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Resumo  

A lombalgia é uma das afecções que mais acometem a humanidade. Alguns estudos 

apontam que mais de 80 % da população terão algum caso de dor lombar durante 

alguma fase da sua vida. Torna-se incapacitante quando persiste por mais de três 

meses. A estabilização segmentar, é uma técnica desenvolvida por profissionais 

fisioterapeutas provenientes da Austrália no ano de 1992, além de ser utilizada como 

opção de tratamento para dor lombar, o programa de estabilização tem como 

objetivo otimizar a resistência, força e o controle motor com destaque para a 

musculatura profunda do tronco, dando ênfase aos multifidos e o transverso do 

abdômen. Diante disso esse trabalho teve como objetivo identificar a efetividade da 

estabilização segmentar na redução da lombalgia. Foi realizada uma revisão 

integrativa com buscas nas bases de dados: Scielo, PEDro, Lilacs e PubMed através 

dos descritores: estabilização segmentar e lombalgia, publicados entre os anos de 

2010 e 2020 nos idiomas inglês e português. Dentre os artigos pesquisados e 

discutidos observaram-se os resultados que a estabilização segmentar pode trazer 

na redução da lombalgia. 

Descritores: Estabilização Segmentar. Lombalgia. 

 

Resume 

Low back pain is one of the conditions that most affect humanity. Some studies 

indicate that more than 80% of the population will have some case of low back pain 

during some stage of their life. It becomes disabling when it persists for more than 

three months. Segmental stabilization is a technique developed by professional 

physiotherapists from Australia in 1992, in addition to being used as a treatment 

option for low back pain, the stabilization program aims to optimize endurance, 

strength and motor control with emphasis on the deep trunk musculature, 

emphasizing the multifidus and the transversus abdominis. Therefore, this study 

aimed to identify the effectiveness of segmental stabilization in reducing low back 

pain. An integrative review was carried out with searches in the databases: Scielo, 

PEDro, Lilacs and PubMed through the descriptors: segmental stabilization and low 

back pain, published between 2010 and 2020 in English and Portuguese. Among the 

articles researched and discussed, the results that the segmental stabilization can 

bring in the reduction of low back pain were observed 

Descriptors: Segmentation Stabilization. Low back pain. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

  A coluna vertebral possui a função de proteger a medula espinhal, além disso, 

realiza a sustentação do peso corporal, sendo também extremamente importante 

para manutenção da postura e a realização da locomoção. É composta por 33 

vértebras e possui cinco regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea 

(SALESIANO et al, 2016). 

  O segmento lombar, é composto por cinco vértebras e se encontra na região 

inferior do dorso entre o sacro e o tórax, são as vértebras de maior tamanho e 

apresentam processos espinhosos quadriláteros. A 5ª vertebra lombar (L5) é a maior 

vértebra móvel dessa região suportando toda porção superior do corpo 

(SALESIANO et al, 2016). 

  A lombalgia ou dor na região lombar como é denominada, tem sido apontada 

frequentemente como causa de incapacitação e morbidades entre a população 

mundial. Muitas vezes é classificada pela duração dos sintomas em episódio agudo, 

subagudo e crônico. É caracterizada pela presença do quadro álgico acima da 

região glútea com dor entre as costelas inferiores, com a instalação ou não de dor 

na região das pernas. Várias são as causas para o desencadeamento dessa 

alteração, dentre elas podemos destacar: o estilo de vida, o gênero, os hábitos 

posturais, o excesso de atividade física, sedentarismo e a atrofia muscular muitas 

vezes causada pelo uso inadequado da musculatura no dia-dia, levando assim os 

autores há considerarem como uma doença de origem multifatorial (GRAUP et al, 

2010; LU LIU, FENG, 2017; UCOK et al, 2008; ALVES, 2005; DOS SANTOS, 2011). 

  É considerada uma das afecções que mais acometem a humanidade, 

provocando um alto índice de consultas médicas. Dados estatísticos apontam que 

mais de 80 % da população terão algum caso de dor lombar durante alguma fase da 

sua vida, tornando-se incapacitante quando persistir por mais de três meses, 

podendo representar uma grande perda pelo lado trabalhista, já que pode provocar 

uma alta porcentagem de absenteísmo nas empresas, além de afetar o lado 

emocional com uma grande perda no desempenho funcional do indivíduo, 

(MUSEUS, 2014; LISBOA et al, 2012). 

