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RESUMO 

 
Introdução: A dor lombar crônica inespecífica (DLCI) é o problema musculoesquelético 
mais comum no mundo, sendo as mulheres as mais acometidas. Dentre as 
modalidades de tratamento, o treino de estabilização do core é indicado na literatura 
como opção eficaz no alívio da dor nessa população, no entanto, o volume adequado 
desse treinamento para induzir analgesia nessa população permanece desconhecido. 
Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito de uma sessão do treino 
de estabilização do core de alto e baixo volume na modulação endógena da dor em 
mulheres com DLCI. Metodologia: Trata-se de um ensaio randomizado cruzado e cego 
em relação ao avaliador. Participaram do estudo 18 voluntárias, as quais foram 
submetidas a duas sessões do treinamento de estabilização do core: alto e baixo 
volume de treinamento, respeitando o intervalo de 48 horas entre cada sessão. As 
variáveis avaliadas foram limiares de dor por pressão (LDP), somação temporal (ST) 
e modulação condicionada da dor (MCD) antes a após a realização dos protocolos de 
treinamento de baixo e alto volume. O LDP e ST foram avaliadas com algômetro de 
pressão digital, para avaliação da MCD foi utilizado o algômetro de pressão e 
compressão isquêmica com esfigmomanômetro como estímulo condicionado. A 
ANOVA de medidas repetidas 2x2 foi realizada para comparar treino e tempo, o teste 
post hoc de Bonferroni para comparação em pares das interações (tempo e 
treinamento). Os dados foram expressos em média e desvio padrão e o nível de 
significância estabelecido em 5%. Resultados: A análise estatística mostrou que 
quando comparado o pré e pós intragrupos, o treino de estabilização do core de baixo 
volume apresentou aumento significativo do LDP em L5 (p<0,05) e tibial anterior 
(p<0,01). Já o treino de alto volume não apresentou aumento significativo em  nenhuma 
das medidas do LDP. No entanto, nenhum dos protocolos investigados (baixo e alto 
volume) alteraram a ST e MCD em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 
Conclusão: O treino de estabilização do core de baixo volume produz analgesia local 
e hipoalgesia remota, demonstrada pelo aumento no LDP em L5 e tibial anterior. No 
entanto, nenhum dos protocolos investigados foram capazes de reduzir a 
sensibilização central avaliada por meio da MCD e ST. 

 
Descritores: Dor lombar crônica; exercício físico; analgesia; mulheres. 
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ABSTRATC 

 
Introduction: Chronic nonspecific low back pain (DLCI) is the most common 
musculoskeletal problem in the world, with women being the most affected. Within the 
treatment modalities, core stabilization training is indicated in the literature as an 
effective option for pain relief in this population, however, the adequate volume of this 
training to induce analgesia in this population remains unknown. Thus, the objective of 
the present study was to evaluate the effect of a high and low volume core stabilization 
training session on endogenous pain modulation in women with DLCI. Methodology: 
This is a randomized crossover trial that is blind to the evaluator. Eighteen volunteers 
participated in the study, who underwent two sessions of core stabilization training: 
high and low training volume, respecting the 48-hour interval between each session. 
The variables evaluated were pressure pain threshold (PPT), temporal summation (TS) 
and conditioned pain modulation (CPM) before and after the performed of low and                        high 
volume training protocols. The LDP and ST were evaluated with digital pressure 
algometer, to evaluate the MCD the pressure algometer and ischemic compression 
with sphygmomanometer was used as a conditioned stimulus. A 2x2 repeated 
measures ANOVA was performed to compare training and time, the Bonferroni post 
hoc test for pairwise comparison of the interactions (time and training). Data were 
expressed in mean and standard deviation and the significance established in 5%. 
Results: Statistical analysis showed that when comparing pre and post intragroups, the low 
volume core stabilization training showed significant increase in LDP at L5 (p<0.05) and tibialis 
anterior (p<0.01). High volume training did not show significant increase in any of the LDP 
measures. However, none of the investigated protocols (low and high volume) changed ST 
and MCD in women with chronic nonspecific low back pain. Conclusion: Low volume core 
stabilization training produces local analgesia and remote hypoalgesia, demonstrated by the 
increase in LDP at L5 and tibialis anterior. However, none of the protocols investigated 
were able to reduce central sensitization assessed using MCD and ST. 

 
Keywords: low back pain; exercise; analgesia; women. 
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RESUMO VOLTADO PARA A SOCIEDADE 

 
Introdução: A dor lombar crônica (DLC) é um problema de saúde muito comum no 
mundo e atinge principalmente as mulheres. Na maioria dos casos, não apresenta 
uma causa ou doença que justifique a dor. Assim, estudos foram desenvolvidos para 
tentar buscar maneiras de aliviar a DLC, dentre as diversas formas de tratamento, o 
treino denominado de estabilização do tronco vem sendo indicado como opção de 
exercício físico eficaz no alivio da dor nessa população. Embora se estude muito sobre 
esse treinamento, não sabemos qual a quantidade de vezes e o tempo que 
determinado sujeito deve permanecer realizando essa modalidade de exercício 
durante uma sessão de treinamento; chamamos esta variável de volume de 
treinamento. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade que o nosso 
corpo tem de reduzir a dor durante a realização de uma sessão do treinamento de 
estabilização do tronco de alto e baixo volume nas mulheres com DLC. Metodologia: 
Participaram do estudo 18 voluntárias, quais realizaram duas sessões do treino de 
estabilização do tronco: um de alto e outro de baixo volume, com um intervalo de 48 
horas entre cada sessão. Para avaliar o processamento da dor pelo nosso corpo, 
foram realizados três testes antes e após a aplicação dos exercícios: o limiar de dor à 
pressão (LDP), que mede a intensidade mínima de um estímulo se tornar doloroso; 
somação temporal da dor (ST) mede o quanto o sistema nervoso central (SNC) está 
sensível a dor; e a modulação condicionada da dor (MCD), que avalia o quanto o SNC 
é capaz de reduzir essa dor. Resultados: Os resultados mostram que uma única 
sessão do treino de estabilização do tronco de baixo volume aumentou o LDP em um 
ponto avaliado na coluna e outro na perna. No entanto, nenhum dos treinos estudados 
(alto e baixo) foram capazes de diminui a ST e melhorar a MCD em mulheres com dor 
lombar crônica inespecífica. Conclusão: Uma única sessão do treino de estabilização 
do tronco de baixo volume reduz a dor em um ponto da coluna e na perna. No entanto, 
uma única sessão desse treinamento não é suficiente para diminui a sensibilização 
central e aumentar a MCD. Novos estudos devem ser realizados para investigar os 
efeitos desse treinamento quando realizado a longo prazo. 
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ABSTRACT DIRECTED TO SOCIETY 

 
Introduction: Chronic low back pain (CLBP) is a very common health problem in the 
world and especially as women. In most cases, there is no cause or disease that 
justifies the pain. Thus, studies have been developed to try to find ways to relieve 
CLBP, among the various forms of treatment, trunk stabilization training has been 
indicated in the literature as an effective physical exercise option in relieving pain in 
this population. Although much has been studied about this training, we do not know 
the number of times and the time that a certain subject must remain performing this 
type of exercise during a training session, this variable we call training volume. Thus, 
the objective of the study was to evaluate the ability of our body to reduce pain during 
a session of high and low volume trunk stabilization training in women with DLC. 
Methodology: Eighteen volunteers participated in the study, they performed two 
sessions of the trunk stabilization training: one high and one low volume, with an 
interval of forty-eight hours between each session. To evaluate the processing of pain 
by our body, three tests were performed before and after the application of the 
exercises: the pressure pain threshold (PPT) measures the minimum intensity of a 
stimulus becoming painful; temporal summation of pain (TS) measures how much 
sensitive the central nervous system (CNS) is to pain; and conditioned pain modulation 
(CPM) that assesses how much the CNS is able of reduce this pain. Results: The 
results show that a single session of low or high volume trunk stabilization training does 
not increase PPT, not decrease TS, and not improve CPM in women with chronic 
nonspecific low back pain. Conclusion: A single session of low-volume trunk 
stabilization training reduces pain at one point in the spine and leg. However, a single 
session of this training is not enough to decrease central sensitization and increase 
DCM. Further studies should be conducted to investigate the effects of this training 
when performed long-term. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A dor lombar é o problema musculoesquelético mais comum no mundo, 

apresentando alta prevalência e atingindo principalmente pessoas com idade entre 40 

e 80 anos (WU et al. 2020). As mulheres são mais susceptíveis a desenvolver a dor 

lombar crônica (DLC) por apresentarem maior percepção e respostas 

neurofisiológicas a estímulos nocivos (BARTLEY; FILLINGIM, 2013; FILLINGIM et al. 

2009). 

A dor lombar pode ser classificada de acordo com sua origem em específica e 

inespecífica. A dor lombar inespecífica é aquela não associada a uma doença ou 

causa atribuível e representa a maioria dos casos, cerca de 90% (BALAGUÉ et al. 

2012; KRISMER; VAN TULDER, 2007). Estudos mostram que pacientes com dor 

lombar crônica inespecífica apresentam maior sensibilização a dor quando comparado 

a controle saudáveis (GIESBRECHT; BATTÍE, 2005; GIESECKE et al. 2004) e apesar 

de não ter uma causa justificável, estudos mostram que a sensibilização central (SC) 

pode contribuir para o desenvolvimento e manutenção da dor lombar crônica 

inespecífica (CURATOLO; ARENDT-NIELSEN, 2015). Na literatura, a SC é 

comumente avaliada por meio da somação temporal (ST) (ARRIBAS-ROMANO et al. 

2020). 

 
Atualmente, o exercício físico é indicado para o tratamento da dor lombar 

crônica inespecífica (HAYDEN et al. 2005; PEDERSEN; SALTIN, 2015; VAN 

MIDDELKOOP et al. 2010) isso porque o exercício ativa as vias de analgesia 

endógena (NIJS et al. 2012; RICE et al. 2019) em pessoas saudáveis e em pacientes 

com dor lombar crônica (HOFFMAN et al. 2005; MEEUS et al. 2010; VAN 

MIDDELKOOP et al. 2010). Em indivíduos saudáveis e sem dor, após uma sessão 

aguda de exercício resulta em um período de hipoalgesia conhecida como hipoalgesia 

induzida pelo exercício (HIE). A HIE normalmente é avaliada por meio dos limiares de 

dor por pressão (LDP) mensurados antes e após uma sessão de exercícios (GRIMBY- 

EKMAN et al. 2020). Na presença da HIE ocorrerá aumento nesses limiares, podendo 

perdurar por até 30 minutos, após a prática do exercício (RICE et al. 2019). 

 
Em indivíduos com dor crônica foram encontrados resultados variáveis sobre 

os efeitos agudos do exercício na sensibilidade a dor (BURROWS et al. 2014; KNAUF; 

KOLTYN, 2014; KUITHAN et al. 2019) o que pode ser explicado em parte pelo 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=van%2BMiddelkoop%2BM&cauthor_id=20227641
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=van%2BMiddelkoop%2BM&cauthor_id=20227641
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aumento da excitabilidade central e diminuição da modulação condicionada da dor 

(MCD) (LIMA; ABNER; SLUKA, 2017). A MCD é o método tradicional para avaliar a 

ativação de vias inibitórias descendentes endógenas e facilitadoras do cérebro 

(FINGLETON; SMART DOODY, 2017; NAVRATILOVA et al. 2020; RHUDY et al. 

2020). 

 
Neste contexto, estudos sugerem que o exercício físico voltado para melhora 

da força, controle motor e resistência da musculatura do tronco seja eficaz para reduzir 

sinais e sintomas e melhorar a capacidade funcional de pessoas com dor lombar 

crônica quando comparado a exercícios cardiorrespiratórios, exercício global e pilates 

(BHADAURIA; GURUDUT, 2017; SEARLE et al. 2015; WANG et al. 2012). Isto posto, 

evidências apontam que os exercícios de estabilização apresentam melhores 

resultados para redução da intensidade de dor e incapacidade quando comparado 

com controles ou outro tipo de exercício (BHADAURIA; GURUDUT, 2017; NIEDERER; 

MUELLER, 2020). 

 
Uma revisão recente (MUELLER; NIEDERER, 2020) mostrou que normalmente 

esse treinamento é realizado com três séries, no entanto, não se sabe se esse volume 

é o mais adequado, além disso, há a necessidade de estimar a dosagem mínima 

desse treinamento para pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Já que o 

exercício físico pode tanto excitar como inibir o SNC, resultando em hiperalgesia ou 

hipoalgesia, respectivamente (LIMA; ABNER; SLUKA, 2017) e o volume de 

treinamento está relacionado com esse fato. Assim, é importante determinar o volume 

necessário desse treino para induzir analgesia em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica. 

