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RESUMO 

 

Tsukimoto GR. Avaliação longitudinal da Escola de Postura para dor lombar crônica: 
através da aplicação dos questionários Roland Morris e Short Form Health Survey (SF-
36) [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006.  
 

 

O objetivo desse trabalho é analisar quantitativamente a resposta ao tratamento dos 
pacientes com dor lombar crônica atendidos pela “Escola de Postura” da DMR-
HCFMUSP no período de outubro de 2001 a julho de 2004, mediante a avaliação dos 
questionários “Roland-Morris” (RM) e “Short Form Health Survey” (SF-36).  A amostra 
inicial foi composta por 244 (duzentos e quarenta e quatro) prontuários de pacientes 
encaminhados e avaliados para a Escola de Postura no período de outubro de 2001 a 
julho de 2004, tendo completado o programa 110 (cento e dez) pacientes desse total. Em 
relação aos pacientes que completaram o tratamento, foram levantados diagnósticos; o 
tempo de evolução da doença e origem do encaminhamento; dados sócio-demográficos 
como sexo, idade, escolaridade, estado civil, ocupação; e, também, o comparecimento 
aos retornos após o primeiro mês, quarto mês, e um ano a contar da avaliação inicial. 
Observou-se que os indivíduos que concluíram a Escola de Postura apresentaram 
melhora significativa nos domínios do SF-36 para Capacidade Funcional, Aspectos 
Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde Vitalidade e para o Roland Morris foram 
observados ganhos nos aspectos sociais, emocionais e saúde mental. Cabendo ressaltar 
que o período de alcance da Escola de Postura, não possibilita afirmar mudanças 
significativas quanto a aspectos afetivo-emocionais e novas posturas em seu 
relacionamento social. Novos estudos, quantitativos e qualitativos devem ser realizados 
de maneira a oferecer subsídios á equipe multiprofissional da Escola de Postura que 
permitam operar mudanças e ampliar recursos terapêuticos se necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Tsukimoto GR. Longitudinal evaluation of the Back Pain School of chronic low back 
pain using Roland Morris and Short Form Health Survey (SF-36) questionnaires [thesis]. 
Faculty of Medicine, University of Sao Paulo, SP (Brazil); 2006. 

 

 

The research objective is to analyze quantitivily the effectiveness of chronic low back 
pain treatment at the Back Pain School in DMR-HCFMUSP between October 2001 and 
July 2004, using the Roland-Morris and Short Form Health Survey (SF-36) 
questionnaires. The initial sample consisted of 244 (two hundred and forty-four) medical 
charts of patients addressed to Back Pain School program for initial evaluation between 
October 2001 and July 2004; out of this group, 110 (hundred and ten) patients concluded 
the program. Some data were valuated from these patients such as: diagnose, history of 
disease and referring institution, some socio-demographic information such as gender, 
age, education level, marital status, occupation, and also attendance to clinical interviews 
scheduled right after the first and fourth months and one year after the first evaluation.  
The group who concluded Back Pain School Program showed improvement at SF-36 
dominions :Functional Capacity, Physical Conditions, Pain, State of Health, Vitality, and 
Roland Morris dominions  changes in Social, Emotional, and Mental aspects.  Back Pain 
School present less change  in  affective emotional conditions and social relation. Some 
qualitative and quantitative studies must be done in other to provide development of 
professional specialized knowledge and skills resources if necessary. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Lombalgia 

 

 Lombalgia é a denominação que se dá a todas as categorias de dor, 

com ou sem rigidez, que se localizam na região inferior do dorso entre o último arco 

costal e a prega glútea.  

São denominadas lombociatalgias quando a dor irradia-se para as 

nádegas e para um ou ambos membros inferiores, acompanhando o trajeto do nervo 

ciático. 1,2,3 

Seu estudo é de interesse de diferentes especialidades médicas e remonta 

os primórdios da história da medicina.    

Segundo Cossermelli3, a dor lombar representa 30% das queixas 

reumáticas e a degeneração discal, especialmente nos dois últimos discos (L4 – L5 e 

L5 – S1), e a causa mais freqüente da lombalgia.  

As lombalgias podem ser classificadas em lombalgia mecânico-

degenerativa e lombalgias não-mecânicas. 

As lombalgias de causa mecânico-degenerativa resultam de alterações 

estruturais, biomecânicas, vasculares ou combinação destas; têm relação direta com a 

eficiência da Unidade Funcional Espinal (UFE), considerada como a menor unidade 

de movimento do segmento lombar e depende da integridade do disco intervertebral.1  

A tendência natural é, com o envelhecimento, haver uma diminuição da 

integridade do disco intervertebral e sua progressiva desidratação.  
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Fissuras na região entre o núcleo e o anel fibroso, desequilíbrio de ação 

local resultante da diminuição da sua altura e espaço, bem como alterações 

bioquímicas e genéticas são aspectos que colaboram para a instabilidade do conjunto 

comprometendo sua eficácia com transferências de ações e pressões para estruturas 

não capacitadas para esta função (sobrecarga mecânica). É uma das síndromes que 

mais prevalecem e de difícil diagnóstico. 

As dores lombares denominadas não mecânicas podem advir de causas 

inflamatórias, infecciosas, metabólicas, da repercussão de doenças sistêmicas ou 

psicossomáticas.       

Quando a causa anatômica ou neurofisiológica não é identificada temos 

as lombalgias inespecíficas, enquanto as específicas resultam de hérnias de disco, 

espondilolistese, estenose do canal raquidiano, fraturas vertebrais, processos 

tumorais, infecciosos e patologias inflamatórias da coluna lombar. Conforme Deyo,4 

para somente 15% das lombalgias encontra-se uma causa específica. 

Geralmente a dor lombar decorre de um conjunto de causas que 

envolvem fatores sócio-demográficos (idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda 

mensal), comportamentais (sedentarismo, tabagismo, por exemplo), atividades 

ocupacionais que vão desde as que envolvem exposição a estímulos vibratórios 

prolongados, trabalhos braçais pesados, ausência de condições ergonômicas 

adequadas, padrão postural vicioso, movimentos repetitivos e até a insatisfação no 

trabalho. 4 

Estatisticamente as dores lombares são as principais causas de 

incapacidade, acometendo igualmente homens e mulheres, o pico de incidência 

apresenta-se entre 30 a 55 anos sendo a principal causa de afastamento do trabalho.4,2   
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Mayer et al 5 afirmam que 100% da população adulta terá um episódio de 

dor lombar aguda; que 70% dos casos evoluirá para a cura com retorno às atividades 

normais após 4 semanas do primeiro episódio, independentemente do tratamento a 

que foi submetido; 30% podem evoluir com quadro de reagudização e 5-8% poderão 

evoluir para a síndrome incapacitante de dor lombar. 

Takeyachi et al6 constatam situações semelhantes, estimando que 70% a 

80% dos adultos apresentará episódios de lombalgia no decorrer da vida, afetando 

sua participação social, a produção laboral e satisfação pessoal.  

Desse modo, pode-se afirmar que as conseqüências da dor lombar são 

extensas, envolvendo o indivíduo e a família. 