 A musculatura se torna primordial na preservação da estabilidade da coluna, 

podendo se encontrar comprometida em decorrência da hipotonia muscular, como 

também na perca de mecanismos passivos, ativos e do controle motor. No controle 
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da dor lombar atualmente existem uma gama de prognósticos e protocolos de 

tratamento, são eles: a terapia medicamentosa, o tratamento cirúrgico, e os 

exercícios terapêuticos, sendo este uma das opções mais utilizadas para o 

tratamento da lombar. Por esta razão, os exercícios que visam o controle muscular e 

o controle da dor estão sendo cada vez mais utilizados pelos profissionais, com a 

finalidade de criar estratégias para a sua prevenção, dentre estas técnicas de 

reabilitação, temos a estabilização segmentar, a qual vamos nos ater no presente 

estudo. (ALVES, 2015; LISBOA et al, 2012, DOS SANTOS, 2011; OLIVEIRA, 2016; 

VOLPATO et al,  2018). 

 A estabilização segmentar, é uma técnica desenvolvida por profissionais 

fisioterapeutas provenientes da Austrália no ano de 1992, defendiam que para uma 

boa estabilidade da coluna lombar é necessário um sistema neuromuscular que 

esteja íntegro. Essa estabilização se dá através de três subsistemas: passivo 

(ligamentos, vértebras e articulações), ativo (músculo e tendões) e controle neural 

(nervos e sistema nervoso central), eficientes agindo de forma antecipatória há zona 

neutra (região onde pouca resistência é oferecida para a coluna vertebral). Além de 

ser utilizada como opção para dor lombar, o programa de estabilização tem como 

objetivo otimizar a resistência, força e o controle motor com destaque para a 

musculatura profunda do tronco, dando ênfase aos multifidos e o transverso do 

abdômen. (DOS SANTOS, 2016; AGUIAR, 2017; PEREIRA, 2017; SILVA, 2015; 

MOSER, 2012). 

 Essa estabilização se caracteriza pela sincronia da musculatura profunda do 

tronco, juntamente com a isometria realizada em baixa intensidade, atuando de 

forma positiva contra os efeitos da gravidade, e propiciando também o equilíbrio 

entre os músculos abdominais e paravertebrais, juntamente com as demais 

estruturas envolvidas constituindo estabilidade e força. O aumento da força muscular 

juntamente com a resistência muscular acabam sendo benéficas há postura, 

levando os indivíduos a terem uma tolerância maior às posturas que causavam dor 

prevenindo a hipomobilidade dos segmentos. (SANTOS, 2014; FARIAS, 2014; 

BEZERRA, 2009; DE SOUSA et al, 2010; FERREIRA, 2012). 

 Diante disso esse trabalho tem como objetivo principal, realizar uma revisão 

integrativa sobre a efetividade da estabilização segmentar na redução da lombalgia, 

também realizando a análise dos ensaios clínicos selecionados, as informações 

colhidas acerca do tema são de suma importância para o tratamento terapêutico, 
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espera-se que os resultados aqui obtidos possam aumentar as informações a 

respeito do assunto proposto. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 O estudo Trata-se de uma revisão integrativa da literatura desenvolvida a 

partir da questão norteadora: Qual seria a efetividade da estabilização segmentar na 

redução da lombalgia? 

 Segundo Sousa (2010) a revisão integrativa é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, proporciona a síntese do conhecimento e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática, 

estudos esses que podem ser experimentais e não experimentais para uma 

completa compreensão. 

 Foram realizadas buscas nas bases de dados eletrônicas: PEDro, Scielo, 

Lilacs, e PubMed, utilizando-se dos descritores em ciências da saúde (Decs): 

estabilização segmentar e lombalgia. O levantamento bibliográfico foi restrito aos 

últimos dez anos (2010-2020), onde o período de coleta de dados foi realizado nos 

meses de abril e maio de 2020, os termos foram combinados utilizando os 

Operadores Boleanos AND e OR nos seus respectivos termos nos idiomas inglês e 

português. 

 Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos originais que se enquadram ao 

tema na data proposta, que se correlacionam á estabilização segmentar como forma 

de tratamento na redução da lombalgia e pacientes com diagnóstico clínico de 

lombalgia, e foram utilizados como critérios de exclusão: estudos que usam de 

outras modalidades como forma de tratamento que não foram comparados a 

estabilização segmentar, estudos que estavam duplicados nas bases de dados e 

que estavam fora da data proposta e estudos que não sejam artigos originais. Os 

artigos foram analisados na íntegra por meio de roteiro estruturado com a 

contemplação dos seguintes itens: autor/ano, amostra, idade, intervenção e 

desfechos. 

