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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O problema crônico de coluna é um importante problema de saúde pública, 

econômico e social. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS -2013) verificou que 27 

milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade (18,5%) relataram ter problema crônico de 

coluna, e esta disfunção afeta mais mulheres que homens. OBJETIVOS: O objetivo deste 

estudo foi identificar, entre as mulheres em idade fértil, a prevalência e os fatores associados 

ao problema crônico de coluna. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal realizado 

com dados da PNS, em que a variável dependente analisada foi a prevalência de problema 

crônico de coluna, e os fatores associados incluíram itens sociodemográficos, hábitos de vida, 

histórico reprodutivo, estado nutricional, diagnóstico de depressão e percepção de saúde. 

Foram estimados a prevalência de apresentar problema crônico de coluna e as Odds Ratio 

(OR) e respectivos IC95% das covariáveis por meio da regressão logística. RESULTADOS: 

Foram consideradas 22.621 mulheres com idade entre 18 e 49 anos e dessas, 14,8% referiram 

ter problema crônico de coluna. Os fatores associados à patologia foram: idade, sobretudo na 

faixa etária de 40-49 anos (OR = 2,70; IC95% = 2,42 – 3,03); viver com 

cônjuge/companheiro (OR = 1,13; IC95% = 1,04 – 1,22); ser tabagista (OR = 1,63, IC95% = 

1,46 – 1,81); multiparidade, especialmente mais de três partos (OR = 1,37; IC95% = 1, 07 – 

1,75); ter sobrepeso (OR = 1,33; IC95% = 1,22 – 1,45) ou obesidade, principalmente 

obesidade grau I (OR = 1,53; IC95% = 1,37 – 1,70), ter Circunferência da Cintura (CC) acima 

de 80cm, sobretudo acima de 88cm (OR = 1,46; IC95% = 1,33 – 1,59) e razão entre a 

circunferência da cintura e a estatura (RCE)  acima de 0,5 (OR = 1,51, IC95% = 1,39 – 1,65);  

má percepção de saúde (OR = 3,58, IC95% = 3,13 – 4,11); e diagnóstico de depressão (OR = 

3,07; IC95% = 2,76 – 3,41). O único fator associado à redução de risco de desenvolvimento 

do problema crônico de coluna foi escolaridade. CONCLUSÃO: Conclui-se com este estudo 

que o aumento da idade, viver com cônjuge/companheiro, tabagismo, multiparidade, 

sobrepeso e obesidade, risco aumentado para doenças cardiovasculares, diagnóstico de 

depressão e auto percepção de saúde negativa estão associados ao desenvolvimento de 

problema crônico de coluna em mulheres de idade fértil. Assim, com os resultados 

encontrados é possível auxiliar no embasamento do desenvolvimento de ações de prevenção 

do problema crônico de coluna, o que poderá reduzir os impactos negativos na saúde dos 

pacientes e nos custos do Sistema Público de Saúde e da previdência social.   

 

Palavras-Chave: Dor crônica, coluna vertebral, mulheres. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: The chronic spinal problem is an important public health, economic and 

social problem. In Brazil, the National Health Survey (PNS -2013) found that 27 million 

people aged 18 years or older (18.5%) reported having a chronic spinal problem, and this 

dysfunction affects more women than men. OBJECTIVES: The objective of this study was 

to identify, among women of childbearing age, the factors associated with the chronic spinal 

problem. METHODS: This was a cross-sectional study carried out with data from the PNS, 

in which the dependent variable analyzed was the prevalence of a chronic spinal problem, and 

associated factors included socio-demographic items, life habits, reproductive history, 

nutritional status, depression and health perception. The prevalence of chronic spine problems 

and Odds Ratio (OR) and their 95% CI of covariables were estimated using logistic 

regression. RESULTS: A total of 22,621 women aged 18-49 years were considered, and 

14.8% reported having a chronic spinal problem. The factors associated with the pathology 

were: age, especially in the age group 40-49 (OR = 2.70; 95% CI = 2.42-3.03); living with 

spouse / partner (OR = 1.13; 95% CI = 1.04 - 1.22); being smoker (OR = 1.63, 95% CI = 

1.46-1.81); multiparity, especially more than three births (OR = 1.37, 95% CI = 1.07 - 1.75); 

(OR = 1.33, CI 95% = 1.22 - 1.45) or obesity, mainly obesity grade I (OR = 1.53, 95% CI = 

1.37 - 1.70), have Waist Circumference (OR = 1.46, 95% CI = 1.33 - 1.59) and waist 

circumference and height ratio above 0.5 (OR = 1.51, 95% CI = 1.39-1.65); poor health 

perception (OR = 3.58, 95% CI = 3.13 - 4.11); and diagnosis of depression (OR = 3.07, 95% 

CI = 2.76-3.41). The only factor associated with reducing the risk of developing the chronic 

spine problem was schooling. CONCLUSION: It is concluded with this study that the 

increase in age, living with spouse / partner, smoking, multiparity, overweight and obesity, 

increased risk for cardiovascular diseases, diagnosis of depression and self-perception of 

negative health are associated with the development of chronic problem in women of 

childbearing age. Thus, with the results found, it is possible to assist in the development of 

preventive actions for the chronic spinal problem, which may reduce the negative impacts on 

patients' health and on the costs of the Public Health System and social security. 

 

Key-Words: Chronic Pain; Spine; Women.
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1. INTRODUÇÃO 

 
As dores e os problemas musculoesqueléticos podem acometer grande parcela 

da população, tendo impacto econômico e na qualidade de vida dos indivíduos1. Dentre as 

dores cônicas musculoesqueléticas, estão os problemas crônicos de coluna e a dor lombar é a 

mais comum2, atingindo principalmente a população com idade economicamente ativa1. 

No Brasil, o problema crônico de coluna é a segunda Doença Crônica Não 

Transmissível (DCNT) mais prevalente acometendo 18,5% da população2, segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS-2013), que foi o primeiro inquérito com representatividade 

nacional que abordou o tema no país3. 

A literatura indica um conjunto de fatores associados ao problema crônico de 

coluna, como os sociodemográficos que incluem idade, sexo, renda e escolaridade; 

comportamentais como o tabagismo, sedentarismo, exposições ocorridas nas atividades 

cotidianas, como trabalho físico extenuante, posição viciosa, movimentos repetitivos; além de 

outros fatores, como obesidade4. 

Em relação ao sexo, estudos5,6,7,8 mostram que as mulheres têm mais chances 

de ter problema crônico de coluna quando comparadas aos homens. Essa realidade também é 

encontrada no Brasil, uma vez que a PNS, em 2013, identificou prevalência de problema 

crônico de coluna de 21,1% entre as mulheres e de 15,5% nos homens2. 

A constituição musculoesquelética9, osteoporose, menstruação, gravidez, 

fatores culturais e as atividades diárias desempenhadas pelas mulheres10 são fatores que 

podem ser atribuídos à predisposição do público feminino para desenvolver o problema 

crônico de coluna.  

Embora este tema seja relevante devido a sua prevalência e as mulheres serem 

mais predispostas a desenvolver esse tipo de problema, até o momento ainda não existem 

estudos representativos da população brasileira sobre a utilização de tratamentos para essa 

morbidade3  voltados especificamente para as mulheres de idade fértil. 

