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RESUMO 

Introdução: Ao longo da vida o indivíduo tem entre 50% a 70% de chances de desenvolver a 

lombalgia. Essa é uma das principais causas de redução da capacidade funcional e da 

qualidade de vida do indivíduo. A instabilidade do core, (é uma palavra em inglês que 

significa centro, núcleo), é considerada um dos fatores mais importantes para o surgimento da 

dor lombar. Os exercícios de estabilização do Core vêm sendo vastamente usados como 

forma de tratamento da lombalgia. Objetivo: Verificar a efeitos dos exercícios de 

estabilização do Core em indivíduos com lombalgia. Método: O presente estudo foi 

desenvolvido com base em revisão de literatura com o levantamento de estudos 

randomizados. Foram utilizados seis artigos em português, dois artigos em inglês e cinco 

livros, que apresentaram dados referentes à discussão em questão. Foram realizadas buscas 

nas bases de dados Medline, Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando os termos 

“Core Training”, “Instabilidade do Core”, Estabilidade do Core” e “Lombalgia”. Conclusão: 

Os resultados revelaram que os indivíduos que foram submetidos aos exercícios de 

estabilização do Core apresentaram melhoras nos sintomas da lombalgia.  

Palavras-chave: Estabilização do Core; Lombalgia; Treinamento. 
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ABSTRACT 

Introduction: Throughout life the individual has between 50% to 70% chance of developing 

low back pain. This is a one of the causes of reduced functional capacity and the  individual's 

quality of life. The core instability is considered one of the most important factors for the 

beginning of low back pain. The core stabilization exercises have been widely used as a 

treatment of low back pain. Objective: To verify the effects of core stabilization exercises in 

individuals with low back pain. Method: The literature review was done with the survey of 

randomized studies, six articles were used in Portuguese, two articles in English and  five 

books, which have presented data that refer to the question in discussion. Searches were made 

in Medline, Pubmed, Scielo and Google Acadêmico using the terms "Core Training", 

"Instability Core" Core Stability "and" Low back pain". Conclusion: The results revealed that 

individuals who were submitted to core stabilization exercises showed improvements in 

symptoms of low back pain. 

Keywords: Core stabilization; Low back pain; Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A coluna vertebral é constituída por 24 vértebras móveis pré-sacrais. É uma haste 

firme e flexível, constituída de elementos individuais unidos entre si por articulações, 

conectados por ligamentos e suportados de modo dinâmico por uma massa 

musculotendinosa
1
. Especificamente na região lombar existem cinco vértebras. Estas estão 

localizadas na posição inferior, são as mais fortes e as maiores da coluna
2,3

. Suporta a 

cavidade abdominal e permitem mobilidade entre a parte torácica do tronco e a pelve
1
. 

Ao longo da vida o indivíduo tem de 50% a 70% de chances de desenvolver a dor 

lombar
4
. É uma das doenças mais frequentes nos países industrializados, ocupando a quinta 

causa de consulta médica, sendo superada apenas pela hipertensão arterial, gravidez, exame 

médico geral e infecções do aparelho respiratório superior
1
. 

A lombalgia, ou a dor lombar, é localizada entre a parte baixa da última costela e a 

prega glútea, e caracterizada como uma dor mecânica
1
. Podemos definir a lombalgia como 

sendo um sintoma referido na altura da cintura pélvica
5
. Estão associadas posturas 

inadequadas por tempo prolongado, falta de condicionamento físico, problemas psicoafetivos 

e as contraturas musculares dolorosas. As consequências na região lombar são dor, 

incapacidade de se movimentar e de trabalhar
6
. Para o tratamento das doenças lombares estão 

sendo utilizadas várias opções terapêuticas, desde conservadoras a cirúrgicas. Para a melhoria 

do desempenho e prevenção de lesões são frequentemente recomendados os exercícios de 

estabilização central
7,8,9

. 

O core é composto por 31 músculos, que podem ser descritos com os abdominais no 

plano anterior, pelos paravertebrais e pelos glúteos na parte posterior, pelo diafragma na 

região superior, pelo assoalho pélvico e músculos da articulação coxo-femoral (quadril) na 

região inferior. Também denominado de complexo lombopélvico. O centro de gravidade está 

localizado exatamente nesta região, onde todos os movimentos se iniciam
8,10

.  