 Para o estudo foram selecionados 46 artigos nas bases de dados onde os 

mesmos passaram por uma leitura prévia de seus resumos, e após essa etapa 

somente 8 artigos foram selecionados como objetos de estudo para integrar a 

tabela. 

 

 

  



12 
 

  

3. RESULTADOS 

  

 Para a realização deste trabalho, foram encontrados 46 artigos referentes à 

efetividade da estabilização segmentar na redução da lombalgia, somando o 

resultado de todas as bases de dados analisadas. Após seleção foram excluídos 37 

por não se enquadrarem aos critérios de inclusão propostos. Apenas 9 artigos foram 

incluídos nesta revisão integrativa. No fluxograma encontram-se as informações 

obtidas após a análise dos estudos selecionados. 

 

  

 

  

 

  

 

        

 

                    

   

 

    

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Figura. Fluxograma de busca e seleção de estudos para esta revisão integrativa 

Estudos que 

obtiveram fuga do 

tema/fuga da 

data/bases de dados 

duplicadas 

 

Estudos Removidos 
32 
 

Estudos com possível 
elegibilidade 

14 
 

Resultados das buscas de 
artigos nas bases de dados. 
Lilacs, PeDro, PubMed, 
Medline = 46 

 
 
 

2363 
 
 
 
 

Estudos selecionados 
nesta revisão  

8 
 

Estudos identificados 
46 
 

Estudos Removidos 
6 
 

Estudos que obtiveram 
fuga do tema 

Pereira. (2010); França et al. (2012); França et al. 
(2010); De Morais et al. (2017); Magalhaes et al. 
(2019); Bottamedi et al. (2016); Moon et al. (2013); 
Demirel et al. (2019). 
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3. RESULTADOS 
 

 Quadro 1.  Tabela contendo informações a cerca dos trabalhos analisados. 

AUTOR/ ANO AMOSTRA IDADE INTERVENÇÃO DESFECHOS 

Pereira, 
Ferrreira, 
Pereira, 2010. 

12 participantes 
Grupo Estabilização Segmentar: 12 
Grupo Comparativo: não houve  
Gênero: feminino 
Dor lombar crônica inespecífica  

18-32 GES: estabilização segmentar 2x 
por semana, por 35 minutos, 
durante 6 semanas. 

Efetividade na redução da dor e 
incapacidade funcional em 
mulheres com lombalgia. 

Franca,  
Fabio Renovato 
et al, 2012. 

30 pacientes 
Grupo Estabilização Segmentar: 15 
Grupo Alongamento: 15 
Gênero: não mencionado 
Dor lombar crônica inespecífica 

41-42 GES: estabilização segmentar, 2x 
por semana durante 30 minutos, 
por 6 semanas. 
 

GA: alongamento dos eretores da 
coluna, isquitibiais e tríceps sural, 
2x semana, durante 30 minutos, 
por 6 semanas. 
 

O grupo de estabilização 
segmentar obteve medidas 
superiores ao grupo 
alongamento com relação à 
redução da lombalgia.  

Franca,  
Fabio Renovato 
et al, 2010. 

30 participantes 
Grupo Estabilização Segmentar: 15 
Grupo Fortalecimento Superficial: 15 
Gênero: ambos os sexos 
Dor lombar crônica inespecífica 

41-42 GES: estabilização segmentar, 2x 
por semana, durante 30 minutos, 
por 6 semanas. 
 

GFS: exercícios nos músculos 
abdominais e alongamento dos 
eretores da coluna, 2x por 
semana, durante 30 minutos, por 
6 semanas. 

As duas técnicas se mostraram 
bastante efetivas na redução do 
quadro de lombalgia. 

De Morais kobill, 
Ana Flavia et al, 
2017. 

12 participantes 
Grupo Estabilização segmentar 
Grupo Comparativo: não houve 
Gênero: ambos os sexos 
Dor lombar crônica inespecífica 

49,2 GES: exercícios de estabilização 
segmentar, 2x por semana, 
durante 20 minutos por 3 
semanas.  

O presente estudo evidenciou a 
efetividade do método na 
melhora da dor lombar. 
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Magalhaes, 
Alexandre 
oliveira et al, 
2019. 

42 participantes (inicio do estudo) 
39 participantes (final do estudo) 
Grupo Estabilização Segmentar: 20 
Grupo Estabilização Segmentar + Terapia 
Manual: 19 
Gênero: não mencionado 
Dor lombar crônica inespecífica 

18-50 GES: estabilização segmentar, 
sendo 2x por semana durante 5 
semanas. 
 

