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RESUMO 

Neste trabalho foi mencionado a importância da técnica de liberação miofascial  em usuários 
do NASF com hérnia de disco lombar como parte fundamental do tratamento conservador. A 
Hérnia de Disco é a migração do núcleo pulposo com fragmento do anel fibroso para fora de 
seus limites funcionais. O objetivo do trabalho foi elaborar um projeto de intervenção com o 
intuito de analisar a eficácia da técnica de liberação miofascial no tratamento de usuários do 
NASF com hérnia de disco lombar no município de Nazaré do Piauí. Atualmente, existem 20 
pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 30 e 60 anos diagnosticados com hérnia 
discal lombar. Realizou-se três etapas para elaboração do projeto de intervenção: diagnóstico 
situacional, revisão bibliográfica e elaboração do projeto de intervenção. Identificou-se como 
causa principal do problema, erro postural, movimento repetitivo na jornada de trabalho e 
dificuldade de mudança no estilo de vida dos usuários. Assim, foi necessário, elaborar um 
plano de intervenção propondo ações para redução do quadro álgico e o nível de 
independência cinesiofuncional dos usuários. Para tal, o projeto visa contribuir para a 
integralidade do cuidado, fortalecer e qualificar a atenção à população, garantindo a promoção 
de saúde e a prevenção de doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: Hérnia de Disco Lombar. Liberação Miofascial. Tratamento Conservador. 

Fisioterapia. 

 

ABSTRACT 

In this work, I mentioned the importance of the myofascial release technique in NASF users with 
lumbar disc herniation as a fundamental part of the conservative treatment. Disk Hernia is a 
migration of the pulmoid nucleus with fibrous ring fragment to forums of its functional 
boundaries. The objective of the study was to elaborate an intervention project with the purpose 
of analyzing the efficacy of the myofascial release technique without treatment of NASF users 
with lumbar disc hernia in the city of Nazaré do Piauí. Currently, there are 20 patients, of both 
sexes, aged between 30 and 55 years diagnosed with lumbar disc herniation. Three steps were 
taken to elaborate the intervention project: situational diagnosis, bibliographical-ographic review 
and elaboration of the intervention project. It was identified as the main cause of the problem, 
postural error, repetitive movement in the work day and difficulty of change without the users' 
lifestyle. Thus, it was necessary to elaborate an intervention plan for actions to reduce pain 
threshold and the level of kinesiofunctional independence of the users. To this end, the project 
aims to contribute to a comprehensive care, strengthen and qualify care for the population, 
ensuring health promotion and disease prevention. 
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INTRODUÇÃO 

Nazaré do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 

06º58'24" sul e a uma longitude 42º40'19" oeste, estando a uma altitude de 136 metros. Vizinho 

dos municípios de São Francisco do Piauí, Francisco Ayres e Cajazeiras do Piauí. Nazaré do 

Piauí se situa a 45 km a sul de Floriano. 

O município possui população de aproximadamente 7.245 habitantes (2016). Densidade 

Demográfica: 6hab/km², PIB Per capita: 3.965,59(2011), % da população em extrema pobreza: 

41,07(2010) e % da população com plano de saúde: 0,57(2017). A sua economia é 

basicamente a agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal e ainda há renda circulante de 

funcionários públicos e aposentados.  

O NASF está regulamentado pela Portaria nº 2. 488, de 21 de Outubro de 2011, e 

complementados pela Portaria nº 3. 124, de 28 de Dezembro de 2012. Os NASF são equipes 

multiprofissionais que atuam de forma integrada com as ESF e tem como objetivo apoiar a 

consolidação da AB no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como 

a resolutividade e a abrangência das ações. 

Um dos principais problemas de saúde acometidos pelos usuários do NASF, é a queixa 

frequente de lombalgia crônica, mais especificamente, a hérnia de disco lombar, devido as 

algias fortes na coluna e ser passível de enfrentamento imediato através do tratamento 

conservador. 