 Os músculos que o compõem são: oblíquo interno e externo, transverso do abdome, 

reto abdominal, psoas maior, multífidos, iliocostal, quadrado lombar, grande dorsal, quadrado 

femoral, reto femoral, eretor da espinha, tensor da fáscia lata, adutor curto, magno e longo, 

pectínio, glúteo máximo, médio e mínimo, semitendíneo, semimembranoso, bíceps femoral, 

gêmeo superior e inferior, serrátil anterior, obturador interno e externo, sartório, trapézio e 

diafragma
10

. 
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 O objetivo é treinar esses grupos musculares com fins específicos, como a redução da 

compressão intradiscal e das forças compressivas na coluna, bem como aumentar a 

estabilidade da coluna lombar, através do movimento de força e potências musculares
7,8,9,11

.  

 O core trabalha como uma unidade funcional integrada para fins de produzir força, 

reduzir e estabilizar dinamicamente contra uma força anormal. Em uma situação eficiente, 

cada elemento estrutural distribui peso, absorve forças e transfere forças de reação do solo. É 

um sistema integrado e interdependente que precisa ser treinado de forma apropriada para 

permitir seu funcionamento durante as atividades diárias
8,9,12

. 

 O core também são classificados como locais e globais. Os locais são o transverso 

abdominal e paravertebrais multífidos. São responsáveis por gerar a estabilidade antes do 

movimento acontecer. Já os globais são os músculos eretor da coluna, quadrado lombar, reto 

abdominal e oblíquos interno e externo. Seriam recrutados após os locais, sendo responsáveis 

pelo auxílio na realização das atividades cotidianas. Indivíduos com lombalgia têm um atraso 

no padrão de recrutamento das unidades motoras dos músculos locais. A ativação tardia 

predispõe as lesões da coluna lombar, pois haverá movimento sem estabilidade
4,7,11

. 

 Dessa forma, o programa de treinamento para o indivíduo com lombalgia deve ser 

planejado com bases científicas, sistematizado, progressivo e funcional. O aprendizado inicia-

se no recrutamento e individualização dos músculos estabilizadores, dissociando seus 

movimentos das extremidades corporais. Em seguida, é efetuado treino da capacidade de 

manter a sua contração e de contrair automaticamente com outros músculos sinergistas. As 

etapas do treino devem ser do simples para o complexo, do lento para o rápido, do estável 

para o instável
7
. 

Assim, quando o indivíduo com lombalgia passa de um aluno iniciante para um aluno 

intermediário e avançado, é comum um programa de treino utilizando equipamentos com 

superfícies instáveis, por exemplo, disco, bola suíça, BOSU
®

 (da sigla BOTH SIDES UP, tem 

um formato de uma meia-lua e os exercícios podem ser realizados em ambos os lados)
8
 com o 

objetivo de aumentar a ativação do core. Esses tipos de exercícios desafiam a musculatura, 

principalmente os locais, melhorando a capacidade de estabilização, equilíbrio e 

propriocepção
11

 

A proposta deste estudo é, com base em revisão da literatura, verificar os efeitos dos 

exercícios de estabilização do core em indivíduos com lombalgia. 

 

METODOLOGIA  
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Este trabalho foi desenvolvido a partir de em uma revisão de literatura com o 

levantamento de estudos randomizados. Foi utilizado seis artigos em português, dois artigos 

em inglês e cinco livros, que apresentaram dados referentes à discussão em questão. Foram 

realizadas buscas nas bases de dados Medline, Pubmed, Scielo e Google Acadêmico, 

utilizando os termos “Core Training”, “Instabilidade do Core”, Estabilidade do Core” e 

“Lombalgia”. O levantamento foi feito no período de janeiro a março de 2016.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentados quatro artigos que realizaram estudos a cerca dos efeitos 

dos exercícios de estabilização do core em indivíduos com lombalgia.  

Alencar e Matias
10

 realizaram uma revisão da literatura para relacionar a estabilização 

central em ciclistas, pois é comum a queixa de disfunções musculoesqueléticas, como a 

lombalgia e síndrome da dor fêmoro-patelar, devido à má condição da musculatura do core. 

