
A Técnica de Estabilização Segmentar Vertebral na Melhora dos Indivíduos com Hérnia de 
Disco Lombar

Hanna Carolane Guedes Gouveia1*, Geisa Guimarães de Alencar 2, Gisela Rocha de Siqueira3, Eduardo José Nepo-
muceno Montenegro4, Priscila Maria Nascimento Martins de Albuquerque5.

1. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.
2. Programa de Pós Graduação em Neurociências, UFPE, Recife, PE, Brasil.
3.Professora adjunta do Departamento de Fisioterapia, UFPE, Recife, PE, Brasil.
4. Professor adjunto do Departamento de Fisioterapia, UFPE, Recife, PE, Brasil.
5. Programa de Pós Graduação em Fisioterapia, UFPE, Recife, PE, Brasil.
*e-mail: hanna.carol88@gmail.com

Introdução. A Hérnia de Disco Lombar (HDL) é uma doença muito frequente do aparelho locomotor que atinge a 
região inferior da coluna e que está associada à ruptura do anel fibroso, com subsequente deslocamento da massa 
central do disco. A maioria das herniações ocorrem entre L4-L5 e L5-S1 por ser o local de apoio dos movimentos do 
tronco sobre os membros inferiores e em função da maior mobilidade da região lombossacra. Dentre os músculos 
que promovem a estabilização da coluna lombar destacam-se os múltífidos e transverso do abdome. Objetivos. 
Avaliar a eficácia da técnica de Estabilização Segmentar Vertebral no aumento do trofismo dos 
multífidos em pacientes portadores de Hérnia de Disco Lombar. Método. Estudo do tipo série de casos, 
intervencionista não controlado. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE com CAAE 0444.172.000-11. 
Participaram seis pacientes, com idade média de 41,1+7,47 anos, apresentando HDL em L4/L5 ou L5/S1. Os indivíduos 
foram submetidos a um exame ultrassonográfico para avaliação do trofismo do multífido direito (medida latero-lateral 
e ântero-posterior), a uma avaliação da capacidade de recrutamento voluntário dos estabilizadores lombares (através 
de uma Unidade Pressórica de Biofeedback) e questionados quanto a presença e nível de dor (Escala Modificada de 
Borg). Realizou-se 15 sessões de ESV, 3 vezes por semana. A sessão era iniciada com os alongamentos ativos da 
coluna e membros inferiores e em seguida era aplicada a ESV que foi dividida em três etapas: cognitiva, associativa e 
automática. A primeira etapa objetivou treinar o recrutamento voluntário isolado dos estabilizadores lombares, promov-
endo a conscientização da contração através do uso da Unidade Pressórica de Biofeedback. A segunda fase compreen-
deu a co-contração dos estabilizadores lombares em diferentes posições e em situações dinâmicas, associadas aos 
movimentos dos membros inferiores e superiores. A terceira fase consistiu na ativação desses músculos em circuitos 
que exigiam atividades rápidas e explosivas de mudança de direção e posicionamento. No final de cada sessão era rea-
lizado um relaxamento associado à respiração. Resultados. Verificou-se aumento no tamanho do multífido direito e 
melhora da capacidade de recrutamento voluntário dos estabilizadores lombares, em todos os participantes, e redução 
da dor. Conclusão. A técnica de ESV é eficaz no aumento do trofismo dos multífidos, na melhora capacidade de 
contração voluntária efetiva dos estabilizadores lombares e na redução do quadro álgico. Para o alívio completo da dor, 
os achados sugerem associação da ESV com outras técnicas fisioterapêuticas.
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