
Introdução 

Resultados

O estudo aponta grande e médio efeito do programa educacional de
autocuidado de coluna na redução da intensidade da dor e melhora da
funcionalidade dos idosos em curto prazo, mostrando a cartilha como
instrumento útil e capaz de promover independência no cuidado das dores
crônicas da coluna lombar. Sugere-se um estudo aleatório com maior
número de participantes, intervalo maior de acompanhamento para
averiguação dos efeitos em longo prazo.

Conclusão

Esta pesquisa foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde do Médio
Paraíba/Rio de Janeiro, após à aprovação do comitê de Ética em pesquisa do
Centro Universitário de Barra Mansa com número CAAE
(15488919.6.0000.5236/2019) e assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE). Estudo clínico controlado e não aleatorizado com 24
idosos entre 60 a 75 anos, de ambos os sexos, divididos em grupo
experimental (GE n= 12) que recebeu uma cartilha sobre autocuidado da DL
crônica associada a uma palestra e o grupo controle (GC n=12) participantes
do grupo de alongamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Idosos
com sintomas de dor abaixo do joelho, que estavam realizando outros
tratamentos para dor lombar, que tinham histórico de cirurgia na coluna ou
doença inflamatória sistêmica, tinham sofrido algum tipo de acidente ou trauma
nos últimos 3 meses, apresentando anestesia na região interna da coxa ou
perineal, com comprometimento grave de audição e visão, portador de
comorbidade grave e perda de peso sem razão foram excluídos do estudo. Os
critérios de exclusão auxiliaram na eliminação de indícios de causas
específicas de DL. A intensidade da dor foi avaliada com a Escala Numérica de
Dor (END) e a funcionalidade com o questionário World Health Organization
Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0 PT-12). Os idosos foram
avaliados antes e após 1 mês da intervenção que ocorreu por meio de um
encontro na UBS apresentando a importância do autocuidado postural, a
localização e intensidade da dor. A análise dos dados foi feita pelos testes
ANOVA, Mann-Whitney (p < 0,05) e correlação de Pearson considerando
tamanho do efeito (r= 0,10 pequeno; 0,30 médio; 0,50 grande) com intervalo
de confiança (IC) de 95%.
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A média de idade do GC foi de 65,7 ±5,0 e GE 64,7 ± 3,6 anos com
predomínio de mulheres principalmente no GC (92%). Os dados mostram
diferenças significativas na redução da intensidade da dor apenas no GE (p=
0,0001) e melhora da funcionalidade no GE e GC respectivamente (p= 0,0478;
p= 0,0076) (Figuras 2 e 2). A cartilha educativa de autocuidado mostrou
grande efeito na redução da dor (r=0,80) já com relação à melhora da
funcionalidade o tamanho do efeito foi médio no GE (r= 0,37) e grande no GC
(r=0,90).

Verificar o efeito de um programa educacional de autocuidado em idosos
com DL crônica não específica.

Objetivo 

A Dor lombar (DL) crônica não específica pode promover restrição da
amplitude de movimento, espasmos musculares protetores, alterações
posturais e redução de força muscular1. Está associada a grandes
consequências, incluindo a incapacidade funcional, alteração psicossocial,
absenteísmo no trabalho, aumento dos custos do sistema de saúde, além
de apresentar influências negativas na qualidade de vida e independência
dos idosos2. É detectada através de diagnóstico clínico por meio da
anamnese e exame físico do paciente3.
O autocuidado é um método que pode ser útil para mudar os

comportamentos de saúde, além de estimular e ensinar os pacientes com
DL a identificar e sanar problemas, estabelecer metas e idealizar ações2. A
cartilha como instrumento educacional, é um método prático, de
intervenção primária com baixo custo que pode auxiliar na prevenção da
evolução das dores crônicas da coluna, garantindo capacidade funcional,
aptidão física, conscientização e reeducação da postura corporal2. Ainda
são poucos os estudos utilizando cartilhas educacionais de autocuidado a
respeito da DL crônica direcionado à população idosa. Verificar os efeitos
desse modelo de intervenção pode servir como apoio para aperfeiçoar as
abordagens de tratamento existentes tendo em vista a independência do
paciente, a melhora funcional e clínica.

Figura 1. Comparação intensidade da dor GC e GE entre os períodos estudados. * p≤0,05

Figura 2. Comparação da funcionalidade GC e GE entre os períodos estudados. * p≤0,05
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