A hérnia de disco lombar consiste na migração do núcleo pulposo com fragmento do anel 

fibroso para fora de seus limites funcionais, podendo comprimir uma ou várias raízes nervosas, 

produzindo alterações na motricidade e desencadeando uma sintomatologia radicular sensitivo-

motora (BORGES et al, 2011; GABRIEL et al, 2011).  

Os fatores têm sido associados à cronicidade da lombalgia: trabalho pesado, 

levantamento de peso, falta de exercícios, dentre outros. A maioria dos casos estão associados 

a atividades que envolvem, contratura estática por tempo prolongado de segmentos corporais. 

Sendo assim, a hérnia de disco, em determinados grupos ocupacionais pode ser classificada 

como doença ocupacional relacionada ao trabalho (CAILLIET, 2001).   

A técnica de liberação miofascial (LMF), através de estimulações apropriadas, 

desencadeia reações no organismo que diminuem o tônus nas áreas envolvidas por excesso 

de tensão, restabelecendo a densidade adequada, favorecendo o fluxo de fluidos. Este 

processo extremamente eficiente restabelece o bem estar e consequente competência motora 

(ABEND 2003).  

Dentro de um estudo prático mais aprofundado acerca da real problemática encontrada 

no cotidiano foi possível definir a escolha do tema, estabelecendo assim, critérios terapêuticos 

que fundamentassem a junção da teoria à prática. 



A partir daí traçou-se o seguinte problema: Como a técnica de liberação miofascial 

pode melhorar as algias na região lombar nos pacientes com hérnia discal lombar com idades 

entre 30 e 60 anos?  

Através do diagnóstico situacional realizado, em reunião com a equipe, foram 

discutidos os principais problemas enfrentados como um todo, estabelecendo uma ordem de 

prioridade no que diz respeito ao impacto da morbidade na qualidade de vida do indivíduo / 

população.  

O objeto de estudo se baseou na frequência com que essas queixas são relatadas nas 

consultas ou no cotidiano da equipe, sendo priorizado, com o objetivo de elaborar um plano de 

intervenção propondo ações para o enfrentamento na redução das queixas de dores na lombar 

pelos usuários do NASF na expectativa de melhorar o quadro álgico e sua função motora.  

O presente artigo tem como objetivo geral, analisar a eficácia da técnica de liberação 

miofascial no tratamento de usuários do NASF com hérnia de disco lombar. E como objetivos 

específicos: verificar os benefícios terapêuticos da técnica de liberação miofascial na melhora 

da dor e de flexibilidade dos pacientes com hérnia discal lombar; mostrar através do tratamento 

fisioterapêutico a melhora do quadro álgico e o desempenho motor e postural dos pacientes 

com hérnia discal lombar. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

No Brasil, as doenças musculoesqueléticas, com predomínio das doenças da coluna, são 

a primeira causa de pagamento do auxílio-doença e a terceira causa de aposentadoria por 

invalidez (FERNANDES e CARVALHO, 2000). 

Com a evolução, as dores na coluna vêm surgindo em pessoas cada vez mais jovens. 

Estima-se que 2 a 3% da população sejam acometidas por esse processo, cuja incidência é  de 

4,8% em homens e 2,5% em mulheres, acima de 35 anos (SANTOS, 2003).  

A coluna vertebral é uma área anatômica solicitada de diversas formas. Por isso, a 

incidência de lesões na coluna é relativamente alta, quer como resultado de situações aguda 

de natureza macrotraumático, quer como consequência de uma sobrecarga (ANDRADE et al 

2009). 

O desequilíbrio entre a função dos músculos extensores e flexores do tronco é um forte 

indício para o desenvolvimento de distúrbios da coluna lombar (DAMASCENO  et al, 2006). A 

maior ou menor curvatura da região não depende apenas do tônus dos abdominais, mas 

também de músculos dos membros inferiores que estão unidos à cintura pélvica (KAPANDJI, 

2000). 



Anatomicamente, a coluna vertebral é formada por um conjunto de vértebras separadas 

entre si por um disco intervertebral. Este, tem a função de absorver choque e distribuir as 

forças aplicadas a ele, graças aos elementos que o compõem (ORTIZ et al, 2000).  