A lombalgia é uma das maiores causas de sofrimento, incapacidade e 

custo social. É a segunda causa de consulta médica, bem como de absenteísmo, 

atingindo 5,4 milhões de americanos, destes 2% a 3% desenvolverão dor lombar 

crônica.7 

Ainda, em estudos nos EUA entre as décadas de 1970 e 1990, a 

lombalgia teve um crescimento 14 vezes maior do que o aumento populacional 

apesar dos avanços dos métodos diagnósticos e dos progressos tecnológicos na área 

de ergonomia. Na década de 1990 a 2000 a incidência de dor lombar sofreu uma 

queda importante apesar dos custos econômicos ainda permanecerem elevados.1  

A utilização indiscriminada de procedimentos e condutas terapêuticas, 

muitas vezes, sem orientação médica e acompanhamento de profissionais adequados, 

aumentam os gastos que envolvem esta doença. Em 1983 acumulava-se nos EUA a 

soma de 25 bilhões de dólares em cuidados primários para o sistema de saúde.8  



 4        

 No cenário nacional ainda não há dados estatísticos sistematizados sobre 

a incidência da dor lombar na população em geral; índice de afastamento do trabalho 

por lombalgia; acesso ao atendimento de saúde; realização de procedimentos e 

exames complementares; número de recorrências, fato que impossibilita uma 

avaliação precisa dos custos envolvidos tanto do ponto de vista econômico como 

social.  

Entretanto, é do nosso conhecimento que esses custos aumentam 

proporcionalmente à necessidade de hospitalização, reabilitação, gastos com 

aposentadoria e outros benefícios. 

 Sendo assim, uma anamnese detalhada da dor e um exame físico 

abrangente devem considerar os aspectos bio-psico-sociais do paciente e são 

essenciais para que se possa estabelecer hipóteses diagnósticas, identificar as 

incapacidades, formular prognósticos, reduzir as complicações e selecionar 

procedimentos terapêuticos apropriados.9 Deve-se considerar, também, que a análise 

adequada da interação entre os múltiplos fatores (trabalho, níveis de estresse, 

sintomas depressivos e de ansiedade, entre outros) implica nos resultados obtidos, 

dos quais dependem o sucesso do tratamento, o retorno ao trabalho, a melhora na 

qualidade de vida e conseqüente redução de custo social.     

O tratamento dispensado nos casos de lombalgia deve ser diferenciado 

nas fases aguda e crônica, tendo por princípios básicos a indicação de exercícios 

específicos para cada caso, visando, em linhas gerais, o fortalecimento da 

musculatura abdominal e lombar, alongamento, condicionamento aeróbico, 

conscientização corporal, orientação e reeducação postural. O repouso no leito deve 

ser indicado com muito critério e por curto período de tempo. Estes aspectos, em 
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conjunto, favorecerão a retomada das atividades do cotidiano, que incluem a volta ao 

trabalho e ao lazer com a conseqüente valorização pessoal e melhora da auto-estima. 

A lombalgia crônica (LC) é reconhecida como uma síndrome 

incapacitante e caracteriza-se por dor que perdura após o 3o mês a contar do 1o. 

episódio de dor aguda e pela gradativa instalação da incapacidade. Muitas vezes tem 

início impreciso com períodos de melhora e piora.1 

A dor crônica tem características biológicas diferentes da dor aguda. 

Estima-se que 46,5% das pessoas têm dor crônica e utilizam os serviços de saúde 5 

vezes mais do que restante da população.10 

 Nas últimas décadas, fatores estressantes relacionados à vida moderna, 

tais como a atividade laboral, a distância da casa ao trabalho, transporte deficitário, 

violência urbana, acúmulo de atividades durante o dia, resultaram num aumento da 

procura de tratamento para dores lombares crônicas. 

 Indivíduos com quadro de lombalgia crônica apresentam evolução mais 

lenta e redução da capacidade funcional para as atividades da vida diária, como: 

tomar banho, vestir-se, carregar ou levantar pesos e objetos, andar, subir e descer 

degraus, utilizar transporte público. Estas atividades interferem diretamente no 

convívio familiar e social. Muitas vezes, o familiar não consegue avaliar o sofrimento 

causado à pessoa, quer seja pela dor, quer pela incapacidade, detendo-se apenas nos 

aspectos genéricos aparentes. O mesmo ocorre no ambiente de trabalho onde, 

frequentemente, a pessoa acometida por este quadro passa a ser vista por seus 

superiores e/ou colegas como quem “não quer trabalhar”, acarretando sentimentos de 

baixa-estima, insegurança, inferioridade, agravando o quadro de absenteísmo, 

afetando seus papéis sociais, principalmente o de trabalhador.11,12,13 
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Em decorrência da relevância da questão, seja em razão do grande 

número de pessoas atingidas pela doença, seja pelas conseqüências sociais, 

econômicas e familiares por ela causadas, foram desenvolvidas estratégias de 

tratamento em busca de maior eficiência na prevenção ou cura da lombalgia. 

Assim é que em 1969, Zachrisson-Forsell criaram, na Suécia, um 

programa de treinamento de cunho preventivo e educacional denominado “Back 

School” (Escola de Coluna). Tratava-se de um modelo de intervenção para lombalgia 

não específica que oferecia um programa educacional intensivo com o objetivo de 

reduzir a dor e prevenir sua recorrência. Consistia de informações sobre a 

biomecânica da coluna, postura, ergonomia e exercícios supervisionados por médicos 

ou fisioterapeutas. Constituía-se de grupos com seis a oito pacientes e programa de 

quatro aulas com freqüência de  duas vezes por semana e duração de quarenta e cinco 

minutos.14  

Desde então, este modelo vem se propagando em hospitais, indústrias e 

escolas, no entanto, com conteúdo e duração modificados.    

Em 1974 é criada a Escola de Coluna canadense voltada para pacientes 

com lombalgia crônica e abordagem multiprofissional (fisioterapeuta, ortopedista, 

psicólogo e psiquiatra). Seu programa desenvolvia-se em quatro aulas, com duração 

de noventa minutos, com grupos de dez a quinze pacientes e uma aula de revisão seis 

meses após o término da escola. 

Em 1976 criou-se a Escola de Coluna americana na Califórnia, com 

grupos de até quatro pacientes, num total de quatro aulas com duração de noventa 

minutos cada, sendo três semanais consecutivas e mais uma de reforço após um mês. 

Seu enfoque era direcionado para as atividades de vida diária e do trabalho. 
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A partir da década de 80 ampliou-se o conceito de Escola de Coluna com 

a intervenção de um maior número de profissionais de saúde que passam a elaborar 

programas mais completos e com maior abrangência educacional e preventiva com 

objetivo de reduzir o quadro de dor, o tempo de incapacidade funcional, de 

afastamento do trabalho e de recidivas.  

Em 1990, a Universidade Federal da Paraíba criou o programa Escola de 

Posturas com dezesseis aulas, duas vezes por semana, com cerca de noventa minutos 

cada e vinte e cinco pacientes. Baseava-se em orientações posturais, técnicas de 

relaxamento e respiração, vivências com massagens dos pés, nuca e coluna e treino 

de marcha. 

Em 1993, a Escola Paulista de Medicina criou seu programa de Escola de 

Coluna para pacientes com lombalgia crônica. Com abordagem teórico-prática, 

quatro aulas semanais com sessenta minutos de duração para grupos com seis a oito 

participantes. 

Em 1994, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo iniciou 

o programa denominado Escola de Coluna para pacientes com dor na coluna 

vertebral. Desenvolvido em cinco aulas, com duração de cinquenta minutos em 

grupos de até vinte pacientes. 

Procurando integrar os aspectos educacionais e de reabilitação necessários 

para a eficácia no tratamento e diante do número significativo de pessoas em busca de 

solução para a queixa de piora ou recidiva do quadro de lombalgia, submetidas a 

tratamentos prévios, criou-se em setembro de 2001 na Divisão de Medicina de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas da FMUSP (DMR) o programa terapêutico 
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denominado Escola de Postura, objetivando melhores resultados no tratamento dessa 

síndrome, através da sistematização da intervenção multi-profissional. 

