
Introdução

Resultados

O questionário MBBQ demonstrou-se um instrumento confiável

e válido para mensurar as crenças dos fisioterapeutas

brasileiros em relação a dor lombar.

Conclusão

Trata-se de um estudo transversal. O presente estudo foi

realizado na cidade de Belo Horizonte, MG e aprovado pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de

Minas Gerais (CAE: 02508818.2.0000.5149). Os

fisioterapeutas que atendem frequentemente pacientes com

dor lombar foram convidados a participar. Os fisioterapeutas

elegíveis responderam o questionário de crenças em 2

momentos com um intervalo mínimo de 1 semana. O MBBQ1

é um questionário auto administrado composto por meio da

combinação de outros dois questionários, Back Beliefs

Questionnaire2 (BBQ), que avalia crenças de pacientes em

relação a dor lombar, e a Buchbinder scale3, que avalia

crenças de profissionais em relação à dor lombar. O MBBQ

possui um total de 25 itens, sendo que cada item é pontuado

em uma escala Likert que varia entre: “Discordo

Completamente” (-2 pontos) ; 2. Discordo (-1 ponto); 3. “Nem

concordo, Nem Discordo” (0 ponto); 4. “Concordo” (1 ponto) e

5; “Concordo Completamente” (2 pontos). A pontuação total

varia entre -50 e 50 pontos, sendo que a pontuação mais alta

corresponde a crenças mais adequadas. As propriedades de

medição (consistência interna, reprodutibilidade teste -

reteste, erro padrão da medida, mínima mudança detectável

(MMD), validade de constructo, efeito teto e solo) do

questionário MBBQ foram investigadas.
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Um total de 100 fisioterapeutas participaram do estudo

(média de idade 32,2 anos; 68% mulheres; média de 6,0 anos

de experiência profissional). O MBBQ-Brasil apresentou uma

adequada equivalência semântica, não sendo necessária

nenhuma modificação após o teste da versão final. As análises

de confiabilidade (tabela 1) revelaram uma boa consistência

interna para a escala
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Avaliar as propriedades de medida do Modified Back Beliefs

Questionnaire (MBBQ) para fisioterapeutas brasileiros.

Tabela 1. Análises de Confiabilidade, Erro Padrão de
Medida (EPM) e Mudança Mínima Detectável (MMD)

Objetivo

A dor lombar está entre as principais causas de anos

vividos com incapacidade no mundo. Entretanto, existe um

grande distanciamento entre o que é recomendado pelas

diretrizes de prática clínica e o que é efetivamente colocado

em prática pelos profissionais de saúde.

As crenças e as atitudes dos profissionais de saúde, como

os fisioterapeutas, sobre dor lombar contribuem com este

distanciamento. Questionários que avaliem as crenças

relacionadas a dor lombar especificamente adaptados para a

população de fisioterapeutas brasileiros podem contribuir

para o desenvolvimento de estratégias de promoção de uma

abordagem pautada pela prática baseada em evidência na

área da dor lombar.

de inevitabilidade e para a pontuação total do MBBQ e uma boa

reprodutibilidade teste – reteste para a Escala de Inevitabilidade e

excelente para a pontuação total do MBBQ. As escalas de

Inevitabilidade e MBBQ apresentaram, respectivamente, erro

padrão de medida de 1,9 e 2,4 pontos; e mudança mínima

detectável de 5,1 e 6,7 pontos. Validade de construto, por meio

do teste de correlação de Pearson, variou de moderada a boa

entre MBBQ e subescalas da PABS e de fraca a moderada entre a

escala de inevitabilidade e as subescalas da PABS (tabela 2). Não

foi detectado efeito teto e solo no presente estudo.

Tabela 2. Coeficientes de correlação entre Pain Attitudes
and Beliefs Scale for Physiotherapists (PABS) subescala
biomédica e biopsicossocial e o Modified Back Beliefs
Scale (MBBQ) e a Escala de inevitabilidade do Back
Beliefs Scale (BBQ).
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