 
Nesse sentido, a presente pesquisa justifica-se pela importância de avaliar os 

possíveis efeitos positivos de uma sessão do exercício específico do core sobre esta 

população, uma vez que isso é uma estratégia inicial para prescrição de protocolos de 

treinamentos seguros e eficazes, os quais podem ser utilizados como parâmetros para 

a prescrição de treinamentos crônicos para esta população. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Dor 

 
A dor vem sendo definida uma experiência sensitiva e emocional desagradável 

associada, ou semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial 

(RAJA et al. 2020). Segundo Eidson e Murphy (2019), a dor provoca variações 

fisiopatológicas que poderão colaborar para o surgimento de alterações orgânicas e 

psicológicas, tendo no organismo a função de alerta, ativando respostas protetoras. 

Em outros casos a dor pode estar presente mesmo na ausência de um dano físico 

que possa ser associado ao seu surgimento. 

 
A dor é reconhecida como o quinto sinal vital (SOUSA, 2002), pois sua função 

é alertar o organismo, ativando respostas protetoras, evitando que danos maiores 

ocorram nos tecidos (EIDSON; MURPHY, 2019). As informações geradas na periferia 

são conduzidas até o SNC através de terminações nervosas livres, denominadas 

nociceptores (KOEPPEN; STANTON, 2009). 

 
As terminações nervosas livres formam fibras nervosas responsáveis por 

conduzir a sensação dolorosa e elas podem ser subdivididas em dois grandes grupos, 

as do tipo Aδ e C. As fibras Aδ são de grosso calibre, mielinizadas e com velocidade de 

condução rápida, por outro lado, as fibras C são de pequeno diâmetro e amielínicas, 

o que torna a sua condução lentas. Os axônios Aδ são responsáveis pela condução das 

sensações de dor localizada, intensa e aguda, enquanto as fibras C pela dor em 

queimação, difusa e crônica (BORON, 2015). As fibras Aδ projetam-se para as 

lâminas I, V e X da substância cinzenta no corno posterior da medula, enquanto as 

fibras C direcionam-se as lâminas I e II (KOEPPEN; STANTON, 2009). Os principais 

neurotransmissores envolvidos na geração do potencial de ação (PA) nos neurônios 

do corno posterior da medula são o glutamato e a substância P (AIRES, 2012). 

 
As fibras aferentes são classificadas de acordo com a resposta a diferentes 

estímulos, assim, fibras responsivas a estímulos químicos de alta intensidade são 

denominadas de nociceptores químicos, ao calor nociceptores térmicos e a pressão 

intensa, nociceptores mecânicos. Há também um tipo de fibra ativada por estímulos 

químicos, mecânicos e térmicos denominadas polimodais, essas fibras representam 
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quase metade das fibras C cutâneas, tornando-as mais comuns (AIRES, 2012; 

KOEPPEN; STANTON, 2009). 

 
2.1.1 Vias ascendentes da dor 

 
Os impulsos dolorosos são conduzidos até as regiões encefálicas por meio de 

duas vias: neoespino talâmica e paleoespino talâmica. A via neoespino talâmica 

corresponde ao trato espino-talâmico lateral, responsável pela dor aguda e localizada, 

também chamada de dor em pontada, está composta por três neurônios. 

 
O neurônio de ordem I, localiza-se na raiz dorsal terminando no corno 

posterior da medula. O neurônio de ordem II, localiza-se na lâmina I da substância 

cinzenta no corno posterior da medula, cruza e ascende pelo funículo lateral formando 

o trato espino-talâmico lateral. Essas fibras projetam-se até o tálamo, mais 

precisamente o complexo ventroposterior intermédio (CVPI), complexo 

ventroposterior lateral (CVPL), o núcleo posterior e os núcleos intralaminares, onde 

fazem sinapse com o neurônio de III ordem. Este, por sua vez, direciona-se para a 

área somestésica do córtex cerebral, o giro cingulado e a ínsula do sistema límbico 

(ALVES NETO et al. 2009; KOEPPEN; STANTON, 2009; MACHADO; HAERTEL, 

2006). 

 
A via paleoespino talâmica é constituída por um grande número de neurônios, 

não apresenta uma organização somatotrópica e por isso, acredita-se que essa via é 

responsável pela dor crônica, profunda e em queimação. Essa via é constituída por 

neurônios de I ordem com a mesma localização da via neoespino talâmica, neurônios 

de II ordem localizado na lâmina V no corno posterior da medula, projetando-se para 

o lado ipsilateral e contralateral, formando o trato espino-reticular, ascendendo até a 

formação reticular do tronco encefálico, onde faz sinapse com o neurônio de III ordem, 

estes, projetam-se até os núcleos intralaminares do tálamo, para fazer conexão com 

os neurônios de IV ordem, que se comunicam com diversas áreas do córtex 

somatossensorial (MACHADO; HAERTEL, 2006). 

 
É possível observar uma grande diferença entre as duas vias, a via neoespino 

talâmica é bem organizada e possui poucas estruturas envolvidas, já a via 

paleoespino talâmica conta com uma gama de estruturas envolvidas, por isso, 

pesquisas sugerem que o surgimento da dor crônica é complexo, impreciso e fatores 
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como a ativação da micróglia e a neurodegeneração dessas estruturas, podem 

resultar em danos potenciais no sistema inibitório descendente da dor, contribuindo 

para sua cronificação (TRACEY; MANTYH, 2007). 

 
2.1.2 Modulação condicionada da dor 

 
Os circuitos endógenos de modulação da dor aumentam ou diminuem a 

magnitude percebida dos estímulos nocivos aferentes (NIR; YARNITSKY, 2015). No 

cenário experimental, a modulação condicionada da dor é um teste sensorial 

quantitativo usado para avaliar a funcionalidade da inibição da dor endógena no SNC 

(FERNANDES et al. 2019). A avaliação do paradigma da modulação condicionada da 

dor é feita por meio da aplicação de um estímulo de teste doloroso antes e após a 

aplicação de outro estímulo de condicionamento doloroso (VAN WIJK; 

VELDHUIJZEN, 2010; YARNITSKY, 2010; 2015). Quando um sistema modulador da 

dor cumpre o seu papel fisiológico de inibição, o estimulo condicionado inibe a dor 

sentida durante o estímulo de teste (NIR; YARNITSKY, 2015; YARNITSKY, 2010). 

 
A modulação condicionada da dor sugerida em humanos como um fenômeno 

em que a dor inibe a dor é uma medida psicofísica que se pensa ser o correlato 

humano do controle inibitório nocivo difuso descrito inicialmente em modelo animal 

(LE BARS; DICKENSON; BESSON, 1979; YARNITSKY et al. 2015). Estudos em 

animais e em humanos demonstram que as influências descendentes no 

processamento nociceptivo da coluna vertebral envolvem a substância cinza 

periaquedutal (SCP), a medula rostroventromedial (MRVM) e o subnúcleo reticular 

dorsal (SRD), levando à descrição dessa via de modulação da dor descendente como 

alça espino-bulbo-espinhal (MILLAN, 2002), através da qual neurônios no corno dorsal 

espinhal recebem um estímulo nocivo de condicionamento de uma parte do corpo e 

enviam um sinal para o subnúcleo reticular dorsal da medula caudal, transmitindo 

inibição descendente através dos funículos dorsolaterais (LE BARS, 2002). 

 
A modulação condicionada da dor pode ser avaliada de diferentes maneiras, 

uma revisão recente (FERNANDES et al. 2019) mostrou que o estímulo teste mais 

comum foi a pressão fornecida pela algometria, seguidos pelos estímulos térmicos, 

mecânicos e elétricos. Já o estimulo condicionado mais comum foi a água fria ou 
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gelada, seguida de pressão por isquemia, termômetros e água quente. O limiar de dor 

pode ser quantificado usando o limiar de dor por pressão, escores de temperatura ou 

intensidade da dor, avaliada através da escala de classificação numérica (NRS) ou a 

escala visual analógica (EVA) (ARRIBAS-ROMANO et al. 2020). 

 
Essas diferentes possibilidades de avaliação podem levar a variabilidade nos 

resultados dos estudos. Nesse contexto, Kennedy et al. (2016) investigaram a 

confiabilidade da modulação condicionada da dor e observaram que 78% dos 

coeficientes de confiabilidade relatados para a confiabilidade intra-sessão foram 

interpretados como bom (ICC = 0,6-0,75) ou excelente (ICC> 0,75), já à confiabilidade 

entre sessões foi interpretada como bom ou excelente em 50% dos estudos. O estudo 

mostrou, ainda, que o estímulo teste com melhor confiabilidade foi o limiar de dor à 

pressão e os estímulos condicionados mais confiáveis foram imersão em água fria e 

dor isquêmica. Assim, os autores concluíram que a confiabilidade de um paradigma 

de modulação condicionada da dor depende de estímulos de teste e condicionamento, 

parâmetros de estimulação, locais de teste e população de estudo. 

 
Todos esses dados apresentados anteriormente, aumentam ainda mais as 

dúvidas sobre qual é o método ideal para avaliar os participantes da pesquisa quando 

o objetivo é avaliar a modulação condicionada da dor. 

 
A literatura aponta que pacientes com dor crônica apresentam uma modulação 

condicionada da dor prejudicada ou ineficiente. Uma meta-análise (LEWIS; RICE; 

MCNAIR, 2012) mostrou que aproximadamente 70% das comparações entre 

controles saudáveis e pacientes com dor crônica revelaram uma redução significativa 

da modulação condicionada da dor dos pacientes, mostrando um efeito de tamanho 

grande (d de Cohen 0,78 [0,48–1,08]). 

 
Outra meta-análise comparando controles saudáveis com pacientes com DLC 

mostrou uma modulação condicionada da dor significativamente prejudicada e 

somação temporal significativamente facilitada (MCPHEE; VAEGTER; GRAVEN- 

NIELSEN, 2019). Esses resultados sugerem que a MCD é uma medida clinicamente 

significativa da inibição endógena da dor, que pode auxiliar no diagnóstico, no 

desenvolvimento e na criação de estratégias terapêuticas eficazes (FERNANDES et 

al. 2019). 
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Nesse sentido, uma revisão sistemática e meta-análise realizada por Arribas- 

Romano et al. (2020) investigou a eficácia de diferentes técnicas de fisioterapia nos 

sistemas de modulação da dor no tratamento de pacientes com dor 

musculoesquelética crônica. Seus resultados sugerem que a fisioterapia melhora as 

variáveis relacionadas à sensibilização central, ocasionando diminuição da 

sensibilização central e aumento da modulação condicionada da dor, quando 

comparada com um grupo controle, sugerindo melhora na regulação inibidora da dor 

e diminuição da excitabilidade neuronal no corno dorsal da medula em pacientes com 

dor crônica. Entre as modalidades avaliadas o exercício terapêutico demonstrou ser 

uma modalidade eficaz para produzir mudanças positivas nessas variáveis. 

 
Embora a modulação condicionada da dor venha sendo estudada na dor lombar 

crônica, ainda é escasso na literatura estudos que investiguem a influência da terapia 

por exercício nessa medida. Assim, torna-se imprescindível que estudos analisem 

sobre os efeitos do exercício na modulação condicionada da dor em pessoas que sofre 

de dor lombar crônica inespecífica. 

2.1.3 Somação temporal 

 
A maioria dos pacientes com dor crônica apresentam alterações no 

processamento do SNC, mostrando características de sensibilização central 

(ARRIBAS-ROMANO et al. 2020). Esta foi definida por Fernández-Carnero et al. 

(2009), como uma maior responsividade dos neurônios nociceptivos no SNC à entrada 

aferente normal ou abaixo do limiar. No cenário experimental a sensibilização central 

é avaliada através da ST (ARRIBAS-ROMANO et al. 2020). 

 
O somatório temporal avalia o estado de hiperatividade no corno dorsal das 

vias de facilitação da dor (CUELLAR et al. 2005; GUAN et al. 2006; STAUD et al. 

2007). Esse teste envolve a entrada de estímulos nocivos repetitivos a uma 

intensidade constante e a medição do grau de facilitação da dor através dos estímulos 

(HACKETT; NAUGLE; NAUGLE, 2019). Muitos estudos sugerem que a sensibilização 

central da dor está associada ao desenvolvimento e manutenção da dor crônica 

(GEORGE et al. 2006). De fato, a somação temporal foi maior em pacientes com dor 

crônica em comparação com controles saudáveis (POTVIN; MARCHAND, 2016; 

STAUD et al. 2008). 
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Pacientes com DLC, principalmente aqueles com sintomas mais persistentes, 

não possuem uma origem clara do estímulo nociceptivo, ou esse estímulo não é grave 

o suficiente para explicar a severidade da dor relatada, além disso, não há evidencias 

de danos ou doenças no sistema somatossensorial (HODGES et al. 2019). 