Foram utilizados 46 referências entre artigos e livros. Os resultados apresentaram que o 

fortalecimento do core tem sido defendido como modo de prevenir e reabilitar ciclistas 

vítimas de lesões lombares. Também constataram melhoras na postura, aumento do 

desempenho e o equilíbrio sobre a bicicleta
10,11

. 

Reinehr
13

 verificou como um programa de exercícios de estabilização central 

influência a estabilidade e a ocorrência de dor lombar. Este estudo contou com uma amostra 

de seis mulheres com idade média de 23 +1 anos. Essas mulheres realizaram 20 sessões de 

treinamento específico com uma frequência semanal de três vezes com duração de 45 

minutos. A coleta de dados foi realizada antes e depois do período de treinamento, por meio 

de uma escala qualitativa de dor lombar e testes de estabilidade lombar. O programa completo 

apresentou seis estágios com níveis progressivos de dificuldade. Cada exercício era feito em 

duas séries de 12 repetições com contração isométrica de cinco segundos incrementada para 

10, 15 e no máximo 20 segundos
13

. Os resultados indicaram que a aplicação de um programa 

de treinamento em estabilização central como tratamento de sujeitos com lombalgia foi 

efetivo já com 20 sessões, visto que acarretou diminuição da dor lombar e aumento da força 

muscular em todos os sujeitos, sem uso de qualquer droga ou terapia analgésica
7,8,9,11,13

. 

 O estudo de Sakamoto
4 

verificou os efeitos de um programa de quatro semanas, com 

intervenção supervisionada, de exercícios de estabilização lombar na intensidade da dor e no 

nível de funcionalidade de 13 indivíduos (três homens e dez mulheres), com idade média de 

44,4±14,8 anos, altura 1,62±0,06 m, massa corporal 66,4±8,76 kg e história de lombalgia 
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crônica. Para avaliar a intensidade da dor utilizou a escala de analise visual de dor. O 

questionário de Roland Morris Brasil avaliou a dor lombar e nível de funcionalidade dos 

indivíduos. Os procedimentos utilizados foram o protocolo de intervenção que consistia na 

realização de exercícios que visavam estabilizar a coluna lombar por meio de fortalecimento 

dos músculos transverso abdominal e multífidos
4,14

. Realizaram contração do transverso 

abdominal a ponte simples e a ponte lateral em decúbito dorsal. Outro exercício, contração do 

transverso abdominal combinada com movimentação de segmentos apendiculares. E por 

último, contração do transverso abdominal em quatro apoios.  Cada exercício era feito três 

vezes com manutenção de 10 segundos da contração de forma isométrica. E o intervalo era de 

30 segundos entre as contrações. As sessões dos exercícios duravam o tempo necessário. Os 

resultados indicaram melhora significativa, após quatro semanas de intervenção. O estudo 

sugere que um curto período de reabilitação orientada é capaz de promover melhoria em 

variáveis de dor e funcionalidade
4,7,8,9,11

.  

 Hides
14

 realizou um estudo com 41 pacientes, que tiveram o primeiro episódio agudo 

de dor lombar. A investigação do estudo avaliou a eficácia do recrutamento dos músculos 

multífidos como terapia no tratamento da lombalgia. Os pacientes foram divididos em dois 

grupos. O primeiro recebeu apenas tratamento médico. O segundo grupo recebeu tratamento 

médico e exercícios específicos localizados. Para ambos os grupos incluíram-se quatro 

avaliações semanais de dor, deficiência, amplitude de movimento e o tamanho da área de 

músculo multífidos. Os indivíduos foram reavaliados após 10 semanas. Os exercícios 

terapêuticos foram projetados para reeducar o músculo multífido em seu papel estabilizador. 

Realizaram contração do multífido ativa, isométrica na co-contração com os músculos 

abdominais profundos. Executaram a contração em pé com coluna lombar em uma posição 

neutra.  No grupo 1 a recuperação dos multífidos não foi espontânea. Já no grupo 2 que 

recebeu a terapia de exercícios, a recuperação foi mais rápida e completa
14

. 

  

CONCLUSÃO 

 

 Os exercícios de estabilização de core são efetivos no tratamento da dor lombar, sendo 

eficazes na redução da dor e na melhoria da função para os indivíduos. São necessários mais 

estudos acerca do assunto, considerando que ainda são poucos artigos publicados sobre o 

tema.  
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