 

Escola de Postura 

 

A premissa da Escola de Postura da DMR- HCFUSP é a educação para 

os cuidados básicos de prevenção e redução de episódios de dor nas costas, 

incentivando o paciente para a responsabilidade com o seu tratamento e recuperação. 

A inclusão do paciente na Escola de Postura da DMR inicia-se por uma 

triagem realizada pelo médico, psicólogo e assistente social e tendo como critérios: 

 

• Pessoas de ambos os sexos; 

•  Maiores de 16 anos; 

• Alfabetizadas; 

• Com quadro clínico estável; 

• Sem alterações cognitivas; 

• Em condições psicológicas que permitam sua interação em 

grupo; 

• Com disponibilidade de freqüentar o tratamento em período 

integral, diariamente durante quatro dias consecutivos na semana; 

• Quadro clínico não sugestivo de compressão radicular. 
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Os critérios de exclusão são pacientes em fase aguda da doença; com 

quadro doloroso que impossibilite sua participação no programa; com doenças 

incapacitantes associadas. 

 

Intervenção 

A Escola de Postura é formada por uma equipe de profissionais das 

seguintes áreas: medicina, serviço social, psicologia, fisioterapia, terapia 

ocupacional, enfermagem, nutrição e educação física. Desenvolve-se através de 

protocolos de avaliação, atendimento e seguimento, com duração de trinta e duas 

horas divididas em quatro dias consecutivos.  

O programa é composto por atividades teóricas e práticas com aulas 

sobre anatomia da coluna vertebral e aspectos fisiológicos da dor lombar, orientações 

relativas à reeducação alimentar, alongamentos, exercícios e cuidados com o corpo, 

orientação de atividades aeróbicas e anaeróbicas, uso de aparelhos em academias 

(benefícios e restrições), aspectos ergonômicos relacionados às atividades de vida 

diária, do trabalho e lazer e sensibilização quanto às possibilidades de participação 

social. 

 

Avaliação 

A avaliação dos pacientes é feita através de protocolos e realizada por todos 

os profissionais da equipe no momento da admissão na Escola de Postura, e 

reavaliados após 1 mês, 4 meses e 1 ano da data de avaliação inicial.  
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É característica do trabalho da Escola de Postura, o enfoque na percepção 

sobre si mesmo, na auto-eficiência, nos limites do corpo e no enfrentamento da dor, 

levando ao conhecimento por parte da pessoa sobre sua capacidade funcional real, 

favorecendo a mudança em seu esquema corporal e imagem corporal. Desta forma 

possibilita o cuidar de si de maneira efetiva. 

A capacidade funcional é um importante marcador de saúde, útil para 

identificar resultados clínicos-funcionais permitindo relacionar a melhora funcional 

com a diminuição das dificuldades nas atividades de vida diária (A.V.Ds), que dizem 

respeito ao cuidado de si próprio, à comunicação  e locomoção;  nas atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs),  que englobam  as atividades domiciliares e do 

cotidiano, como ir ao banco,  fazer compras , controlar sua medicação;  nas 

Atividades Laborativas e de Lazer .    

 Alterações na capacidade funcional são definidas como qualquer 

restrição ou perda da capacidade de executar atividades ou tarefas diárias, 

consideradas normais ao cotidiano humano.15  

 Há necessidade entretanto de estabelecermos instrumentos de medida 

para avaliar estas alterações, que serão vistos a seguir. 

Instrumentos de Medida 

Grande número de instrumentos, métodos e técnicas têm sido propostos 

para avaliar a qualidade de vida e capacidade funcional de pessoas acometidas por 

diversas doenças.  

A eleição de um determinado instrumento de avaliação depende da 

finalidade de sua proposta, de sua praticidade e da população a ser estudada, uma vez 
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que não existe até o momento um único instrumento que possibilite avaliar todas as 

situações.  

Os instrumentos para avaliação da qualidade de vida devem possibilitar a 

detecção das alterações na condição de saúde, além de avaliar o prognóstico, os riscos 

e benefícios de determinada intervenção terapêutica.   

As avaliações funcionais devem descrever um estado funcional, integrar 

dados sobre o desempenho das pessoas frente às atividades e permitir intervenções 

mais apropriadas e pontuais, quando necessário, de maneira a incrementar a 

independência pessoal e autonomia.  

A análise dos dados obtidos favorece a determinação de diretrizes para a 

assistência e para a avaliação de seus efeitos, a partir da comparação entre as medidas 

de função, anteriores e posteriores à intervenção terapêutica. Também, permitem 

priorizar necessidades conforme a demanda do paciente, tanto de ordem interna, 

como por exemplo, as necessidades relacionadas às atividades de vida diária, quanto 

de ordem externa, como custo do tratamento, dispensas no trabalho para realizar o 

tratamento e afastamentos do trabalho.  

A análise dos dados obtidos, ainda possibilita um planejamento 

individualizado de intervenção para prevenir, restabelecer, melhorar ou retardar a 

piora do estado funcional, determinando, também, o nível de independência pessoal 

ou o tipo específico de ajuda ou supervisão necessárias para o desempenho de suas 

atividades; comparar grupos de pacientes para estudos de pesquisa e planejamento do 

programa terapêutico, assim como dados entre os serviços, inclusive de outros países, 

em diferentes períodos de tempo.  
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 Os instrumentos de avaliação dividem-se em dois grupos: os genéricos e 

os específicos.  Os genéricos aplicam-se a populações variadas por incluírem fatores 

relacionados à função, disfunção, desconforto físico e emocional, aspectos estes 

relacionados à qualidade de vida.16,17 

  Geralmente esses instrumentos possuem uma regra de cálculo de pontos 

que somados resultam em índice final.17 

Os instrumentos específicos avaliam determinados aspectos da qualidade 

de vida, possibilitando uma maior capacidade de detecção de melhora ou 

agravamento do aspecto foco do estudo. A principal característica do instrumento 

específicos é a capacidade de detectar alterações após determinada intervenção. Os 

questionários de avaliação podem ser específicos para determinada função (física, 

sexual, sono), para determinada faixa etária (idosa, jovem), ou para determinada 

alteração (dor).17   

Todo instrumento de avaliação deve ser reprodutível ao longo do tempo, 

ou seja, deve conduzir a resultados iguais ou muito semelhantes, em duas ou mais 

aplicações para o mesmo paciente considerando que o seu quadro clínico encontra-se 

inalterado. O instrumento selecionado deve determinar a melhor estimativa possível 

da exata condição clínica da pessoa e ser sensível a alterações, ou seja, deve ser 

capaz de detectar alterações clinicamente relevantes.18 

As medidas de avaliação genérica de saúde disponíveis não são capazes 

de dizer exatamente para o profissional de saúde como proceder. Entretanto, são 

capazes de demonstrar se os pacientes conseguem realizar determinadas atividades e 

como se sentem quando as estão praticando.  



 13        

Diversas medidas foram desenvolvidas para avaliar os tratamentos para 

lombalgia em razão da necessidade de contemplar todos os aspectos nela envolvidos 

(bio-psico-social). Dentre esses instrumentos destacaram-se os questionários de 

avaliação de capacidade ou de habilidade funcional, no entanto as pesquisas nos 

últimos anos vêm dando ênfase na avaliação do impacto da dor lombar na vida da 

pessoa, além dos questionários de qualidade de vida, que vêm sendo usados desde a 

década de 90. 

