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Introdução: A lombalgia é uma das principais causas de incapacidades, representada como 

dor moderada ou intensa na região lombar que pode surgir diariamente ou semanalmente, é 

uma patologia que acomete 70 a 85% adultos, sendo assim, afetando a qualidade de vida da 

população moderna. Atletas que praticam triatlo possuem um alto índice de lesões, pois são 

submetidos a treinamentos exaustivos e extenuante, que acaba exigindo uma boa preparação 

física e psicológica [1]. Em comparação as três modalidades do triatlo o ciclismo é 

responsável por 20% das lesões ocorridas durante o esporte, com as principais queixas de dor 

miofascial nas regiões da lombar e cervical, dor anterior a articulação do joelho e tendão de 

Aquiles. As intervenções terapêuticas atribuem benefícios para os triatletas na tentativa de 

minimizar a severidade dos sintomas adquiridos, sendo assim, o tratamento inicial é o repouso 

e a crioterapia, já o alongamento e o fortalecimento das musculaturas envolvidas são num 

estágio subagudo [2, 3]. Devido a uma grande problematização das consequências adquiridas 

no esporte triatleta, a dor cervical apresenta um índice menor de lesão em comparação a dor 

lombar, contudo, relacionadas ao ciclismo foram relatadas recorrente apresentando até 48,8% 

lesões de uso excessivo da cervical. Estudos apontam que felizmente o tratamento 

conservador melhora as dores cervicais e lombares adquiridas no esporte, todavia, a 

intervenção cirúrgica em muitas das vezes pareça ser a melhor alternativa, pode não ser a 

melhor solução para o paciente atleta, as medidas de tratamento terapêutico deve ser 

esgotadas antes de considerar a cirurgia como primeira opção.[4, 5]. Além disso, a adoção de 

um novo estilo de vida pode levar o corpo à mecanismos de adaptação devido mudanças em 

nossa rotina. Isso pode ser observado quando se ingressa em uma Universidade, pois é uma 

etapa de transição. Muitos desafios irão ocorrer neste estágio, onde o indivíduo terá de 

assumir novas responsabilidades que podem levar à adoção de outros hábitos de vida, como 

permanência contínua em uma mesma posição durante o período de estudos, predispondo os 

estudantes à ocorrência lombalgia, cervicalgia, assim como à outros quadros álgicos. 

Objetivos: Descrever, por meio de um relato de experiência, as repercussões da reabilitação 

fisioterapêutica na diminuição das disfunções decorrentes dos sintomas de lombalgia e 

cervicalgia em um triatleta e discente da Universidade Federal de Pará (UFPa). Descrição da 

Experiência: O paciente na etapa de acolhimento inicial, assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o mesmo é de sexo masculino, 28 anos e tendo como ocupação 

ser estudante de mestrado em Geologia da UFPa e triatleta amador. Por meio de projeto 

intitulado “Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Atenção à Saúde de Discente Universitário 

da UFPa”, que está vinculado ao Programa Estudante Saudável (PES) da Pró-Reitoria de 

Extensão (POEX) da UFPa, realizado na Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(FFTO) o paciente buscou atendimento fisioterapêutico com queixas álgicas em coluna 

lombar e cervical, com pontuação 7, segundo a Escala Visual Analógica (EVA), em ambas as 

regiões da coluna. Em agosto de 2018 o paciente foi diagnosticado com hérnia discal cervical 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

e sobrecarga mecânica em coluna lombar. Na avaliação inicial o paciente relatou como queixa 

principal dor em coluna cervical, com irradiação para o membro superior esquerdo e lombar, 

intermitentes e que se agravam com a postura contínua em uma mesma posição devido aos 

estudos, além de apresentar diminuição da amplitude de movimentos de flexão e extensão da 

coluna, com EVA 5 durante a realização de movimento de extensão da coluna, e EVA 7 no 

movimento de flexão, Amplitude de Movimento (ADM) de ombro e coluna abaixo dos 

valores de referência, com testes de compressão de plexo braquial e teste de compressão de 

Spurling positivos e boa força muscular dos flexores, extensores e rotadores dos membros 

superiores e de flexores e extensores de tronco . Os atendimentos foram estabelecidos de 

acordo com os dados obtidos na avaliação, cuja importância era estabelecer o objetivo 

terapêutico segundo as necessidades apresentadas pelo paciente, onde na etapa inicial foram 

realizados alongamentos, cinesioterapia, induções miofasciais direcionadas para os músculos 

com origem ou inserção na coluna, além das orientações ergonômicas por meio de educação 

em saúde de forma continuada. Na etapa intermediária da reabilitação, outras técnicas como 

auriculoterapia e pompagens sacrais e occipitais foram utilizadas. Na etapa final de processo 

de reabilitação, foram realizadas intervenções visando a melhora de desempenho esportivo de 

paciente, com exercícios como pulo, saltos, realização de movimentos naturais além de treino 

de equilíbrio. Os atendimentos ocorreram duas vezes por semana, cada um com duração de 

quarenta e cinco a sessenta minutos. Após vinte sessões o paciente foi reavaliado. 

Resultados: Ao final de atendimento o paciente apresentou EVA 0 tanto em repouso quanto 

durante a realização de movimentos da coluna, aumento da ADM das articulações de ombro e 

coluna, escore negativo para os testes de compressão de plexo braquial e de Spurling e 

manutenção da força muscular. Conclusão: A reabilitação fisioterapêutica, mostrou-se 

benéfica no alívio da Cervicalgia e Lombalgia do paciente, proporcionando ao mesmo 

melhora das limitações funcionais e diminuição de quadro álgico, promovendo melhora da 

qualidade de vida, com repercussões positivas na ocupação e prática esportiva de paciente. 

 

Descritores: Reabilitação, Lombalgia, Cervicalgia. 
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