De acordo com a PNS, o problema crônico de coluna é um termo abrangente 

que engloba dor permanente na coluna ou no pescoço, lombalgia, ciatalgia, problemas nas 

vértebras ou disco vertebral e não leva em consideração um tempo mínimo para ser 

considerado como um problema crônico.2 O que difere da literatura, a qual defende que a 

cronicidade do problema crônico de coluna é geralmente definida como uma dor contínua por 

três meses ou mais, sem levar em conta possíveis limitações ocasionadas pelo problema11. A 
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dor lombar ou lombalgia é a disfunção mais frequente2 quando se trata de problema crônico 

de coluna. 

Na literatura é mais recorrente pesquisas voltadas para o tratamento de dor 

lombar aguda ou crônica12,13, que, em linhas gerais, consistem em tratamentos cirúrgicos14 e 

tratamentos farmacológicos15, que podem incluir drogas antiinflamatórias não-esteroidais 

(AINEs), como paracetamol, opióides, relaxantes musculares, medicamentos 

anticonvulsivantes, antidepressivos e corticosteroides13. Existem também os tratamentos não-

farmacológicos16, que consistem em exercícios, como ioga, terapias complementares e 

alternativas, como acupuntura e massagem, terapias psicológicas, por exemplo, terapia 

cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e reabilitação multidisciplinar. Além do 

uso de técnicas de eletrotermofototerapia e manuais, como:  tração; ultrassom; estimulação 

elétrica nervosa transcutânea; laserterapia de baixo intensidade; terapia com corrente 

interferencial; calor ou frio superficial; e órteses 13.  

É importante ressaltar que os tratamentos para problema crônico de coluna 

geram ônus tanto para a saúde pública, devido a utilização de exames, medicamentos, 

fisioterapia, internações e cirurgias17,18, quanto para a Previdência Social, uma vez que há 

elevadas taxas de aposentadoria por invalidez relacionada à dor na coluna no Brasil19. Todas 

essas consequências justificam a necessidade de estudos, principalmente voltados ao público 

feminino, que identifiquem quais são os fatores de risco para o esse problema crônico, com a 

finalidade de prevenir esta disfunção e consequentemente diminuir os custos com o 

tratamento e com o pagamento de aposentadorias por invalidez. 

Dessa forma, o problema crônico de coluna é considerado um problema de 

saúde pública20,21,22, que tem impacto na vida profissional das pessoas que são acometidas 

pela disfunção19, sobretudo em mulheres, devido aos fatores genéticos, físicos e culturais10. 

Assim, é imprescindível a realização de estudos que abordem o tema em questão, e 

principalmente em mulheres em idade fértil, tendo em vista a alta prevalência nesse público, a 

relevância do tema em questão e a escassez de estudos epidemiológicos no Brasil sobre o 

assunto.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO PROBLEMA CRÔNICO DE 

COLUNA 

 

O problema crônico de coluna, apesar de não ser potencialmente fatal, se 

constitui um importante problema de saúde pública20,21,22, econômico e social23,24; com uma 

prevalência elevada9 e, como citado anteriormente, acometendo mais mulheres que 

homens2,10. Além disso, de acordo com Arcanjo et al. (2008)25, indivíduos com dor crônica 

podem apresentar problemas psicológicos, redução da capacidade física e redução da 

produtividade nas tarefas de casa e do trabalho, comprometendo a sua qualidade de vida.   

No Brasil, foram verificados que, aproximadamente, 27milhões de pessoas 

com 18 anos ou mais de idade (18,5%) referiram ter problema crônico de coluna², dado 

similar ao observado em outros países, como Espanha e Suécia11. Esta disfunção é mais 

prevalente entre as mulheres do que entre os homens e seu acometimento é mais frequente 

com o avançar da idade, podendo chegar a 28,1% aos 60 anos3. Além disso, a Pesquisa 

Nacional de Saúde (2013)²  verificou que 53,6% dos brasileiros procuram tratamento para dor 

crônica de coluna, destes, 40,0% realizam tratamento medicamentoso e 18,9% relatam 

praticar exercício físico ou fisioterapia, sendo a acupuntura utilizada apenas por 2,5% das 

pessoas com problemas de coluna2.  

 É importante ressaltar que o problema crônico de coluna pode gerar impacto 

financeiro significativo para quem é acometido pela disfunção, uma vez que pessoas com esse 

problema tendem a acumular menos bens materiais quando comparadas com as pessoas que 

não o apresentam, provavelmente devido aos gastos financeiros com o tratamento de uma 

patologia crônica26. 

Dentre os problemas crônicos de coluna, estão as dores persistentes no pescoço 

ou cervicalgias, que causam incapacidade na população economicamente ativa27,28,29,30.  

O estresse31,32,33, sedentarismo e o uso de computadores no ambiente de 

trabalho associado à má postura30,34 são fatores que podem predispor à ocorrência de 

cervicalgia. Outros estudos indicam ainda associações significativas de cervicalgia com maior 

ocorrência entre as mulheres (OR = 2,4; IC 95% = 0,9 - 6,5)35, e com movimento repetitivo de 

dos membros superiores (OR = 1,6; IC 95% = 1,0 - 2,6) 31. 

Considerado também problema crônico de coluna, a ciatalgia é causada por 

lesão compressiva das raízes da coluna vertebral ou dos gânglios da raiz dorsal e nervos 
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periféricos, o que induz a dor crônica36. Revisões sistemáticas com estudos coortes indicam 

que fatores como aumento da idade, gênero, tabagismo, carga de trabalho e déficits 

neurológicos estão associados às dores ciáticas37,38,39. 

Disfunções nas vértebras ou nos discos interverterbrais, também são 

considerados problemas crônicos de coluna, provocando dor vertebrogênica, que gera 

incapacidades precoces e persistentes40,41. Dependendo da gravidade dos sintomas clínicos e 

do grau de alterações degenerativas no disco intervertebral é necessária a realização de 

tratamento conservador ou até mesmo cirurgia42. 

A dor lombar ou lombalgia, disfunção mais frequente na literatura quando se 

trata de problema crônico de coluna, é definida como dor e desconforto localizados entre a 

margem costal e a prega glútea inferior, com ou sem dor em membro inferior43. É uma das 

principais morbidades que geram ônus à saúde pública tanto no mundo44, quanto no Brasil45, 

uma vez que engloba tanto custos diretos, como os cuidados em saúde, quanto indiretos, 

como a aposentadoria por invalidez19 . 

De acordo com estudos46,47,48 recentes, os principais fatores de risco associados 

à lombalgia são, sexo, idade, obesidade49 genética, estresse, ansiedade e depressão,  

tabagismo50  e fatores psicossociais, como insatisfação no trabalho, insatisfação com a renda e 

ambientes de trabalho desagradáveis51 . 

No estudo realizado por Ferreira et al. (2010)45, os autores verificaram que a 

procura por tratamento é mais comum em mulheres e em indivíduos com queixa de 

lombalgia, que apresentam maior incapacidade, e com episódios mais dolorosos45. Um estudo 

coorte realizado na Austrália no período de 2011 a 2015 mostrou que a exposição transitória a 

uma série de fatores psicossociais, como cansaço e estresse físicos, e físicos, como tarefas 

manuais, má postura, exercícios físicos de intensidade moderada a vigorosa, aumentaram 

significativamente o risco de lombalgia52.  

A literatura aponta que a ansiedade e a depressão são comuns em pacientes 

com dor lombar crônica53,54 e que estes sintomas se acentuam em pacientes que são 

submetidas à cirurgia de coluna como alternativa de tratamento, sobretudo na fase de pré-

operatório, em que a prevalência de depressão é duas a três vezes maior em pacientes com dor 

nas costas do que na população em geral54. Assim, ansiedade e depressão podem estar 

associadas com resultados cirúrgicos ruins, dificultando a reabilitação completa pós-cirúrgica 

e um bom prognóstico da doença55. 