 
Nesses pacientes, a sensibilização central é uma característica importante em 

muitas pessoas com dor crônica, incluindo aquelas com dor lombar (CORNELISON; 

HAWKINS; DURHAM, 2016; GIFFORD; BUTLER, 1997). Diversos estudos vêm 

apontando que a ativação glial pode ser a causa do aparecimento e manutenção da 

sensibilização central (FONTAINHAS et al. 2011; SVENSSON; LEXELL; 

DEIERBORG, 2015). Nas fases aguda e subaguda a ativação glial desempenha um 

papel adaptativo, favorecendo a cicatrização do tecido e a restauração da 

homeostase, no entanto, quando a ativação glial não se resolve e se torna crônica, 

pode se tornar patogênica, levando a danos dos neurônios e de outras glias (WANG; 

LI, 2016). Em pessoas com DLC foi observada aumento da ativação glial (KIYOMOTO 

et al. 2015). 

 
Nesse sentido, reduzir a somação temporal torna-se importante pois a hipótese 

de sensibilização central está envolvida na progressão das condições de dor aguda 

para crônica. Assim, intervenções que inibem a sensibilização central podem ser úteis 

na prevenção ou tratamento da dor musculoesquelética crônica (BISHOP; 

BENECIUK; GEORGE, 2011). 

 
Nesse contexto, Koltyn; Knauf e Brellenthin (2013) investigaram a influência do 

exercício isométrico no somatório temporal da dor causada pelo calor em homens e 

mulheres saudáveis. Os resultados mostraram um somatório temporal da dor maior 

nas mulheres em comparação aos homens, demostrando uma influência da variável 

sexo, embora homens e mulheres tenham experimentado grandes reduções no 

somatório temporal após o exercício (d de Cohen: mulheres = 0,62; homens =0,39). 

Entretanto, esses resultados não podem ser generalizados para indivíduos com dor 

crônica. 

 
2.2 Dor lombar crônica inespecífica 

 
A dor lombar crônica inespecífica é aquela que não pode ser atribuída a uma 

doença preexistente ou causa atribuível, representando cerca de 90% dos casos 
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(BALAGUÉ et al. 2012; KRISMER; VAN TULDER, 2007). Apesar de não ter uma 

causa justificável, acredita-se que fatores como a não cicatrização de tecidos 

lesionados, sensibilização central e desenvolvimento de dor neuropática, estão 

envolvidos no surgimento da dor lombar crônica inespecífica. 

 
Além disso, fatores mecânicos, decorrente da irritação das raízes nervosas 

ocasionadas por processo degenerativo das articulações posteriores; aumento da 

lordose lombar; assimetria das facetas articulares; desordens nos músculos, tendões 

e ligamentos decorrente de atividades como, levantar pesos e permanecer na posição 

sentada ou em pé por tempo prolongado, aumentando a pressão nas articulações 

facetarias contribuindo para o surgimento e/ou agravamento do quadro (ALMEIDA; 

KRAYCHETE, 2017; VAN DIEEN et al. 2019a). 

 
Em pacientes com lombalgia há alterações no processamento da nocicepção e 

dor em todo o SNC, alterações estruturais e na função sensorimotora do córtex 

(BRUMAGNE et al. 2019). Além disso, estudos em modelo animal sugerem que as 

células da glias (micróglia, astrócitos e oligodendrócitos) estão envolvidas no 

surgimento da dor crônica, por meio da produção de citocinas e outros mediadores 

inflamatórios (CHACUR et al. 2009; GAO et al. 2009; GRITSCH et al. 2014; JI; BERTA, 

NEDERGAARD, 2013). Na fase inicial a ativação glial gera uma hipersensibilidade 

temporária como uma forma de proteger o local lesado, no entanto, quando há 

ativação excessiva ou quando não ocorre diminuição dessa ativação após solucionar 

o problema inicial, pode desencadear efeitos antagônicos e mediar a sensibilização 

central (HODGES et al. 2019). 

 
O controle neuromuscular, ligamentos, tendões e os músculos da coluna 

vertebral trabalham juntos de forma coordenada para manter a estabilidade da coluna, 

no entanto, a fraqueza dessa musculatura ocasiona maior sobrecarga a coluna 

podendo resultar em efeitos indesejáveis, como ativação de nociceptores e geração 

de uma resposta inflamatória (ABBOUD; NOUGAROU; DESCARREAUX, 2016; 

PANJABI, 1992; VAN DIEEN et al. 2019a). 

 
A estabilidade do tronco é necessária para controlar e proteger o tronco diante 

de perturbações repentinas, e sua instabilidade pode levar a tensão excessiva nos 

tecidos e consequente dor (MUELLER et al 2016; PANJABI, 1992). Os principais 
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músculos envolvidos na estabilidade lombar são, os eretores da espinha, multifidos, 

oblíquo interno, oblíquo externo e transverso do abdome (PANJABI, 1992). Estudos 

mostram que indivíduos com dor lombar apresentam diminuição da coordenação e 

força desses músculos, favorecendo a diminuição da estabilidade e do controle motor 

(DELLA VOLPE et al. 2006; GILL; CALLAGHAN, 1998; HODGES; RICHARDSON, 

1999; LAM; JULL; TRELEAVEN, 1999; PRANATA et al. 2017). 

 
Controle motor pode ser definido como a integração entre os sistemas 

sensoriais e motores com o sistema nervoso (SN) para coordenar a ativação muscular 

para a realização de uma tarefa ou manutenção da postura (HOEDGES; VAN DIEEN; 

CHOLEWICKI, 2019; VAN DIEEN et al. 2019b). A capacidade dos músculos de 

realizar os comandos do sistema motor resultará na eficiência máxima desse controle, 

embora não seja diretamente indicativo de déficits nesse sistema, músculos do tronco 

de indivíduos com dor lombar apresentaram alterações estruturais e morfológicas 

(VAN DIEEN et al. 2019b). 

 
Estudos em animais, demonstraram que na fase aguda ocorre uma diminuição 

do impulso elétrico no músculo multifidos, na fase subaguda, alterações fibróticas 

decorrentes da ativação das citocinas fibrogênicas e na fase crônica alterações 

semelhantes ao desuso (HODGES et al. 2009; HODGES et al. 2015; HODGES et al. 

2014; ZHAO et al. 2000). A nocicepção interfere diretamente nesse controle, alterando 

a excitabilidade das vias motoras nos diferentes níveis do SN, resultando em alteração 

da ativação muscular em pacientes com dor lombar, gerando consequentemente 

instabilidade da coluna (BEHENNAH et al. 2018; VAN DIEEN et al. 2019a). 

 
Nessa perspectiva, uma revisão sistemática demonstrou que indivíduos com 

dor lombar diante de perturbações mecânicas apresentavam um atraso na ativação 

da atividade muscular quando comparados com indivíduos saudáveis (VAN DIIEN; 

CHOLEWICKI; RADEBOLD, 2003). 

 
Mueller et al. (2017) investigaram os efeitos de perturbações súbitas durante a 

caminhada na atividade reflexa neuromuscular e no movimento tridimensional do 

tronco em controles saudáveis e indivíduos sintomáticos com dor nas costas. O estudo 

mostrou que indivíduos com dor lombar apresentou um início significativamente mais 

tardio de respostas musculares a cargas repentinas durante a caminhada, mas não 
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mostrou diferenças na amplitude do reflexo neuromuscular, comparado aos indivíduos 

saudáveis. 

 
Evidências apontam ainda, que pacientes com dor lombar apresentam rigidez 

dos segmentos afetados, essa rigidez pode ser decorrente de modificações de uma 

região específica de um músculo, ou ainda, de uma região corporal (VAN DIEEN; 

SELEN; CHOLEWICKI, 2003). Segundo Van Dieen et al. (2019b) a princípio essa 

rigidez seria necessária para o controle do movimento e diminuição das tensões 

teciduais resultantes, no entanto, sua persistência torna-se prejudicial. 

 
Vale ressaltar que nem todos pacientes com dor lombar apresentam rigidez, 

alguns podem manifestar frouxidão nas estruturas acometidas, consequentemente, 

menor controle sobre a postura, esses pacientes evitam o movimento do tronco, como 

uma medida de reduzir a dor e atenuar as cargas impostas a coluna. Os pacientes 

desse grupo apresentam rotações segmentais nas radiografias de flexão/extensão, 

diminuição na capacidade de contração isolada do transverso do abdome e maior 

ativação dos multifidos inferiores, como uma forma de compensar esse controle motor 

(FRITZ; PIVA; CHILDS, 2005; HEBERT et al. 2010; TEYHEN et al. 2005). 

 
2.3 Exercício físico e analgesia 

 
O exercício físico tem apresentado efeitos positivos em diversas condições 

clínicas como, melhora da depressão, fibromialgia e redução da percepção de dor 

(CADENAS-SÁNCHEZ; RUIZ-RUIZ, 2014; ELLINGSON et al. 2014; MILLER et al. 

2020). Em pesquisas com animais o exercício diminui as medidas de dor inflamatória, 

dor muscular crônica e dor neuropática (BEMENT; SLUKA, 2005; HUTCHINSON et 

al. 2004; KUPHAL; FIBUCH; TAYLOR, 2007). Em pesquisas com humanos, o 

exercício diminui a sensibilidade à dor em indivíduos saudáveis e com dor (NAUGLE; 

RILEY, 2014; OLIVEIRA; FERNADES; DAHER, 2014). 

 
A diminuição na percepção da dor após o exercício é chamada hipoalgesia 

induzida pelo exercício, esta é avaliada através dos limiares de dor por pressão, que 

são a intensidade mínima que um estímulo é interpretado como doloroso, o aumento 

nesses limiares após o exercício é indicativo de hipoalgesia induzida pelo exercício 

(KOLTYN, 2002; NAUGLE; FILLINGIM; RILEY, 2012). 
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Até o momento, os mecanismos responsáveis pela hipoalgesia induzida pelo 

exercício não são totalmente compreendidos, no entanto, estudos mostram que o 

sistema opioide, endocanabinóide serotoninérgico, imunológico, o sistema nervoso 

autônomo e a modulação condicionada da dor estejam envolvidos (DA SILVA 

SANTOS; GALDINO, 2018; RICE et al. 2019). 

 
Nesse sentido, Gajsar et al. (2017) investigaram se um exercício isométrico nas 

costas resultaria em hipoalgesia em homens e mulheres saudáveis. Os resultados 

demonstraram que o exercício isométrico nas costas produz hipoalgesia local e 

remota, no entanto, a HIE remota foi demonstrada apenas em mulheres. 

 
Ainda nessa perspectiva, Hviid, Thorlund e Vaegter (2019) investigaram o efeito 

da caminhada sobre os limiares de dor à pressão e a tolerância à dor na perna e no 

ombro, em comparação com uma condição de controle de repouso tranquilo em 

indivíduos sem dor. Os resultados mostraram que a caminhada induziu uma resposta 

significativa da hipoalgesia induzida pelo exercício na tolerância à dor por pressão, 

mas não nos limiares da dor por pressão quando comparado ao repouso. 

 
Os resultados conflitantes entre os estudos citados acima, podem ser 

justificados pelo tipo de exercício realizado, o estudo de Gajsar et al. (2017) investigou 

os limiares de dor por pressão em resposta a um exercício isométrico, enquanto na 

pesquisa de Hviid, Thorlund e Vaegter (2019) investigou o exercício aeróbico. Além 

disso, os limiares de dor por pressão foram analisados após a realização de um 

exercício aeróbico de caminhada de baixa intensidade. 

 
É sabido que a intensidade e duração do exercício, estão diretamente 

relacionadas com a liberação de β-endorfina circulante, exercícios com intensidade 

>50% do VO2máx demonstram maiores níveis de liberação de β-endorfina 

(KRAEMER et al. 1989). Outro estudo, mostrou aumento nos limiares e tolerância a 

dor quando os exercícios foram realizados em intensidades mais alta, >70% da 

capacidade aeróbica máxima (KOLTYN, 2000). 

 
Outro fator importante a ser destacado nos estudos acima, é o perfil dos 

voluntários, os estudos foram realizados em voluntários saudáveis. Em indivíduos com 

diferentes condições de dor crônica, respostas reduzidas de hipoalgesia induzida pelo 
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exercício ou mesmo hiperalgesia foram demonstradas em comparação com controles 

sem dor (RICE et al. 2019). 

 
Nesse sentido, Kuithan et al. (2019) realizaram um estudo com o objetivo de 

quantificar, via testes sensoriais quantitativos avaliado local e sistematicamente, se 

pessoas assintomáticas demonstram hipoalgesia induzida pelo exercício em resposta 

a movimentos repetidos do tronco e se a resposta era disfuncional em participantes 

com DLC. O estudo concluiu que indivíduos assintomáticos apresentam redução 

significativa na sensibilidade à dor por pressão, enquanto nos participantes com DLC, 

esse fenômeno estava ausente. 

 
Uma explicação possível para os achados do estudo de Kuithan et al. (2019) é 

a modulação condicionada da dor prejudicada, demonstrada em várias condições de 

dor crônica, pois essa medida tem sido sugerida como um mecanismo potencial 

responsável pela resposta hipoalgésica generalizada após o exercício (HVIID; 

THORLUND; VAEGTER, 2019). 

