
Introdução 

Resultados

O programa de exercícios terapêutico proposto por esta

pesquisa resultou em benefícios significativos aos pacientes

envolvidos, porque houve melhora da capacidade funcional e

da percepção de quatro domínios da qualidade de vida,

proporcionando impacto positivo para pessoas com lombalgia

crônica inespecífica.

Conclusão

Trata-se de um estudo transversal analítico com pré e pós

intervenção, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa

(2.373.661). Participaram 10 voluntários que assinaram o

termo de consentimento livre e esclarecido. Foi realizado um

programa de exercícios físicos baseados exercícios de

flexibilidade, mobilizações articulares e orientações a

respeito de atitudes posturais, movimento, dor e

sensibilização central.

A capacidade funcional foi avaliada através do questionário

de incapacidade de Roland Morris, que é um instrumento

que quantifica as limitações induzidas pela lombalgia, e a

percepção da qualidade de vida com o questionário SF-36

versão 2, que é um instrumento que avalia os componentes

físico e mental relacionados a QV.
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Observou-se, por meio do questionário Roland-Morris Brasil,

que houve uma melhora da percepção da funcionalidade dos

participantes. Sendo observado uma redução do escore

médio de 5,64 (± 4,23) pontos antes para 2,18 (± 1,78)

pontos depois do protocolo de exercícios, com diferença

estatisticamente significativa (p = 0,003). (Gráfico 1). Notou-

se também melhora significativa entre a avaliação e

reavaliação em 4 domínios do questionário SF-36 V2, sendo

estes, desempenho físico (p = 0,024), dor (p = 0,002),

vitalidade (p = 0,022) e função social (p = 0,039). (Tabela 1).
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Analisar o impacto de um programa de tratamento

fisioterapêutico na funcionalidade e qualidade de vida (QV)

de pacientes com LCI.

Tabela 2: Caracterização dos domínios e componentes da

qualidade de vida avaliados pelo SF-36v2, antes e após o

tratamento (n= 9).

Ao programa de Iniciação Científica da Universidade Vila

Velha, pelo apoio financeiro (Edital 08/2018).

Agradecimentos

Objetivo 

A lombalgia crônica inespecífica (LCI) é definida como dor

localizada abaixo da margem costal e acima das pregas

glúteas inferiores, podendo ser referida ou irradiada no

membro inferior e constitui uma causa frequente de

incapacidade1.

A LCI pode ocasionar incapacidade funcional e dificuldade

em realizar tarefas cotidianas, impactando negativamente na

percepção da qualidade de vida do indivíduo. A lombalgia é

considerada um problema de saúde pública, portanto,

medidas devem ser desenvolvidas para melhor estratégia de

prevenção e tratamento aos pacientes com LCI2.

*p<0,05

DOMÍNIOS ANTES DEPOIS P-VALOR

Função física 68,33 ± 19,53 83,89 ± 13,64 0,068

Desempenho físico 50,0 ± 39,77 86,81 ± 19,12* 0,024

Dor 21,22 ± 17,77 67,11 ± 30,47* 0,002

Estado geral de saúde 64,89 ± 19,31 76,78 ± 12,76 0,058

Vitalidade 34,03 ± 30,48 66,67 ± 22,75* 0,022

Função social 51,39 ± 28,26 79,17 ± 25,77* 0,039

Aspectos emocionais 61,11 ± 38,64 87,96 ± 19,14 0,072

Saúde mental 54,44 ± 40,35 73,89 ± 22,75 0,399

COMPONENTES

Físico 51,11 ± 16,96 78,65 ± 14,38* 0,003

Mental 50,24 ± 30,89 76,92 ± 16,41* 0,041

Gráfico 1- Nível de incapacidade funcional, de acordo com o

questionário Rolland Morris, antes e após a intervenção (n= 10).

*Diferença significativa nos valores de média (p = 0,0032)


