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Resumo

A “Escola de Coluna” vem sendo utilizada como forma de prevenção e 

tratamento das algias da coluna desde 1969, porém sua eficácia ainda é relatada na 

literatura de forma controversa. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um 

programa de “Escola de Coluna” em pacientes com lombalgia crônica inespecífica, 

encaminhados por médicos reumatologistas e ortopedistas para o Setor de 

Fisioterapia da Clínica Escola da Universidade Potiguar (UnP) – Natal/RN, no 

período de maio de 2002 a dezembro de 2003. Setenta pacientes, com idade 

variando de 18 a 60 anos, foram randomizados em dois grupos: o grupo 

Experimental, com 34 pacientes, foi subdividido em grupos de 6 a 8 componentes, 

os quais participaram de um programa teórico-prático de “Escola de Coluna”, 

composto de 4 aulas, uma vez por semana, com 60 minutos de duração; o grupo 

Controle, com 36 pacientes, ao qual foi explicado que ficaria em uma “lista de 

espera” por um período de quatro meses. Em ambos os grupos, foram realizadas 

três avaliações: basal, após 4 e 16 semanas, por um observador independente e 

cego quanto ao grupo dos pacientes.  Foram analisadas as seguintes variáveis: 

intensidade de dor, mensurada pela escala visual analógica (EVA), incapacidade 

funcional, medida pelo questionário de incapacidade de Roland e Morris e a 

flexibilidade da coluna lombar, pelo índice de Schöber. Na  análise estatística, foi

utilizado a análise de variância ANOVA, o teste de comparações múltiplas de 

Newman-Keuls e o coeficiente de correlação de Pearson, sendo considerado um 

nível de significância p < 0,05. Treze pacientes (18,6 %) não completaram as 

avaliações, (5 do grupo Experimental e 8 do grupo Controle). Ao final, foram 

analisados 57 pacientes, (29 do grupo Experimental e 28 do grupo Controle), onde 
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observou-se uma melhora estatisticamente significante apenas no grupo 

Experimental em relação às variáveis intensidade da dor (p = 0,0001), incapacidade 

funcional (p = 0,03) e flexibilidade da coluna lombar (p = 0,03). Foi observado neste 

grupo, diferença estatisticamente significante nas três variáveis estudadas, da 1ª 

para 2ª avaliação. Da 1ª para 3ª avaliação, as diferenças foram verificadas apenas 

nas variáveis intensidade da dor e incapacidade funcional. Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante da 2ª para 3ª avaliação em nenhuma das 

variáveis. Verificamos uma correlação positiva entre as variáveis intensidade da dor 

e incapacidade funcional e uma correlação negativa entre a variável flexibilidade da 

coluna com as demais variáveis na 2ª e 3ª avaliação. Assim, concluímos que o 

programa de “Escola de Coluna” proposto neste estudo parece ser eficaz para 

pacientes com lombalgia crônica inespecífica a curto prazo e que suas vantagens, 

foram preservadas a médio prazo. 

Palavras Chaves: Lombalgia, Escola de Coluna, Reabilitação. 



1. INTRODUÇÃO 

A dor lombar, comumente denominada de lombalgia, é uma das alterações 

músculo-esqueléticas mais comuns nas sociedades industrializadas, afetando de 70 

a 80% da população adulta em algum momento da vida1, 2. A lombalgia acomete 

indivíduos de todas as idades, tendo predileção por adultos jovens, que se 

encontram na fase economicamente produtiva da vida3, 4, sendo uma das razões 

mais comuns para aposentadoria por incapacidade total ou parcial5 e a condição 

benigna mais dispendiosa em países industrializados5-8.

A lombalgia denominada inespecífica é a maior responsável pelas algias da 

coluna sendo provocada pela postura inadequada, na qual geralmente ocorre um 

desequilíbrio entre a carga funcional (esforço requerido para o trabalho e para as 

atividades de vida diária) e a capacidade funcional (potencial de execução para o 

trabalho e atividades de vida diária)9.

Após observar que, apesar de tratados com medicação e fisioterapia 

convencional, grande parte dos pacientes com dor nas costas retornam às consultas 

e que, os pacientes quando expostos a esforço mecânico aumentado relatam 

aumento da dor, em 1969 foi criada a primeira “Escola de “Coluna” na Suécia10, 11,

um método de treinamento postural composto de informações teóricas educativas, 

contendo prática de exercícios terapêuticos para a coluna. O método tem como 

objetivo a mudança de atitudes posturais e controle da dor12.

A partir de então, a “Escola de Coluna” vem sendo largamente utilizada como 

forma de prevenção e tratamento das algias da coluna e passou a ser propagada 

para vários outros países, inclusive o Brasil, mantendo como principal fundamento a 



compreensão da relação da dor com o aumento de tensão mecânica na realização 

das atividades de vida diária11, 13.

Desde sua criação, a “Escola de Coluna” sofreu  uma série de modificações 

na forma de aplicação nos diferentes locais onde foi adotada, para adequação de 

cada realidade o que, juntamente com diferentes parâmetros de avaliação utilizados 

nos estudos, dificulta uma avaliação conclusiva de sua eficácia 13.

O índice crescente de dor lombar crônica de natureza mecânico postural e a 

literatura conflitante quanto a eficácia dos programas de “Escola de Coluna”, 

fundamentam nosso interesse nesse estudo.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Avaliar a eficácia de um programa de “Escola de Coluna”, com 

conteúdo teórico–prático, em pacientes com lombalgia crônica 

inespecífica.

2.2. Específicos 

Verificar a melhora dos pacientes em relação às variáveis intensidade 

da dor, incapacidade funcional e flexibilidade da coluna lombar. 

Identificar a correlação entre as três variáveis estudadas.
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Lombalgia: Conceito, Epidemiologia e Classificação 

A lombalgia é definida como uma dor localizada entre a parte mais baixa do 

dorso (última costela) e a prega glútea, podendo ainda irradiar-se para as pernas 

(lombociatalgia)14, sendo uma das condições músculo-esqueléticas mais 

incapacitantes, podendo afetar até 80% da população geral15, 16.

No Brasil, a dor lombar está entre as vinte queixas diagnósticas mais comuns  

em adultos  que procuram  atendimento   na rede  pública  de saúde,  com  uma taxa 

de 15 por 100 consultas/ano 17. O absenteísmo por desordens músculo-esqueléticas 

pode alcançar aproximadamente 25% de todas as licenças médicas.18, sendo a 

lombalgia uma das principais entidades consumidoras de fundos de cuidados 

médicos, aposentadoria e pagamentos de compensação6, 8.  Nos Estados Unidos e 

Canadá, a lombalgia é responsável por 15 a 25% das despesas com Seguro Saúde

19, 20. A dor lombar tem um impacto significante na habilidade funcional, restringindo 

atividades profissionais com grandes repercussões socioeconômicas21, 22.