 O disco intervertebral consiste no núcleo pulposo, que está localizado na porção central 

ou discretamente posterior ao disco, altamente hidratado e rico em proteoglicanos; o anel 

fibroso periférico, composto por fibras colágenas do tipo I e II, proteoglicanos, elastina, 

fibroblastos e condrócitos; e dois platôs de cartilagem hialina, um superior e outro inferior 

(BORGES et al, 2011). 

O processo inicial de lesão pode ocorrer por um trauma ou pelo acúmulo de pequenos 

esforços nas atividades da vida diária (AVD’s). Além disso, algumas posturas contribuem para 

o deslocamento posterior do material nuclear resultando em hérnia de disco (KONIN, 2006). 

A Hérnia de Disco Lombar (HDL) consiste na migração do núcleo pulposo com fragmento 

do anel fibroso para fora de seus limites funcionais, podendo comprimir uma ou várias raízes 

nervosas, produzindo alterações na motricidade e desencadeando uma sintomatologia 

radicular sensitivo-motora (GABRIEL et al, 2011). 

Para que ocorra efetivamente a hérnia discal, é necessário que previamente ocorra uma 

deterioração do disco por microtraumatismos de repetição ou se as fibras do anel fibroso já 

estiverem em processo de degeneração (KAPANDJI, 2000). 

A precisa etiologia da doença do disco intervertebral não está completamente elucidada 

embora a maioria dos autores defenda os fatores mecânicos-posturais, degenerativos, 

infecciosos, tumorais, congênitos, inflamatórios e biológicos como as principais causas da 

doença (ANDRADE et al, 2004). 

A degeneração do disco intervertebral proveniente de uma combinação de fatores pode 

resultar em herniação, no entanto, sua sintomatologia se estende de acordo com a situação 

das estruturas comprometidas que varia de sintomáticas a assintomáticas, depende da 

localização, do tamanho, do tipo e do grau de envolvimento radicular (SANTOS, 2003). 

O conhecimento exato da cinemática fisiológica da região lombar ajuda a entender a 

etiologia de muitas doenças ligadas à coluna, inclusive aquelas relacionadas ao disco 

intervertebral(EVANS,2003).  

O conhecimento anatômico também é imprescindível para uma boa avaliação. É preciso 

saber que cada par de raízes nervosa sai da coluna através do forame intervertebral, que é 

formado pela vértebra do mesmo número e pela vértebra de baixo; logo, a raiz L5 sai da coluna 

pelo forame L5-S1. Porém, quando ocorre a hérnia de disco, a hérnia tende a comprimir a raiz 

inferior seguinte e, nesse caso, o disco L5-S1 comprime a raiz S1 (ORTIZ,2000). 



Quando os discos intervertebrais acometidos são L4-L5 e/ou L5-S1, o início da 

manifestação clínica é uma dor acentuada, em queimação e cortante, na região lateral e/ou 

posterior do membro inferior estendendo-se até regiões abaixo do joelho. Geralmente, 

acompanhada por dormência ou formigamento e em casos mais avançados déficit motor, 

perda de sensibilidade e diminuição dos reflexos (FERNANDES e CARVALHO,2000). 

A história clínica e o exame físico são importantes ferramentas para o diagnóstico da 

hérnia de disco lombar. De um modo geral, quando a hérnia de disco é responsável pela dor 

lombar, o paciente pode lembrar o tempo exato em que os sintomas iniciaram e os prováveis 

fatores associados. Assim, descartar outras doenças comuns que causam dor irradiada similar 

a ciatalgia é fundamental, já que, a dor ciática não é condição específica para hérnia de disco 

lombar (BIANCHINI e MOREIRA,2003). 