A prevalência de dor lombar crônica precisa ser levada em consideração pelo 

fato de gerar grande limitação das atividades, propiciar o aumento da demanda por serviços de 
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saúde56 e, consequentemente, favorecer a elevação dos custos referentes aos cuidados em 

saúde, bem como implicações socioeconômicas pelo fato de serem recorrentes57. 

No Brasil, segundo dados da Previdência Social, aproximadamente 30 por 100 

mil contribuintes em 2007 foram aposentados por invalidez devido acometimento por dor na 

coluna, sendo esse número maior entre os homens e em indivíduos com mais idade, isso se 

justifica pelo fato dos homens serem maioria dos beneficiários e terem idade entre 50 e 64 

anos19. 

Nesse sentido, o problema crônico de coluna, engloba diversas disfunções do 

sistema musculoesquelético, tem alta prevalência na população brasileira, gera incapacidade, 

redução da funcionalidade, comprometimento na qualidade de vida dos indivíduos, além de 

aumentar a procura por tratamento médico e multidisciplinar, causando também afastamentos 

dos postos de trabalho58, e em situações mais graves pode levar à aposentadoria por 

invalidez19. 
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2.2 ACOMETIMENTO DE PROBLEMA CRÔNICO DE COLUNA EM MULHERES EM 

IDADE FÉRTIL  

 
A situação de saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o 

meio ambiente, o lazer, a alimentação e as condições de trabalho, moradia e renda59. Neste 

sentido, na análise das condições de saúde das populações é importante considerar o fato de 

que determinados problemas afetam de maneira distinta homens e mulheres60.  

As mulheres vivem mais do que os homens, porém adoecem mais 

frequentemente, e essa vulnerabilidade feminina em relação a certas doenças e causas de 

morte pode estar relacionada pela discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com 

as responsabilidades das atividades domésticas. Além desses fatores, outras variáveis como 

raça, etnia e situação de pobreza contribuem para o aumento dessa desigualdade59.  

Nos sistemas de saúde, de forma tradicional, prioriza-se o cuidado da mulher 

no campo da saúde reprodutiva, com foco na atenção ao pré-natal, parto, puerpério e 

planejamento reprodutivo. No entanto, o atendimento integral das mulheres – com 

acolhimento de suas demandas e necessidades, garantia do acesso e respostas a contento – 

ainda está em processo de consolidação61.  

É importante ressaltar que durante a idade fértil da mulher ocorrem uma série 

de alterações anatômico-fisiológicas que são características da puberdade, período gestacional 

e climatério. A idade fértil da mulher brasileira, corresponde a faixa etária de 10 a 49 anos62. 

Nesse período, a maioria das mulheres têm a necessidade de conciliar as funções profissionais 

com as relacionadas para o cuidado da família e do lar, essa dupla ou até tripla jornada de 

trabalho gera reflexos em sua saúde59, como a maior prevalência de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) quando comparadas com os homens1.  

Segundo a PNS2, a carga de morbidade das DCNT no Brasil é elevada, e cerca 

de 45% da população declara pelo menos uma doença crônica, e as mulheres relatam mais 

DCNT que os homens. Além disso, a hipertensão arterial foi a doença mais referida, com 

prevalência de 24,2%, seguida por problema crônico de coluna (21,1%), depressão (10,9%), 

artrite ou reumatismo (9,0%), diabetes (7,0%).  

Durante o período gestacional a mulher passa por várias modificações 

corporais com o objetivo de nutrir, acomodar e permitir o desenvolvimento sadio do feto63. 

Essas mudanças têm início na concepção e afetam todos os sistemas do organismo materno, 

ocorrendo alterações hematológicas, cardíacas, renais, endócrinas e sistemas respiratório e 

digestório63. Entretanto, as mudanças no sistema musculoesquelético são as que mais estão 
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relacionadas ao problema crônico de coluna, pois ocorrem na gestação adaptações da postura 

materna, sobrecarregando as articulações da coluna vertebral, sobretudo a lombossacra e 

favorecendo o surgimento de lombalgia na gestante61.  

O climatério é um fenômeno endócrino resultante do esgotamento de folículos 

ovarianos, que tem início entre 35 e 40 anos, caracterizado por um declínio do hormônio 

estrogênio64. Corresponde a uma fase da vida com limites imprecisos em que ocorre a 

transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo64. Nessa fase da vida da mulher, 

devido a diminuição do estrógeno e consequente perda de massa óssea, por deterioração da 

microarquitetura nos tecidos ósseos, pode ocorrer a osteoporose, levando a uma maior 

fragilidade óssea e consequente aumento do risco de fratura65, podendo causar dor e limitar a 

funcionalidade66.  

Em se tratando de problema crônico de coluna, a maior prevalência de dor 

lombar crônica em mulheres pode ser explicada pelas diferenças biológicas em relação aos 

homens. As mulheres têm menor eficiência na habituação dolorosa e maior suscetibilidade 

para desenvolver a dor evocada por estímulo químico67, por estímulo mecânico67, bem como 

mecanismos inibitórios menos eficientes para controlar a dor difusa68 do que os homens. 

Outros mecanismos que são relacionados ao problema crônico de coluna são as flutuações 

hormonais que ocorrem no período menstrual, gestação e na menopausa, além da constituição 

musculoesquelética69.   

Logo, sabendo que o problema crônico de coluna tem alta prevalência, gera 

custos para a saúde pública e previdência social, tem repercussões negativas para a saúde dos 

indivíduos acometidos pela disfunção, ocasiona incapacidades relacionadas ao trabalho e à 

realização de atividades cotidianas, é necessário compreender os fatores associados ao seu 

desenvolvimento, sobretudo em mulheres em idade fértil, com a finalidade de favorecer a 

elaboração de ações em saúde específicas com o objetivo de reduzir as consequências 

causadas pelo problema crônico de coluna.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 Identificar os fatores associados ao problema crônico de coluna entre as mulheres 

brasileiras em idade fértil.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Verificar a prevalência de problema crônico de coluna entre mulheres em idade fértil 

no Brasil; 

 Apresentar as características sociodemográficas, hábitos de vida, histórico 

reprodutivo, estado nutricional, diagnóstico de depressão e auto percepção de saúde de 

mulheres brasileiras em idade fértil;  

 Analisar a associação de fatores sociodemográficos, hábitos de vida, histórico 

reprodutivo, estado nutricional, diagnóstico de depressão e auto percepção de saúde à 

prevalência de problema crônico de coluna em mulheres em idade fértil avaliadas na 

Pesquisa Nacional de Saúde (2013).   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este é um estudo transversal realizado com dados de mulheres em idade fértil 

da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do módulo Estilos de Vida da PNS (2013)2. A PNS foi 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o 

Ministério da Saúde. A população de estudo foi composta por moradores de domicílios 

particulares do Brasil, exceto os localizados nos setores censitários especiais (quartéis, bases 

militares, alojamentos, acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, 

presídios, cadeias, asilos, orfanatos, conventos e hospitais).  

A PNS teve amostra total de 60.202 pessoas maiores de 18 anos, o plano 

amostral empregado foi o de amostragem por conglomerado em três estágios de seleção 

(setores, as famílias e indivíduos) 70. Na PNS foram entrevistadas mulheres com idade entre 

18 a 101 anos. Para o presente estudo, foi composta uma subamostra de mulheres em idade 

fértil, consideradas nesse trabalho na faixa etária de 18 a 49 anos, uma vez que a PNS não 

avaliou mulheres abaixo de 18 anos, resultando em 22.621 mulheres em idade fértil de todo o 

Brasil.   