 
Nesse contexto, Alsouhibani et al. (2019) verificaram os efeitos locais e remotos 

do exercício isométrico dos membros inferiores na resposta da modulação 

condicionada da dor em indivíduos jovens e saudáveis. O estudo mostrou que os 

indivíduos que experimentaram hipoalgesia induzida pelo exercício sistemicamente 

tiveram uma resposta atenuada de modulação condicionada da dor em comparação 

com aqueles que apenas experimentaram hipoalgesia induzida pelo exercício local, 

sugerindo a possibilidade de haver mecanismos compartilhados entre a modulação 

condicionada da dor e a hipoalgesia induzida pelo exercício sistêmica. 

 
Os estudos citados anteriormente precisam ser analisados com cautela, pois 

foram realizados em indivíduos jovens, e pesquisas mostram que os adultos mais 

velhos exibem um processamento modulador da dor central disfuncional em 

comparação com mais jovens (HACKETT; NAUGLE; NAUGLE, 2019). 

 
Assim, Ohlman et al. (2018) investigaram se idosos saudáveis experimentam 

hipoalgesia induzida pelo exercício após um exercício isométrico submáximo, além 

disso, o estudo também examinou potenciais editores de atividade física e psicológica 

na magnitude da hipoalgesia induzida pelo exercício. Os resultados mostraram que 
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os idosos não apresentaram hipoalgesia após exercício isométrico submáximo, no 

entanto, aqueles que acumularam mais atividade física moderada a vigorosa por 

semana apresentaram maior hipoalgesia induzida pelo exercício. 

 
Com base nos estudos apresentados anteriormente, fica comprovada a 

interação entre exercício físico e hipoalgesia, apesar dos mecanismos não serem 

totalmente compreendidos e envolver vários sistemas, a hipótese da liberação de β- 

endorfina no SNC tem recebido atenção. O exercício físico ativa o eixo hipotálamo 

hipófise (DROSTE et al. 1991), assim, o hormônio liberador de corticotropina cliva a 

pró-opiomelanocortina, estimulando a produção de opioides endógenos que se ligam 

a receptores no sistema de modulação da dor (HARBACH; HEMPELMANN; 

MATEJEC, 2006; STEIN, 2016). 

 
Isso é enfatizado através de estudos em animais e humanos, onde foi possível 

observar ausência de analgesia após administração de um antagonista opioides 

(KOLTYN, 2000). Estudos mostram ainda, que o exercício é capaz de alterar a 

expressão de receptores de opioides μ do cérebro, atribuindo a melhora no bem-estar 

após o exercício, a modulação do sistema de opioides (DE OLIVEIRA et al. 2010). 

 
A literatura aponta que uma única sessão de exercício estimula a produção de 

opioides endógenos em animais e humanos, em animais a prática regular produz 

antinocicepção por longo período e aumenta as concentrações de opioides no plasma 

e no líquido cefalorraquidiano (HOFFMANN; TERENIUS, THORÉN, 1990; KOLTYN, 

2000; SHYU; ANDERSSON; THORÉN, 1982; SU et al. 2005). 

 
Nesse sentido, um estudo investigou o efeito do exercício extenuante na 

concentração sérica de β-endorfina em pacientes com fibromialgia em comparação 

com indivíduos saudáveis, para isso os participantes foram submetidos a um teste 

ergométrico em esteira usando o protocolo modificado. A análise dos dados mostrou 

que o exercício promoveu aumento na concentração sérica de β-endorfina em ambos 

os grupos (BIDARI et al. 2016). 

 
Assim a terapia por exercício é evidenciada como a modalidade de tratamento 

eficaz para dor crônica, como visto anteriormente, a intensidade do exercício está 

relacionada com a melhora clínica desses pacientes, no entanto, pouco se sabe sobre 
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o volume de treinamento. Uma meta-análise recente, mostrou que não há 

praticamente conhecimento da dose de exercício apropriada para uma determinada 

população com dor crônica, essa falta de consenso sobre a dose adequada, pode 

permitir que pacientes recebam doses mais altas de exercício que aumente a dor e 

impacte na adesão do paciente a terapia ou que o paciente receba doses muito baixas 

que o prive dos benefícios terapêuticos (POLASKI et al. 2019). Por fim, dentre as 

variáveis que contempla a dose do exercício físico, o volume constitui um fator de 

intervenção importante no efeito do exercício sobre a hipoalgesia induzida pelo 

exercício. 

 
2.4 Treino de estabilidade do core 

 

O core refere-se a um conjunto de estruturas musculares e osteoarticulares da 

parte central do corpo, mais especificamente a coluna lombo-dorsal, a pelve e os 

quadris (KIBLER; PRESS; SCIASCIA, 2006; ESCAMILLA et al. 2010). Panjabi (1992) 

divide essa região em três subsistemas, o subsistema passivo composto pelos ossos 

e ligamentos, subsistema ativo que compreende os tendões e músculos e o 

subsistema neural que corresponde ao sistema nervoso central. Em condições 

normais, esses subsistemas fornecem estabilidade adequada a coluna. 

 
Dentre esses subsistemas, o subsistema ativo, principalmente na sua porção 

muscular desempenha um papel fundamental na estabilidade da coluna, devido a sua 

capacidade de ativação e potência contrátil, decorrente da sinalização de sobrecarga 

imposta a coluna enviada pelos ligamentos (PANJABI, 1992; REED et al. 2012; 

WIRTH et al. 2017). Para Bergmark (1989) o subsistema muscular pode ser dividido 

em um sistema local, que controla perfeitamente o movimento intervertebral e um 

sistema global que gera o movimento da coluna. Os principais músculos envolvidos 

na estabilidade da coluna vertebral são o transverso do abdome e os multifidos, mas 

também o assoalho pélvico e o diafragma (HODGES; RICHARDSON, 1996; 

MACDONALD; MOSELEY; HODGES, 2006; FREEMAN; WOODHAM; WOODHAM, 

2010). 

 
Quando esses músculos são ativados corretamente a coluna é capaz de 

suportar cargas de até 4000 N sem relatar dor ou efeitos indesejados, no entanto, 

quando há falha de ativação dessa musculatura, cargas tão baixas quanto 100 N 
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podem resultar em deformação da coluna, ocasionando dor (CRISCO; PANJABI, 

1992; PANJABI, 1992a). Além disso, mudanças nos padrões de recrutamento 

muscular levam a instabilidade espinhal e redução do controle motor (PANJABI, 1992; 

GRANATA; MARRAS, 2000). Nesse sentido, pesquisas realizadas em populações 

com dor lombar crônica mostraram diminuição da coordenação e força desses 

músculos, favorecendo a diminuição da estabilidade e do controle motor (DELLA 

VOLPE et al. 2006; GILL; CALLAGHAN, 1998; HODGES; RICHARDSON, 1999; LAM; 

JULL; TRELEAVEN, 1999; PRANATA et al. 2017). 

 
Isto posto, estudos mostraram que o exercício de estabilidade do core é um 

componente importante da reabilitação para a dor lombar (FRANÇA et al. 2010; 

PAUNGMALI et al. 2017), uma vez que se destinam a restaurar o controle motor da 

coluna lombar (BOUCHER et al. 2016). A presença de um bom controle motor local 

controla os impulsos nociceptivos periféricos em andamento e evita a sensibilização 

central (PAUNGMALI et al. 2017). 

 
De um modo geral, o treinamento de estabilidade aumenta o controle motor, 

melhorando a resposta à informação sensorial e atividade muscular e pode explicar 

como os exercícios de estabilidade central lombo-pélvica aumentam o limiar de dor e 

reduzem a intensidade da dor na população com dor lombar crônica (PAUNGMALI et 

al. 2017). Além disso, estudos mostram que o controle motor pode induzir rigidez 

intersegmentar e prevenir a força de cisalhamento que causa lesão na coluna lombar, 

aliviando a dor (PANJABI, 1992; PANJABI, 1992a). 

 
O treinamento de estabilização do core visa contração isométrica inicial de 

baixo nível dos músculos estabilizadores do tronco (multifidos, transversos do 

abdômen e oblíquo interno) e deve ser avançado para incluir exercícios estáticos, 

dinâmicos e funcionais mais elaborados que envolvem a contração coordenada dos 

músculos espinhais locais e superficiais (RICHARDSON; HODGES; HIDES, 2004). 

 
Nessa perspectiva, Kliziene et al. (2015) avaliaram a influência de exercícios 

específicos de estabilidade do core na área de secção transversa (AST) do músculo 

multifidos em mulheres adultas saudáveis e com lombalgia e concluíram que o treino 

de estabilidade do core é eficaz para melhorar a AST do músculo multifidos tanto em 

mulheres saudáveis como naquelas que apresentam dor lombar crônica. 
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Seguindo essa linha, Selkow, Eck e Rivas (2017) avaliaram os efeitos de um 

programa de reabilitação de estabilidade do core de 04 semanas na taxa de ativação 

do transverso do abdome e quando esse músculo iniciou a contração durante 

movimentos da extremidade superior em indivíduos com e sem dor lombar. Os 

resultados apontaram que os participantes do grupo treinamento apresentaram 

aumento da taxa de ativação do transverso do abdome, assim como, melhora no 

tempo de ativação dessa musculatura durante os movimentos de extremidades. 

 
Ainda nesse contexto, Puntumetakul et al. (2013) investigaram o efeito de 10 

semanas do exercício de estabilização do core e 3 meses de acompanhamento na 

dor, incapacidade funcional, satisfação do paciente e qualidade de vida relacionada a 

saúde em pacientes com instabilidade lombar clínica. Os resultados revelaram que o 

exercício de estabilização do core não apenas melhorou significativamente a dor após 

10 semanas de treinamento, mas também continuou a ter efeito após o término do 

exercício por 3 meses. 

 
Outro estudo comparou os efeitos dos exercícios de estabilização do core com 

exercícios convencionais na dor e funcionalidade de pacientes com dor lombar crônica 

inespecífica. E concluiu que o programa de estabilização do core foi superior aos 

exercícios convencionais na redução da dor e incapacidade (INANI; SELKAR, 2013). 

 
Pesquisas apontam ainda, que o treino de estabilidade do core estimula a 

produção de substâncias endógenas envolvidas na analgesia, demonstrada pelo 

aumento nas concentrações de β-endorfina sanguínea em pacientes com DLC 

(PAUNGMALI et al. 2018). Assim é possível apontar o treino de estabilização do core 

como uma modalidade de treinamento eficaz para induzir hipoalgesia induzida pelo 

exercício nessa população. 

 
Como apresentado anteriormente, o treinamento de estabilização do core 

parece ser uma medida eficaz para melhorar o quadro clínico de indivíduos que sofrem 

de dor lombar crônica, uma vez que promove melhora no controle motor, por meio da 

melhora da estabilidade lombar, estimula a produção de opioides endógenos, 

substâncias que estão envolvidas no processo de analgesia, consequentemente 

melhorando a capacidade funcional e de qualidade de vida relacionada a saúde. 
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No entanto, os estudos que investigaram a dor nesses pacientes após 

aplicação do treinamento avaliaram a dor por meio de questionários e não através de 

teste sensorial quantitativo (LDP; MCD; ST). A avaliação por mor meio desses testes 

é importante para mostrar se o protocolo de treinamento tem efeito sobre a 

sensibilização central nessa população. 

 
É preciso relatar ainda, que os estudos diferem entre sim, no tempo de sessão 

e no volume total do treinamento. Como apresentado anteriormente, a intensidade do 

exercício está relacionada com essa melhora, no entanto, existe uma inconsistência 

na literatura quanto ao volume total desse treinamento, a dosagem correta é 

fundamental para que haja ativação das vias analgésicas endógenas e ao mesmo 

tempo para que haja controle sobre efeitos indesejados, uma vez que esses pacientes 

apresentam sensibilização central. 



30 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 
Avaliar o efeito de uma sessão de treino de estabilização do core de alto e baixo 

volume na modulação endógena da dor em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica. 

 
3.2 Objetivo específico 

 

Mostrar o efeito de uma sessão do treino de estabilização do core de alto e baixo 

volume no limiar de dor por pressão; 

 
Descrever o efeito de uma sessão do treino de estabilização do core de alto e baixo 

volume na somação temporal; 

 
Examinar o efeito de uma sessão do treino de estabilização do core de alto e baixo 

volume na modulação condicionada da dor. 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1 Delineamento 

 
Os efeitos do treino de estabilidade do core de baixo e alto volume foram 

investigados por meio de um ensaio randomizado cruzado e cego em relação ao 

avaliador. A randomização foi feita através do delineamento em quadrado latino, os 

tratamentos foram distribuídos de forma que cada um aparecesse uma única vez em 

cada linha (NOGUEIRA; CORRENTE; PIEDADE, 2000). Na primeira sessão a 

voluntária realizou o protocolo de treinamento correspondente e 48 horas após a 

realização do primeiro protocolo a voluntária retornou ao laboratório para a realização 

do segundo treinamento, completando o crossover. 

