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Introdução:Lombalgia consiste na dor presente na região posterior do tronco sendo considerada crônica quando persiste 

por mais de 12 semanas e leva a diminuição da força muscular, restrição da amplitude dos movimentos e alterações 

posturais.Objetivos:Analisar o desempenho físico e funcional de indivíduos com lombalgia crônica inespecífica através 

do teste sentar e levantar após o Programa de Escola Postural. Métodos:Trata-se de um estudo do tipo experimental, 

com delineamento analítico e quantitativo, não controlado. A amostra foi definida por conveniência em que os 

participantes receberam convite verbal via telefone. Os aspectos éticos da pesquisa seguem a resolução nº466/12 da 

CNS, conforme aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Goiás CAAE 

1.521.11913.0000.5083. A pesquisa foi composta por 34 participantes do sexo feminino com média de idade de 46 

anos. Os procedimentos para a pesquisa foram realizados por um fisioterapeuta na Clínica Escola, sendo o período da 

coleta no decorrer do ano de 2013, três vezes por semana, perfazendo dez encontros. O Teste Sentar e Levantar (TSL) 

qualificou quantos apoios o individuo utiliza para sentar e levantar do chão, com nota máxima de cinco pontos, sem 

apoio para sentar e cinco pontos sem apoio para levantar, totalizando dez pontos, havendo desequilíbrio subtrai-se 0,5 

pontos. O Programa da Escola Postural iniciou-se com aulas teóricas de 15 minutos, durante quatro semanas, sobre os 

temas: anatomia da coluna vertebral, biomecânica da coluna, patologias da coluna, atividade física (benefícios), 

obesidade, respiração, orientações posturais, estresse, ergonomia, alongamento e exercícios. Posteriormente foram 

realizados 10 exercícios de alongamento para a coluna e membros superiores e inferiores por um período de 25 

minutos, utilizado uma variedade de adereços, como bola e faixa elástica. A análise estatística foi realizada no SPSS 

versão 23.0 adotando nível de significância de 5% sendo p<0,05, utilizando o teste T pareado quanto à Avaliação pré-

intervenção (PRÉ), pós-intervenção (PÓS) e Avaliação de Acompanhamento (AA) realizada após 30 dias sem 

intervenção. Resultados: A amostra foi finalizada com 33 participantes. Na avaliação do TSL na PRÉ os indivíduos 

atingiram 3,89 pontos, na PÓS 5,20 e na AA 5,52. Na analise dos dados encontrou-se valores de significância entre as 

comparações PRÉ e PÓS e PÓS e AA com aumento da pontuação em ambas.Conclusão:Contatou-se que a escola de 

postura associada aos exercícios de flexibilidade contribui significativamente para a melhora do equilíbrio dos indivíduos 

e consequentemente melhora do desempenho físico e funcional. Descritores: Dor lombar; Fisioterapia; Treinamento 



físico.


