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Introdução. A lombalgia é definida como uma dor na região da coluna lombar e tem etiologia complexa e em muitos 
dos casos multifatorial. Objetivos. Analisar a associação entre a lombalgia e instabilidade vertebral lombar em alunos 
do curso de fisioterapia de uma Instituição Privada de Ensino Superior. Método. Estudo descritivo de corte transver-
sal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE, com CAAE 03630172000-11. Foi aplicado um questionário, 
elaborado pelos pesquisadores, para caracterização dos distúrbios osteomusculares na região lombar e realizada uma 
avaliação postural de uma amostra constituída por 58 alunos do 1º e 2º períodos do curso de fisioterapia da instituição. A 
estabilidade lombar foi avaliada através da Unidade Pressórica de Biofeedback (Stabilizer). Resultados. Verificou-se 
que 92,11% dos voluntários que apresentaram instabilidade lombar apresentaram lombalgia e 81,58% indivíduos que 
tinham instabilidade lombar apresentavam alguma alteração biomecânica postural. Conclusão. Esses resultados 
sugerem que a instabilidade lombar pode estar associada às queixas de dor lombar e às alterações posturais encon-
tradas nestes estudantes avaliados. O tratamento para a instabilidade lombar e alteração postural tem como base a 
ativação dos músculos multífidos e transverso do abdome para produzir estabilização da coluna vertebral.
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