No primeiro estágio, a seleção das unidades primárias de análise foi obtida por 

amostragem aleatória simples selecionada previamente na amostra mestra. No segundo, foi 

selecionado – por amostragem aleatória simples – um número fixo de domicílios particulares 

permanentes em cada uma das unidades primárias de análises selecionada no primeiro estágio. 

No terceiro estágio, dentro de cada domicílio da amostra, um morador com 18 anos ou mais 

de idade foi selecionado – também por amostragem aleatória simples – para responder à 

terceira parte (individual) do questionário. Essa seleção foi feita baseando-se em uma lista de 

moradores elegíveis, construída no momento da entrevista.70. 

 A organização e a coordenação do trabalho de campo ocorreram sob a 

responsabilidade do IBGE. Todos os agentes de coleta de informações, supervisores e 

coordenadores da PNS foram capacitados para compreender detalhadamente toda a pesquisa. 

Foi preparado material instrutivo que auxiliou a equipe de campo a compreender o que o 

estudo objetivava estabelecer com cada uma das questões e medidas incluídas na PNS².  

Sobre a coleta de informações, os entrevistadores foram adequadamente 

treinados para fazer as entrevistas em computadores de mão, PDAs (Personal Digital 

Assistance) e para executar todas as medidas necessárias, a saber: peso, altura, circunferência 

da cintura e pressão arterial².  
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As entrevistas foram agendadas nas datas e horários mais convenientes para os 

informantes, prevendo-se duas ou mais visitas em cada domicílio. Todas as entrevistas foram 

realizadas no período entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014².  

O questionário aplicado foi dividido em três partes, as duas primeiras 

destinadas a perguntas sobre características do domicílio, situação socioeconômica e de saúde 

dos moradores; a terceira foi individual e direcionada ao morador de 18 anos ou mais 

previamente selecionado. Nela foram respondidas perguntas sobre morbidade e estilo de 

vida71. 

A variável dependente analisada foi a prevalência de problema crônico de 

coluna, investigada por meio da pergunta: “O(a) sr.(a) tem problema crônico de coluna, como 

dor crônica nas costas ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou 

disco?”, que tinha duas opções de resposta: sim ou não. Em relação às variáveis 

independentes, foram analisados os itens sóciodemográficos, hábitos de vida, histórico 

reprodutivo, estado nutricional e diagnóstico de doenças.  

As variáveis sociodemográficas foram categorizadas da seguinte forma: a) 

Idade em anos, em faixas etárias, agrupadas em 18-26, 27-32, 33-39, 40-49; b) Escolaridade: 

sem instrução, até o ensino fundamental completo, ensino médio incompleto e completo, 

ensino superior incompleto ou mais; c) Raça ou cor da pele: branca para as mulheres que se 

autodeclaram brancas, e preta, amarela, parda ou indígena para as mulheres que se 

autodeclaram com essas raças; d) Situação conjugal: vive ou não com cônjuge/companheiro; 

e) Ocupação: ter ou não um trabalho. 

Sobre os hábitos de vida: a) Atividade física: ativo fisicamente ou não, para 

essa classificação foi construído um escore semanal de prática de atividade física, no qual o 

tempo despendido nas atividades foi multiplicado pelo número de dias e o ponto de corte foi a 

prática ou não de 150 minutos ou mais por semana72;  b) Tratamento para problema crônico 

de coluna: ter realizado ou não fisioterapia por causa do problema crônico de coluna e ter 

tomado ou não injeção/medicação para o problema crônico de coluna; c) Tabagismo: sim ou 

não; d) Assistir televisão: menos de 2 horas e maior ou igual a 2 horas.  

Em relação ao histórico reprodutivo, a) Número de partos: nenhum, até dois, e 

três ou mais.  

 Quanto aos fatores de risco metabólicos, a) classificação da massa corporal 

utilizando o Índice de Massa Corporal (IMC) foi dividido em quatro categorias: magreza e 

eutrofia (≤ 24.9 kg/m²), sobrepeso (>24,99 e ≤ 29,99 kg/m²), obesidade grau I (>29,99 e ≤ 

34,99 kg/m²), obesidade grau II e III (>34,99 kg/m²); b) risco para doenças cardiovasculares 
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pela circunferência da cintura (CC)73, dividido em três categorias ≤ 80 cm risco diminuído 

para doenças cardiovasculares, 80-88 cm risco aumentado para doenças cardiovasculares, > 

88 cm risco aumentado para doenças cardiovasculares c) razão entre a circunferência da 

cintura e a estatura (RCE)74: <0,5 risco diminuído para doenças cardiovasculares e >0,5 risco 

aumentado para doenças cardiovasculares.  

Sobre o diagnóstico de doenças utilizou-se como parâmetro a depressão: a) 

diagnóstico ou não de depressão realizado pelo médico.   

Na percepção do estado de saúde, utilizou-se autoavaliação de saúde 

estratificada da seguinte forma: “muito boa e boa” para as mulheres que autoavaliaram sua 

saúde como muito boa e boa, e “regular, ruim e muito ruim” para as mulheres que 

autoavaliaram sua saúde como regular, ruim e muito ruim.  

Para análise dos dados, realizou-se uma análise descritiva na qual foram 

estimadas frequências simples e relativas das variáveis independentes e dependente de acordo 

com as covariáveis do estudo. As variáveis foram descritas por meio de proporções. Foram 

estimados a prevalência de apresentar problema crônico de coluna, as Odds Ratio (OR) e 

respectivos intervalos de confiança (IC95%) das covariáveis por meio da regressão logística. 

A análise foi realizada no módulo survey para amostras complexas do 

programa Stata versão 9.0 (StataCorp., CollegeStation, EUA). 

A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob o número 328.159 em 26 de junho de 2013. Todos 

os indivíduos entrevistados foram consultados, esclarecidos e aceitaram participar da pesquisa 

mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5. RESULTADOS 

 

Foram incluídas na presente análise 22.621 mulheres com idade entre 18 e 49 

anos, dentre as quais a prevalência de ter problema crônico de coluna foi de 14,8% (n=3.355). 

A maioria das mulheres se autodeclararam como preta, amarela, parda ou indígena (62,7%), 

viviam com cônjuge ou companheiro (61%), possuíam ensino médio (40,5%) e trabalhavam 

no momento da avaliação (59,9%). Em relação aos hábitos de vida, a maioria não era 

tabagista (90,2%) e 80,6% eram sedentárias, pois praticavam menos de 150 minutos de 

atividade física por semana72. Quanto ao estado nutricional, verificou-se 44,7% foram 

classificadas com magreza ou eutrofia e 31,3% das mulheres com sobrepeso. A maioria das 

mulheres tinham risco elevado para doenças cardiovasculares de acordo com a CC (68,9%) e 

RCE (69,2%).  