A lombalgia é classificada quanto a duração do quadro álgico em: aguda, 

quando dura até sete dias, subaguda quando persiste de sete dias a três meses  e  

crônica  quando os sintomas  prolongam-se por mais de  três meses. A lombalgia 

pode ter como etiologia: anomalias congênitas, tumores, infecções, espondilite 

inflamatória, no entanto, sua etiologia mais comum é a de natureza mecânico 

postural, também chamada de inespecífica, que aparece após esforço excessivo em 

estruturas normais ou após esforço físico normal em estruturas lesadas. Na maioria 
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dos casos, no entanto, a dor lombar é multifatorial, sendo o resultado da junção de 

inúmeras condições23.

Alguns autores relatam que as dores lombares inespecíficas são 

habitualmente relacionadas à posição ortostática e a momentos de maior solicitação 

da coluna lombar, expondo-a a um stress exagerado,  devido à postura ou preparo 

físico inadequados24.

Apesar da exigência de um diagnóstico específico para dor lombar, o 

diagnóstico de “lumbago”, pouco aceito pelos pacientes, é, paradoxalmente, cada 

vez mais aceito por pesquisadores da coluna, pois a maioria dos indivíduos 

apresenta dor lombar por uso inadequado da coluna durante suas atividades de vida 

diária e não por problemas estruturais da mesma25.

3.2. Lombalgia: Tratamento

No  tratamento das lombalgias inespecíficas, geralmente são utilizadas a 

associação das medidas farmacológicas e reabilitativas, com o objetivo de aliviar a 

dor, reduzir o espasmo muscular, reduzir a infamação local, corrigir a fraqueza 

musculare preexistente, restabelecer a mobilidade, aumentar o condicionamento e  

orientar quanto à prevenção de novas crises26.

Quanto ao tratamento medicamentoso, uma revisão sistemática com 51 

estudos, para avaliar os efeitos dos anti-inflamatórios não hormonais (AINH) no 

tratamento de dor lombar inespecífica, com ou sem irradiação, concluiu que os AINH 

são efetivos para o alívio sintomático a curto prazo para dor lombar aguda, porém 

quanto à dor lombar crônica inespecífica as evidências ainda são insuficientes27.
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Na reabilitação, várias intervenções são utilizadas no tratamento de paciente 

com dor lombar. Em 2001, foi realizado o Painel de Philadelphia, com o objetivo de 

formular diretrizes de práticas clínicas, baseadas em evidências, para intervenção de

pacientes com lombalgia. As intervenções incluíram: massagem, termoterapia 

(pacotes quentes ou frios), estimulação elétrica, bio-feedback, TENS, ultra-som 

terapêutico, exercícios terapêuticos, e combinações dessas intervenções. Ao final, 

concluíram que há evidência para apoiar e recomendar o uso de exercícios 

terapêuticos para lombalgia crônica e que há uma falta de evidência, no momento, 

para se incluir ou excluir o uso das outras intervenções28.

No tratamento com exercícios terapêuticos para lombalgia crônica são 

comumente utilizados fortalecimento da musculatura abdominal e paravertebral. 

Várias pesquisas tentam correlacionar a força dessa musculatura com a dor 

lombar29, 30. Segundo alguns autores31, é necessário uma contração vigorosa dos 

músculos abdominais para gerar pressão intra-abdominal. Outros achados 

científicos sugerem que a pressão intra-abdominal promove estabilidade à espinha 

lombar32, 33. Essas hipóteses são reforçadas em estudos que mostram que a 

melhora significativa na força dos músculos do tronco, através de programas de 

reabilitação, levam e diminuição significante da dor34.

Após observação do alto custo da lombalgia e da falta de tratamento efetivo10,

11, programas de educação foram desenvolvidos e largamente difundidos para 

orientação do gerenciamento da dor lombar. 
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3.3. A Criação da “Escola de Coluna” 

A “Escola de Coluna”, originalmente denominada “Back School”, foi criada no 

Hospital Danderyd, próximo a Estocolmo, na Suécia em 1969, pela fisioterapeuta 

Mariane Zachrisson-Forssell, a qual baseou-se no conhecimento da etiologia da dor 

nas costas, nos estudos epidemiológicos e nos resultados das medidas de pressão 

intradiscal11.

Desde seu início, a “Escola de Coluna” teve como fundamento a 

compreensão da relação da dor com o aumento de tensão mecânica na realização 

das atividades de vida diária10, e para tal, incluiu os seguintes temas: a) anatomia e 

fisiologia básica da coluna; b) epidemiologia e fatores causadores de dor lombar; c) 

como o paciente pode reduzir a intensidade e freqüência da dor lombar por 

adequada modificação da postura nas atividades da vida diária e, d) o valor dos 

exercícios, postura adequada e mecânica do corpo35.

O programa consistiu de quatro aulas ministradas por fisioterapeutas, com 

freqüência de duas vezes por semana e duração de 45 minutos, com a participação 

de seis a oito pacientes11.

Na primeira aula, o fisioterapeuta transmitia um sumário do curso e instruía 

seus pacientes sobre os detalhes da anatomia e função da coluna, os diferentes 

aspectos de desordens na coluna, as várias formas de tratamento, a capacidade 

natural do corpo para a cura e lhes ensinava a posição mais relaxante para o 

descanso.

Na segunda aula, era discutido como o esforço mecânico varia nos diversos 

movimentos, explicando a função dos músculos e a influência destes na coluna. A 

seguir, eram ensinados exercícios de relaxamento principalmente para pescoço e 
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ombros; os pacientes eram aconselhados a não permanecerem muito tempo em 

posições estáticas, seja em pé ou sentados, posicionando-se de forma adequada 

nessas situações. Por último, era ensinado o fortalecimento da musculatura 

abdominal e os pacientes orientados a continuarem os exercícios em casa. 

A terceira aula, considerada a mais importante, consistia da aplicação prática 

do conhecimento teórico adquirido, onde eram mostradas as posições mais 

adequadas para cada paciente enfrentar situações de trabalho e tarefas corriqueiras 

como levantar e sentar, incluindo exercícios de fortalecimento das pernas. 

Na última aula, os pacientes eram incentivados a praticarem atividades físicas 

e, sob a supervisão de um fisioterapeuta, era realizada uma sessão de exercícios na 

piscina, finalizando com uma avaliação sobre o conteúdo do curso.

O sucesso inicial da “Escola de Coluna” ocasionou a sua propagação para 

mais de 300 instituições escandinavas (hospitais, indústrias e escolas) e para vários 

outros países10, 11.