 Em nosso estudo utilizamos os instrumentos de avaliação Roland-

Morris (RM) e Short Form Health Survey (SF-36) que integram os protocolos do 

Programa Escola de Postura da DMR.  

     O instrumento de avaliação de incapacidade, específico para dor 

lombar, Questionário Roland- Morris  é recomendado para uma população geral   em 

um espectro de baixa incapacidade.19 Considerando essa informação, o questionário 

Roland Morris foi o escolhido para o estudo, visto que a população amostra está 

enquadrada no nível de baixa incapacidade.  

 Roland e Morris em l983 apontavam para a falta de um parâmetro 

confiável para avaliação dos diferentes métodos de tratamento e para a existência de 

resultados contraditórios quando se avaliava uma mesma técnica terapêutica 

comparada a diferentes medidas. Do Sickness Impact Profile (SIP), questionário que 

compreende cento e trinta e seis itens, selecionaram vinte e quatro itens relevantes 

para dor lombar acrescidos da frase “por causa das minhas costas”, com duração de 

aplicação de cinco minutos.  
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É atribuído um ponto a cada frase assinalada, sendo o resultado a 

somatória desses pontos. Quanto maior a pontuação final, maior será a incapacidade 

do indivíduo.  

O questionário foi desenvolvido em l983 para ser um instrumento de 

avaliação de ensaios terapêuticos em pessoas com lombalgia, após estudos onde a 

preocupação deixa de ser apenas avaliar os dias de falta ao trabalho ou o índice de 

dor, para avaliar o quanto  esta  interfere no desempenho de atividades cotidianas. 

O questionário foi testado e validado por Deyo4, em 1986 a partir da 

comparação com a versão completa do SIP e correlacionado à escala visual da dor, 

flexão de coluna e o sinal de Laségue, tendo se mostrado sensível e válido para os 

aspectos de função e habilidade física, que determinam a capacidade funcional, não 

sendo indicado para a avaliação psico-social.20 

Outro instrumento de avaliação é o denominado “Short Form Health 

Survey” (SF – 36) é um questionário genérico, multidimensional, constituído por 36 

itens englobados em oito escalas ou domínios: capacidade funcional (dez itens), 

aspectos físicos (quatro itens), dor (dois itens), estado geral da saúde (5cinco itens), 

vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens), aspectos emocionais (três 

itens), saúde mental (cinco itens) e uma questão comparativa entre as condições de 

saúde atual e as de um ano atrás. Avalia os aspectos negativos de saúde (doença ou 

enfermidade) como os positivos (bem-estar).18 

O SF-36 foi desenvolvido e testado em mais de vinte e dois mil pacientes 

como parte de um estudo de avaliação de saúde (The Medicals Outcome Study - 

MOS), tendo sido traduzido e validado para a língua portuguesa por Ciconelli em 
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1997. É de fácil reprodutibilidade e aplicação, permitindo comparações entre 

diferentes patologias ou tratamentos. 

O SF – 36 é composto por uma escala de dois itens que mede a 

intensidade da dor em 6 níveis com a finalidade de avaliar sua interferência nas 

atividades de vida diária.  Não reflete as limitações para o trabalho, apesar de conter 

questões que incluem este aspecto.  

 A aplicação desse questionário dá-se através da atribuição de uma nota 

para cada questão, posteriormente transformada em uma escala de 0 a 100 por 

domínio, onde 0 corresponde a um pior estado de saúde e 100 a um melhor. Cada 

dimensão do questionário é avaliada em separado. Não existe um único valor que 

sintetize toda a avaliação. 

        Nas questões relativas aos aspectos físicos e funcionais, o SF-

36 aborda também o quanto estas limitações dificultam a realização do trabalho e as 

atividades de vida diária da pessoa.  

A escala de avaliação da dor, além da intensidade da dor, avalia sua 

interferência nas atividades do dia-a-dia do paciente.  

As questões que avaliam o estado geral de saúde foram reproduzidas do 

questionário General Health Rating Index (GHRI) e a escala de vitalidade foi 

derivada do questionário de avaliação de saúde mental - Mental Health Inventory 

(MHI). 18 

A escala que se refere aos aspectos sociais analisa se a integração do 

indivíduo em atividades sociais foi afetada por seus problemas de saúde.  
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A avaliação do componente saúde mental inclui questões relativas à 

ansiedade, depressão, alterações de comportamento e bem-estar psicológico. 

O SF-36 inclui ainda, questões de avaliação das alterações de saúde no 

período de um ano e nos dá conhecimento da doença do paciente. 
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OBJETIVO 

Analisar quantitativamente a resposta ao tratamento dos pacientes 

atendidos pela “Escola de Postura” da DMR-HCFMUSP no período de outubro de 

2001 a julho de 2004, mediante a avaliação dos questionários “Roland-Morris” (RM) 

e “Short Form Health Survey” (SF-36).  

Os objetivos específicos desse estudo são: 

a- avaliar a interferência da dor no desempenho funcional dos 

pacientes que completaram o programa Escola de Postura 

no referido período; 

b- avaliar a predominância da dor em relação ao gênero, 

educação e idade. 
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MÉTODOS 

Foram analisados 244 (duzentos e quarenta e quatro) prontuários de 

pacientes encaminhados e avaliados pelo programa Escola de Postura no período de 

outubro de 2001 a julho de 2004, sobre os quais foram levantados diagnóstico; o 

tempo de evolução da doença e origem do encaminhamento; dados sócio-

demográficos como sexo, idade, escolaridade, estado civil, ocupação; e, também, o 

comparecimento aos retornos após o primeiro mês, quarto mês e de um ano a contar 

da avaliação inicial, restando 110 (cento e dez) que cumpriram integralmente o 

programa proposto, tendo estes sido selecionados para o estudo. 

Quanto ao estado civil os pacientes foram classificados em casados, 

solteiros, divorciados, viúvos.  

No que diz respeito ao nível de escolaridade foram divididos em ensino 

fundamental, médio e superior.  

 Foi relacionada a situação ocupacional dos pacientes avaliados, sendo 

classificadas como do lar as mulheres cuja única atividade eram os cuidados 

domésticos. 

 Tais pacientes tiveram analisados os resultados referentes aos 

questionários SF-36 e RM neles aplicados durante o programa da EP nos quatro 

momentos. 

  A evolução dos 8(oito) domínios do SF-36 foi estudada e comparada 

com os resultados do questionário RM no que se refere à pontuação mínima e 

máxima. 
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 O resultado de RM foi realizado e avaliado através das variáveis sexo, 

escolaridade e escore inicial.  

  Foi feita a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. Para se 

comparar os quatro momentos de avaliação, utilizou-se o teste não-paramétrico de 

Friedman.  Para a comparação em dois momentos foi aplicado o teste não-

paramétrico de Wilcoxon. Para a hipótese de igualdade entre os dois grupos 

utilizamos o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Foi empregado o coeficiente de 

Pearson para verificar a correlação entre as variáveis quantitativas por grupo. O nível 

de significância utilizado para os testes foi de 5%. 
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RESULTADOS 

No período entre outubro de 2001 a julho de 2004, participaram da escola 

de postura 244 (duzentos e quarenta e quatro) pacientes com lombalgia crônica de 

origem mecânico-degenerativa e que já haviam sido submetidos a tratamentos que 

incluíam: cinesioterapia, meios físicos, técnicas de relaxamento, massagem e 

acupuntura. Desse total, 156 foram encaminhados por médicos da DMR e o restante 

foi encaminhado por outros ambulatórios do Hospital das Clínicas, serviços e 

consultórios médicos externos. 