 
A presente pesquisa foi realizada no laboratório do Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal de Sergipe. O cálculo amostral foi realizado no 

programa G-Power, versão 3.1.9.4, com base nos resultados de Paungmali et al. 

(2017). Para um poder do teste de 95% em um alfa de 0,05, considerando duas 

condições e dois tempos a amostra total sugerida foi de 16 voluntárias. 

 
4.2 Participantes 

 
Foram incluídas na pesquisa, mulheres com diagnóstico clínico de dor lombar 

crônica inespecífica emitido por um médico ortopedista, entre 45 e 59 anos, pós 

menopausa para evitar a interferência dos hormônios sexuais femininos, com queixa 

de dor lombar há mais de 3 meses, nível de dor maior que 3 na escala numérica de 

11 pontos da dor, índice de massa corporal (IMC) <30 Kg/m2; sem histórico de cirurgia 

na coluna. Além disso, as voluntárias não podiam praticar exercício físico 

regularmente, fazer fisioterapia ou outro tratamento para dor, usar medicação 

analgésica, anti-inflamatória, opioides ou imunossupressora. 

 

Os critérios de exclusão foram faltar um dos dias dos testes; apresentar alguma 

deficiência motora, psiquiátrica ou cognitiva, detectada através da avaliação das 

voluntárias, distúrbios auditivos, visuais ou de comunicação que impossibilitassem a 

realização do protocolo. 
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O recrutamento das pacientes foi feito pela lista de espera para atendimentos 

no Centro de Reabilitação do Hospital Universitário, cujo diagnóstico era dor lombar 

crônica inespecífica. 

 
Todas as voluntárias foram informadas sobre os objetivos e métodos do estudo, 

por meio de exposição oral e escrita. Aquelas que se dispuseram a participar 

voluntariamente do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(apêndice A). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe (UFS), sob o Parecer nº 4.884.045 

(CAAE 28060319.3.0000.5546). 

 
4.3 Teste sensorial quantitativo-TSQ 

 
Três medidas de teste sensorial quantitativo foram usadas para caracterizar o 

processamento da dor das pacientes: (1) limiar de dor à pressão (LDP), (2) somação 

temporal da dor (ST) e (3) modulação condicionada da dor (MCD). A avaliação das 

medidas do TSQ podem ser visualizadas na figura 1. 

 
A avaliação do LDP foi realizada pelo uso do algômetro de pressão digital com 

área de 1 cm2 (Sistema®, EMG, São José dos Campos, SP, Brasil). A mensuração foi 

realizada em dois locais diferentes, na musculatura paravertebral e tibial anterior. Na 

região lombar (hipoalgesia primaria), o LDP foi avaliado bilateralmente a 5 cm da 

lateral dos processos espinhosos da terceira (L3) e da quinta vértebra lombar (L5) 

(CORRÊA et al. 2013; 2015). No músculo tibial anterior (hipoalgesia secundaria) a 

mensuração ocorreu na perna direita a 5 cm da tuberosidade da tíbia (CORRÊA et al. 

2015; DAILEY et al. 2013; O’NEILL et al. 2011). 

 
Com o algômetro posicionado perpendicularmente ao tecido da paciente, foi 

realizada uma pressão crescente e a paciente foi instruída a informar quando a 

pressão claramente se tornasse dolorosa. Três medidas foram feitas com intervalo de 

30 segundos entre elas e depois a média aritmética foi registrada. O LDP foi avaliado 

por uma fisioterapeuta com experiência clínica de três anos no atendimento de 

pacientes com dor lombar e pós-graduação em traumato-ortopedia com ênfase em 

terapia manual. Todas as medidas foram realizadas pelo mesmo investigador. 
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A ST foi avaliada com o algômetro posicionado no braço direito da voluntária a 

7,5 cm acima da linha do pulso, exercendo uma pressão constante de 4 kg/cm2. A 

voluntária foi solicitada a informar a intensidade da dor verbalmente através da escala 

numérica da dor de 11 pontos, durante o 1º, 10º, 20º e 30º segundos de estimulação 

com o algômetro pressionando o ponto (CORRÊA et al. 2015). 

 

Para avaliar a MCD, primeiramente, o LDP foi medido no antebraço direito, a 

7,5 cm da linha do punho; em seguida, foi realizada compressão isquêmica de 270 

mmHg no braço contralateral com esfigmomanômetro (Mikatos®, Embu, SP, Brasil), 

posicionado 3 cm próximo à fossa cubital. A intensidade da dor foi solicitada 

verbalmente através da escala de dor numérica e quando igual ou superior a 4, o LDP 

foi medido no antebraço direito a 7,5 cm da linha do punho, durante a compressão 

isquêmica. Cinco minutos após este procedimento, o LDP foi novamente medido, 

agora sem compressão (CORRÊA et al. 2015). 

 
 

 
Figura 1. Avaliação do teste sensorial quantitativo. A) Avaliação do Limiar de 

dor por pressão (LDP) na musculatura paravertebral. B) Aplicação do estímulo 

condicionado para avaliação da modulação condicionada da dor (MCD). C) Avaliação 

da somação temporal (ST). 

 
4.4 Intervenção 

 
Todas as participantes realizaram as intervenções em um ambiente com 

temperatura controlada (23 ± 0,5ºC), sempre no período da manhã, com 48 horas 
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entre as sessões, para minimizar qualquer efeito residual (PAUNGMALI et al. 2017; 

PAUNGMALI et al. 2018). A aplicação dos protocolos foi realizada por um profissional 

de educação física com mestrado em educação física e quatro anos de experiência 

na aplicação do protocolo. Todos os protocolos foram realizados pelo mesmo 

pesquisador. 

 
Antes de iniciar o treinamento, as voluntárias foram orientadas sobre o padrão 

de respiração que deveriam manter durante os protocolos. Para isso, realizaram cinco 

manobras de hollowing, três séries de cinco respirações do tipo bracing, logo em 

seguida visando preparar a musculatura para os exercícios foi realizada mobilidade 

torácica, lombar e de quadril, cinco séries de cada. 

 
Os protocolos de treinamento consistiram em dois momentos: no primeiro, 

foram realizados exercícios cujo foco foi na força máxima muscular e no controle 

motor. Para isso, foram realizados os exercícios de cão de caça, prancha lateral com 

apoio nos dois pés, elevação pélvica bilateral, prancha lateral com apoio de um pé, 

superman estático e prancha frontal. No segundo momento, os exercícios tiveram 

como objetivo treinar a resistência dessa musculatura, por meio do abdominal curl up, 

abdominal oblíquo e flexão de quadril. Os exercícios foram realizados nessa ordem. 

 
O protocolo de treinamento de baixo volume consistiu na realização de uma 

série de cada exercício, sustentada por 20 segundos com 40 segundos de descanso, 

enquanto o protocolo de alto volume foram realizadas três séries para cada exercício 

(MUELLER; NIEDERER, 2020). 

 
A sequência dos exercícios do treino de estabilidade do core de baixo e alto 

volume pode ser visualizada na tabela 1. 
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Tabela 1. Descrição da sequência dos exercícios do treino de estabilidade do core. 
 

 BAIXO 

VOLUME 

ALTO 

VOLUME 

 
 

 
Pré treino 

Manobra de respiração tipo 

hollowing 

5 repetições 5 repetições 

Manobra de respiração do tipo 

bracing 

3 séries de 5 

respirações 

3 séries de 5 

respirações 

Mobilidade torácica  
5 repetições 

 
5 repetições Mobilidade de lombar 

Mobilidade de quadril 

 
 
 
 
 

Exercícios 

 
 

Primeiro 
momento 

Cão de caça  
 

1 série 
sustentada por 
20 segundos 

com 40 
segundos de 

descanso 

 
 

3 séries 
sustentada por 
20 segundos 

com 40 
segundos de 

descanso 

Prancha lateral com 
apoio nos dois pés 

Elevação pélvica 
bilateral 
Prancha lateral com 
apoio de um pé 

 
 

Segundo 
momento 

Superman estático 

Prancha frontal 

Abdominal curl up 

Abdominal oblíquo 

Flexão de quadril 

 
 
 

4.5 Timeline 

 
No primeiro momento as voluntárias passaram por uma avaliação inicial para 

coleta dos dados sociodemográficos e dos fatores biopsicossociais relacionados a dor 

crônica. Em seguida, foi realizado o teste sensorial quantidade e realização do 

protocolo de treinamento, ao finalizar o treinamento foi realizado novamente as 

medidas do teste sensorial quantitativo. Essa sequência se repetiu na realização dos 

dois protocolos de treinamento baixo e alto volume. A timeline do estudo pode ser 

observada na figura 2. 
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Figura 2. Timeline do estudo. Teste sensorial quantitativo – limiar de dor por pressão 

(LDP), modulação condicionada da dor (MCD) e somação temporal (ST). 

 
4.6 Análise estatística 

 
Os dados foram analisados estatisticamente através do pacote estatístico 

Social Sciences (SPSS), versão 23.0®. A normalidade dos dados foi testada através 

do teste Kolmogorov Smirnov. Foi realizada ANOVA de medidas repetidas 2x2 para 

comparar treinamento e tempo, comparação em pares das interações entre fatores 

(tempo e treinamento), pelo post hoc de Bonferroni. Os dados foram expressos em 

média e desvio padrão e o nível de significância estabelecido em 5%. 
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5. RESULTADOS 

 
Participaram da pesquisa 18 voluntárias com média de idade de 52,72 ± 3,40 

anos, IMC de 29± 5,30 kg/m2 e intensidade da dor no dia da avaliação de 7,25 ± 3,24 

cm. As características pessoais da amostra podem ser visualizadas na tabela 2. 

 
Tabela 2. Características pessoais da amostra. 

 
Características Média ± DP 

Idade (anos) 52,72 ± 3,40 
Peso (kg) 74,53 ± 15,31 
Altura (cm) 1,60 ± 0,06 
IMC (kg/m²) 29,00 ± 5,30 
Intensidade da dor (cm) 7,25 ± 3,24 

Índice de massa corporal (IMC). 
 

Quando comparado o pré e pós intragrupos, o treino de estabilização do core 

de baixo volume apresentou aumento significativo do LDP em L5 (p<0,05) e tibial 

anterior (p<0,01). Já o treino de alto volume não apresentou aumento significativo em 

nenhuma das medidas do LDP. Quando comparado o LDP pré e pós entre o treino 

baixo volume com o alto volume não houve diferença significativa em nenhuma das 

medidas para nenhum dos treinos. Os resultados do treino do core de baixo e alto 

volume nos LDPs podem ser visualizados na figura 3. 

 
A comparação intragrupo não mostrou diferença significativa na ST no treino 

de alto volume, no entanto, o treino de baixo volume apresentou diferença significativa 

para a medida 30ºs (p≤0,05). Na MCD a comparação intragrupo mostrou que não 

houve diferença significativa de pré para pós em nenhum dos protocolos investigados. 

Quando comparado o efeito do treino baixo volume com alto volume também não 

houve diferença significativa para nenhuma das intervenções na MCD e ST. 

 
Os resultados do treino de estabilização do core de baixo e alto volume na ST 

e MCD podem ser visualizados na figura 4 
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Figura 3. Diferença entre as médias dos resultados pré e pós treino no LDP. *Diferença significativa intragrupo (p<0,05). LDP: limiar 
de dor à pressão; L3: terceira vértebra lombar; L5: quinta vértebra lombar. 
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Figura 4. Diferença entre as médias dos resultados pré e pós treino na MCD e ST. A e B) Modulação condicionada da dor; C e D) 
Somação temporal da dor. *Diferença significativa intragrupo (p<0,05). LDP: limiar de dor à pressão; EC: estímulo condicionado; S: 
segundos. 
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6. DISCUSSÃO 

 
Os principais achados deste estudo mostram que o treino de estabilização do 

core de baixo volume provocou diminuição dos LDP em L5 e tibial anterior. 

Demonstrando assim, que o protocolo de treinamento proposto ocasiona uma HIE no 

local da lesão e hipoalgesia remota. No entanto, o treinamento não foi capaz de 

diminuir a sensibilização central avaliada através da ST e ativar as vias inibitórias 

descendentes avaliada através da MCD, em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica. 

 
Os mecanismos responsáveis pela HIE não são totalmente compreendidos. 

Pesquisas em humanos apresentam resultados controversos. Em estudos com 

animais, a hipótese de que o sistema opioide seja o responsável pela HIE é mais 

consistente. Em populações com dor crônica quando comparado com adultos sem dor 

mostraram redução da HIE e em alguns casos até aumento da dor após a realização 

de exercícios aeróbicos ou resistidos (GE et al. 2012; LANNERSTEN; KOSEK, 2010; 

MEEUS et al. 2015). Sabe-se que a falta de HIE ocorre com maior frequência em 

indivíduos com aumento do processamento nociceptivo central e desequilíbrio na 

função inibidora descendente endógena da dor, características estas encontradas na 

população de dor lombar crônica (RICE et al. 2019). 