Sobre as condições de saúde como histórico reprodutivo, verificou-se que a 

maioria das mulheres eram multíparas (50,3%) e no quesito percepção de saúde, observou-se 

que 95,7% das entrevistadas referiram ter saúde muito boa ou boa e 91,7% relataram não ter 

diagnóstico médico de depressão. Todas essas e outras variáveis estão melhor detalhadas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Características sociodemográficas, hábitos de vida, histórico reprodutivo, estado 

nutricional, diagnóstico de depressão e auto percepção de saúde de mulheres em idade fértil. 
Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variável n % 

Idade (anos)   

18-26 5.033 22,3 
27-32 5.648 25,0 

33-39 5.614 24,8 
40-49 6.326 27,9 

Raça/cor   
Branca 8.443 37,3 
Preta, amarela, parda ou indígena 14.178 62,7 

Vive com cônjuge ou companheiro   
Não 8.830 39,0 

Sim  13.791 61,0 
Número de partos   
0 636 2,8 

≤ 2 10.616 46,9 
≥ 3  11.369 50,3 

Escolaridade   
Sem instrução 2.027 9,0 
Até o ensino fundamental completo 8.096 35,8 

Ensino médio completo 9.173 40,5 
Ensino superior completo ou mais  3.325 14,7 

Trabalho   

Não 9.074 40,1 

Sim 13.547 59,9 
Tabagismo   

Não 20.392 90,2 
Sim 2.229 9,8 
Prática de 150 minutos de atividade física por 

semana 

  

Sedentárias 18.226 80,6 

Ativas fisicamente 4.395 19,4 
Assistir televisão   

< 2 horas 9.418 41,6 

≥ 2 horas 13.203 58,4 
IMC (kg/m²)   

≤ 24,99 10.117 44,7 
> 24,99 ≤  29,99 7.087 31,3 
> 29,99 ≤ 34,99 3.086 13,6 

> 34,99 2.331 10,3 
Circunferência da cintura (cm)    

<80 7.026 31,1 
80-88 5.734 25,3 
>88 9.861 43,6 

Razão entre a Circunferência da Cintura e 

Estatura 
  

≤ 0,5 6.958 30,8 
> 0,5 15.663 69,2 
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Diagnóstico médico de depressão   
Não 20.752 91,7 

Sim 1.869 8,3 
Autopercepção de saúde    

Muito boa, boa 21.659 95,7 
Ruim, muito ruim ou regular 962 4,3 

Legenda: IMC = Índice de Massa Corporal.  

 

Sobre o tratamento do problema crônico de coluna realizado pelas mulheres 

brasileiras em idade fértil, verificou-se que a maioria não realizou exercício ou fisioterapia e 

não injeção ou outra medicação para a patologia, conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2: Distribuição dos tipos de tratamentos realizados pelas mulheres em idade fértil com 
problema crônico de coluna. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variável n % 

Exercício ou fisioterapia para Problema 

Crônico de Coluna 

  

Não 2.792 83,2 

Sim 563 16,8 
Injeção ou outra medicação para Problema 

Crônico de Coluna 

  

Não 2.022 60,3 
Sim 1.333 39,7 

 

Por meio da regressão logística verificou-se a associação das variáveis 

independentes no problema crônico de coluna (Tabela 3). Assim, verificou-se que a idade, 

sobretudo na faixa etária de 40-49 anos (OR = 2,70; IC95% = 2,42 – 3,03); viver com 

cônjuge/companheiro (OR = 1,13; IC95% = 1,04 – 1,22); ser tabagista (OR = 1,63, IC95% = 

1,46 – 1,81); ter sobrepeso (OR = 1,33; IC95% = 1,22 – 1,45) ou obesidade, principalmente 

obesidade grau I (OR = 1,53; IC95% = 1,37 – 1,70), ter CC acima de 80cm, sobretudo acima 

de 88cm (OR = 1,46; IC95% = 1,33 – 1,59) e RCE de 0,5 (OR = 1,51, IC95% = 1,39 – 1,65);  

diagnóstico de depressão (OR = 3,07; IC95% = 2,76 – 3,41); má percepção de saúde (OR = 

3,58, IC95% = 3,13 – 4,11);  e multiparidade, especialmente mais de três partos (OR = 1,37; 

IC95% = 1, 07 – 1,75) são fatores de risco para o problema crônico de coluna em mulheres na 

idade fértil. O único fator de proteção encontrado para o problema crônico de coluna foi a 

escolaridade, principalmente em relação às mulheres que tinham grau de instrução até ensino 

médio completo, em que apresentaram 35% menos chances de ter a disfunção (OR= 0,65; 

IC95% = 0,57 – 0,74).  
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Tabela 3. Fatores associados (OR e respectivos IC95%) em mulheres que referiram problema 

crônico de coluna, segundo variáveis selecionadas. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variável OR  IC 95%* 
Idade (anos)   

18-26 1  
27-32 1,39 1,22 – 1,57  
33-39 1,78 1,57 – 2,00 

40 -49 2,70 2,42 – 3,03  
Raça/cor   

Branca 1  
Preta, parda e outras 0,95 0,88 – 1,02 
Vive com cônjuge ou companheiro   

Não 1  
Sim  1,13 1,04 – 1,22 

Número de partos   
0 1  
Até 2 1,34 1,04 – 1,72 

3 ou mais 1,37 1, 07 – 1,75 
Escolaridade   

Sem instrução 1  
Até o ensino fundamental completo 0,84 0,74 – 0,95 
Ensino médio completo 0,65 0,57 – 0,74 

Ensino superior completo ou mais  0,69 0,60– 0,80 
Trabalho   

Não 1  
Sim 1,08 1,00 – 1,16 

Tabagismo   
Não 1  

Sim 1,63 1,46 – 1,81 
Prática de 150 minutos de atividade física por 

semana 
  

Sedentárias 1  
Ativas fisicamente 0,93 0,84 – 1,02 

Hábito de assistir televisão   

< 2 horas 1  

≥ 2 horas 0,93 0,86 – 1,00  

IMC (kg/m²)   

≤ 24,99 1  

> 24,99 ≤  29,99 1,33 1,22 – 1,45 
> 29,99 ≤ 34,99 1,53 1,37 – 1,70 
> 34,99 1,21 1,07 – 1,38 

Circunferência da cintura (cm)   
<80 1  

80-88 1,24 1,12 – 1,37 
>88 1,46 1,33 – 1,59 
Razão entre a Circunferência da Cintura e 

Estatura 

  

≤ 0,5 1  

> 0,5 1,51 1,39 – 1,65 
Diagnóstico médico de depressão   
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Não 1  

Sim 3,07 2,76 – 3,41 
Autopercepção de saúde   

Muito boa, boa 1  
Ruim, muito ruim ou regular 3,58 3,13 – 4,11 
Legenda: IC95%: Intervalo de Confiança de 95%. OR: Odds Ratio. IMC: Índice de Massa Corporal.  
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6. DISCUSSÃO  

 

O problema crônico de coluna no presente estudo teve prevalência de 14,8% 

nas mulheres em idade fértil. Não foram encontrados na literatura estudos englobando a 

prevalência do termo genérico problema crônico de coluna nesse público alvo para fins de 

comparação. Entretanto, foi verificado que a prevalência de lombalgia no Brasil varia de 4,2% 

a 14,7%75, resultado semelhante ao encontrado na Finlândia (4,2%)76 Holanda (19,1%)77 e 

Canadá (19,6%)78.  

 No presente trabalho, associaram-se com problema crônico de coluna 

características sociodemográficas, como aumento da idade; viver com cônjuge ou 

companheiro, ser tabagista; estado nutricional e risco para doenças cardiovasculares, como ter 

sobrepeso e obesidade, CC acima de 80cm e RCE de 0,5; diagnóstico de depressão; 

autopercepção de saúde precária e multiparidade.  

O aumento da faixa etária feminina, sobretudo entre os 40 aos 49 anos (OR = 

2,70, IC95% = 2,42 – 3,03), indicou quase três vezes mais chance de desenvolver problema 

crônico de coluna, o que também foi observado em estudos com dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2003 e em 200879,80. O estudo de Dedicação et al. 