Em 1974, surgiu em Toronto, Canadá, uma proposta de “Back School” 

diferente da original, destinada apenas aos pacientes com lombalgia crônica e com a 

participação de outros profissionais além do fisioterapeuta, como ortopedistas, 

psicólogos e psiquiatras. O programa consistia de quatro aulas, com duração de 90 

minutos, com grupos de 10 a 15 pacientes. Uma aula de revisão era oferecida 6 

meses após o término das aulas36.

Em 1976, outra proposta surgiu na Califórnia destinada a pacientes com 

lombalgia e lombociatalgia. O programa era composto de 4 sessões individuais ou 

em grupos de até quatro pacientes, com duração de 90 minutos. As três primeiras 

sessões eram semanais e consecutivas e a quarta sessão era dada um mês após o 

término, servindo como uma espécie de reforço. Neste programa os pacientes eram 



9

avaliados e separados em dois grupos: no primeiro grupo, o Back School, era  

direcionado aos pacientes que não apresentavam dor ciática nem déficit 

neurológico; no segundo grupo, o Back School era direcionado aos pacientes com 

dor ciática, com ou sem déficit neurológico, tendo enfoque maior para o repouso37.

3.4. A “Escola de Coluna” no Brasil 

No Brasil, a “Back School” tem recebido diferentes denominações: a primeira 

delas foi a “Escola de Postura”, introduzida em 1972 no Hospital do Servidor Público 

Estadual de São Paulo, a partir da observação de Knoplich38 que no Departamento 

de Ortopedia mais de 80% dos pacientes tinham queixas de dor na coluna, o que 

aumentava a demanda, tanto no atendimento médico, como na fisioterapia. Na sua  

proposta, inicialmente as aulas eram ministradas para 10 a 15 pacientes, porém, em 

período de férias, eram oferecidas para grupos de até 80 pessoas, sendo observado 

um rendimento inferior, quando eram ministradas a grandes grupos. A “Escola de 

Postura” ainda foi divulgada por Knoplich em 1978 quando publicou o livro “Viva bem 

com a coluna que você tem” e em 1991, com uma coleção audiovisual nas 

empresas38.

Em 1990, o programa de “Escola de Postura” da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) foi elaborado, baseado no modelo precursor de Forssel11,

abrangendo toda a coluna, sendo modificados alguns aspectos de acordo com as 

necessidades do serviço39.  Esta  proposta, apresenta um maior número de aulas 

ministradas, 16 durante o curso, em uma freqüência de duas vezes por semana, 

com duração de 90 minutos, em grupos compostos de até 25 indivíduos39.
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Posteriormente, em 1993, a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - 

Escola Paulista de Medicina, criou sua “Back School”,  que denominou de “Escola de 

Coluna”, voltada principalmente para pacientes com lombalgia crônica. Esse 

programa consta de 4 aulas, ministradas uma vez por semana, com duração de 60 

minutos, com grupos de 6 a 8 participantes40.

Em 1994, a Universidade de São Paulo (USP) iniciou sua proposta de “Back 

School” denominada “Escola das Costas”, cujo programa  foi dirigido para pacientes 

com dor em todos os segmentos da coluna (cervical, dorsal e lombar), podendo ser 

crônica ou aguda, composto de 5 aulas com duração de 50 minutos, com grupos 

formados por  até vinte pacientes41, 42.

Em 2001, foi iniciado a elaboração de um programa de “Escola de Coluna” no 

setor de Fisioterapia da Universidade Potiguar (UnP) – Natal/RN, baseado na escola 

Sueca. O programa consistia de 4 aulas ministradas por fisioterapeutas, uma vez por 

semana e duração média de 60 minutos, direcionado a pacientes com lombalgia 

crônica.

3.5. “Escola de Coluna” na Lombalgia Crônica 

Na literatura, os estudos sobre a eficácia da  “Escola de Coluna” na lombalgia 

ainda são bastante controversos. Alguns apresentam o método como uma opção 

terapêutica eficaz na abordagem do paciente com dor lombar, enquanto outros não 

encontram dados satisfatórios que confirmem esses achados43.

Revisões sistemáticas da literatura têm sido realizadas no sentido de verificar 

a qualidade dos estudos e as evidências em relação à utilização da “Escola de 

Coluna” no tratamento das algias da coluna43-45. Numa revisão46 em 1994, com 13 
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estudos, os autores observaram que apenas 6 (seis) foram bem projetados e 

desses, 4 (quatro) foram feitos com lombalgia crônica47-50, sendo que apenas 1 

encontrou melhora da intensidade da dor à curto prazo, não sendo mantida essa 

melhora após um ano. Nesse estudo, participaram 43 pacientes com lombalgia 

crônica, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: o experimental, com 21 

pacientes, que assistiram 4 lições de “Escola de Coluna”, e  um grupo controle, com 

22 pacientes que receberam 4 aplicações de ondas curtas pulsado não sintonizadas  

nas costas49. Nessa revisão sistemática46 os autores concluíram não haver 

evidências suficientes para recomendar a “Escola de Coluna”, como parte do 

tratamento de indivíduos com lombalgia46.

 Em 2001, em outra revisão sistemática, os autores encontraram 15 artigos 

que estudaram a eficácia da “Escola de Coluna” em pacientes com dor lombar 

inespecífica43. Essa revisão foi atualizada em 200351, sendo acrescidos 4 estudos. 

Dos 19 estudos, 12 foram realizados em pacientes com lombalgia crônica 35, 47, 49, 52-

60. Devido à heterogeneidade dos estudos (populações de estudo, conteúdo do 

programa de “Escola de Coluna”, tipos de intervenções de controle, medidas de 

resultado) e pela baixa qualidade metodológica da maioria deles, os autores 

dividiram as evidências em quatro níveis (forte, moderada, limitada ou sem 

evidência). A intervenção de “Escola de Coluna” variou de um programa intensivo de 

3 semanas 58 a uma versão simplificada da “Escola de Coluna” Sueca49. Houve 

também uma grande diversidade quanto ao tratamento de referência, tais como: lista 

de espera, terapia de exercício, manipulação espinhal e instruções orais ou escritas. 

Ao final da revisão sistemática em 200351, os autores concluíram que existe 

evidência moderada de que a “Escola de Coluna” tem melhor resultado sobre a dor e 

incapacidade a curto e médio prazo, que os outros tipos de tratamento para 
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pacientes com dor lombar crônica e que, em geral, é baixa a qualidade metodológica 

desses estudos51.

Dos estudos realizados com lombalgia crônica, ressalta-se os de Moffet et al,

1986 57 e o de Linton et al, 1989 55, pela alta qualidade metodológica. 

