
Contextualização

Resultados

o Estudo de intervenção com modelo de medidas repetidas somando trinta e sete indivíduos de ambos os sexos (idade entre 18 a 50 
anos), com dor lombar crônica inespecífica a mais de 12 semanas consecutivas. Os participantes foram submetidos ao programa de 
intervenção composto por exercícios domiciliares durante 6 semanas (2 vezes/semana).

o O estudo foi aprovado pelo CEP/FCE/UnB (n.2.914.374; 25/09/2018). 
o O risco de prognóstico incapacitante da dor lombar crônica inespecífica foi classificado como baixo, médio ou alto por meio do 

questionário STarTBack. 
o A intensidade da dor foi avaliada pela escala visual analógica (EVA). 
o As avaliações foram realizadas nos momentos pré- e pós-intervenção, por um avaliador cego. 
o Realizou-se a análise descritiva considerando os agrupamentos de classificação de prognóstico (baixo, médio, alto), por meio das 

frequências absolutas e relativas, no intuito de verificar se a intervenção modificou a categoria de prognóstico. 
o A intensidade da dor foi comparada entre os momentos pré- e pós-intervenção por meio do teste t de Student. Para a comparação 

dos escores do STarTBack, adotou-se o teste de Wilcoxon. A significância adotada foi de 5% (P<0.05).

Método

INDIVÍDUOS COM DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES DE 
PROGNÓSTICO PARA DOR LOMBAR INCAPACITANTE SÃO 

BENEFICIADOS POR EXERCÍCIOS DOMICILIARES?

o Houve redução significante (P<0,01) nos escores do 
STarTBack após 6 semanas de intervenção, comparado 
à linha de base (mediana de 4,5 com intervalo 
interquartil de 2,25 e mediana de 1,5 com intervalo 
interquartil de 2 no pré- e pós-intervenção, 
respectivamente). 

o Houve uma redução significante da intensidade da dor 
no momento pós-intervenção (média 3,2 – DP: 2,6) 
comparado à linha de base (média 6,1 – DP: 1,8). 

o A análise de subgrupos de prognóstico demonstrou que 
antes da intervenção havia 9 indivíduos classificados em 
baixo risco, 15 em médio risco e 13 em alto risco. 

o Ao término da intervenção, havia 21 indivíduos 
classificados em baixo risco, 3 em médio risco e 2 em 
alto risco.

 

o Verificar se indivíduos com diferentes classificações de 
prognóstico para dor lombar incapacitante são 
beneficiados por exercícios físicos realizados em 
ambiente domiciliar.

Figura 1. Comparação entre os escores pré-intervenção e pós-intervenção entre 
homens e mulheres. Os asteriscos representam a melhora significante no escore pós 
intervenção vs pré-intervenção.
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o A dor lombar possui etiologia multifatorial que envolve fatores 
psicossociais e causas ocupacionais, os quais favorecem o 
quadro crônico1,2. 

o Razões como a percepção do paciente sobre o sintoma, 
relação com outras doenças, dificuldade de enfrentamento, 
catastrofização e depressão são preditores de disfunção e 
interferem no prognóstico3,4. 

o Sendo assim, investigar fatores biopsicossociais e classificar o 
prognóstico de indivíduos com dor lombar crônica inespecífica 
(DLCI) pode auxiliar na tomada de decisão do fisioterapeuta. 
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