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Introdução. Atualmente a lombalgia é considerada um problema de saúde pública pelo ao alto índice de afastamento e 

incapacidade. Alguns estudos têm relacionado a dor lombar com a fraqueza dos músculos estabilizadores da coluna 

lombar, com mudanças do posicionamento pélvico e com o encurtamento dos músculos isquiotibiais. Objetivos. Analisar 

e comparar os efeitos do alongamento estático e da facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) da cadeia posterior 

de membros inferiores na flexibilidade, mobilidade lombar e no quadro álgico em indivíduos com lombalgia inespecífica. 

Método. Estudo longitudinal e quase experimental, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, CAAE 

67842017.1.0000.0093. A amostra constituiu-se de 42 participantes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 anos 

com lombalgia inespecífica. Foram divididos em três grupos, GEE (n=14) de alongamentos estáticos, GEF (n=14) de 

alongamentos por FNP, foram realizados dois atendimentos semanais durante cinco semanas, e um grupo controle 

(n=14) que foi instruído a não realizar atividade física sistematizada. Procedimentos avaliativos: Escala visual analógica 

(EVA), teste de Schober modificado e teste do ângulo poplíteo. Para a análise estatística, a normalidade foi verificada 

pelo teste de Shapiro-Wilk. Os efeitos do protocolo de intervenção pela análise de variância (ANOVA), para os dados 

paramétricos foi utilizado Scheffé e para os não-paramétricos o de Fischer. O tamanho do efeito pelo teste de Cohen. O 

nível de significância adotado foi de p<0,05. Resultados. Houve redução (p&#706;0,05) do quadro álgico de 80% 

(3,85±2,01-0,5±0,7; ES= 0,74; IC -0,73-0,73) no GEE, 82% (5,92±2,43-1,07±1,26; ES=0,78; IC=,32-2,32) no GEF e o 

GC não apresentou redução do nível de álgico (5,42±1,43-4,14±2,98; p&#707;0,05; ES=0,26; IC=0,87-7,13). No teste 

de Schober, houve aumento (p&#706;0,05) de 31% (7,5-10,09cm; ES=0,78; IC=9,6-10,4) no GEE, de 48% 

(4,71±1,89cm-7±1,66; ES=0,54; IC=6,04-7,96) no GEF e no GC não foram observadas alterações (8,6-8,1cm; 

p&#707;0,05). Quanto a flexibilidade, no teste do ângulo poplíteo foi encontrado aumento (p&#706;0,05) de 18% no 

MID, (136,56±9,19°-161,86±10,72°; ES=0,78; IC 154,81-167,19) e de 17% no MIE (135,94±11,55°-158,48±11,69°; 

ES=0,63; IC 151,25-164,75) no GEE. No GEF houve aumento (p<0,05) de 19% (130,60±7,29°-154,86±10,47°; ES=0,80; 

IC=147,96-160,04) no MID e de 15% (135,01±11,47º- 154,96±11,45°; ES=0,65; IC=147,39-160,61) no MIE. O GC não 

apresentou alterações (p>0,05). Não houve diferença em nenhuma das variáveis entre o GEE e o GEF. Conclusão. 



Tanto o alongamento estático quanto o por FNP dos músculos posteriores dos membros inferiores promoveram redução 

da dor lombar, aumento da mobilidade lombar e flexibilidade.

Descritores: Dor lombar, amplitude de movimento articular, fisioterapia.