(2017)81  realizado no Sudeste do Brasil com mulheres climatéricas, também verificou que a 

dor musculoesquelética foi mais prevalente em mulheres nessa fase, sendo que a região mais 

afetada foi a lombar (70,97%), seguida pelo joelhos (58,06%) e ombros (47,31%)81.  

No período climatérico, uma possível explicação para a presença da dor 

musculoesquelética pode estar relacionada com as alterações hormonais, especialmente o 

hipoestrogenismo, que pode provocar o desgaste da cartilagem, similar à perda de massa 

óssea que mulheres climatéricas podem apresentar82. Por outro lado, os hormônios sexuais 

fazem parte do processo de modulação da dor, o que predispõe mulheres climatéricas a serem 

mais sensíveis à dor83.  

Outro fator associado para desenvolver o problema crônico de coluna, foi o 

relacionamento com cônjuge ou companheiro (OR = 1,13, IC95% = 1,04 – 1,22). Não foram 

encontrados estudos que abordem diretamente a relação do problema crônico de coluna e com 

ter cônjuge ou companheiro. Em estudo realizado por Dutra et al.(2013) 84 é sugerido que essa 

relação pode ser devido à dupla carga de trabalho, profissional e cuidado com a família e 

afazeres domésticos, que a mulher é submetida, principalmente quando tem um 

relacionamento estável.  
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Quanto ao tabagismo, verificou-se que as mulheres que fumam têm 63% maior 

chance de desenvolver problema crônico de coluna do que as que não fumam, resultado 

semelhante ao encontrado por Malta et al.(2017)85 (OR = 1,59, IC95% = 1,38−1,84). 

Atualmente o tabagismo é reconhecido como fator de risco para doenças cardiovasculares86 e 

já foi também apontado como fator associado à percepção negativa da saúde86. Além disso, 

existem evidências de que fumantes e ex-fumantes tem maior predisposição a desenvolver dor 

crônica, uma vez que a nicotina ativaria o sistema imunológico, predispondo a dor lombar e 

doenças reumáticas, entre outras condições87,88,89.  

No que diz respeito ao histórico reprodutivo, observou-se que quanto maior o 

número de partos, a chance de apresentar problema crônico de coluna aumenta em 37%. Essa 

associação também já foi encontrada em outros estudos que consideram a gravidez e o pós-

parto como fatores explicativos de maior prevalência de dores na coluna entre mulheres18,90,91. 

Isso pode ser explicado pelos hormônios da gravidez, como a relaxina, estrógeno e 

progesterona, que são responsáveis por aumentar a flexibilidade dos ligamentos da coluna e 

quadril e aumento da lordose, aumento das contraturas musculares devido ao aumento do peso 

e à postura, causados pelo crescimento do feto18,91. No puerpério, o problema crônico de 

coluna pode ser atribuído às inadequações posturais ao amamentar, ao peso da criança e 

outros fatores18,91.  

Quanto ao IMC, CC e  RCE verificou-se que quanto maiores a massa corporal 

e adiposidade central, maior a chance de desenvolver problema crônico de coluna, resultado 

semelhante ao encontrado em outros trabalhos85,92, uma vez que mulheres em idade 

reprodutiva e com obesidade apresentaram mais queixa de lombalgia quando comparada às 

mulheres eutróficas92. De acordo com Malta et al.(2017)85, o aumento na massa corpórea 

acarreta sobrecarga na musculatura, processos inflamatórios nos ossos e desgastes do disco 

vertebral, favorecendo o aparecimento de lombalgia e hérnia de disco, entre outras doenças na 

coluna que são associadas a esse problema crônico nessa região85. 

Sobre autopercepção de saúde, observou-se que as mulheres que referiram 

autopercepção de saúde ruim, muito ruim ou regular tem quase quatro vezes mais chances 

(OR = 3,58; IC95% = 3,13 – 4,11) de desenvolver problema crônico de coluna quando 

comparadas às mulheres que referiram sua saúde como boa e muito boa. É válido ressaltar 

que há escassez de estudos sobre o assunto com mulheres em idade reprodutiva, mas resultado 

semelhante ao encontrado neste trabalho foi apontado na literatura93, com mulheres na fase 

climatérica, no qual verificou-se que 54% das mulheres tinham problema crônico de coluna e 

refeririam autopercepção de saúde mais negativa quando comparadas àquelas que refeririam 
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autopercepção de saúde positiva93.  Assim, percebe-se que essa patologia crônica afeta 

diretamente a percepção pessoal de saúde da mulher, podendo afetar a sua qualidade de vida 

no geral. 

O diagnóstico de depressão foi associado a 3 vezes mais chances de ter 

problema crônico de coluna, o que pode ser explicado pelas limitações físicas que esta 

disfunção pode causar. Um estudo realizado com pacientes que sofriam de problema na 

coluna revelou que 12% apresentavam depressão em virtude da morbidade, e que a maioria 

deles tinham expectativa de melhorar com o tratamento94. 

Ao contrário do observado nas variáveis supracitadas, a escolaridade foi 

associada com redução de risco para desenvolver o problema crônico de coluna, em que a as 

mulheres que estudaram até o ensino médio completo apresentaram 35% menos chances de 

apresentar a disfunção, seguido das mulheres com ensino superior completo ou mais (31%) e 

com  ensino fundamental completo (16%). Nesse contexto, dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios80 e em um estudo realizado no Sul do Brasil95 verificaram que 

indivíduos menos escolarizados tinham mais dor crônica. Uma explicação para isso, segundo 

Plouvier et al. (2009)96, é que as pessoas com baixa escolaridade estão mais expostas a más 

condições de vida e trabalho e por isso desenvolvem mais queixas de dor lombar crônica 

quando comparadas às pessoas com maior escolaridade.  

Logo, pode-se afirmar que é imprescindível a assistência a essas mulheres em 

relação a importância da orientação sexual e planejamento familiar tendo em vista que a 

multiparidade tem associação com o problema crônico de coluna, bem como ações de 

prevenção e controle do tabagismo, adoção de hábitos de vida saudáveis, como alimentação 

adequada e prática de atividade física para prevenção ou controle de sobrepeso e obesidade 

diminuindo assim, o risco para desenvolvimento de problema crônico de coluna.   

O presente trabalho apresenta algumas limitações por se tratar de um estudo 

transversal, uma vez que não permite que se façam inferências de causa-efeito em relação ao 

problema crônico de coluna e as variáveis estudadas. Além disso, ainda há uma relativa 

escassez de estudos sobre esse tipo de problema em mulheres, tanto na idade fértil quanto no 

climatério.  

É válido ressaltar que o termo genérico de problema crônico de coluna 

utilizado na PNS dificultou os achados para discutir os resultados encontrados neste estudo, 

uma vez que na literatura estrangeira a maioria dos estudos se referem à dor lombar crônica. 

Percepção semelhante foi observada em Romero et al. (2018)3. 
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Além disso, é importante destacar que no recorte deste trabalho não foi 

avaliado o público feminino com idade inferior a 18 anos, tendo em vista que nesta fase é 

comum crianças e adolescentes apresentarem hábitos posturais incorretos97, permanecendo na 

posição sentada por longos períodos favorecendo o desequilíbrio do sistema músculo-

esquelético98. Dessa forma, mais estudos são necessários para a discussão do tema em 

questão, uma vez que ainda há relativa escassez de trabalhos que abordem causas e fatores 

associados ao problema crônico de coluna, sobretudo em mulheres em idade fértil.   
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7. CONCLUSÃO 

 
Por meio dos resultados do presente estudo pode-se concluir que o problema 

crônico de coluna acometeu 14,8% das mulheres de idade fértil e está associado à 

autopercepção negativa de saúde, bem como o avanço da idade, viver com 

cônjuge/companheiro, tabagismo, multiparidade, sobrepeso e obesidade e diagnóstico de 

depressão. Já a escolaridade foi o único fator associado com redução de risco para o problema 

crônico de coluna nesse público.   