Em Moffet et al 1986 57, 92 indivíduos com lombalgia crônica foram 

randomizados em dois grupos, com objetivo de comparar um programa teórico-

prático de “Escola de Coluna” com regime de exercícios isoladamente. Os autores 

encontraram melhora da dor e da incapacidade funcional nos dois grupos em 4 

semanas; após 16 semanas, os pacientes que fizeram somente exercícios 

retornaram aos seus níveis originais de incapacidade, enquanto os pacientes do 

grupo da “Escola de Coluna” continuaram a melhora. Nesse estudo, os autores 

sugeriram que os pacientes com lombalgia crônica se beneficiariam com programas 

de educação postural, tal como é oferecido pela “Escola de Coluna” 57.

Em Linton et al, 1989 55, 66 mulheres auxiliares de enfermagem foram 

divididos em dois grupos: um grupo experimental, com 36 pacientes, que participou

durante 5 semanas de várias atividades de exercício e receberam aulas de “Escola 

de Coluna”; um grupo controle, com 30 pacientes, ao qual foi informado e  orientado 

a não receber nenhuma intervenção no período do estudo. Ao final, os autores 

concluíram que o grupo da intervenção teve melhora estatisticamente significante 

em relação ao grupo controle nos parâmetros: intensidade de dor, ansiedade, 

qualidade de sono e fadiga. Também sugeriram que programas de prevenção 

secundária, que alteram fatores de estilo de vida, podem representar um método 

efetivo para lidar com problemas de dor músculo-esquelética55.

No Brasil, são poucos os estudos que avaliam a eficácia da “Escola de 

Coluna” em lombalgia crônica, sendo a maioria estudos abertos. Em 1995, um 
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estudo aberto avaliou a eficácia de um programa de “Escola de Coluna” em 15 

pacientes com dor lombar crônica. Após oito meses do término da intervenção, 93% 

dos pacientes relatavam ausência de dor, sugerindo assim, que programas 

educacionais podem ser eficazes como parte do tratamento para dor lombar em 

nosso meio41.

Um outro estudo, também sem grupo controle, avaliou as vantagens de um 

novo modelo de “Escola de Coluna”, com maior número de aulas e observaram que 

este se mostrou útil para pacientes com lombalgia crônica inespecífica, por melhorar 

a intensidade da dor, diminuir o número de consultas médicas e a utilizar de 

medicamentos para dor61 .

Em relação aos estudos da “Escola de Coluna” na lombalgia crônica, as 

divergências encontradas parecem estar relacionadas à falta de metodologia 

adequada em grande parte deles, no que diz respeito, por exemplo, ao número de 

pacientes, prática ou não de exercícios, e aos parâmetros de avaliação utilizados. 

Assim, esses pontos dificultam sobremaneira a comparação entre eles, o que torna 

necessária a realização de mais estudos com metodologia adequada, para se 

certificar dos benefícios dos programas de “Escola de Coluna” especialmente no 

Brasil.
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1. Formação dos grupos 

Foi realizado um estudo experimental, randômico, controlado, único-cego com 

70 pacientes adultos, com idade variando de 18 a 60 anos, com lombalgia crônica 

inespecífica, diagnosticada por médicos reumatologistas e ortopedistas e 

encaminhados para a Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Potiguar (UnP) 

– Natal - RN, no período de maio de 2002 a dezembro de 2003. 

Foram estabelecido como critérios de inclusão: presença de dor lombar por 

mais de três meses e no momento de entrada na pesquisa e capacidade cognitiva 

para entender os propósitos do estudo e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO 1). Os critérios de exclusão foram: fibromialgia, gravidez, 

lombociatalgias, espondilite infecciosa ou inflamatória, tumores na coluna, fraturas 

na coluna, dor torácica, no ombro ou no pescoço. 

Os pacientes foram randomizados por meio de um sistema desenvolvido em 

Visual Basic, de forma “4 por 4”, em dois grupos. No grupo Experimental,  34  

pacientes foram sub-divididos em grupos de 6 a 8 pacientes, os quais participaram 

de um programa teórico-prático de “Escola de Coluna”, composto de 4 aulas, uma 

vez por semana, com duração média de 60 minutos, ministradas por um 

fisioterapeuta. Na primeira aula, foram dadas noções de anatomia e função da 

coluna vertebral, com ajuda de recursos áudio-visuais, enfatizando sobre fatores 

produtores de dor lombar e proteção da coluna durante descanso, atividades da vida 

diária e ergonomia nos locais de trabalho. Ao final, foi distribuída uma cartilha 
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informativa sobre coluna lombar para os pacientes e realizados os seguintes 

exercícios:

1 – Alongamentos da musculatura paravertebral, (exercícios da série de 

Williams) - o paciente é posicionado em decúbito dorsal com as pernas fletidas sobre 

um encosto triangular, sendo instruído a abraçar uma perna de cada vez, devendo 

manter este posicionamento por 20 segundos; este movimento deverá ser repetido 3 

vezes em cada perna alternadamente, e por último, abraçar as duas pernas ao 

mesmo tempo e segurá-las por 20 segundos. 

2 – Fortalecimento da musculatura extensora do quadril (exercício de ponte) - 

em decúbito dorsal, com as pernas fletidas, braços ao longo do corpo e os pés 

apoiados sobre a cama, o paciente é orientado a elevar o quadril, repetindo 30 

vezes.

3 – Fortalecimento da musculatura flexora do quadril (levantamento de perna 

estendida) - em decúbito dorsal, com uma perna fletida e a outra estendida, o 

paciente é orientado a elevar a perna estendida até a altura do outro joelho e abaixar 

até tocar na maca repetindo 30 vezes em cada perna. 

4 – Fortalecimento da musculatura abdominal - o paciente deve se encontrar 

no mesmo posicionamento do exercício 2, porém com os braços apoiados ao longo 

da coxa, sendo orientado a realizar a semi-flexão de tronco “tentar encontrar as 

mãos no joelho”, repetindo 30 vezes.

5 - Na sucessão de um exercício para o outro o paciente foi orientado a 

relaxar realizando cinco respirações profundas com padrão ventilatório 

diafragmático.

Na segunda e terceira aulas, foi feita uma abordagem sobre as doenças que 

mais acometem a coluna (algias mecânico postural, artrose, hérnia de disco), 
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enfatizado o valor do exercício e a importância do suporte da musculatura abdominal 

e paravertebral. No final, foram repetidos os exercícios aprendidos na primeira lição. 

Na quarta aula, foi feita uma revisão das aulas anteriores e realizados os 

exercícios. Os pacientes foram orientados a darem seqüência aos posicionamentos 

e exercícios aprendidos e a realizarem atividade física regularmente. 

No grupo Controle, 36 pacientes foram colocados em uma “lista de espera” 

por quatro meses, sendo informados  que posteriormente seriam encaminhados para 

participar das aulas da “Escola de Coluna”, ao término do estudo. Os pacientes 

foram orientados a não participar de nenhum tratamento a base de exercícios 

durante os quatro meses de estudo. 

