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Introdução: Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são
afecções envolvendo nervos, tendões, tecidos e estruturas de suporte corporal
originadas por processo crônico-degenerativo e psicossocial desenvolvido por
atividades realizadas durante o trabalho. Dentre os DORT destaca-se a lombalgia, que
constitui causa frequente de morbidade e incapacidade. Por se tratar de uma doença
multifatorial e de grande significância clínica que afeta o sistema musculoesquelético,
sugere-se que a fisioterapia tenha um papel importante no tratamento.  Objetivo: O
presente estudo objetiva abordar métodos fisioterapêuticos que podem ser utilizados no
tratamento da lombalgia, como a fisioterapia convencional, através de exercícios
cinesioterapêuticos na Escola de Postura e a TENS, apresentando os efeitos dessas
terapêuticas aplicadas individualmente sobre os sintomas.  Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão, foram buscados artigos na literatura nacional. As bases de dados
para busca foram Scielo e Bireme. Foram utilizados dois estudos para cada forma de
tratamento, sendo que os referentes ao TENS avaliaram através da Escala Visual
Analógica de Dor (EVA), já os que trataram com a Escola de Postura avaliaram
através do questionário SF-36 e também pela EVA, um deles avaliou a incapacidade
funcional, medido pelo questionário Roland-Morris, e flexibilidade, esta medida pelo
banco de Wells. Foram excluídos artigos de revisão e os que não estavam entre os
últimos dez anos.  Resultados: Foram utilizados dois estudos para cada forma de
tratamento. Utilizando a Escola de Postura, ao avaliar a qualidade de vida através do
questionário SF-36, obteve-se melhora estatisticamente significante. No aspecto dor,
medida pela Escala Visual Analógica de Dor (EVA), houve redução do sintoma após o
programa. Com relação ao índice de incapacidade funcional, medido pelo questionário
Roland-Morris, observou-se redução de incapacidades, a flexibilidade, medida pelo
teste sentar e alcançar (banco de Wells) também apresentou melhora estatística
significativa dos músculos posteriores do tronco e membros inferiores. A TENS tem
um efeito positivo no alívio da dor, no entanto, o uso da eletroestimulação não
substitui a realização de exercícios específicos de alongamento e fortalecimento da
musculatura envolvida Conclusão: Conclui-se que as formas terapêuticas
demonstraram resultados benéficos no tratamento e melhora na qualidade de vida de
acometidos por lombalgia. Desta forma, sugerem-se novos estudos vislumbrando
melhores possibilidades de tratamento, a fim de reduzir o ônus causado por esta
patologia, oportunizando uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos.
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