Assim considerando que alguns dos fatores associados à patologia em questão 

podem ser modificáveis, os resultados apresentados neste estudo são pertinentes e podem 

contribuir para incrementar as políticas já implementadas pelo Ministério da Saúde na área de 

assistência aos pacientes com dor99, como também na área de saúde do trabalhador. Uma vez 

que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador100 considera a transversalidade das ações de 

saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença, 

tendo como fundamento a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, incluindo a 

reabilitação.  

Portanto, o desenvolvimento de ações específicas de ações de prevenção para 

esse tipo de patologia poderá contribuir para redução dos impactos na saúde dos indivíduos 

que tem a disfunção, além de diminuir os custos com o tratamento dos pacientes no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, bem como na previdência social, reduzindo o número de 

afastamentos do trabalho e aposentadoria por incapacidade.  
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À PROBLEMA CRÔNICO DE 

COLUNA EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

Prevalence and factors associated with the chronic spinal problem in women of childbearing 

age. 
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RESUMO 

O Problema Crônico de Coluna (PCC) é importante problema de saúde pública. No Brasil, 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) estimaram 27,0 milhões de pessoas (18,5%) que 

referiram PCC, afetando mais mulheres que homens. Este trabalho tem o objetivo de 

identificar, entre as mulheres em idade fértil, os fatores associados ao PCC. Trata-se de um 

estudo transversal realizado com dados da PNS, em que a variável dependente foi a 

prevalência de PCC, e os fatores associados incluíram itens sociodemográficos, hábitos de 

vida, histórico reprodutivo, estado nutricional, diagnóstico de depressão e percepção de saúde. 

Foram avaliadas 22.621 mulheres com idade entre 18 e 49 anos e dessas, 14,8% referiram ter 

PCC. Os fatores de risco analisados foram: aumento da faixa etária; viver com 

cônjuge/companheiro; multiparidade; ser tabagista; sobrepeso ou obesidade, ter 

Circunferência da Cintura (CC) acima de 80cm e índice Circunferência/Estatura (C/E) acima 

de 0,5; autopercepção de saúde negativa; e diagnóstico de depressão. O único fator de 
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proteção encontrado foi escolaridade. As associações observadas concluem que idade, viver 

com cônjuge/companheiro, tabagismo, multiparidade, sobrepeso e obesidade, risco 

aumentado para doenças cardiovasculares, diagnóstico de depressão e auto percepção de 

saúde negativa estão associados ao desenvolvimento de PCC em mulheres de idade fértil no 

Brasil.  

Palavras-Chave: Dor crônica, coluna vertebral, mulheres.  

Abstract 

The Chronic Spinal Problem (PCC) is an important public, economic and social health 

problem. In Brazil, data from the National Health Survey (PNS -2013) estimated 27.0 million 

people 18 years of age or older (18.5%) who reported CCP, affecting more women than men. 

This study aims to identify, among women of childbearing age, the factors associated with 

PCC. It is a cross-sectional study conducted with data from the PNS, in which the dependent 

variable analyzed was the prevalence of a chronic spinal problem, and associated factors 

included socio-demographic items, life habits, reproductive history, nutritional status, 

diagnosis of depression and perception of health. A total of 22,621 women aged 18-49 years 

were evaluated, 14.8% of whom reported having PCC. The risk factors studied were: increase 

in age; living with spouse / partner; multiparity; be a smoker; being overweight or obese, 

having Waist Circumference (CC) above 80cm and Circumference / Height (C/E) index 

above 0.5; self-perception of health as bad, very bad or regular; and diagnosis of depression. 

The only protective factor found was schooling. The observed associations show that age, 

living with spouse / partner, smoking, multiparity, overweight and obesity, increased risk for 

cardiovascular diseases, diagnosis of depression and self-perception of negative health are 

associated with the development of PCC in women of childbearing age.  

Key-Words: Chronic Pain; Spine; Women. 
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INTRODUÇÃO: 

O problema crônico de coluna (PCC) apesar de não ser fatal, se constitui um 

importante problema de saúde pública1,2,3 econômico e social 4,5 . Também denominados de 

‘dores nas costas’, o problema crônico de coluna engloba as cervicalgias, dores torácicas, 

ciáticas, transtornos dos discos intervertebrais, espondiloses, radiculopatias, e as dores 

lombares6.  

No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013)7, foram 

estimados aproximadamente 27,0 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade (18,5%) 

que referiram PCC, dado similar ao observado em outros países8, sendo mais prevalente entre 

as mulheres e entre indivíduos com idade acima de 60 anos. De acordo com Romero et al9 a 

idade média de início das queixas de PCC no Brasil é aos 35 anos e chega a acometer até 

28,1% da população com 60 anos9.  

Considerada uma das queixas comumente relatadas pela população adulta, o 

PCC pode gerar incapacidade, redução da funcionalidade, e afastamentos do trabalho10. Por 

conseguinte, compromete a qualidade da vida, acarreta maior busca por atendimento 

médico11,12, e tem sido uma das principais causas de aposentadoria por invalidez13.  

A literatura indica um conjunto de fatores associados aos PCC, como os 

sociodemográficos que incluem idade, sexo, renda e escolaridade; comportamentais que se 

refere ao tabagismo, sedentarismo, exposições ocorridas nas atividades cotidianas, como 

trabalho físico extenuante, vibração, posição viciosa, movimentos repetitivos; além de outros 

fatores, por exemplo a obesidade14.  

Em conformidade em com os dados da PNS, diversos estudos 

internacionais15,16,17,18, apontam a desigualdade de gênero pelo PCC, tendo uma prevalência 

maior entre as mulheres, devido a constituição musculoesquelética e as atividades diárias 
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desempenhadas por elas19. Osteoporose, menstruação, gravidez e fatores culturais também são 

fatores que podem estar relacionados com a maior prevalência de PCC entre as  mulheres 20. 

É importante ressaltar que a vida da mulher é marcada por alterações 

anatômico-fisiológicas especificas, na puberdade, gestação e climatério21 que podem 

favorecer o surgimento de PCC. Além disso, a mulher durante a idade fértil geralmente tem 

dupla jornada de trabalho tendo que responder simultaneamente às demandas do trabalho 

remunerado e doméstico-familiar22, o que gera reflexos em sua saúde23, como a maior 

prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dentre elas hipertensão 

arterial, PCC, depressão, artrite ou reumatismo e diabetes 7.  

Embora o tema sobre PCC seja relevante, ainda não existem estudos 

representativos da população brasileira sobre a utilização de tratamentos para essa 

morbidade9. Segundo Frasson24, o tratamento conservador da dor lombar deve abordar, 

preferencialmente, tratamento medicamentoso, exercícios, terapia manual, educação, 

abordagem biopsicossocial e terapia cognitivo-comportamental.  

 Os tratamentos para o PCC geram ônus tanto para a saúde pública, devido a 

necessidade de exames, medicamentos, fisioterapia, internações e cirurgias25,26, quanto para a 

economia, especificamente relacionado à Previdência Social, uma vez há elevadas taxas de 

licenças de saúde devido afastamento do trabalho27 e aposentadoria por invalidez relacionada 

à dor na coluna no Brasil13. 