GES+TM: estabilização segmentar 
e terapia manual, sendo 2x por 
semana durante 5 semanas. 

Os resultados obtidos indicaram 
que os exercícios de 
estabilização segmentar com ou 
sem terapia manual obtiveram 
semelhança na redução da dor. 

Bottamedi, 
xayani et al, 
2016. 

25 participantes 
Grupo Estabilização Segmentar: 14 
Grupo Estabilização Segmentar + escola 
de coluna: 11 
Gênero: ambos os sexos 
Dor lombar crônica inespecífica 
 
 

18-65 GES: estabilização segmentar, 2x 
por semana durante 8 semanas 
com tempo de duração de 60 
minutos. 
 

GES+EC: estabilização 
segmentar, relaxamento e aulas 
da coluna vertebral, 2x por 
semana durante 8 semanas com 
tempo de duração de 90 minutos. 

Observou-se que somente os 
exercícios específicos da 
Estabilização Segmentar 
trouxeram benefícios 
importantes, incluindo a redução 
da lombalgia para todos os 
pacientes envolvidos no estudo. 

Moon, hye jin et 
al, 2013. 

24 participantes (inicio do estudo) 
21 participantes (final do estudo) 
Grupo Estabilização Segmentar: 11 
Grupo de Exercícios de Fortalecimento 
Lombar Dinâmico: 10 
Gênero: ambos os sexos 
Dor lombar crônica inespecífica 
 

28,5 GES: estabilização segmentar, 2x 
por semana, durante 8 semanas, 
por 60 minutos. 
 

GEFLD: ativação dos eretores da 
espinha e reto abdominal, 2x por 
semana, durante 8 semanas, por 
60 minutos. 
 
 

Os dois grupos apresentaram 
resultados satisfatórios na 
redução da dor lombar. 

Demirel, a. Et al. 
2019. 

80 participantes (inicio do estudo)  
77 participantes (final do estudo) 
Grupo Estabilização Segmentar: 37 
Grupo Yoga: 40 
Gênero: ambos os sexos 
Dor lombar crônica inespecífica 
 
 

20-65 GES: estabilização segmentar, 3x 
por semana, durante 6 semanas, 
por 30 minutos. 
 

GY: exercícios de yoga, 3x por 
semana, durante 6 semanas, por 
30 minutos. 
 

Ambas as técnicas se 
mostraram eficazes na redução 
da lombalgia apresentando 
resultados positivos. 
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GES: Grupo Estabilização Segmentar, GA: Grupo Alongamento, GFS: Grupo Fortalecimento Superficial, GES+TM: Grupo Estabilização Segmentar + Terapia 
Manual, GES+EC: Grupo Estabilização Segmentar + Escola de Coluna, GEFLD: Grupo de Exercícios de Fortalecimento Lombar Dinâmico, GY: Grupo Yoga.  
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4.  DISCUSSÃO 

 

 Foi possível identificar que a maioria das pesquisas analisadas trouxeram os 

efeitos positivos da estabilização segmentar na redução da lombalgia. 

 A lombalgia se tornou nas sociedades industrializadas um problema bastante 

comum, é o principal fator causal de limitação física em indivíduos acima de 45 anos 

podendo acometer 80% da população, a musculatura tem a função de proteção das 

estruturas da coluna vertebral, porém essa função encontra-se comprometida pela 

hipotonia dos músculos responsáveis pela estabilidade, à estabilização segmentar é 

apontada como o mais eficiente tratamento para as disfunções da coluna sendo a 

curto ou em longo prazo. (OLIVEIRA, 2016). 

 Franca et al (2012) realizaram um estudo com 30 participantes com dor 

lombar crônica onde foram comparados dois grupos: grupo estabilização segmentar  

com exercícios focados no transverso do abdômen e multifidos lombares, e o grupo 

alongamento com manobras de alongamento dos isquitibiais, tríceps sural e eretores 

da coluna, ambos com duração de tratamento por seis semanas realizado duas 

vezes por semana por 30 minutos cada, e observou que o grupo de estabilização 

segmentar obteve resultados melhores na redução do quadro álgico da região 

lombar.  

 Novamente Franca et al (2010) em outro trabalho realizado, reuniu 30 

participantes com dor lombar, fez a comparação do grupo estabilidade segmentar 

com atividades de ativação do músculo transverso do abdômen, e do grupo 

fortalecimento superficial com foco no fortalecimento do reto abdominal, oblíquos 

externo e interno e eretores da espinha, novamente com duração de tratamento de 

seis semanas realizado duas vezes por semana por 30 minutos cada, e em seus 

resultados verificou que a redução da lombalgia foi semelhante em ambos os grupos 

de seus estudo.  

