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Introdução: A dor lombar é considerada um problema de saúde pública e de ordem socioeconômica mundial. Programas 

de exercícios aeróbios têm sido utilizados para diversas condições de saúde, incluindo distúrbios do aparelho 

musculoesquelético. Entretanto, a literatura ainda é escassa de evidência que verifique o efeito do exercícios aeróbios 

para pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Objetivo: Verificar a efetividade isolada do exercício físico aeróbio 

em pacientes com dor lombar crônica não específica mensurada em ensaios controlados aleatorizados. Métodos: Foi 

feito o registro prospectivo da revisão sistemática (PROSPERO CRD42017071945). A estratégia de busca foi realizada 

nas seguintes bases de dados: Pubmed, EMBASE CINAHL, PEDro, Lilacs e Cochrane Central Register of Controlled 

Trials (CENTRAL). As buscas não foram restritas quanto ao idioma ou data de publicação dos potenciais estudos 

incluídos. Os desfechos primários foram dor e incapacidade. A qualidade metodológica e descrição estatística de cada 

ensaio incluído foi avaliada utilizando a escala PEDro. A força das recomendações foi sumarizada usando a abordagem 

GRADE. Resultados: Esta revisão encontrou 10 ensaios clínicos randomizados (1207 participantes) que compararam 

intervenções de exercício aeróbio versus outras modalidades de exercício; intervenções mínimas e outras intervenções 

terapêuticas. Na comparação exercício aeróbio versus outras modalidades de exercício não houve efeito significativo a 

curto prazo para dor (MD -0.65 IC 95% -6.15 a 4.84, I2= 35%) e incapacidade (MD -1.44 IC 95% -4.13 a 1.26, I2= 0%), 

também não houve efeito significativo a médio e longo prazo. Na comparação exercício aeróbio versus intervenção 

mínima houve efeito significativo a curto prazo para dor (MD -32.01 IC 95% -45.36 a -18.66, I2=88%) e incapacidade 

(MD -15.24 IC 95% -17.31 a -13.16, I2=0%). Na comparação exercício aeróbio versus intervenções terapêuticas não 

houve efeito significativo nos desfechos dor e incapacidade a curto e longo prazo. A qualidade de evidência mesurada 

pelo GRADE foi considerado baixa em todas das comparações (curto, médio e longo prazo). Conclusão: Observamos 

que houve efeito significativo na comparação entre exercício aeróbio versus intervenção mínima porém com alto valor 

de heterogeneidade. Além disso, há evidencia de baixa qualidade que o exercício aeróbio é igualmente eficaz a outras 

modalidades de exercícios nos desfechos dor e incapacidade de pacientes com dor lombar crônica inespecífica. 

Enquanto a evidência atual não é de alta qualidade, futuros ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia do exercício 

aeróbio para paciente com dor lombar crônica inespecífica são necessários.



Descritores: dor lombar crônica; exercício aeróbio; revisão sistemática.