Embora a avaliação clínica, associado a uma anamnese bem orientada, complementada 

com bom exame físico, seja soberana no diagnóstico diferencial das alterações da coluna 

vertebral. A princípio, o exame solicitado é a radiografia, que avalia a estrutura óssea da 

coluna, seus espaços, corpos vertebrais isoladamente e em conjunto, podendo ser observado 

sinais de fraturas, desgastes e lesões tumorais (ORTIZ et al, 2000) 

Com o desenvolvimento de pesquisas na área da fisioterapia, o número de recursos 

terapêuticos conservadores para tratamento da hérnia de disco aumentou. Gabriel (2011) 

afirma que, a intervenção precoce da fisioterapia contribui para melhorar o estado funcional e 

reduzir a dor de pacientes com hérnia de disco lombar. 

Borges et al (2011) alertam para a importância de analisar a história natural da hérnia 

discal para que se possa determinar o tratamento adequado. Os autores consideram que o 

tratamento conservador deve ser a primeira opção antes de se pensar em tratamento cirúrgico. 

A fisioterapia dispõe de diversas técnicas que podem ser utilizadas no tratamento de alterações 

posturais, entre elas a Técnica de Liberação Miofascial. 

Todo músculo e cada fibra muscular são envolvidos por um tipo de tecido conjuntivo 

chamada fáscia, que forma os tendões nas extremidades dos músculos e ligamentos, 

assumindo a função de conectar músculo a osso e a outro músculo. Na intimidade dessas 

estruturas durante a contração da fibra muscular, o tecido conjuntivo transmite tensão ao ponto 

de inserção do tendão, movimentando a alavanca óssea. Portanto, o elemento mecânico, de 

transmissão de força é a fáscia muscular(BIENFAIT,2000).  

Para Domenico e Wood (2000), a fáscia é um tipo de tecido conjuntivo que possui três 

camadas distintas: superficial, de espaço potencial e profunda. A fáscia ajuda a manter a força 

muscular, já que envolve todo o corpo sem interrupção que vai da cabeça aos pés. É um tecido 

composto por colágeno e elastina.  



Sabe-se também que quando o músculo é sobrecarregado por alguma razão, a fáscia 

absorve parte dessa carga, pois é submetido a um esforço contínuo e excessivo, tornando-se 

mais densa, mais curta e perdendo elasticidade e plasticidade. Desenvolve doenças como: 

alterações posturais graves, dores por contraturas ou até emocionais por dor crônica 

(BIENFAIT,2000).     

A técnica de liberação miofascial utiliza pressão, alongamentos especiais e envolvimento 

consciente do paciente, é possível modificar a organização molecular dos componentes 

líquidos dos tecidos, gerando uma nova organização, devolvendo a flexibilidade e elasticidade 

da fáscia, tendo portanto, grande capacidade de alterar a amplitude de movimento corporal 

(DOMENICO e WOOD,2000).  

O estudo realizado em concordância com diversos autores, afirma que, a técnica de 

liberação miofascial são responsáveis para que haja o correto alinhamento corporal, capazes 

de reduzir dor sem comprometer a resistência muscular (MOURAD,2005). 

Lewitt (2000) afirma que contraturas e utilização inadequada dos músculos paravertebrais, 

iliopsoas e quadrado lombar são causas muito comuns de lombalgia de origem muscular. 

Isquiostibiais retraídos ou uma banda iliotibial pouco flexível tem sido associado com dor 

lombar(CHAITOW,2001). 

Mourad (2005) ainda afirmam que as dores referidas nos pontos-gatilhos miofasciais do 

iliopsoas localizam-se nas colunas torácica e lombar e na região sacroilíaca. Para Ricard 

(2002), a dor pode vir acompanhada de uma sensação que se associa ao estado emotivo, e 

geralmente é traduzida por posturas antálgicas.  

As dores referidas dos pontos-gatilho do piriforme apresentam-se na região lombossacra, 

nádegas, parte posterior da coxa e quadril. Essas dores aumentam no momento de sentar, 

levantar a partir de posição sentada e na manutenção da posição ereta (FERNANDES e 

CARVALHO,2000).  