A média de idade da amostra de 46,8 ± 11,9 anos variando de 18 a 73 

anos. A grande maioria da amostra (72,1%) era formada por mulheres e, quanto ao 

estado conjugal, a maior parte dos pacientes era casada (66%), sendo seguida pelas 

pessoas solteiras (26,6%), divorciadas (4,1%) e viúvas (3,3%). As pessoas com 

escolaridade formal atingindo o ensino médio e superior representavam, 38,1% e 

36,5% respectivamente. 

As perdas ao longo do acompanhamento desses pacientes após a 

conclusão da Escola de Postura foram de 54,9% dos pacientes, tendo restado ao final 

do estudo apenas 110 pacientes que estiveram presentes a todas as reavaliações 

(45,1%). Quando comparados à amostra total participante do programa terapêutico, 

esses pacientes que cumpriram os retornos até o seu fim foram muito semelhantes em 

termos de distribuição pelas faixas etárias, nível de escolaridade, estado civil, porém 

houve uma tendência a uma participação masculina maior no subgrupo que esteve 

presente a todas as reavaliações (31,8% versus 27,9% na amostra total). A 

comparação das variáveis biodemográficas pode ser vista na tabela 1. 
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Tabela 1: Variáveis biodemográficas de todos participantes da Escola de Postura da 
DMR no período de outubro de 2001 a julho de 2004 e daqueles que estiveram 
presentes a todas avaliações de retorno. 

Variável Total Inicial (%) 

n=244 

Total Final (%) 

n=110 

 Casado 161 (66,0) 73 (66,3) 

Estado Solteiro 65 (26,6) 26 (23,6) 

Civil Divorciado 10 (4,1) 8 (7,2) 

 Viúvo 8 (3,3) 3 (2,7) 

    

 Fundamental 62 (25,4) 26 (23,6) 

Educação Médio 93 (38,1) 37 (33,6) 

 Superior 89 (36,5) 47 (42,7) 

    

 <30 anos 10,66% 11,82% 

 30 a 39 anos 17,62% 16,36% 

Idade 40 a 49 anos 29,92% 27,27% 

 50 a 59 anos 29,92% 36,37% 

 >= 60 anos 11,88% 8,18% 

 Média 46,8 ± 11,9 45,61 ± 12,26 

    

Sexo Masculino 68 (27,9) 35 (31,8) 

    

 

Com relação ao estado ocupacional, a categoria com maior participação 

porcentual na amostra foi a das mulheres com atividade de donas de casa (17,6%). 
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Seguidas pelas pessoas aposentadas (8,6%) e professoras (5,6%). Os 167 pacientes 

restantes distribuíram-se por 87 ocupações com cargas de atividade física e 

intelectual variadas. Apenas um paciente (0,4%) encontrava-se fora do mercado de 

trabalho. 

 

A avaliação dos desfechos específicos deste estudo incluiu a mensuração 

da qualidade de vida por meio do SF-36, o questionário Rolland Morris (RM) e a 

intensidade de dor, que foi medida por meio da escala visual analógica. 

 

Na análise do questionário “Short Form Health Survey” (SF-36) 

pudemos observar que para os domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, 

Estado Geral da Saúde e Aspectos Emocionais 108 questionários foram avaliados, 

para a dimensão Vitalidade, 109 e Saúde Mental 107 questionários. Essas diferenças 

espelham as dificuldades de compreensão que alguns pacientes apresentaram ao 

realizarem sozinhos o preenchimento desse instrumento de avaliação. 

 

A seguir apresentamos os resultados de cada uma dos 8 domínios do 

Questionário SF-36 na avaliação inicial e a cada um dos retornos. 
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Tabela 2: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
capacidade funcional ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram 
da Escola de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

Capacidade Inicial 108 63,8 20,0 65,0 15,0 95,0 

Funcional 1a. Reav. 108 68,7 18,5 70,0 5,0 100,0 

 2a. Reav. 108 72,7 18,1 75,0 20,0 100,0 

 3ª. Reav. 108 71,6 16,7 75,0 25,0 100,0 

 

Na tabela 2, observa-se que há alteração significativa do escore de 

Capacidade Funcional (p< 0,001), ao longo das avaliações realizadas, conforme 

Tabela 5. Há acréscimo significativo do momento inicial para o a 1ª. reavaliação 

(p<0,05), para a 2ª. reavaliação (p<0,05) e para a 3ª. reavaliação (p< 0,05).  As outras 

reavaliações não apresentaram diferença significativa entre si. 

 

Tabela 3: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
aspectos físicos ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram da 
Escola de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

Aspectos Inicial 108 49,3 40,5 50,0 0,0 100,0 

Físicos 1a. Reav. 108 62,0 35,6 75,0 0,0 100,0 

 2a. Reav. 108 63,2 37,2 75,0 0,0 100,0 

 3a. Reav. 108 65,7 37,8 75,0 0,0 100,0 

 

Observamos que houve alteração significativa dos Aspectos Físicos 

(p<0,001), ao longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 3. Houve acréscimo 

significativo do momento inicial para a 1ª. reavaliação (p<0,05), para a 2ª. 
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reavaliação (p<0,05) e para a 3ª. reavaliação (p<0,05).  As outras reavaliações não 

apresentam diferenças significativas entre si. 

 

Houve alteração significativa do domínio Dor (p<0,001), ao longo das 

avaliações realizadas, conforme Tabela 4. Houve acréscimo significativo do 

momento inicial para  a 1ª. reavaliação (p< 0,05), para a 2ª. reavaliação (p<0,05) e 

para a 3ª. reavaliação (p< 0,05).  As outras reavaliações não apresentam diferenças 

significativas entre si. 

 

Tabela 4: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
dor ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram da Escola de 
Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 110 49,7 19,9 51,0 0,0 100,0 

Dor 1a. Reav. 110 59,4 19,4 56,5 22,0 100,0 

 2a. Reav. 110 62,7 21,0 62,0 10,0 100,0 

 3a. Reav.  110 60,7 17,8 62,0 22,0 100,0 

 

Observamos alteração significativa da dimensão Estado Geral de Saúde 

(p<0,001), ao longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 5. Houve acréscimo 

significativo do momento inicial para  a 2ª. reavaliação (p<0,05) e para a 3ª. 

reavaliação (p<0,05). As outras reavaliações não apresentam diferenças significativas 

entre si. 
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Tabela 5: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
estado geral de saúde ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram 
da Escola de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 108 70,1 16,9 72,0 22,0 97,0 

Estado Geral 1a. Reav. 108 73,9 14,2 77,0 32,0 100,0 

de Saúde 2a. Reav. 108 76,5 14,6 77,0 30,0 100,0 

 3a. Reav. 108 75,4 13,5 77,0 32,0 100,0 

 

Houve alteração significativa do domínio Vitalidade (p<0,001), ao longo 

das avaliações realizadas, conforme Tabela 6. Houve acréscimo significativo do 

momento inicial para a 1ª. reavaliação (p<0,05), para a 2ª. reavaliação (p<0,05) e 

para a 3ª. reavaliação (p<0,05).  As outras reavaliações não apresentam diferenças 

significativas entre si. 