 
A análise estatística mostrou que o protocolo de estabilidade do core baixo 

volume ocasionou hipoalgesia em L5 e tibial anterior. No entanto, nenhum dos 

protocolos estudados foram capazes de ocasionar um aumento nos LDP em L3. Sabe- 

se que os músculos com inserção sacral e ilíaco deslocam a L3 para posterior, 

tornando-a um ponto fixo para a ação dos músculos posteriores, fazendo assim, com 

que ela seja fundamental na estática vertebral. Além disso, esta é a primeira vértebra 

da coluna lombar verdadeiramente móvel, já que a quarta e a quinta vértebras estão 

muito próximas do ilíaco e sacro, constituindo uma transição mais estática 

(KAPANDJI, 2000). Além disso, mulheres tem apresentado uma área de secção 

transversa relativa do músculo menor para os músculos psoas e quadrado lombar no 

nível de L3 bilateralmente quando comparado a homens e mulheres sem dor lombar 

(SIONS et al. 2017). 
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A L5 por sua vez, possui um corpo vertebral mais alto para a frente que para 

trás, suas apófises articulares inferiores se encontram mais separadas entre si do que 

as das outras lombares, facilitando o encaixe entre as vértebras, além disso, também 

é responsável por estabilizar todas as outras vértebras lombares (KAPANDJI, 2000). 

Essas características anatômicas e biomecânicas da L3 e L5 associadas a falta de 

controle motor aumentam a quantidade de impulsos nociceptivos nas articulações 

hiper móveis, consequentemente, aumentando a dor do paciente (PAUNGMALI et al. 

2017), entretanto, um dos objetivos do treino de estabilidade do core é a redução da 

dor. 

 
Nossos resultados mostraram ainda que o treino de estabilidade do core de 

baixo volume ocasionou também aumento no LDP em tibial anterior, esse resultado 

foi semelhante à de estudos publicados anteriormente (DAILEY et al. 2013; CORRÊA 

et al. 2013), indicando que o protocolo de treinamento estudado reduz a dor não só 

no local como também em áreas remotas do corpo. 

 
A redução da dor no treino de estabilidade do core é decorrente da melhora do 

controle motor, quando há um bom controle motor local é possível controlar o impulso 

nociceptivo periférico em andamento e, eventualmente, a sensibilização central pode 

ser evitada (PAUNGMALI et al. 2017). No entanto, como os resultados mostraram, 

uma única sessão desse treinamento não foi capaz de reduzir a sensibilização central 

avaliada por meio da ST e MCD. 

 
Resultados semelhantes foram encontrados na literatura (RAY; CARTER, 

2007) e, em alguns, casos mostrando aumento da excitabilidade neuronal após 

realização do exercício (LANNERSTEN; KOSEK, 2010; ELVIN et al. 2006). Uma 

revisão sistemática (LEWIS; RICE; MCNAIR, 2012) comparou a MCD entre indivíduos 

com dor crônica e saudáveis e concluiu que a MCD é prejudicada em populações com 

dor crônica, outros estudos mostraram aumento da excitabilidade no sistema nervoso 

central em pessoas com DLC e em outras condições de dor crônica (HÜPPE; 

BROCKOW; RASPE, 2004; JENSEN; NIELSEN; STENGAARD-PEDERSEN, 2010; 

O’NEILL et al. 2011; NIJS; VAN HOUDENHOVE; OSSTENDORP, 2010; IMAMURA 

et al. 2013), no entanto, outro estudo mostrou que essas medidas podem ser 

revertidas com a pratica regular de exercício físico (ARRIBAS-ROMANO et al. 2020). 
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A ativação da MCD reduz a atividade neuronal do corno dorsal da medula 

espinhal através de fatores serotoninérgicos (TREISTER et al. 2011) e mecanismo 

opioidérgico (WILLER; LE BARS; DE BROUCKER, 1990), diminuindo a dor e a 

hiperalgesia em animais (BOUHASSIRA et al. 1992) e humanos (BOUHASSIRA et al. 

1992; ROUSSEL et al. 2013). Estudos mostraram que pacientes com MCD ineficiente 

apresentavam risco de desenvolver condição de dor, relatavam maior gravidade da 

dor à medida que a dor se desenvolvia e tinham mais chance de desenvolver dor 

crônica (ROUSSEL et al. 2013; VOOGT et al. 2015). 

 
Um dos fatores que podem ter influenciado os nossos resultados foi a idade e 

o sexo das pacientes avaliadas. A literatura afirma que a MCD é reduzida com a idade 

e é mais prejudicada em mulheres com condições de dor crônica (LEWIS; RICE; 

MCNAIR, 2012). Em pesquisas com seres humanos, as mulheres têm apresentado 

maior excitabilidade central em medidas como somação temporal, hiperalgesia 

secundária, dor referida e diminuição da MCD (KNUDSEN; DRUMMOND, 2009; 

MEEUS et al. 2010; ARENDT-NIELSEN; FERNÁNDEZ-DE-LAS-PENAS; GRAVEN- 

NIELSEN, 2011; MARTEL; WASAN; EDWARDS, 2013; ROUSSEL et al. 2013). Essas 

diferenças entre os sexos podem, pelo menos em parte, explicar a HIE prejudicada na 

população com dor crônica, no entanto, os estudos até o momento não fornecem 

evidências de que HIE é menos eficiente em mulheres (RICE et al. 2019). 

 
Embora nenhum dos protocolos testados tenham ocasionada diminuição da 

sensibilização central, também não ocorreu a piora da dor, como apresentado em 

alguns estudos em pacientes com fibromialgia. (MEEUS et al. 2015; STAUD; 

ROBINSON; PRICE, 2005). O aumento da dor nos voluntários dos estudos citados 

anteriormente pode ter sido decorrente da sensibilização central presente nesses 

pacientes. E os resultados da presente pesquisa mostram que uma sessão do 

treinamento de estabilização do core baixo e alto volume não geram estímulos 

suficiente para aumentar a SC em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 

 
Até onde sabemos, esse foi o primeiro estudo a avaliar os efeitos do treino de 

estabilidade do core na modulação endógena da dor em mulheres com dor lombar 

crônica inespecífica. A presente pesquisa investigou ainda, a influência do volume de 

treinamento nessa população. E para evitar interferências hormonais o estudo foi 

realizado em mulheres pós-menopausa. Além disso, grande parte das pesquisas que 
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avaliaram a HIE foi realizada em população jovem e saudável, e aqueles que avaliaram 

limiar de dor por pressão em indivíduos com dor lombar crônica não apresentaram os 

valores do LDP de cada ponto investigado separadamente (CORRÊA et al. 2015; 

2013; SCHENK; LAEUBLI; KLIPSTEIN, 2007; O’NEILL et al. 

2011). As características anatômicas e biomecânicas entre as vertebras lombares 

podem interferir nos resultados finais do LDP avaliado, por isso os valores de cada 

ponto devem ser apresentados separadamente. Ademais, os estudos que 

investigaram sobre o treinamento de estabilização do core não trouxeram informações 

a respeito do volume desse treinamento (MUELLER e NIEDERER, 2020). Pesquisas 

futuras devem explorar os efeitos desse treinamento a longo prazo na modulação 

endógena da dor nessa população. 

 
As limitações deste estudo envolvem a falta de grupo controle. Além disso, seria 

interessante a comparação com outros tipos de tratamento sugerido para DLC. 

Fatores como uso de medicamentos, sono, cinesiofobia e depressão podem 

influenciar na percepção de dor e nos testes sensoriais quantitativos interferindo nos 

resultados. Tentando controlar esses fatores, as participantes foram orientadas a 

manter seu estilo de vida em termos de sono e dieta, no entanto, solicitamos não fazer 

uso de medicamentos 24 horas antes da realização dos testes. Não obstante, a 

proposta do estudo de avaliar o volume do treino de estabilidade do core em mulheres 

com dor lombar cônica inespecífica tem importantes implicações teóricas e clínicas. 

Assim, sugere-se que os profissionais que optarem por usar desse método para 

tratamento de pacientes com dor lombar crônica inespecífica, considerem todos os 

pontos acima antes de implementarem os resultados do estudo na prática clínica. 

 
Ao mesmo tempo, este estudo indica que o treino proposto não ocasiona 

aumento da percepção de dor, diferente de estudos que investigaram os efeitos do 

exercício físico em outras populações com dor crônica (GE et al. 2012; 

LANNERSTEN; KOSEK, 2010; MEEUS et al. 2015; OOSTERWIJCK et al. 2017), além 

disso, a avaliação dessas variáveis no treino de estabilização do core é importante 

para investigar se esse tratamento diminui a excitabilidade central mostrada por meio 

da redução da somação temporal e ativação da modulação condicionada da dor em 

mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 
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No entanto, novos estudos devem ser realizados para investigar os efeitos do 

treinamento de estabilização do core de baixo e alto volume ao longo do tempo. 

Ademais, a presente pesquisa pode ajudar os profissionais na prática clínica e 

pesquisadores a compreender o processo neurofisiológico do treino investigado em 

mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 

 
7. CONCLUSÃO 

 
O treino de estabilização do core de baixo volume produz analgesia local e 

hipoalgesia remota, demonstrada pelo aumento no LDP em L5 e tibial anterior. No 

entanto, nenhum dos protocolos investigados foram capazes de reduzir a 

sensibilização central avaliada por meio da MCD e ST. Novos estudos devem 

investigar os efeitos a longo prazo do treinamento de estabilização do core baixo e 

alto volume na modulação endógena da dor em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica. 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A presente pesquisa demonstra que o treino de estabilização do core é uma 

proposta de tratamento eficaz para reduzir a dor em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica, entretanto, novos estudos devem ser realizados a longo prazo. Os 

profissionais que optarem por esse treino como forma de tratamento devem ficar 

atento a todos os pontos citados anteriormente. Ademais, esta pesquisa pode ajudar 

pesquisadores e profissionais a compreenderem os processos neurofisiológicos 

envolvidos no treino estudado. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

 
Estamos lhe convidando a participar voluntariamente do projeto de pesquisa 

intitulado “Efeitos agudos neuroimunoendócrinos do treinamento do core de alto 

versus baixo volume em mulheres com dor lombar crônica inespecífica: um 

estudo crossover”, o qual se refere a um projeto de mestrado desenvolvido pela 

aluna Poliana de Jesus Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Marzo Edir da Silva 

Grigoletto. 

 
Este projeto objetiva comparar o efeito do treinamento de exercício físico de 

baixo e alto volume. Iremos avaliar a influência desses treinamentos sobre a dor 

lombar crônica e na liberação de substâncias que são importantes para atenuá-la. 

 
Para que o projeto seja executado, a senhora está sendo convidada a participar 

de uma sessão desse treinamento. Na qual irá realizar um treinamento denominado 

de “Treinamento específico para o tronco”, em que realizará exercícios focados no 

tronco, um exemplo deles é o exercício abdominal. 

 
Antes da senhora iniciar cada treinamento e logo após terminá-lo, iremos 

realizar testes que envolve avaliar vários parâmetros. Dentre esses, a estabilidade da 

sua coluna, o comportamento da dor lombar e a quantidade de substâncias 

sanguíneas que estão envolvidas no processo da dor lombar. Assim, sua participação 

consistirá em participar de uma avaliação composta de questionários sobre dor, 

qualidade de vida, qualidade do sono, ansiedade e depressão além de alguns exames 

como avaliação da dor e locais dolorosos e coleta de sangue para avaliar células que 

agem aumentando ou diminuindo a inflamação nas articulações e músculos. Todos os 

exames e avaliações serão realizados por profissionais treinados e capacitados. Os 

benefícios esperados para as voluntárias dessa pesquisa são redução da dor. Além 

disso, a presente pesquisa apresenta tratamentos de baixo custo e fácil aplicação, 

podendo colaborar com a comprovação de condutas eficazes para reduzir os sintomas 

da dor lombar crônica. 

 
Existe o risco de algum questionário ou avaliação causar a você algum 

constrangimento. Caso você venha se sentir constrangido, você poderá explicar os 

motivos e desta forma tentaremos resolvê-los, atentando para a sua necessidade, 
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mas em caso de persistência você poderá solicitar o desligamento da pesquisa. O 

exame de coleta sanguínea será realizado com materiais esterilizados e por isso os 

riscos são raros, mas pode ocorrer um pequeno coágulo sanguíneo, pequeno 

hematoma ou infecção no local da picada da agulha. Se em qualquer momento dessa 

pesquisa você sentir algum desconforto ou mal-estar deverá relatar ao pesquisador 

responsável, o mesmo irá tentar resolver da melhor forma para você. 

 
Importante ressaltar que, o treinamento já foi testado em outras pessoas que 

também possuem dor lombar crônica, logo o risco do mesmo provocar aumento da 

sua dor é mínimo. No entanto, esse risco sempre existe, pelo fato do ser humano ser 

único, podendo assim reagir de maneira individual ao mesmo treinamento. Porém, 

caso qualquer inconveniente ocorra, o treinamento será imediatamente interrompido 

e toda nossa equipe prestará todo o suporte necessário. O treinamento será explicado 

e aplicado por um profissional habilitado. Qualquer dúvida sobre esse programa de 

tratamento pode ser questionada a qualquer momento com os pesquisadores 

responsáveis. 