A dor discal aumenta pela marcha e pela mesma posição (sentada ou em pé) por período 

prolongado, assim como a dor ligamentar também aparece quando se mantém numa mesma 

postura por muito tempo e aparece no final das amplitudes articulares ( ACADEMIE, s. d, 2002; 

RICARD,2002).  

Segundo a teoria descrita por Domenico e Wood (2000), a técnica de liberação miofascial 

estimulam áreas que possam apresentar tecidos condensados, limitando o movimento. De 

acordo com os estudos de Abend (2003), a liberação miofascial aumenta a amplitude de 

movimento, a circulação e diminui a dor. 



Conforme Lewitt (2000), o tratamento minimiza o agravamento dos sintomas. Quanto mais 

cedo é iniciado, maior é a oportunidade de qualquer potencial existente, diminuindo as dores e 

dificuldades posturais.  

Para Burns(1999), o sucesso do tratamento depende das necessidades específicas de 

cada paciente. Acredita-se que esta técnica para algias decorrente de hérnias discais, podem 

ser de grande importância para aumentar a consciência corporal, melhorar a amplitude de 

movimento e prevenir o quadro de dor intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO OPERATIVO 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS  

 

HÉRNIA DE 
DISCO 

LOMBAR 

*Analisar a 

eficácia da 

técnica de 

liberação 

miofascial no 

tratamento de  

usuários do 

NASF com 

hérnia de disco 

lombar. 

*Verificar os 

benefícios 

terapêuticos da 

técnica de 

liberação 

miofascial  na 

melhora da dor e 

de flexibilidade 

dos pacientes 

com hérnia discal 

lombar;  

*Mostrar através 

do tratamento 

fisioterapêutico a 

melhora do 

quadro álgico e o 

desempenho 

motor e postural 

dos pacientes 

com hérnia discal 

lombar. 

 

*Realizar 100% de 

acompanhamento 

fisioterapêutico e 

dar orientações a 

pacientes com 

hérnia de disco 

lombar; 

* Realizar a cada 

15 dias Educação 

em Saúde,visando 

informar a 

população sobre o 

desenvolvimento 

das ações com a 

comunidade bem 

como os assuntos 

relacionados com a 

situação problema. 

 

 

PRAZOS: 

- 3 meses . 

 

*Orientações e grupos 

terapêuticos baseados 

nas terapias posturais; 

*Promoção de 

atividades  

minimizando riscos à 

saúde funcional; 

 

*Acompanhamento 

fisioterapêutico a 

população (pacientes) 

de risco; 

* Profissionais da 

Equipe Saúde da 

Família. 

* Profissionais do 

NASF 

  - Fisioterapeuta 

  - Psicólogo 

  - Nutricionista 

 

 



PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

No município de Nazaré do Piauí, os profissionais de saúde têm demonstrado a cada 

dia suas competências na Atenção Básica em Saúde, reduzindo danos e agravos com uma 

prática integral que perpassa pela educação em saúde. 

A proposta de acompanhamento teve como objetivo desenvolver análise sobre a 

adequação das atividades do NASF relacionadas às demandas dos usuários do território, às 

demandas e dificuldades das equipes de referência e à rede locorregional de atenção à saúde; 

Compreender e analisar de que modo ocorre a contribuição do NASF em termos de 

abrangência, coordenação e efetividade da atenção básica; Contribuir para agregação de 

práticas de monitoramento e avaliação no trabalho cotidiano das equipes do NASF, como 

processo reflexivo e formativo. 

CONCLUSÃO 

Com esse Plano de Intervenção pretende-se uma melhora na qualidade de vida das 

pessoas com algia provocada por hérnia de disco lombar, uma das principais patologias 

degenerativa da coluna vertebral, comum no dia-a-dia do fisioterapeuta, que causa dor e 

incapacidade funcional, utilizando a técnica de liberação miofascial como uma das formas de 

tratamento conservador.  

Essa técnica vem se destacando como um recurso terapêutico para as disfunções do 

sistema musculoesquelético, apresentando benefícios para os pacientes com hérnia de disco, 

tanto no quesito dor como no quesito funcionalidade. 
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