 

Tabela 6: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
vitalidade ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram da Escola de 
Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 109 56,7 19,3 55,0 10,0 90,0 

Vitalidade 1a. Reav. 109 61,9 17,3 65,0 20,0 95,0 

 2a. Reav. 109 64,6 17,4 70,0 20,0 100,0 

 3a. Reav. 109 65,1 16,8 70,0 20,0 100,0 

 

 Verificamos alteração significativa dos Aspectos Sociais (p<0,001), ao 

longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 7. Houve acréscimo significativo 
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do momento inicial para a 2ª. reavaliação (p<0,05). Não houve alteração significativa 

nas demais reavaliações. 

 

Tabela 7: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
aspectos sociais ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram da 
Escola de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 110 69,4 24,1 75,0 12,5 100,0 

Aspectos 1a. Reav. 110 75,0 21,6 75,0 12,5 100,0 

Sociais 2a. Reav. 110 79,9 18,8 87,5 25,0 100,0 

 3a. Reav. 110 76,7 20,1 75,0 12,5 100,0 

 

 Não ocorreu alteração significativa dos Aspectos Emocionais (p<0,001), 

ao longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 8. Houve acréscimo 

significativo do momento inicial para a 3ª. reavaliação (p<0,05). Não houve alteração 

significativa nas demais reavaliações. 

Tabela 8: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
aspectos emocionais ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram 
da Escola de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 108 63,3 39,2 66,7 0,0 100,0 

Aspectos 1a. Reav. 108 68,8 35,7 67,0 0,0 100,0 

Emocionais 2a. Reav. 108 74,5 32,7 100,0 0,0 100,0 

 3a. Reav. 108 76,3 30,2 100,0 0,0 100,0 

 

 Não foi observada alteração significativa do Domínio Saúde Mental 

(p=0,070), ao longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 9. 
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Tabela 9: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do domínio 
saúde mental ao longo do acompanhamento dos pacientes que participaram da Escola 
de Postura. 
Dimensão Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 107 68,9 19,3 76,0 12,0 100,0 

Saúde 1a. Reav. 107 71,7 16,1 72,0 28,0 100,0 

Mental 2a. Reav. 107 74,1 15,5 76,0 28,0 100,0 

 3a. Reav. 107 72,9 13,8 76,0 28,0 100,0 

 

Através do teste não-paramétrico de Friedman constatamos que houve 

alteração significativa no resultado do Questionário Rolland-Morris (p<0,001), ao 

longo das avaliações realizadas, conforme Tabela 10 e Figura 1. Ocorreu decréscimo 

significativo do momento inicial para a 1ª. reavaliação (p<0,05), para a 2ª. 

reavaliação (p<0,05) e para a 3ª. reavaliação (p<0,001). Houve decréscimo 

significativo da 1ª. reavaliação para a 2ª. reavaliação (p<0,05) e 3ª. reavaliação 

(p<0,05). Houve decréscimo significativo da 2ª. reavaliação para a 3ª. reavaliação 

(p< 0,05). 

  

Tabela 10: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do escore de 
Roland-Morris. 
Escore Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 110 6,9 3,9 6,0 0,0 18,0 

Rolland- 1a. Reav. 110 5,3 3,4 5,0 1,0 15,0 

Morris 2a. Reav. 110 4,1 3,3 3,0 0,0 15,0 

 3a. Reav. 110 3,3 3,2 2,0 0,0 13,0 
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Figura1: Representação gráfica dos valores médios e desvios-padrão do questionário 
Roland-Morris em cada momento avaliado (n=110). 

 

A estratificação da amostra segundo as variáveis: sexo, grau de instrução 

e avaliação permitiu o estudo comparativo dos resultados do Questionário Rolland-

Morris  

Por meio do valor de corte 5, definido arbitrariamente, no questionário 

RM os pacientes foram classificados como mais graves quando a pontuação fosse 

maior que 5, ou mais leves, se a pontuação fosse menor ou igual a esse valor.  

Através do teste não-paramétrico de Wilcoxon observamos que houve decréscimo 

significativo da 1ª. para a 2ª. reavaliação para os dois grupos (p< 0,001).   

No grupo com Escore <=5 pontos houve decréscimo significativo da 1ª. 

reavaliação para a 2ª. reavaliação (p< 0,05) e para a 3ª. reavaliação (p< 0,05). Não 

houve alteração significativa nas demais reavaliações. 

No grupo com Escore >5 pontos ocorreu decréscimo significativo da 1ª. 

reavaliação para a 3ª. reavaliação (p< 0,05). Não houve alteração significativa nas 

demais reavaliações. 
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Observamos através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney que os 

grupos diferem em relação ao escore na 1ª. reavaliação (p< 0,001), na 2ª. reavaliação 

(p<0,001) e na 3ª. reavaliação (p< 0,001), o grupo com escore inicial > 5 pontos 

apresentou valores significativamente maiores que os do grupo com escore inicial <= 

5 pontos em todas as reavaliações realizadas. 

 

Tabela 11: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do escore de 
Roland-Morris, de acordo com a gravidade inicial do caso. 
Escore Inicial Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 47 3,3 1,3 3,0 0,0 5,0 

<= 5 pontos 1a. Reav. 47 2,9 1,4 3,0 1,0 7,0 

 2a. Reav. 47 1,9 1,4 2,0 0,0 6,0 

 3a. Reav. 47 1,5 1,5 1,0 0,0 6,0 

        

 Inicial 63 9,5 2,9 9,0 6,0 18,0 

> 5 pontos 1a. Reav. 63 7,1 3,3 6,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 63 5,7 3,5 5,0 0,0 13,0 

 3a. Reav. 63 4,6 3,4 4,0 0,0 13,0 
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Figura 2: Gráfico das médias do Roland-Morris em cada momento avaliado, de 
acordo com a gravidade inicial do caso. 
 

A comparação dos pacientes entre si quando estratificados de acordo com 

o gênero permitiu verificar, através do teste não-paramétrico de Friedman, que houve 

decréscimo significativo entre as avaliações nos dois grupos (p< 0,001).   

No grupo feminino observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores do que os outros três momentos (p< 0,05). O 

momento 1ª. avaliação diferiu significativamente dos momentos 2ª. avaliação e 3ª. 

avaliação, apresentando valores significativamente maiores (p< 0,05). Não ocorreu 

alteração do momentos 2ª. reavaliação para a 3ª. reavaliação. 

No grupo masculino observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores do que os outros três momentos (p< 0,05). O 

momento 1ª. avaliação diferiu significativamente do momento 3ª. avaliação (p< 

0,05). Não foi observada alteração significativa entre as demais comparações. 

Observamos através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney que os 

grupos não diferiram em relação ao momento inicial (p=0,089), a 1ª. reavaliação 
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(p=0,062), a 2ª. reavaliação (p=0,216) e a 3ª. reavaliação (p=0,237). Conforme 

Tabela 15 e Figura 3. 

 

Tabela 12: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do escore de 
Roland-Morris, por sexo. 

Sexo Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 75 7,3 4,1 5,0 0,0 18,0 

Feminino 1a. Reav. 75 5,7 3,6 4,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 75 4,4 3,6 3,0 0,0 15,0 

 3a. Reav. 75 3,5 3,3 2,0 0,0 13,0 

        

 Inicial 35 5,9 3,3 7,0 1,0 13,0 

Masculino 1a. Reav. 35 4,4 2,7 5,0 1,0 11,0 

 2a. Reav. 35 3,4 2,7 3,0 0,0 11,0 

 3a. Reav. 35 2,8 2,9 3,0 0,0 11,0 
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Figura 3: Gráfico das médias do Roland-Morris em cada momento avaliado, 
segundo o sexo. 