 
A sua participação não é obrigatória. Você poderá desistir de participar e retirar 

seu consentimento a qualquer momento que desejar. Sua recusa, desistência ou 

retirada de consentimento não acarretará prejuízo ou danos. A sua participação não 

será remunerada e nem implicará em gastos pessoais. Visando assegurar o sigilo de 

sua participação, os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não 

serão divulgados de forma individual. O pesquisador responsável se compromete a 

tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados obtidos sem 

qualquer identificação dos participantes. Caso você concorde em participar desta 

pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas 

sua e a outra do pesquisador responsável pela pesquisa. Essa pesquisa segue os 

critérios éticos das resoluções 466/2012 e 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde. 
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Dados da Pesquisadora Principal 
 
Nome: Poliana de Jesus Santos. 

 
E-mail: polianasantos.28@hotmail.com 

 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Fisiológicas-PROCFIS Universidade 
Federal de Sergipe. 

 
Telefone Celular: (79) 99878-9989 

Dados do Professor Orientador 
 
Nome: Marzo Edir Da Silva Grigoletto. 

 
Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas-PROCFIS 
Universidade Federal de Sergipe. 

 
 

Considerando que fui informada dos objetivos e importância desse estudo, de como 
será minha participação, riscos e benefícios, declaro o meu consentimento em 

participar da pesquisa. 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do Pesquisador 

 
 
 

São Cristóvão, de 2020. 

 
Em caso de qualquer dúvida sobre o presente estudo, segue endereço 

institucional e telefone do pesquisador responsável: Poliana de Jesus Santos, 

fisioterapeuta, formada pelo Departamento de fisioterapia da Universidade Federal de 

Sergipe, Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos Av. Marechal Rondon, s/n, Jd. 

Rosa Elze São Cristóvão/SE CEP 49100-000, telefone: 99878-9989. Contatos do 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFS: Rua Claudio Batista, s/n. Bairro Cidade Nova. 

Aracaju - Sergipe. CEP: 49.060-108. Telefone: 79 3194-7208. 

 
 
 
 
 
 

 
Impressão 

datiloscópica 

mailto:polianasantos.28@hotmail.com
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APÊNDICE B: FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome:   

Sexo: ( ) feminino  ( )masculino Idade: Telefone:  

Peso: Altura:    
IMC: Data:   

Diagnóstico 
clínico:   

Teste de lasègue: ( ) positivo ( )negativo 

Se positivo, até onde vai a irradiação?    

Há quanto tempo sente dor na coluna? 

( ) menos de 4 semanas (   ) de 4 semanas a 3 meses ( ) mais de 3 meses 

Marque na linha abaixo a intensidade dessa dor nesse momento, quanto mais próximo 
do 0 menor sua dor, quanto mais próxima do 10 maior a 
sua dor. 

0 10 

Em relação à última semana, o quão intensa foi a sua 
dor? 

0 10 

Marque na imagem ao lado, o local da sua dor. 

 
 

No momento está fazendo uso de algum medicamento 
para dor? 

( ) não ( )sim, qual?                                                                  

Faz uso de algum medicamento (Incluindo anticoncepcional)? 

( )não ( )sim, qual?    

Está realizando algum tratamento para dor, tipo acupuntura, fisioterapia entre outros? 

( ) não ( ) sim, qual?    

Realizou algum tipo de cirurgia na coluna ou pelve? 

( ) não ( )sim, há quanto tempo?   

Fez tratamento para câncer, se sim a quanto tempo? 

( )não ( )sim,    

Está grávida? Deu à luz há menos de 3 meses?     DUM    

( )não ( ) sim ( )não ( )sim 

Realizou algum tipo de exercício nos últimos 3 meses? 

( )não ( )sim, qual?   

Realiza algum tipo de exercício físico no momento? 

( ) não ( ) sim, qual?   
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QUESTIÓNARIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ) 

Você trabalha de forma remunerada:( ) Sim ( ) Não Quantas horas você trabalha por dia: 

Quantos anos completos você estudou:    

De forma geral sua saúde está:( ) Excelente (  ) Muito boa ( ) Boa ( ) Regular    ( ) Ruim 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como parte 
do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em diferentes 
parses ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que ato ativos nós somos 
em relação a pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que você 
gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas 
incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, 
por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são 
MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação! 

 Para responder as questões lembre-se que: 
• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que 
respirar MUlTO mais forte que o normal. 
• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 
fazer  UM POUCO mais forte que o normal. 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 
10 minutos contínuos de cada vez: 

 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginastica aeróbica, jogar futebol, 
pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no 
quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você suar 
BASTANTE ou aumentem MUlTO sua respiração ou batimentos do coração. 

 

Dias por SEMANA        ( )nenhum 
 
1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

 

Horas minutos   
 
2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo 
menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer 
ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domesticos 
na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade 
que faça você suar leve ou aumentem moderadamente sua respiração ou batimentos do coração 
(POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA). 

 
Dias por SEMANA ( )nenhum 

 
2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

 

Horas minutos   
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3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por 
lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

Dias por SEMANA ( )nenhum 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta tempo no total 
você gasta caminhando par dia? 
 

Horas minutos   
 

4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no 
trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que você 
gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa, visitando amigos, lendo e 
sentado ou deitado assistindo televisão. 
 
Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana? 

Horas minutos   

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 
 
Horas minutos   
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                        ANEXO 1: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Efeitos agudos neuroimunesendócrinos do treinamento do core de alto versus baixo 
volume em mulheres com dor lombar crônica inespecífica: Um estudo Crossover 

 

Pesquisador: Marzo Edir da Silva 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 28060319.3.0000.5546 

Instituição Proponente: Departamento de Educação Física 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 4.884.045 
 

Apresentação do Projeto: 

As informações elencadas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivo da Pesquisa” e “Avaliação dos 

Riscos e Benefíc ios”  foram ret iradas do arquivo “ Informações  Básicas da Pesquisa”  

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1454425.pdf) e do "Projeto Detalhado / Brochura 

Investigador" (projetodetalhado_ATUALIZADO.docx), postados em 05/06/2021. 

 
Introdução: 

A dor lombar (DL) pode ser definida como uma dor presente entre o arco da última costela até a linha glútea, 

podendo ou não irradiar para um ou ambos membros inferiores, sendo classificada quanto ao tempo em 

aguda, quando os sintomas perduram por até quatro semana, subaguda quando dura entre quatro semana 

a três meses e crônica quando a dor persiste por mais de três meses (MORAIS, SILVA e SILVA 2018; 

SILVA et al., 2018). Clinicamente ela pode ser específica e inespecífica, a DL inespecífica é aquela em que 

não há uma patologia ou causa atribuível e representa a maioria dos casos (BALAGUÉ, et al. 2012). É um dos 

problemas de saúde mais comuns em adultos, apresenta alta prevalência podendo atingir desde jovens a 

idosos. Morais, Silva e Silva (2018), encontraram uma prevalência de 56% em uma população com idade entre 

21 e 24 anos, as mulheres tem relato maior dor lombar em comparação aos homens (MEUCCI, FASSA, e 

FARIA, 2015), isso pode ser explicado pelo fato de mulheres terem apresentado maior percepção e respostas 

neurofisiologicas a estímulos nocivos (DELLAROZA, et al. 2013; FILLINGIM, 2003). 
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A DL possui etiologia multifatorial, embora alguns autores relacionem seu surgimento a um conjunto de 

causas, como posturas dotados no trabalho, atividades laborais e desequilíbrio muscular (MARTINS e 

LONGEN, 2017). Embora os mecanismos da dor lombar não estejam totalmente esclarecidos, é possível que 

a plasticidade neuronal espinhal seja um fator chave que determina a hipersensibilidade dolorosa (ALMEIDA 

e KRAYCHETE, 2017). Nava et al., (2018) acrescenta ainda que alterações na adaptação neuronal provocam 

alterações na força e resistência muscular modificando consequentemente o controle motor. Essas alterações 

no sistema nervoso provocam mudanças no comportamento mecânico, resultando em déficits do controle 

postural do tronco (NASRALA- NETO et al., 2016). Um mecanismo complexo composto pelos músculos da 

coluna vertebral, tecidos espinhais e controle neuromuscular são os responsáveis por manter a estabilidade 

da coluna, no entanto a fraqueza da musculatura causa um aumento da sobrecarga nas demais estruturas 

ocasionando os sinais e sintomas de dor lombar (ABBOUD, NOUGAROU e DESCARREAUX, 2016). 

Segundo Silva et al., (2018) a lombalgia crônica leva a incapacidade do autocuidado, tarefas domésticas, 

atividades do trabalho, atividades sociais e de lazer ocasionadas pelo quadro álgico. Diversos métodos são 

propostos para o tratamento da sintomatologia, sendo o exercício físico voltado para melhora da força, 

controle motor e resistência da musculatura do tronco o de maior evidência, reduzindo os sinais e sintomas e 

melhorando a capacidade funcional (SILVA et al., 2018; MACIEL et al., 2018). Nesse contexto, os exercícios 

voltados para o fortalecimento da musculatura do tronco (core) são indicados na fisioterapia para prevenção 

e reabilitação da dor lombar (SILVEIRA et al., 2018). O exercício físico atua na via central da dor ocasionando 

uma resposta protetora contra estímulos periféricos (SLUKA, FREY-LAW e BEMENT, 2018). No sistema 

nervoso central (SNC) a região rostro ventro medial medula (RVM) no tronco cerebral exerce papel importante 

na modulação da dor, excitando ou inibindo os sinais nociceptivos (LIMA, ABNER e SLUKA, 2017). Em 

indivíduos sedentários, estímulos nociceptivos aumenta a fosforilação da subunidade NR1 do receptor N-

Metil-D-aspartato (NMDA), na região rostroventro medial medular (RVM), resultando em maior facilitação, há 

um aumento do transportador de serotonina (SERT) diminuindo a inibição do estímulo, além disso, há 

diminuição da liberação de opioides pelo SNC para evitar estes efeitos excitatórios, enquanto no indivíduo 

ativo a liberação de opioides modula atividade neuronal ocasionando menos fosforilação do receptor NMDA 

e menos expressão do SERT (SLUKA, FREY-LAW e BEMENT 2018). O exercício desencadeia a liberação 

de -endorfinas através do eixo hipotálamo hipófise e ao ativar os receptores -opióides, inibem o sinal 

nociceptivo periférico resultando em efeito analgésico (SLUKA, FREY-LAW e BEMENT, 2018; BENDER, et 

al., 2007). Parikh et al., (2011), investigaram o papel dos opioides endógenos na antinocicepção no nado 

longo e curto e seus resultados mostraram que as -endorfina é importante na mediação da antinocicepção 

provocada pelo nado curto, bem como na prevenção da resposta hiperalgésica tardia. 

 

 

 

Página 02 de 09 

Endereço:   Rua Cláudio Batista s/nº 

Bairro: Sanatório CEP:   49.060-110 

UF: SE Município: ARACAJU 

Telefone:   (79)3194-7208 E-mail:   cep@academico.ufs.br 

mailto:cep@academico.ufs.br


UFS - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE 

65  

 

Continuação do Parecer: 4.884.045 

 

 
Paungmali, et al. (2018), analisaram os efeitos agudos do treino de estabilidade do core nos níveis de B-

endorfinas e cortisol em indivíduos com dor lombar crônica inespecífica, o treinamento consistia em 10 

repetições de contração do transverso do abdome associado a movimentos alternativos de membros 

superiores e inferiores e observaram um aumento significativo nos níveis de -endorfinas após intervenção com 

exercício, sugerindo que um dos mecanismo de ação no alívio da dor no treino de estabilidade do core está 

relacionado a liberação de opioide endógeno.Alguns estudos sugerem que em indivíduos com DL, há um 

aumento de biomarcadores inflamatórios como interleucina (IL)-6, fator de necrose tumoral (TNF)- e 

diminuição de citocinas anti-inflamatórias como IL-10 (YONG LI, et al. 2016; RISBUD e SHAPIRO, 2014), a 

pratica regular de exercício físico também atua no sistema imunológico estimulando a maior produção de 

citocinas anti-inflamatórias e menos citocinas inflamatórias, enquanto no indivíduo sedentário é possível 

observar um aumento na produção de citocinas inflamatórias e diminuição das citocinas anti-inflamatórias 

(SLUKA, FREY-LAW e BEMENT, 2018). A literatura aponta que o exercício físico está diretamente relacionado 

a analgesia, através de mecanismos envolvidos centralmente nas vias nociceptivas, e que o treino de 

estabilidade do core é indicado para tratamento dessa sintomatologia. Embora, vários estudos tenham 

abordado esse treinamento, não há um consenso sobre o volume adequado para induzir analgesia em 

mulheres com dor lombar crônica inespecífica (PAUNGMALI, et al. 2018; BHADAURIA e 

GURUDUT,2017). Portanto, é de suma importância compreender as alterações fisiológicas decorrentes do 

treinamento de estabilidade do core de alto e baixo volume na hipoanalgesia induzida pelo exercício, no 

tratamento de mulheres com dor lombar crônica inespecífica. A dor lombar apresenta uma alta prevalência, 

pode ser ocasionada por diversos fatores que comprometem a saúde, a capacidade funcional e são grande 

fator de absenteísmo no trabalho, tornando-se assim um problema de saúde pública. As mulheres têm sido 

mais afetadas pelos sintomas e na maioria dos casos a DL não está atribuída a uma causa específica. Embora 

os mecanismos de desenvolvimento da dor lombar crônica inespecífica ainda não estejam bem elucidados, 

algumas pesquisas relacionam seu surgimento a componentes neurais e musculares, além disso, alguns 

estudos encontraram um aumento dos níveis de IL-6 e diminuição de IL-10 em indivíduos com dor lombar 

crônica. Dentre as diversas formas de tratamento, o treino de estabilidade do core é o mais indicado para o 

tratamento dessa sintomatologia, no entanto, não está claro o volume adequado para induzir analgesia em 

mulheres com dor lombar crônica inespecífica. Nesse sentido, é importante avaliar os efeitos de alto e baixo 

volume de treinamento de estabilidade do core, a fim, de esclarecer o volume necessário para ocasionar a 

liberação de substâncias endógenas envolvidos na analgesia em mulheres com dor lombar crônica 

inespecífica. 
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Hipótese: 

O treinamento de estabilização do core de alto volume, ocasionará melhora na estabilidade de tronco em 

mulheres com dor lombar crônica inespecífica, além disso, esse treinamento resultará na maior liberação de 

-endorfina e IL-10 e menor liberação de IL-6. 