Todos os pacientes (grupo Experimental e Controle) foram avaliados três 

vezes: basal, após 4 semanas e 16 semanas, por observador independente 

(fisioterapeuta). A avaliação constou de um protocolo (ANEXO 2) contendo dados 

sócio-demográficos e clínicos (anamnese e exame físico), incluindo o índice de 

Schöber62, expresso em centímetros, variando 5 centímetros em média e a Escala 

Visual analógica (EVA) 63-65, variando de 0 - 10, onde zero é ausência de dor e dez é 

a maior dor imaginável. O protocolo incluiu ainda o Questionário de Incapacidade de 

Roland e Morris66, específico para coluna, traduzido e validado para o português 

(ANEXO 3)67, no qual a soma dos resultados varia de 0 - 24, onde quanto mais 

pontos, mais incapaz encontra-se o paciente.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (ANEXO 

4), sendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido obtido após os pacientes 

receberem informações exatas e detalhadas sobre os riscos e benefícios da 

pesquisa.



17

4.2. Análise estatística

A normalidade dos valores amostrais foi verificada através do teste não-

paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. O teste t de student e o teste 2 (qui-quadrado)

foram aplicados, a fim de saber se havia diferença entre os grupos. 

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada em ambos os grupos para avaliar 

se houve diferença nas três variáveis estudadas. O teste de comparações múltiplas 

de Newman-Keuls foi realizado no grupo Experimental para detectar entre quais das 

três avaliações houve diferença significante. A correlação entre as variáveis foi 

testada através do coeficiente de correlação de Pearson. Os dados foram analisados 

utilizando-se software estatístico GraphPad StatMate versão 3.00 (GraphPad 

Software, San Diego California USA), sendo adotado nível de significância menor 

que 0,05 em todos os procedimentos estatísticos. 
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5. RESULTADOS 

Dos 70 pacientes randomizados, 13 (18,6 %) não completaram as avaliações, 

sendo 5 do grupo Experimental e 8 do grupo Controle. As causas da não conclusão 

das avaliações foram: não dispensa do trabalho (4), falta de interesse (5) e mudança 

de endereço e telefone (4). 

Foram analisados 57 pacientes, sendo 29 do grupo Experimental e 28 do 

grupo Controle. O grupo Experimental foi composto por 11 homens (38%) e 18 

mulheres (62%) e o grupo Controle por 5 homens (18%) e 23 mulheres (82%). 

A média (desvio padrão - ± DP) de idade dos pacientes foi de 45,2 (± 12,9) 

anos no grupo Experimental e 44,9 (± 14,1) anos no grupo Controle. A média (DP) do 

tempo de doença no grupo Experimental foi de 6,1 (± 7,3) anos e de 8,4 (± 10,4) 

anos no grupo Controle. 

O teste t-Student revelou não haver diferença estatisticamente significante na 

avaliação basal, em todos os 57 pacientes estudados, em relação à idade (p = 

0,945), tempo de doença (p = 0,334), intensidade da dor (p = 0,369), incapacidade 

funcional (p = 0,252) e flexibilidade da coluna lombar (p = 0,718), demonstrando pois, 

que os grupos são homogêneos (tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição e comparação das médias (DP) dos dados 

demográficos e clínicos na avaliação basal dos pacientes dos grupos Experimental e 

Controle.

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROLE

VARIÁVEL MÉDIA(DP) MÉDIA (DP)

p-VALOR

Idade (anos) 45,17 (12,38) 44,92 (14,14) 0,945
Tempo de doença (anos) 6,10 (7,26) 8,40 (10,38) 0,334
Intensidade da dor (basal) 4,97 (2,71) 5,61 (2,64) 0,369
Incapacidade funcional (basal) 10,48 (5,93) 11,00 (4,72) 0,252
Flexibilidade da coluna (basal) 13,91 (1,15) 14,23 (0,91) 0,718

Em relação ao tipo de ocupação, categorizamos em trabalho doméstico (do lar 

e domésticas) e trabalho não doméstico. No grupo Experimental 09 pacientes (31%) 

realizavam trabalho doméstico e 20 (69%) trabalho não doméstico. No grupo 

Controle 15 (54%) realizavam trabalho doméstico e 13 (46%) trabalho não 

doméstico.

Na avaliação da utilização de medicamentos para alívio da lombalgia, 

observamos que no grupo Experimental 13 pacientes (45%) não faziam uso de 

medicação e que 16 (55%) estavam usando medicamentos. No grupo Controle 10 

(36%) não estavam fazendo uso de medicamentos enquanto 18 (64%) usavam 

medicação. Após o teste do qui-quadrado verificou-se não haver diferença 

estatisticamente significante entre os grupos em relação a ocupação e utilização de 

medicamentos, 2 = 2,97 (p > 0,05) e 2 = 0,49  (p > 0,05) respectivamente, 

novamente mostrando a homogeneidade dos grupos. 

Na tabela 2 encontramos os valores das médias (DP) da variável intensidade 

da dor, avaliada através da Escala Visual Analógica (EVA), nas três avaliações, dos 
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grupos Experimental e Controle. Verificamos, por meio da análise de variância 

ANOVA, melhora estatisticamente significante apenas no grupo Experimental (p = 

0,0001).

Tabela 2. Distribuição e análise das médias (DP) da variável intensidade da 

dor (EVA), nos grupos Experimental e Controle, nas três avaliações. 

GRUPO AVALIAÇÃO MÉDIA (DP) p-VALOR

Basal 4,97 (2,71) 0,0001*

4 sem 3,22 (2,83) Experimental
16 sem 3,43 (2,63) 
Basal 5,61 (2,64) 0,165
4 sem 4,86 (1,90) Controle
16 sem 4,89 (2,27) 

* p < 0,05 

Para verificar as diferenças entre as três avaliações realizadas no grupo 

Experimental, na variável intensidade da dor (EVA), foi utilizado o teste de Newman-

Keuls, onde observamos diferença estatisticamente significante entre a primeira e a 

segunda avaliação e entre a primeira e a terceira avaliação, não sendo observada 

diferença estatisticamente significante entre a segunda e a terceira avaliação. Esses 

resultados são apresentados na tabela 3 e gráfico 1.
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Tabela 3. Distribuição das diferenças entre as três avaliações no grupo 

Experimental, em relação à  variável intensidade da dor (EVA).

AVALIAÇÕES p-VALOR
1ª x 2ª *p < 0,001 

1ª x 3ª *p < 0,001 

2ª x 3ª p > 0,05 
* p < 0,05 

Gráfico 1. Representação gráfica das diferenças entre as avaliações no 

grupo Experimental, na variável intensidade da dor (EVA).