 

Através do teste não-paramétrico de Friedman observamos que houve 

decréscimo significativo entre as avaliações nos grupos estratificados de acordo com 

a realização ou não do Ensino Superior (p<0,001).   

Distribuídos em dois grupos, sendo o Não composto por indivíduos sem 

Ensino Superior e o Sim por aqueles com Nível Superior, observamos no grupo Não, 

que o momento inicial apresentou valores significativamente maiores do que os 

outros três momentos (p<0,05). O momento 1ª. avaliação diferiu significativamente 

dos momentos 2ª. avaliação  e 3ª. avaliação apresentando valores expressivamente 

maiores (p<0,05). Não houve diferença significativa entre a 2ª. avaliação e a 3ª. 

avaliação. 

No grupo Sim observamos que o momento inicial apresentou valores 

significativamente maiores do que os outros três momentos (p<0,05). O momento 1ª. 

avaliação não diferiu significativamente do momento 2ª. avaliação e diferiu do 



 33        

momento 3ª. avaliação (p<0,05). Não houve diferença significativa entre os 

momentos 2ª. e 3ª. avaliação. 

Observamos através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney que os 

grupos não diferiram em relação ao momento inicial (p=0,617), a 1ª. reavaliação 

(p=0,563), a 2ª. reavaliação (p=0,874) e a 3ª. reavaliação (p=0,714). 

 

Tabela 13: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do escore de 
Roland-Morris, por grau de instrução. 

Ensino Superior Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 63 6,9 3,7 6,0 1,0 15,0 

Não 1a. Reav. 63 5,4 3,4 5,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 63 4,1 3,5 3,0 0,0 15,0 

 3a. Reav. 63 3,3 3,1 2,0 0,0 12,0 

        

 Inicial 47 6,7 4,1 6,0 0,0 18,0 

Sim 1a. Reav. 47 5,1 3,4 4,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 47 4,0 3,1 3,0 0,0 13,0 

 3a. Reav. 47 3,3 3,3 2,0 0,0 13,0 
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Figura 4: Gráfico das médias do Roland-Morris em cada momento avaliado, 
segundo o grau de ensino formal. 

 

Através do teste não-paramétrico de Friedman observamos que, nos 

grupos por Faixa Etária, houve decréscimo significativo entre as avaliações nos 

grupos (p< 0,001), com exceção do grupo de idade >= 60 anos (p=0,142) no qual não 

observamos alteração significativa.    

No grupo < 30 anos observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores do que os momentos 2ª. e 3ª. avaliação (p< 0,05). 

O momento 1ª. avaliação diferiu significativamente do momento 3ª. avaliação  

apresentando valores expressivamente maiores (p<0,05). Não ocorreu diferença 

significativa entre o momento inicial e 1ª. avaliação, entre a 1ª. avaliação e a 2ª. 

avaliação e entre o momento 2ª. e 3ª. avaliação. 

No grupo 30 a 39 anos observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores do que os momentos 2ª. e 3ª. avaliação (p<0,05). 

O momento 1ª. avaliação diferiu significativamente do momento 3ª. avaliação 

apresentando valores expressivamente maiores (p<0,05). Não houve diferença 
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significativa entre o momento inicial e 1ª. avaliação, entre a 1ª. avaliação e a 2ª. 

avaliação e entre o momento 2ª. e 3ª. avaliação. 

No grupo 40 a 49 anos observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores do que os momentos 2ª. e 3ª. avaliação (p<0,05). 

O momento 1ª. avaliação diferiu significativamente dos momentos 2ª. e 3ª. 

avaliações apresentando valores expressivamente maiores (p<0,05). Não houve 

diferença significativa entre o momento 2ª. e 3ª. avaliação e entre o momento inicial 

e 1ª. avaliação (p>0,05). 

No grupo 50 a 59 anos observamos que o momento inicial apresentou 

valores significativamente maiores dos outros três momentos (p<0,05). O momento 

1ª. avaliação diferiu significativamente do momento 3ª. avaliação apresentando 

valores expressivamente maiores (p<0,05). Não houve diferença significativa entre o 

momento 2ª. e 3ª. avaliação. 

No grupo >=60 anos não temos alteração significativa entre as avaliações 

(p=0,142). 

Observamos através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney que os 

grupos não diferiram em relação ao momento inicial (p=0,097), a 1ª. reavaliação 

(p=0,239), a 2ª. reavaliação (p=0,739) e a 3ª. reavaliação (p=0,307). 

 

 

 

 

 

 



 36        

Tabela 14: valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo do escore de 
Roland-Morris, por faixa etária. 
 

Faixa etária Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 13 5,7 2,8 6,0 1,0 9,0 

< 30 anos 1a. Reav. 13 4,5 2,7 5,0 1,0 10,0 

 2a. Reav. 13 3,5 2,4 4,0 0,0 8,0 

 3a. Reav. 13 2,5 2,3 2,0 0,0 8,0 

        

 Inicial 19 5,4 3,1 5,0 1,0 13,0 

30 a 39 anos 1a. Reav. 19 3,9 2,5 3,0 1,0 10,0 

 2a. Reav. 19 3,5 3,2 2,0 0,0 11,0 

 3a. Reav. 19 2,8 3,7 1,0 0,0 12,0 

 Inicial 30 7,6 4,0 7,5 1,0 18,0 

40 a 49 anos 1a. Reav. 30 6,1 3,7 5,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 30 4,4 3,1 3,0 1,0 13,0 

 3a. Reav. 30 3,9 2,9 3,0 0,0 11,0 

 Inicial 39 7,6 3,9 8,0 2,0 15,0 

50 a 59 anos 1a. Reav. 39 5,5 3,1 5,0 1,0 13,0 

 2a. Reav. 39 4,2 3,6 3,0 0,0 15,0 

 3a. Reav. 39 3,2 3,1 2,0 0,0 13,0 

 Inicial 9 5,7 4,9 3,0 0,0 13,0 

>= 60 anos 1a. Reav. 9 5,6 4,9 3,0 1,0 15,0 

 2a. Reav. 9 4,7 4,6 3,0 0,0 12,0 

 3a. Reav. 9 4,0 4,2 2,0 0,0 12,0 

 



 37        

 

 

0

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Inicial 1a. Reav. 2a. Reav. 3a. Reav.

Momento

E
sc

or
e 

de
 R

ol
la

nd
-M

or
ris

< 30 anos 30 a 39 40 a 49

50 a 59 > = 60 anos
 

Figura 5: Gráfico das médias do Roland-Morris em cada momento avaliado, 
segundo a faixa etária. 

 

A tabela 15 apresenta os valores médios da Escala Visual Analógica para 

intensidade da dor ao longo do seguimento dos pacientes após a participação na 

Escola de Postura. É possível constatar, por meio do teste t pareado, uma redução 

substancial desse valor médio entre a avaliação inicial e a 1a. reavaliação e entre esta 

e a 2a. reavaliação (p<0,05), mas não entre as duas últimas reavaliações (p>0,05). 
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Tabela 15: Valores médios, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo da escala 
visual analógica. 
Escore Momento n Média dp Mediana Mínimo Máximo 

 Inicial 110 5,2 2,1 5,0 1,5 10 

Rolland- 1a. Reav. 110 3,8 2,2 3,0 0 8,6 

Morris 2a. Reav. 110 2,7 2,1 2,0 0 9,6 

 3a. Reav. 110 2,6 2,2 2,0 0 8,2 
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DISCUSSÃO 

O objetivo do estudo foi avaliar a resposta dos pacientes, que 

freqüentaram a Escola de Postura, acometidos por dor lombar crônica através dos 

questionários Roland Morris e SF-36.  Os instrumentos de avaliação utilizados neste 

estudo são complementares e importantes para verificar a eficácia do tratamento e a 

resposta ao mesmo, além de permitir um melhor direcionamento para os aspectos que 

podem ser trabalhados de forma mais específica para aquisição de maiores ganhos. 

