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DOR LOMBAR – COMO ALIVIAR? 

 

Por Luciane Oliveira 

Fisioterapeuta – CREFITO3/95245-F 

 

Lombalgia é um conjunto de manifestações dolorosas que acometem a região lombar conhecida popularmente 

como dor nas costas, afeta uma grande parte da população. Sendo comum em diversos indivíduos esta associadas a 

varias causas como: postura inadequada, ficar em pé ou sentado por horas, sedentarismo, excesso de peso, fraqueza da 

musculatura abdominal ou glútea, encurtamentos musculares. 

 Exercícios para aliviar a dor lombar consistem em alongamento para reduzir a tensão muscular, aumentar a 

elasticidade, melhorar a circulação, reduzir o estresse nas articulações, melhorando a postura promovendo um bem estar 

e relaxamento. 

Os alongamentos devem ser realizados gradualmente e não podem causar desconforto, caso gera alguma dor, 

deve-se parar imediatamente. Vale ressaltar que todas as dores devem ser investigadas. 

 Confira abaixo algumas dicas que vão aliviar as dores lombares.  

 

Deite-se. Dobre e junte os joelhos. Rode as pernas para um dos lados mantendo os ombros no chão. Permaneça 

durante 20 segundos. Repetir o exercício 3 vezes para cada lado. 
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Deitada segurando as pernas por baixo dos joelhos, leve-os em direção ao peito e mantenha essa posição durante 20 

segundos. Repetir o exercício, no mínimo, 3 vezes. 

 

Incline o tronco em direção aos pés, relaxando a musculatura das costas.  

Repita esse exercício 3 vezes. (Evite se estiver com crise de dor lombar). 
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Sente-se mantendo as pernas esticadas no chão. Com as mãos tente alcançar a ponta dos pés.  

Permaneça durante 20 segundos. Repetir o exercício 3 vezes para cada lado. 

 

 

Deite-se mantendo uma perna estendida. Com auxilio de uma faixa no pé, eleve a perna com joelho semi-

flexionado, puxando-a na sua direção. Mantenha por 20 segundos. Repita por 3 vezes.  
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Deite-se cruzando uma perna sobre a outra, apoiando o tornozelo no joelho. Abrace e puxe a perna trazendo em 

direção ao abdome. Repita esse exercício 3 vezes. 

 

Abrace um dos joelhos, leve-o em direção ao abdome e mantenha a outra perna estendida. Mantenha essa 

posição por 30 segundos. Repita por 3 vezes e depois troque a perna. 
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Sente-se em cima dos pés. Com as costas retas, deite o tronco e coloque as mãos do chão. Mantenha os braços 

esticados e a coluna reta durante 20 segundos. Repita o exercício no mínimo 3 vezes. 

 

 

 

 

 

Envie suas dúvidas e perguntas para nossa profissional através do e-mail: secmespmaissaude@gmail.com 
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