Nota: letras iguais representam médias semelhantes de acordo com o teste Newman-Keuls

Na tabela 4 encontram-se os valores das médias (DP) obtidos na variável 

incapacidade funcional, avaliada pelo questionário de Roland e Morris, nas três 

avaliações, nos grupos Experimental e Controle. Observamos, após a utilização da 
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análise de variância ANOVA, diferença estatisticamente significante apenas no 

grupo Experimental (p = 0,0002).

Tabela 4. Distribuição e análise das médias (DP) da variável incapacidade

funcional (Roland e Morris), nos grupos Experimental e Controle nas três avaliações. 

GRUPO AVALIAÇÃO MÉDIA (DP) p-VALOR

Basal 10,48 (5,93)
      4 sem 8,14 (6,14) 0,0002*Experimental
     16 sem 8,41 (6,57) 
      Basal 11,00 (4,72) 
      4 sem  9,86 (4,92)  0,509Controle
     16 sem 10,57 (5,95) 

p < 0,05 

Ao encontrarmos uma diferença estatisticamente significante no grupo 

Experimental, em relação a variável incapacidade funcional (Roland Morris), foi 

realizado o teste de Newman-Keuls para estabelecer em qual das três avaliações a 

diferença foi estatisticamente significante. Na tabela 5 e gráfico 2, verificamos, mais 

uma vez, diferença estatisticamente significante entre a primeira e a segunda 

avaliação e entre a primeira e a terceira avaliação, não sendo observado diferença 

estatisticamente significante entre a segunda e terceira avaliação. 
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Tabela 5. Distribuição das diferenças entre as  três avaliações realizadas, no 

grupo Experimental em relação à variável incapacidade funcional (Roland Morris).

COMPARAÇÕES p-VALOR
1ª x 2ª *p < 0,001 
1ª x 3ª *p < 0,001 
2ª x 3ª p > 0,05 

*p < 0,05 

Gráfico 2. Representação gráfica das diferenças entre as  três avaliações 

realizadas, no grupo Experimental, em relação à variável incapacidade funcional 

(Roland Morris). 

Nota: letras iguais representam médias semelhantes de acordo com o teste Newman-Keuls

Na tabela 6, encontram-se os valores das médias (DP) da variável flexibilidade 

da coluna lombar, medida através do índice de Schöber, nas três avaliações dos 

grupos Experimental e Controle. Através da análise de variância ANOVA 
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observamos diferença estatisticamente significante apenas no grupo experimental (p

= 0,03). 

Tabela 6. Distribuição e análise das médias (DP) da variável flexibilidade da 

coluna lombar (índice de Schöber), nos grupos Experimental e Controle nas três 

avaliações.

GRUPO AVALIAÇÃO MÉDIA (DP) p-VALOR

           Basal 13,91 (1,15) 
4 sem 14,31 (0,85) * 0,03Experimental
16 sem 14,09 (0,96) 

         Basal 14,23 (0,91) 
4 sem 14,32 (0,89) 0,25Controle
16 sem 14,18 (0,89) 

* p < 0,05 

Foi utilizado o teste de comparações múltiplas de Newman-Keuls no grupo 

Experimental, para verificar em qual das três avaliações houve diferença 

estatisticamente significante, na variável flexibilidade da coluna (índice de Schöber). 

Na tabela 7 e gráfico 3 verificamos que foi encontrada diferença estatisticamente 

significante apenas entre a primeira e a segunda avaliação, não sendo observado 

diferença estatisticamente significante entre a primeira e a terceira avaliação e entre 

a segunda e terceira avaliação. 
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Tabela 7. Distribuição das diferenças  entre as três avaliações realizadas, no 

grupo Experimental, em relação à variável flexibilidade da coluna lombar (índice de 

Schöber).

AVALIAÇÕES p-VALOR

1ª x 2ª * p < 0,05 

1ª x 3ª p > 0,05 
2ª x 3ª p > 0,05 

*p < 0,05 

Gráfico 3. Representação gráfica das diferenças entre as três avaliações, no 

grupo Experimental, em relação à flexibilidade da coluna lombar (índice de Schöber). 

Nota: letras iguais representam médias semelhantes de acordo com o teste Newman-Keuls
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Na tabelas 8 são apresentadas as correlações  entre as variáveis estudadas: 

intensidade dor, incapacidade funcional e flexibilidade da coluna na segunda e 

terceira avaliação. 

Tabela 8. Correlação entre as variáveis intensidade da dor, incapacidade 

funcional e flexibilidade da coluna, na segunda e terceira avaliação.

Intensidade
da Dor 

Incapacidade
Funcional

Flexibilidade
da Coluna 

Intensidade da Dor ____ +0,62* -0,31*

Incapacidade Funcional +0,62* ____ -0,28*

2ª
avaliação

Flexibilidade da Coluna -0,31* -0,28* ____

Intensidade da Dor ____ +0,63* -0,42*

Incapacidade Funcional +0,63* ____ -0,53*

3ª
avaliação

Flexibilidade da Coluna -0,42* -0,53* ____

* p < 0,05 

Observamos, na tabela acima, uma correlação positiva entre a intensidade da 

dor e a incapacidade funcional na segunda e terceira avaliação, conforme ilustrado 

no gráfico 4, e uma correlação negativa entre a flexibilidade da coluna e as demais 

variáveis (intensidade da dor e incapacidade funcional), na segunda e terceira 

avaliação (gráfico 5). 
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Gráfico 4. Correlação entre as variáveis intensidade da dor (EVA) e 

incapacidade funcional (Roland Morris), na segunda avaliação. 
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Gráfico 5 – Correlação entre as variáveis flexibilidade da coluna (índice de 

Schöber) e incapacidade funcional (Roland Morris), na terceira avaliação. 
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6. DISCUSSÃO 

Em nosso estudo demonstramos que a “Escola de Coluna” com conteúdo 

teórico-prático, melhora a curto e médio prazo, a intensidade da dor, a incapacidade 

funcional e a flexibilidade da coluna lombar em pacientes com lombalgia crônica 

inespecífica.

A “Escola de Coluna”, freqüentemente utilizada na prevenção e tratamento de 

pacientes com dor lombar, desde seu início teve como propósito, transferir parte da 

responsabilidade do tratamento para o paciente, sendo composta de informações 

teóricas e prática de exercícios10, 11, 39.

É consenso na área de saúde que a abordagem educacional é um importante 

instrumento de impacto na melhora dos níveis de saúde da população. Alguns 

autores13, 39 ressaltam a importância da inclusão de treinamento de exercícios nos 

programas de “Escola de Coluna”, como proposto inicialmente10, visto que, são 

observados resultados pouco satisfatórios nos estudos que não inclui prática de 

exercícios em seus programas24, 68.

