
Introdução Resultados

Os resultados sugerem que os diferentes domínios de 
atividade física não influenciam na intensidade de dor 
e incapacidade em idosos com dor lombar nos 
acompanhamentos realizados durante 6 meses. Isso 
pode ter ocorrido pelo fato dos idosos apresentarem 
muitas comorbidades . Futuros estudos devem utilizar 
medidas objetivas de atividade física para investigar a 
intensidade das atividades físicas.

Conclusão

Um total de 231 idosos com dor lombar foram
recrutados por meio de entrevista domiciliar, sendo
estes seguidos por um período de 6 meses. Análises
de regressão linear multivariada foram realizadas para
analisar se os níveis de atividade física no tempo de
lazer, esporte e tarefas domésticas mensurado pelo
pelos domínios do Questionário Atividade Física de
Baecke Modificado para Idosos, predizem melhora da
intensidade de dor e incapacidade em um
acompanhamento de 6 meses. A análise foi ajustada
pelas covariáveis: idade, sexo, índice de massa
cóporea, estado mental, depressão, comorbidades e
sonolência.
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A prática regular de atividade física tem sido indicada
por gerar muitos benefícios à saúde do idoso,
proporcionando um envelhecimento saudável. Sabe-se
que a atividade física desempenha um papel importante
na predição da qualidade de sono em idosos. Além
disso, atividade física mostrou-se uma importante
variável preditora de dor e incapacidade em adultos
com dor lombar. No entanto, não se sabe em um
mesmo coorte, os domínios de atividade física podem
predizer melhoria dos desfechos clínicos em idosos
com dor lombar.

Os modelos finais mostraram evidências de que não
houve associação entre os domínios de atividade física
especificamente esporte e a dor (B=-0,08 IC 95% -0,20
a 0,03) e ocorreu o mesmo para o desfecho de
incapacidade para os domínio do esporte (B=-0,13 IC
95% -0,35 a 0,08) e tarefas domésticas (B=0,26 IC
95%-1,05 a 1,59), a esporte (B=-0,06 IC 95% -0,20 a
0,08), tarefas doméstica (B= 0,45 IC 95% 0,33 a -1,25)
e lazer (B=0,01 IC 95% -0,19 a 0,22) no seguimento de
6 meses.

Objetivo 

O objetivo desse estudo foi investigar se a atividade 
física total e os diferentes domínios são capazes de 
predizer a dor, incapacidade e a qualidade de sono de 
idosos com DL. 


