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Convênio: Ministério da Saúde/Fundep – Universidade Federal de Minas Gerais 
Programa VIVA LEGAL/TV FUTURA 
Tema: Lombalgia: a chave do equilíbrio está na boa postura 
 

 
LOMBALGIA 

 
Estima-se que, atualmente, a lombalgia atinja cerca de 80% da população 

mundial. No Brasil, a doença é responsável pela segunda mais freqüente causa de 
faltas ao trabalho (a primeira são os problemas respiratórios), pela segunda causa 
de aposentadorias por invalidez e pelo primeiro motivo de afastamento por acidente 
de trabalho. 

Lombalgia é a dor nas costas que acontece na região localizada entre a 
coluna e as nádegas. Ela pode surgir em qualquer pessoa com mais de 18 anos, 
mas a maior incidência ocorre em pessoas com mais de 40 anos, que têm vida 
sedentária e que trabalham na mesma posição a maior parte do tempo. Por este 
motivo, algumas profissões oferecem maiores riscos para o surgimento da doença, 
como é o caso dos estudantes, digitadores e pianistas, pois passam muitas horas 
sentados; de pessoas que estão constantemente sujeitas a vibrações, como os 
motoristas de ônibus e os caminhoneiros; de pessoas que transportam cargas 
pesadas, como os lixeiros, os carregadores e os estivadores; ou mesmo de donas 
de casa, que realizam as tarefas diárias sem tomar os devidos cuidados com a 
postura. 

A lombalgia afeta, principalmente, os músculos da região lombar e a coluna, 
pois esta precisa fazer muito esforço para manter o corpo em equilíbrio nas diversas 
posições que ele assume ao longo do dia (ou da noite), algumas vezes travando 
uma verdadeira luta contra a força da gravidade que atua sobre ele. Pessoas 
obrigadas a repetir várias vezes um determinado tipo de esforço por algum tempo 
podem vir a sofrer de lombalgia. Já a postura incorreta enfraquece os músculos, que 
passam a ter mais trabalho para sustentar a coluna, o que também leva à dor.  

Outro fator que pode causar a lombalgia é a obesidade, pois o excesso de 
peso corporal obriga a coluna a sustentar uma carga desproporcional à sua 
estrutura, e isto também resulta em dor. Finalmente, o estresse potencializa todos os 
desequilíbrios musculares, ósseos e articulares. 

O problema é agravado em função, de muitas vezes, as pessoas serem 
obrigadas a andar, a sentar e até mesmo a dormir em posições incorretas. Como 
exemplo disso, podemos citar os móveis escolares, cujo desenho pode estar 
inadequado ao tamanho ou mesmo às características físicas das crianças e dos 
jovens que os utilizam. Também os móveis e equipamentos de trabalho podem 
prejudicar a boa postura dos empregados de uma empresa, e isto pode acontecer 
até mesmo com a cadeira ocupada ao longo do dia, que, se for inadequada ao seu 
usuário, certamente provocará nele o desconforto e as dores de coluna. 
 

O que está em discussão 
 

Postura é a posição que o corpo assume para manter o equilíbrio entre os 
músculos, as articulações e as vértebras em relação à força da gravidade da Terra. 
Como (diferentemente de outros seres) a postura humana é ereta, a cabeça apoia-
se sobre a coluna vertebral, o tronco sobre a pélvis e toda esta estrutura apoia-se 
sobre as pernas. O bom equilíbrio permite que os órgãos funcionem corretamente, 
com menos desgaste e com o melhor aproveitamento da força necessária para 
realizar os movimentos. 
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Influências externas ao próprio corpo, como o humor, a idade, os esportes 
que se pratica ou não, a qualidade da nutrição, a saúde, as doenças e as condições 
de vida e de trabalho têm um efeito considerável sobre a postura humana. Além 
disso, em grande parte, a postura assumida por uma pessoa é também uma imagem 
que retrata de modo bastante significativo suas emoções interiores. Entretanto, 
raramente uma pessoa consegue controlar ou até mesmo perceber que o seu corpo 
transmite mensagens que anunciam (ou denunciam) o que ela é, o que sente e o 
que pensa.  

O vídeo apresenta um desenho esquemático da coluna vertebral, nomeando 
algumas de suas partes e mencionando, resumidamente, suas funções, bem como 
exemplificando problemas posturais como escoliose e lordose. Durante a 
apresentação do programa e na discussão que se seguirá, pode ser interessante 
exibir às comunidades esses mesmos esquemas em forma de cartazes, e até propor 
uma auto-avaliação dos presentes à luz das explicações recebidas. Sempre 
enfatizando que tanto o diagnóstico quanto o tratamento são tarefas do profissional 
de saúde, a atividade pode enriquecer a visão da comunidade em relação à própria 
postura, especialmente naqueles casos de adolescentes que se encolhem para 
esconder os seios, por exemplo, ou de rapazes que crescem muito rápido e curvam 
a coluna, por não se terem ainda acostumado com a maior altura. 

No seguimento desse debate, as pessoas podem ser estimuladas a falar a 
respeito dos seus espaços cotidianos; assim, é possível que durante a descrição dos 
ambientes domésticos e de trabalho sejam detectados alguns problemas e sejam 
levantadas alternativas para solucioná-los. As pessoas também devem descrever 
como realizam suas atividades, inclusive as posições que assumem ao caminhar, ao 
sentar, ao dormir etc. A questão do peso corporal deve ser abordada, e a 
comunidade deve ser informada sobre as vantagens de uma alimentação saudável, 
bem como da importância de se praticar regularmente uma atividade física, pois isto 
fortalece a musculatura e preserva a coluna. 

Finalmente, é importante enfatizar que, para se prevenir uma doença como a 
lombalgia, basicamente deve-se adotar uma postura correta. Entretanto, nos casos 
em que o problema já está instalado, a ênfase recai sobre a necessidade de se 
procurar atendimento médico para que a situação não se agrave. Neste caso, os 
serviços de saúde locais devem ser mencionados, como também os recursos de que 
dispõem para o atendimento às comunidades próximas. 

Resumindo, postura incorreta, falta de atividade física adequada, esforço 
excessivo e sobrecarga corporal localizada são, a um só tempo, causa e 
conseqüência de lombalgia.   


	LOMBALGIA
	O que está em discussão