Existem poucos estudos controlados, randomizados e com avaliador cego, 

para verificar a eficácia da “Escola de Coluna” em pacientes com lombalgia crônica, 

em comparação com listas de espera ou intervenções placebo35, 47, 49, 55, 56, 60. A 

maioria dos estudos compara a “Escola de Coluna” com outras intervenções 

fisioterápicas69, 70, com várias formas de condicionamento físico57, 71-73 ou não têm 

grupo controle 12, 41, 61. No Brasil, são poucos os estudos com  “Escola de Coluna”, 

sendo a maioria estudos abertos41, 42, 61.



29

No nosso estudo, os grupos Experimental e Controle foram semelhantes nas 

variáveis demográficas, bem como nos parâmetros, intensidade da dor, incapacidade 

funcional e flexibilidade da coluna, na avaliação basal. Isto demonstra uma 

randomização satisfatória e que os grupo são homogêneos, sendo ideais para 

comparação.

Quanto às variáveis analisadas em nosso estudo (intensidade da dor, 

incapacidade funcional e flexibilidade da coluna lombar), observamos melhora 

estatisticamente significante apenas no grupo Experimental, em todas elas. 

Observamos, no entanto, uma discreta melhora (sem diferença estatisticamente 

significante), no grupo Controle em todas as variáveis analisadas. Na literatura essa 

melhora inicial do grupo Controle é, de certa forma, descrita como esperada, visto 

que, o simples fato de ter entrado em uma lista para um novo tratamento, renova as 

esperanças de melhora por parte dos pacientes, que posteriormente retornam à sua 

condição inicial.

Em relação ao uso de medicamentos pelos pacientes, torna-se difícil neste tipo 

de estudo a mensuração da quantidade e tipo de analgésicos e anti-inflamatórios 

utilizados, fato que se repete nos estudos com lombalgia. No entanto, na avaliação 

basal, observamos que os grupos eram homogêneos quanto ao uso ou não de  

medicamentos para alívio da dor lombar. 

A dor é o principal sintoma relatado pelos pacientes com lombalgia, sendo um 

importante instrumento na avaliação da melhora após alguma intervenção. Utilizamos 

a EVA, por ser um instrumento muito utilizado nos estudos das condições músculo-

esqueléticas, especialmente dor lombar.35, 49, 55. A melhora da variável intensidade da 

dor em nosso estudo, foi coincidente com a maioria dos estudos realizados com 

“Escola de Coluna” para pacientes com lombalgia crônica inespecífica55, 61, 69.  Um 
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estudo randomizado, controlado, considerado de alta qualidade43 foi realizado para 

investigar a eficácia  da “Escola de Coluna”  em auxiliares de enfermagem, no qual as 

pacientes apresentaram resultados consistentes em relação à melhora da intensidade 

da dor, com preservação da melhora55. A melhora na intensidade da dor se mostrou 

também relevante em estudo que faz análise comparativa entre diferentes meios 

terapêuticos nas algias da coluna, onde a “Escola de Coluna” se mostrou mais eficaz 

quanto ao tratamento preventivo e reeducador69.

Em relação à variável incapacidade funcional, a melhora encontrada em nosso 

estudo também é relatada por outros autores49, 57, 74, 75, no entanto utilizando 

diferentes métodos de avaliação76. Utilizamos o questionário de incapacidade de 

Roland Morris66, pois provê uma avaliação específica da coluna, é muito utilizado nos 

trabalhos científicos, é sensível a mudanças em pessoas com lombalgia, além de ser 

um instrumento traduzido, adaptado e validado para o Brasil67. Foi relatado em estudo 

recente com 24 pacientes, utilizando o questionário de Roland-Morris66, melhora 

importante da incapacidade funcional no grupo que participou do programa de “Escola 

de Coluna”74. Em outro estudo realizado com “Escola de Coluna”, em pacientes com 

lombalgia crônica, também mostrou melhora da incapacidade funcional, avaliada pelo 

Oswestry Low Back Pain Questionnaire76,  com manutenção da melhora,  nos 

pacientes do grupo Experimental57.

A variação da flexibilidade da coluna lombar é um parâmetro bastante 

utilizado nos estudos que realizam alguma intervenção em pacientes com lombalgia, 

sendo avaliada de diversas maneiras (inclinômetro digital elétrico77,  distância dedo 

chão78, índice de Schöber62. Verificamos em nosso estudo , uma melhora na variável 

flexibilidade da coluna lombar, no grupo Experimental, apesar dessa resposta ter 

sido menor, quando comparada aos outros parâmetros estudados. Verificamos 
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ainda, que esta foi a única variável em que a melhora obtida não foi mantida ao final 

do estudo. Isso talvez se explique por alguns fatos, entre eles: não execução 

domiciliar do conteudo prático proposto ou pouca variabilidade inerente à mobilidade 

da coluna. Resultado semelhante foi encontrado por outros autores49, 57, 74.

Lankhorst et al, observaram em seu estudo um aumento leve, mas significante após 

um ano, na mobilidade espinhal de pacientes com lombalgia crônica que realizaram 

“Escola de Coluna”49.

Os parâmetros avaliados em nosso estudo (intensidade da dor, incapacidade 

funcional e flexibilidade da coluna), apresentaram correlação satisfatória entre eles, 

fato que reforça os nossos resultados.  A correlação entre as variáveis intensidade 

da dor e incapacidade funcional foi positiva, resultado de certa forma esperado, pois 

a medida que a intensidade da dor diminui, reflete na diminuição da incapacidade 

funcional do paciente. O mesmo ocorre com o aumento da flexibilidade da coluna, 

com a diminuição na intensidade da dor e na incapacidade funcional, o que justifica 

a correlação negativa encontrada. 

Em resumo, demonstramos que o programa de “Escola de Coluna” proposto, 

com conteúdo teórico-prático, melhora a curto e médio prazo, a intensidade da dor, a 

incapacidade funcional e a flexibilidade da coluna lombar em pacientes com 

lombalgia crônica inespecífica. As divergências encontradas nos estudos que 

avaliam a “Escola de Coluna” parecem estar relacionadas à falta de metodologia 

adequada e de padronização do método, o que torna necessário a realização de 

outros estudos, para se certificar dos benefícios desse tipo de intervenção, 

especialmente no Brasil. 
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7. CONCLUSÕES 

O programa de “Escola de Coluna” proposto, com conteúdo teórico-prático,

mostrou ser eficaz, a curto e médio prazo, para pacientes com lombalgia crônica 

inespecífica.

O programa de “Escola de Coluna” proposto foi capaz de reduzir a 

intensidade da dor, a incapacidade funcional e aumentar a  flexibilidade da coluna 

dos pacientes com lombalgia crônica inespecífica. 

