e Tratamento das 
Lombalgias, trata de um tópico específico intitulado “Repouso”, na 
qual é preconizada a posição de Zassirchon (deitar-se em decúbito 
dorsal, com os joelhos fletidos a 90º e os pés apoiados no leito. 
Tal preconização do repouso para a lombalgia é apresentada nas 
Diretrizes como nível de evidência “A” (grandes ensaios clínicos 
randomizados e meta análises)4,31,32.   

Nesse sentido, em teoria a inatividade reduziria os níveis 
lesivos produzidos pelo movimento, o que reduziria parâmetros de 
lesão, estresse oxidativo e dor, melhorando a funcionalidade. Nesta 
lógica, a atividade geraria lesão, aumentando o estresse oxidativo 
e dor, agravando o quadro e piorando a funcionalidade33.

Sabe-se que o aumento do consumo de oxigênio, assim 
como a ativação de vias metabólicas específicas durante ou após o 
exercício, resulta na formação de radicais livres34,35. Desta forma, 
algumas atividades físicas como natação, corrida, ciclismo, tendem 
a produzir radicais livres em humanos36,37,38, o que já é muito 
bem demonstrado em modelos experimentais com animais39. De 
fato, de acordo com o tipo, intensidade e duração, a exemplo do 
exercício de alta intensidade pode-se observar alterações na popu-
lação de células inflamatórias circulantes. Inicialmente, neutrófilos 
e posteriormente, monócitos e linfócitos são recrutados para o 
local de inflamação, onde produzem espécies reativas de oxigênio 
e enzimas proteolíticas para limpar e reparar o tecido lesado. A 
infiltração de neutrófilos é estimulada por fatores quimiotáticos, 
incluindo prostaglandinas, fator de necrose tumoral (TNF)-α, inter-
leucina (IL)-1β e IL-6. Essas duas últimas citocinas são conhecidas 
por aumentar em resposta ao exercício. Os neutrófilos fagocitam a 
fibra muscular lesada por meio da ativação do sistema enzimático 
nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato-oxidase (NADPH) e 
da liberação de enzimas proteolíticas a partir dos seus grânulos 
intracelulares. Essa resposta não é específica e desse modo, pode 
acarretar lesão de células normais adjacentes ao local lesado36, 40

Indivíduos que se submetem a exercícios intensos e pro-
longados ou treinos exaustivos, podem suplantar a capacidade 
do sistema antioxidante endógeno e em decorrência, promover 
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graves lesões musculares, com consequente processo inflamatório 
local e estresse oxidativo. Todos esses fatos estão envolvidos na 
redução do desempenho, do volume de treinamento e, possivel-
mente, overtraining33,41. No entanto, alguns estudos recentes 
veem demonstrando de forma cada vez mais consistente, que se 
o indivíduo com lombalgia crônica mantiver níveis de atividade 
física moderada, suas perspectivas funcionais são melhores do que 
manter-se na inatividade42,43,44.

Em relação à Lombalgia Crônica, é importante destacar 
que os receptores de dor são terminações nervosas livres que são 
excitadas por estímulos mecânicos, químicos e térmicos. No te-
cido muscular, diversas substâncias bioquímicas, liberadas pelas 
células danificadas, podem ativar receptores químicos e causar dor. 
A sensação dolorosa é transmitida ao cérebro por fibras nervosas 
aferentes do tipo III e do tipo IV. As fibras do tipo III identificam 
primariamente estímulos mecânicos e estão localizadas na junção 
miotendínea. As fibras do tipo IV, por sua vez, são encontradas 
predominantemente no tecido conectivo e nas proximidades dos 
vasos sanguíneos e são responsáveis pela transmissão da dor cau-
sada por agentes químicos45.

Existem relações entre o desequilíbrio oxidativo e o apareci-
mento de sintomas algogênicos em função dos potenciais danos a 
lipídeos, proteínas, membranas e ácidos nucleicos, além de servir 
de importante sinalizador intracelular e amplificador de respostas 
inflamatórias46,47,48. O aumento de mediadores inflamatórios, a 
degeneração de tecidos decorrentes de distúrbios musculoesque-
léticos, bem como, as alterações biomecânicas, contribuem para 
a perpetuação da dor49,50.

Apesar da tendência de alguns estudos mostrarem o contrá-
rio, a cultura do medo instalada na percepção da grande maioria 
pessoas envolvendo a realização das Atividades de Vida Diária 
(AVD´s) e atividades laborativas, na presença de transtorno mus-
culoesquelético, ainda é uma realidade que prevalece51.

O nível de atividade funcional é uma variável muito impor-
tante no que se refere à lombalgia crônica inespecífica. Trabalhos 
que avaliaram indivíduos com dor lombar mostraram que a dor está 
associada com menores níveis de atividade física29,52. O quadro 
de inatividade progressivo que tende a ser instalado pela síndrome 
da dor lombar crônica deve ser atenuado com intervenções que 
fomentem a atividade53.

Existem evidências a partir de estudos controlados rando-
mizados de que programas de exercícios melhoram especialmente 
os aspectos dor e função. Porém, o fato de grupos ativos contarem 
com menor probabilidade de sofrer de dor e incapacidade na região 
lombar em relação aos seus congêneres sedentários, não determina 
que a realização de qualquer tipo de atividade física cotidiana, sem 
critérios seja um fator de proteção para a coluna. Nesse sentido 
é determinante o tipo de exercício, nível de atividade, carga de 
trabalho, postura corporal, entre outros fatores54,55.  

O domínio de estrutura e da função do corpo se caracteriza 
pelas funções fisiológicas e/ou psicológicas dos sistemas corporais 
e por suas partes anatômicas. No caso da lombalgia, é comum 
verificar algumas alterações nesse domínio, como dor, fraqueza 
e desequilíbrios musculares, espasmo muscular, diminuição da 
flexibilidade muscular, diminuição da mobilidade articular dentre 
outros20. Estas alterações são classificadas como síndromes de 
disfunção e síndromes posturais, representando a maioria das 
causas de lombalgia crônica inespecífica31. 

Segundo alguns trabalhos o tratamento com exercícios aeró-
bicos promove a melhora do funcionamento dos tecidos lombares 
dolorosos e diminui a cinesiofobia, elevando a confiança dos pa-

cientes quanto à utilização da sua coluna nas atividades diárias56. 
A associação da redução da dor com a prática da atividade 

cardiovascular vem progressivamente sendo apontada57. Estes 
protocolos que avaliam os efeitos da atividade física em pacientes 
com disfunções musculoesqueléticas53, observam aumento signi-
ficativo no bem-estar global dos pacientes que realizaram atividade 
física de alta intensidade e nenhuma melhora nos que praticaram 
atividade física de baixa intensidade. Para atingir o efeito anal-
gésico, estudos científicos clínicos7 destacam a importância da 
adaptação dos exercícios às condições físicas e fisiológicas dos 
pacientes53, de forma a favorecer a atividade física e seus efeitos 
metabólicos e fisiológicos sem a exacerbação do sintoma álgico.

CONSIDeRAÇõeS fINAIS
A funcionalidade do indivíduo com lombalgia crônica 

inespecífica, está diretamente determinada pela condição de 
sua estrutura morfofisiológica, dos níveis de atividade, bem 
como, sua participação social.  Estas três dimensões preconi-
zadas pela Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) 
poderão refletir nas melhores ou piores perspectivas decorrentes 
de controle sintomático e progressão funcional, objetivo este 
do paciente e dos profissionais de saúde que buscam o melhor 
manejo da lombalgia crônica inespecífica.
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