 

Metodologia Proposta: 

Este estudo terá uma abordagem quantitativa, experimental, randomizada, cruzada dentro do sujeito com 

medidas repetidas e cego em relação ao avaliador. Aspectos éticos da pesquisa. Todas as voluntárias serão 

informadas sobre os objetivos e metodologia do estudo, por meio de exposição oral e escrita. Aquelas que 

se dispuserem a participar voluntariamente do estudo assinarão o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Anexo 1), em duas vias, sendo que uma das vias ficará com a voluntária de acordo com a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. 

Local da pesquisa: A pesquisa será realizada no laboratório do Departamento de Educação Física da 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão SE. 

Todas as participantes serão submetidas a uma avaliação inicial (anexo 2). E em seguida aplicação dos 

questionários de FABQ, EQ-5D, escala de catastrofização da dor, questionário de incapacidade de Roland 

Morris, índice de qualidade do sono de pittsburgh, inventário da ansiedade traço-estado (IDATE) e inventário 

de depressão de beck. Também será avaliado a estabilidade do tronco, o limiar de dor por pressão e os níveis 

plasmáticos de -endorfina, IL-6 e IL-10. Os efeitos da intervenção de alto e baixo volume serão analisados por 

meio de um ensaio randomizado cruzado. As intervenções serão codificadas numericamente em um envelope 

selado e colocado dentro de uma caixa fechada por um profissional que não estará envolvido na pesquisa. 

Na primeira visita, as participantes escolherão um dos envelopes e serão alocados para o grupo de 

intervenção correspondente. Na segunda visita, elas serão alocadas para a intervenção de acordo com o 

envelope deixado na caixa. Portanto, as participantes do estudo passarão de uma intervenção para outra no 

decorrer da pesquisa. Treinamento de estabilidade do core de alto volume (TAV)As voluntárias do grupo 

treinamento de alto volume, realizarão um protocolo de exercícios que consistirá na ativação da musculatura 

profundo do tronco associada a exercícios de sobrecarga proposta por Santos, et al. (2018). Antes de iniciar o 

treinamento, as voluntárias serão orientadas sobre a respiração que deverão manter durante o protocolo, para 

isso realizarão cinco manobras de hollowing, três séries de cinco respiração do tipo bracing, logo em seguida, 

visando preparar a musculatura para os exercícios, será realizada mobilidade torácica, lombar e de quadril, 

cinco séries de cada 
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O protocolo de treinamento consistirá em dois momentos: no primeiro, serão realizados exercícios cujo 

foco será na força máxima muscular e no controle motor, para isso, serão realizados os exercícios de cão de 

caça, prancha lateral com apoio nos dois pés, elevação pélvica bilateral, prancha lateral com apoio de um 

pé, superman estático e prancha frontal. No segundo momento, os exercícios terão como objetivo treinar a 

resistência dessa musculatura, por meio do abdominal curl up, abdominal oblíquo e flexão de quadril, os 

exercícios serão realizados nessa ordem. 

As voluntárias realizarão três série de cada, sustentada por 20 segundos e descansarão por 40 

segundos.Treinamento de estabilidade do core de baixo volume (TBV)Esse protocolo seguirá os mesmos 

passos do alto volume, também será divido em dois momentos e os exercícios serão os mesmos e na mesma 

ordem. No entanto, as participantes realizarão somente uma série de cada exercício, mantendo por 20 

segundos com 40 segundos de descanso.Coleta Sanguínea Os níveis plasmáticos de -endorfina, IL-6 e IL-10 

serão avaliados através da coleta sanguínea das participantes coletadas em tubos a vácuo. Serão coletados 

10 ml de sangue antes do início do protocolo de exercícios e logo após a paciente finalizar a execução do 

protocolo. Serão usados tubos a vácuo para a coleta e estes serão centrifugados por 15 minutos a 1000xg 

para retirada do plasma e em seguida será estocado no freezer a -80ºC (DARMANI e JOHNSON, 2007). 

Critério de Inclusão: 

Serão incluídas na pesquisa mulheres com diagnóstico clínica de dor lombar crônica inespecífica, entre 18 e 

40 anos, que apresentarem queixa de dor lombar há mais de 3 meses, com um nível de dor entre 3 e 6 na 

escala de classificação numérica da dor (NRS) (COSTA, et al. 2008). As voluntárias precisarão apresentar 

índice de massa corporal (IMC <30); não estar grávida; não ter dado a luz há menos de três meses; não ter 

realizado nenhuma cirurgia na coluna; não ter realizado nenhum tipo de exercício nos últimos três meses; não 

estar realizando nenhum tipo de tratamento para dor; e sem uso de medicação analgésica, anti-inflamatória, 

opioides ou imunossupressora. 

 
 Critério de Exclusão: 

Serão excluídas as participantes que faltarem um dos dias dos testes ou que apresentarem alguma deficiência 

psiquiátrica ou cognitiva, distúrbios auditivos, visuais ou de comunicação que impossibilite a realização do 

protocolo. 
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Metodologia de Análise de Dados: 

Os dados serão analisados estatisticamente através do pacote estatístico Social Sciences (SPSS), versão 

23.0. A normalidade dos dados será testada através do teste Kolmogorov Smirnov. Caso seja atestada a 

normalidade, uma ANOVA de medidas repetidas 2x2 será realizada para comparar intra e intergrupo dos 

respectivos grupos. Os dados serão expressos em média e desvio padrão e diferenças médias serão 

consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Comparar o efeito de alto e baixo volume de treinamento de estabilidade do core na modulação endógena 

da dor em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 

 
Objetivo Secundário: 

Analisar os efeitos agudos do treinamento de estabilidade do core de alto e baixo volume nos níveis de - 

endorfina. 

Analisar os efeitos agudos do treinamento de estabilidade do core de alto e baixo volume no limiar de dor 

por pressão. 

Analisar a influência do alto e baixo volume de treinamento do core nos níveis plasmáticos de IL-6 e IL-10 

em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 

Avaliar a influência do treinamento de estabilidade do core na estabilidade do tronco de mulheres com dor 

lombar crônica inespecífica. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 
Existe o risco de algum questionário ou avaliação causar a voluntária algum constrangimento. Caso isso 

ocorra, a voluntária poderá informar aos avaliadores, que tentarão resolver atentando-se para a necessidade 

da solicitante, mas em caso de persistência a mesma poderá solicitar o desligamento da pesquisa. O exame 

de coleta sanguínea será realizado com materiais esterilizados e por isso os riscos são raros, mas pode 

ocorrer um pequeno coágulo sanguíneo, pequeno hematoma ou infecção no local da picada da agulha. 
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Benefícios: 

O treinamento de estabilidade do core será realizado em pessoas com dor lombar crônica, logo o risco de 

provocar aumento na dor da voluntária é mínimo. Porém, caso qualquer inconveniente ocorra, o treinamento 

será imediatamente interrompido e toda a equipe prestará todo o suporte necessário. Os protocolos serão 

explicados e aplicados por um profissional habilitado. Qualquer dúvida sobre esse programa de tratamento 

poderá ser questionada a qualquer momento com os pesquisadores responsáveis. Os benefícios esperados 

para as voluntárias dessa pesquisa são redução da dor. Além disso, a presente pesquisa apresenta 

tratamentos de baixo custo e fácil aplicação, podendo colaborar com a comprovação de condutas eficazes 

para reduzir os sintomas da dor lombar crônica. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O objetivo do presento estudo é comparar o efeito agudo do treinamento de estabilidade do core de alto e 

baixo volume na modulação endógena da dor em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. Todas as 

voluntárias serão submetidas a uma anamnese inicial e em seguida aplicação dos questionários de FABQ, o 

de qualidade de vida EQ-5D, escala de catastrofização da dor, questionário de incapacidade de Roland Morris, 

índice de qualidade do sono de pittsburgh, inventário da ansiedade traço-estado (IDATE) e o inventário de 

depressão de beck. Antes e após a aplicação do protocolo de exercício, será avaliado o limiar de dor à 

pressão (PPT), a modulação condicionada da dor (CPM), a somação temporal da dor (TS) e a estabilidade do 

tronco das voluntárias. O treinamento de estabilidade do core de baixo volume, consistirá em dois momentos: 

no primeiro, serão realizados exercícios cujo foco será na força máxima isométrica voluntária e no controle 

motor e no segundo momento, os exercícios terão como objetivo treinar a endurance dessa musculatura. Será 

realizada uma série de cada exercício sustentada por 20 segundos com 40 segundos de descanso. No 

protocolo de treinamento de alto volume, serão realizados os mesmos exercícios, no entanto, as participantes 

terão que realizar três séries de cada exercício. A coleta sanguínea será realizada antes e após a realização 

dos exercícios e serão analisadas pelo método de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Os 

dados serão analisados estatisticamente através do pacote estatístico Social Sciences (SPSS), versão 

23.0. A normalidade dos dados será testada através do teste Kolmogorov Smirnov. Caso seja atestada a 

normalidade, uma ANOVA de medidas repetidas 2x2 será realizada para comparar intra e intergrupo dos 

respectivos grupos. 
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Os dados serão expressos em média e desvio padrão e diferenças médias serão consideradas 

estatisticamente significativas quando p<0,05. É esperado que o treinamento do core de alto volume ative 

mais as vias endógenas de analgesia, ocasionando aumento nos níveis de -endorfina e IL-10 e menos IL-6 

em mulheres com dor lombar crônica inespecífica. 

 
Tamanho da Amostra no Brasil: 26 

 

Seleção dos voluntários: 01/11/2021 a 31/12/2021 

 

Apoio Financeiro: Financiamento Próprio Orçamento Apresentado:R$ 11.769,60 
 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Recomendações: 

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Análise das respostas (arquivo: "carta_resposta.docx", postado na Plataforma Brasil em 05/06/2021) ao 

Parecer Consubstanciado emitido em 03/08/2021, não foram observados óbices éticos. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Conforme Resolução CNS 466/2012, itens X.1.- 3.b. e XI.2.d, e Resolução CNS 510/2016, Art. 28, inc. V, os 

pesquisadores responsáveis deverão apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, 

contados a partir da data de aprovação do protocolo de pesquisa inicial. 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1454425.pdf 

05/06/2021 
11:11:11 

 Aceito 

Outros carta_resposta.docx 05/06/2021 
11:09:00 

Marzo Edir da Silva Aceito 
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Outros compromisso_confidencialidade.docx 05/06/2021 

11:07:23 
Marzo Edir da Silva Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

Termo.docx 05/06/2021 
11:04:40 

Marzo Edir da Silva Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projetodetalhado_ATUALIZADO.docx 05/06/2021 
11:02:21 

Marzo Edir da Silva Aceito 

Outros anuencia_atualizado.pdf 04/03/2021 
09:58:34 

Marzo Edir da Silva Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

infraestrutura_atualizado.pdf 04/03/2021 
09:57:41 

Marzo Edir da Silva Aceito 

Folha de Rosto folhaDeRosto_atualizado.pdf 04/03/2021 
09:56:06 

Marzo Edir da Silva Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

ARACAJU, 04 de Agosto de 2021 
 
 

Assinado por: 

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 

(Coordenador(a)) 
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