As variáveis estudadas (dor, incapacidade funcional e flexibilidade da coluna 

lombar) apresentaram correlação entre elas. 



33

8. ANEXOS 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CARTA DE INFORMAÇÃO 

Venho através desta informá-lo que estamos realizando um estudo, intitulado “AVALIAÇÃO 

DA ‘ESCOLA DE COLUNA’ NA LOMBALGIA CRÔNICA: ESTUDO CONTROLADO 

RANDOMIZADO“, o qual verificará a eficácia da educação no tratamento da dor crônica nas costas 

(dor lombar). Neste estudo você será submetido, durante 4 (quatro) meses, aos procedimentos 

enumerados a seguir: 

1 – Avaliação da história da sua dor na coluna; 

2 – Reuniões explicativas sobre coluna e cuidados com a postura; 

3 – Execução de exercícios para coluna. 

4 – Reavaliações após 2 (dois) e 4 (quatro) meses. 

No estudo randomizado os pacientes são divididos, por meio de sorteio, em dois grupos, não 

havendo a interferência, nem do paciente, nem do pesquisador, quanto ao grupo em que ficará o 

paciente.

Para o seu esclarecimento informamos que os resultados obtidos serão arquivados e 

mantidos em absoluto sigilo, podendo os mesmos serem apresentados ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, em congressos e publicados em revistas cientificas se você consentir.  Informamos ainda 

que você poderá desistir de participar da pesquisa tem e todo o direito de não participar do estudo 

caso não lhe interesse.

EU, _______________________________________________________ entendi e aceito 

participar do estudo, coordenado pela Fisioterapeuta Sandra Cristina de Andrade. 

Natal,______de_____________________de 200__ 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

I  - IDENTIFICAÇÃO

NOME:________________________________________________________

ENDEREÇO:___________________________________________________

TEL:_____________________CEL:_________________________________

DATA DE NASC:____________PROFISSÃO:_________________________ 

MÉDICO RESPONSÁVEL :_______________________________________ 

DIAGNÓSTICO MÉDICO:________________________________________ 

2 – ANAMNESE

QP:___________________________________________________________

HDA:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3 – MEDICAÇÃO:________________________________________________

___________________________________________________________________

4 – TEMPO DE DOENÇA:_________________________________________

5 – ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6 - EXAME FÍSICO

Data:  /         / Data:      /        / Data:      /       / Dor ao movimento

sim não sim não sim não

Flexão

Extensão

Lat. Dir. 

Lat. Esq. 

Rot.. Dir. 

Rot. Esq. 

ìndice de Schöber 
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ANEXO 3 

QUESTIONÁRIO DE INCAPACIDADE 

1 – INTRODUÇÕES: 

 Quando suas costas doem você pode encontrar dificuldade em fazer algumas coisas 

que normalmente faz. 

 Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem  

quando sentem dores nas costas.  Quando você ler estas frases pode notar que algumas se 

destacam por descrever você hoje.  Ao ler a lista pense em você hoje.  Quando você ler uma frase 

que descreve você hoje, assinale-a. Se a frase não descreve você, entãp deixe o espaço em branco 

e siga para a próxima frase.  Lembre-se, assinale apenas a frase que tiver certeza que descreve você 

hoje.

2 – FRASES: 

01. (   ) Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

02. (   ) Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

03. (   ) Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

04. (   ) Por  causa  de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

05. (   ) Por causa  de  minhas  costas, eu  uso o corrimão para subir escadas. 

06. (   ) Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar mais freqüentemente. 

07. (   ) Por causa de minhas costas, eu  tenho  que  me  apoiar  em  alguma  coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 

08. (   ) Por causa de minhas costas, tento conseguir que outras pessoas façam as coisas por 

mim.

09. (   ) Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 .(   ) Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11. (   ) Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12. (   ) Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa das minhas costas. 
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13. (   ) As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14. (   ) Tenho dificuldade de me virar na cama por causa de minhas costas. 

15. (   ) Meu apetite não é muito bom por causa de minhas costas. 

16. (   ) Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17. (   ) Caminho apenas curtas distâncias por causa de dores em minhas  costas. 

18. (   ) Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19. (   ) Por causa de minhas dores nas costas eu me visto com ajuda de outra  pessoa. 

20. (   ) Fico sentada a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21. (   ) Evito trabalho pesados em casa por causa de minhas costas. 

22. (  ) Por causa de minhas dores nas costas fico mais irritado e mal  humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23. (   ) Por causa de minhas costas subo escada mais vagarosamente do que  o habitual. 

24. (   ) Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas.

SCORE: __________   
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ABSTRACT

The “Back School” has been used to prevent and to treat back pain since 

1969, however its effectiveness still is controversy in literature. The objective of this 

study was to evaluate the effectiveness of a program of "Back School" in patients 

with  nonspecific chronic low back pain, directed by rheumatologists and orthopedic 

doctors to Physiotherapy School Clinic of Universidade Potiguar (UnP) – Natal/RN- 

Brazil, in period of May/2002 to December/2003. Seventy patients, with age varying 

from 18 to 60 years, were randomized in two groups: Experimental group (group A) 

with 34 patients, which was subdivided in groups with 6 to 8 components. This group 

participated of a theoretician and practical program of “Back School” with 4 lessons, 

one day per week, with 60 minutes of duration; to the Control group (group B), with 

36 patients, was explained that the group should stay four months in a “waiting list”. 

Both groups, had been carried through three evaluations, by a blind, to patient group, 

independent observer: initial evaluation, after four and sixteen weeks. The following 

variables were analyzed: pain intensity, measured by analog visual scale (AVS), 

functional disability, measured by disability questionnaire of Roland and Morris and 

the spinal mobility measured by Schöber’s method. In statistical analysis it was used  

variance analysis ANOVA, the test of Newman-Keuls’ multiple comparations, and the 

Pearson correlation coefficient, with significance level p<0.05. Thirteen patients 

(18,6%) didn’t complete the evaluations, (5 from experimental group and 8 from 

control group). At last, 57 patients were studied, (29 from Experimental group and 28 

from Control group), it was observed a significant statistical improve just for 

Experimental group in variables pain intensity (p=0,0001), functional disability 



(p=0,03) and spinal flexibility (p=0,03). It was observed in the Experimental group, 

significant statistical difference for three variables studied, from first to second 

evaluation. For variables pain intensity and functional disability we found a significant 

statistical difference from first to third evaluation, and we didn’t find significant 

statistical difference from second to third evaluation for any variables. It was 

observed a positive correlation for variables pain and functional disability and a 

negative correlation for variables spine mobility and the other variables. Thus, we 

concluded that the proposed “Back School” program showed to be short-term 

effective for patients with nonspecific chronic low-back pain and the advantages, are 

preserved in middle-term. 

KEYWORDS: low-back pain, back school, rehabilitation.
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