Estudos sobre dor lombar crônica avaliam principalmente as modalidades de 

tratamento. A elaboração de programas terapêuticos, educativos, de prevenção deve 

ser direcionada no sentido de promover mudanças de comportamentos compatíveis 

com a proposta a que se destinam.  

Observou-se que os indivíduos que aderiram aos retornos evoluíram melhor 

nos domínios Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Estado Geral da Saúde, Dor e 

Vitalidade verificado no SF-36 e também  no resultado do Roland-Morris. Podemos 

atribuir isso à melhora da dor como demonstrado na Representação Gráfica dos 

valores médios dos desvios-padrão das medidas do questionário RM em cada 

momento avaliado (Fig. 1) 

 Estes domínios avaliam as dificuldades que as pessoas podem apresentar na 

execução de suas atividades cotidianas, incluindo o trabalho. A partir da intervenção 

da Escola de Postura, os pacientes passam a compreender melhor a importância da 

harmonia do movimento e da coordenação entre respiração, execução do movimento, 

consciência corporal, atenção ao que está fazendo e à postura adotada. Isto se dá 

através de exercícios, simulação de atividades e cabe ressaltar que, apesar do 

atendimento ser em grupo, necessidades individuais foram atendidas quando 
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necessário. Estas aulas em conjunto com as informações teóricas levam à 

conscientização dos próprios limites e capacidades. O fato de poderem esclarecer 

dúvidas nas reavaliações reforça o comportamento já adquirido.    

A dor crônica tem efeito na saúde geral, psicológica e social. 

A influência da dor nos aspectos sociais interfere no relacionamento com a 

família, colegas de trabalho e atividades sociais, pois mostra que os indivíduos 

deixaram de realizá-las em função da dor. 

 Cabe ressaltar que o período de alcance da Escola de Postura não possibilita 

firmar mudanças significativas quanto aos aspectos afetivo-emocionais, propiciando 

novas atitudes em seu relacionamento social. O objetivo é perceber o seu corpo de 

sorte a poder desenvolver e sustentar as modificações na postura que propicie a 

melhora da dor. 

Pesquisas realizadas mostram que pessoas com escolaridade menor 

apresentam maior incidência de dor lombar. 22,23 Nesse estudo, o número de pessoas 

com ensino médio, 33,6%, e superior, 42,7%, prevaleceu como podemos observar na 

Tabela 1, entretanto, não houve interferência do nível de escolaridade na evolução 

dos pacientes estudados.      

O mesmo ocorreu para as categorias gênero e idade conforme o Gráfico das 

médias Roland-Morris em cada momento avaliado (Fig. 3) e o Gráfico das médias do 

Roland-Morris em cada momento avaliado segundo a faixa etária (Fig. 5)   

 Todos os pacientes seguidos eram crônicos, com lombalgia mecânica, com 

evolução variando de 13 anos a 8 meses, e que já haviam se submetido a tratamentos 

anteriores sem melhora. A mudança percebida na condição de saúde dessas pessoas, 
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conforme relatos nos retornos, deve-se ao enfoque motivacional da Escola de 

Postura, ao caráter educativo e ao comprometimento da equipe com este programa.  

 Na literatura não existe comprovação da eficácia da Escola de Postura (Escola 

de Coluna).  

 Em 1994, Cohen et al21 realizaram uma meta-análise com 19 estudos, com 

objetivo de avaliar a eficácia das Escolas de Coluna respeitando as variáveis 

metodológicas de tempo de duração, número de profissionais envolvidos, conteúdo 

programático com características educacional e preventiva comuns voltadas para 

noções de biomecânica corporal, cinesiologia, ergonomia, abordagem dos aspectos 

psicossociais, melhora da capacidade cardio-respiratória. Concluindo-se que os 

resultados são melhores quando a Escola de Coluna está associada a um programa 

conjunto de reabilitação, porém mais abrangente por envolver visitas ao local de 

trabalho, programa de condicionamento físico, exercícios terapêuticos, terapia 

comportamental, adaptação de atividades, para propiciar a melhora da dor e da 

capacidade funcional. Aspectos estes não contemplados quando a Escola de Coluna é 

a ação primária ou básica de tratamento. 

Em 2001 foi feita uma revisão sistemática com o objetivo de estudar a 

eficácia da Escola de Coluna em pacientes com lombalgia não específica.24  Em 2004 

esta revisão foi atualizada25 com o objetivo de determinar se as escolas eram mais 

efetivas que outros tratamentos ou não tratamentos (placebo). Dezenove estudos 

eram com pessoas que apresentavam lombalgia crônica, seis estudos comparavam 

Escola de Coluna com outros tratamentos conservadores como exercícios, 

manipulação, terapia miofascial e instruções. Houve evidência moderada de que a 

Escola de Coluna é mais efetiva do que outros tratamentos para pessoas com 



 42        

lombalgia crônica a curto e médio prazo. Foram identificados oito estudos para 

Escola de Coluna e não tratamento (placebo), dois de alta qualidade sem evidência 

para a efetividade da Escola de Coluna.  

Para o programa Escola de Coluna no local de trabalho e outros 

tratamentos para Lombalgia Crônica houve evidência moderada de que a Escola de 

Coluna é mais efetiva a curto e médio prazo. Escola de Coluna em  local de trabalho 

e placebo houve evidência moderada de que a Escola de Coluna era mais efetiva.  

Concluíram ainda que, em longos períodos de seguimento não foram 

encontradas evidências de sua efetividade. 

A partir dessa retrospectiva foi analisado que a Escola de Postura da 

DMR HCFMUSP é uma modalidade de atendimento intermediário entre os modelos 

de Escola de Coluna apresentados e o tratamento de reabilitação. Deve-se considerar 

que o estudo se desenvolveu em um grupo homogêneo no que se refere ao 

diagnóstico e ao tratamento recebido. 

Os pacientes que procuraram a Escola de Postura declararam, durante a 

avaliação inicial, terem vindo em busca de solução. Cabe ressaltar que foram eleitos 

para este estudo somente os indivíduos que participaram da avaliação inicial e de 

todas as reavaliações, o que denota motivação e aderência ao programa. 
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CONCLUSÂO 

A eficiência do tratamento dispensado pela Escola de postura não pode 

ser mensurada apenas pela aplicação dos dois questionários que embasaram o 

presente estudo, SF-36 e Roland Morris, entretanto, a pesquisa demonstrou que os 

indivíduos que participaram do processo evoluíram em vários aspectos. 

O enfoque dado pela Escola de Postura mostra-se mais amplo do que os 

critérios analisados pelos referidos questionários, um exemplo disso é o caráter 

educativo da Escola, que não é objeto de análise dos questionários. 

Sendo assim, conclui-se pela necessidade de outros estudos que 

completem a abordagem dos diversos aspectos da Escola de Postura, de modo a 

verificar sua real efetividade no tratamento da lombalgia crônica nos níveis 

funcionais, laborativos e psicossociais.  

 Estes novos estudos qualitativos e quantitativos devem ser realizados de 

maneira a oferecer subsídios à equipe multidisciplinar da Escola de Postura que 

permitam operar mudanças e ampliar recursos terapêuticos se necessário. 
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