  Em um estudo semelhante Magalhães et al (2019) com 39 participantes com 

dor lombar comparou o uso da estabilização segmentar com exercícios isométricos 

de estabilização, reeducação e percepção dos músculos transverso do abdômen e 

multifidos, com a estabilização segmentar agregada a terapia manual, com os 

mesmos exercícios de estabilização segmentar citados anteriormente com a 

inclusão de mobilizações e pompages, cuja o tempo de tratamento foi de cinco 
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semanas realizado duas vezes por semana, observou que a houve semelhança na 

redução da lombalgia com ou sem uso da terapia manual.  

 Pereira (2010) analisou a estabilização segmentar em um grupo de 12 

pessoas do sexo feminino com dor lombar inespecífica, onde foram realizados 

exercícios da técnica que consistiam em seis etapas de exercícios progressivos 

realizando a contração isométrica dos multifídos, transverso do abdômen e assoalho 

pélvico, duas vezes por semana por 35 minutos com 12 repetições para cada 

exercício mantendo contrações por 10 segundos por seis semanas, e verificou que 

houve a redução da lombalgia e também da incapacidade funcional dessas 

mulheres. 

 Bottamedi et al (2016) analisaram o efeito da estabilização segmentar que 

contou com atividades de alongamentos, exercícios de estabilização segmentar e 

fortalecimento dos paravertebrais e isquiotibiais, comparando com a estabilização 

segmentar e escola de coluna (programa de prevenção de coluna), onde foram 

feitos exercícios de estabilização segmentar citados anteriormente juntamente com 

aulas e orientações da anatomia e biomecânica da coluna vertebral bem como 

recomendações ergonômicas, o estudo foi composto por vinte e cinco participantes 

com dor lombar crônica por oito semanas feito duas vezes por semanas com 60 

minutos para o grupo de estabilização segmentar 90 minutos para o grupo de 

estabilização segmentar e escola de coluna, e foi constatado que somente a 

estabilização segmentar obteve resultados importantes incluindo a redução da 

lombalgia. 

 Monn et al (2013) realizaram um estudo com vinte e quatro participantes com 

dor lombar, comparando a estabilização segmentar aos exercícios de fortalecimento 

lombar dinâmico, a estabilização segmentar realizou 16 exercícios de fortalecimento 

para transverso do abdômen, multifidos lombares e obliquo interno, quanto aos 

exercícios de fortalecimento lombar dinâmico foram feitos 14 exercícios de 

fortalecimento para eretor da espinha e reto abdominal durante oito semanas ambos 

duas vezes por semana com 60 minutos de duração por atendimento, e observou 

que ambos os grupos apresentaram redução significativa na redução do quadro 

álgico da região lombar. 

 De Morais et al (2017) verificaram o efeito da estabilização segmentar em um 

grupo de doze pessoas com dor lombar crônica, onde foram realizados exercícios de 

fortalecimento lombo pélvicos juntamente com a inclusão de três series de 
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exercícios de isometria com duração de 30 segundos para cada posição, foram 

aplicadas duas intervenções semanais com duração de 30 minutos cada por três 

semanas consecutivas, observou-se a efetividade do método na redução da 

lombalgia. 

 Demirel et al (2019) em seu estudo verificou o efeito da estabilização 

segmentar através de exercícios da técnica comparando com exercícios de yoga, o 

trabalho foi composto por 77 participantes com dor lombar crônica, o grupo de 

estabilização segmentar foi composto por atividades de contração do transverso do 

abdômen e multifidos lombares incluindo trabalhos de equilíbrio, e os exercícios do 

grupo yoga foi composto por respiração diafragmática e trabalho físico específico da 

yoga, e foi observado que ambos os grupos apresentaram resultados positivos na 

redução da dor lombar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Por meio desta revisão integrativa de literatura, foi possível identificar os 

vários efeitos positivos que a estabilização segmentar pode obter para a redução da 

lombalgia, efeitos esses que puderam ser identificados através de estudos 

comparativos com outras técnicas ou que puderam ser feitos de maneira isolada, 

sugerindo que a estabilização segmentar pode ser usada como uma importante 

ferramenta de tratamento terapêutico para a redução da dor lombar, entretanto 

devido à baixa quantidade de estudos obtidos para a realização do trabalho, se faz 

necessário a realização de novos estudos para que haja um maior entendimento 

para o assunto. 
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