Dessa forma, o PCC representa um problema de saúde pública1,2,3 que tem 

impacto na vida profissional das pessoas que tem esse diagnóstico13, sobretudo em mulheres, 

devido aos fatores genéticos, físicos e culturais20 que às predispõem à morbidade. Assim, 

tendo em vista a relevância do tema em questão, a escassez de estudos no Brasil sobre o 

assunto, este trabalho tem o objetivo de identificar, entre as mulheres em idade fértil, a 

prevalência e os fatores associados  ao PCC.  
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MÉTODOS:  

Este é um estudo transversal realizado com dados da Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) do módulo Estilos de Vida da PNS (2013)7. A PNS foi desenvolvida pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde. 

A população de estudo foi composta por moradores de domicílios particulares do Brasil, 

exceto os localizados nos setores censitários especiais (quartéis, bases militares, alojamentos, 

acampamentos, embarcações, penitenciárias, colônias penais, presídios, cadeias, asilos, 

orfanatos, conventos e hospitais).  

A amostragem da PNS é caracterizada por uma subamostra da amostra mestra 

do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD do IBGE, cuja abrangência geográfica 

é constituída pelos setores censitários da Base Operacional Geográfica do Censo Demográfico 

2010, exceto aqueles com número muito pequeno de domicílios e os setores especiais. 

A PNS teve amostra total de 60.202 pessoas maiores de 18 anos, o plano 

amostral empregado foi o de amostragem por conglomerado em três estágios de seleção 

(setores, as famílias e indivíduos) 28.  

No primeiro estágio, a seleção das unidades primárias de análise foi obtida por 

amostragem aleatória simples selecionada previamente na amostra mestra. No segundo, foi 

selecionado – por amostragem aleatória simples – um número fixo de domicílios particulares 

permanentes em cada uma das unidades primárias de análises selecionada no primeiro estágio. 

No terceiro estágio, dentro de cada domicílio da amostra, um morador com 18 anos ou mais 

de idade foi selecionado – também por amostragem aleatória simples – para responder à 3a 

parte (individual) do questionário. Essa seleção foi feita baseando-se em uma lista de 

moradores elegíveis, construída no momento da entrevista28. 

O questionário aplicado foi dividido em três partes, as duas primeiras 

destinadas a perguntas sobre características do domicílio, situação socioeconômica e de saúde 
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dos moradores; a terceira foi individual e direcionada ao morador de 18 anos ou mais 

previamente selecionado, nela foram respondidas perguntas sobre morbidade e estilo de 

vida29. 

Na PNS foram avaliadas mulheres de 18 a 101 anos. No presente estudo, foram 

consideradas mulheres em idade fértil na faixa etária de 18 a 49 anos, uma vez que a PNS não 

avaliou mulheres abaixo de 18 anos, limite superior à classificação de mulheres em idade 

fértil no Brasil, que é de 10 a 49 anos 30.  Portanto, no total, foram avaliadas 22.621 mulheres 

em idade fértil de todo o Brasil.  

A variável dependente analisada foi a prevalência de PCC, investigada por 

meio da pergunta: “O(a) sr.(a) tem problema crônico de coluna, como dor crônica nas costas 

ou no pescoço, lombalgia, dor ciática, problemas nas vértebras ou disco?”, que tinha duas 

opções de resposta: sim ou não.  

As variáveis independentes incluíram itens sóciodemográficos, hábitos de vida, 

histórico reprodutivo, estado nutricional e diagnóstico de doenças, categorizadas da seguinte 

forma: a) Idade, em anos, 18-26, 27-32, 33-39, 40-49; b) Escolaridade: sem instrução, até o 

ensino fundamental completo, ensino médio incompleto e completo, ensino superior 

incompleto ou mais;  c) Raça ou cor da pele: branca para as mulheres que se autodeclaram 

brancas, e preta, amarela, parda ou indígena para as mulheres que autodeclaram preta, 

amarela, parda ou indígena; d) Situação conjugal: viver ou não com cônjuge/companheiro; e) 

Ocupação: ter ou não um trabalho. 

Sobre os hábitos de vida como fatores de risco e proteção: a) Atividade física:  

ter praticado ou não atividade física nos último três meses e, além disso, foi construído um 

escore semanal de prática de atividade física, no qual o tempo despendido nas atividades foi 

multiplicado pelo número de dias e o ponto de corte foi a prática ou não de 150 minutos ou 

mais por semana31;  b) Tratamento para PCC: ter realizado ou não fisioterapia por causa do 
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PCC e ter tomado ou não injeção/medicação para o PCC; c) Tabagismo: hábito de fumar ou 

não; d) Assistir televisão: menos de 2 horas e maior ou igual a 2 horas.  

Em relação ao histórico reprodutivo, a) Número de partos: nenhum, até dois, e 

três ou mais.  

Quanto aos fatores de risco metabólicos, a) classificação da massa corporal 

utilizando o Índice de Massa Corporal (IMC): magreza e eutrofia (≤ 24.9 kg/m²), sobrepeso 

(>24,99 e ≤ 29,99 kg/m²), obesidade grau I (>29,99 e ≤ 34,99 kg/m²), obesidade grau II e III 

(>34,99 kg/m²)  b) circunferência da cintura (CC)32: c) Razão cintura/estatura (C/E)33: <0,5 

risco diminuído para doenças cardiovasculares e >0,5 risco diminuído para doenças 

cardiovasculares.  

Sobre o diagnóstico de doenças utilizou-se como parâmetro a depressão: a) 

diagnóstico ou não de depressão realizado pelo médico.   

Na percepção do estado de saúde, utilizou-se autoavaliação de saúde 

estratificada da seguinte forma: muito boa e boa para as mulheres que autoavaliaram sua 

saúde como muito boa e boa, e regular, ruim e muito ruim para as mulheres que 

autoavaliaram sua saúde como regular, ruim e muito ruim.  

A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob o número 328.159 em 26 de junho de 2013. Todos 

os indivíduos entrevistados foram consultados, esclarecidos e aceitaram participar da pesquisa 

mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Realizou-se uma análise descritiva na qual foram estimadas frequências 

simples e relativas das variáveis independentes e dependente de acordo com as covariáveis do 

estudo. As variáveis foram descritas por meio de proporções. Foram estimadas a prevalência e 

razões de prevalência de apresentar problema crônico de coluna de acordo com as covariáveis 

por meio da regressão logística. 
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A análise foi realizada no módulo survey para amostras complexas do Stata 

versão 9.0 (StataCorp., CollegeStation, EUA). 

 
RESULTADOS 

 

Foram avaliadas 22.621 mulheres com idade entre 18 e 49 anos, entre as quais 

3.355 (14,8%) referiram ter PCC. A maioria das mulheres se autodeclararam como preta, 

parda, amarela ou indígena (62,7%), viviam com cônjuge ou companheiro (61%), estudaram 

até o ensino médio completo (40,5%) e trabalhavam no momento da avaliação (59,9%) 

(Tabela 1).  

Em relação aos hábitos de vida, maioria não era tabagista (90,2%) e 80,6% 

eram sedentárias pois praticavam menos de 150 minutos de atividade física por semana  

(Tabela 1). Quanto ao estado nutricional, verificou-se 44,7% eram eutróficas e 31,3% estavam 

com sobrepeso. A maioria das mulheres (69,2%) possuíam elevado risco para doença 

cardiovascular de acordo a razão cintura/estatura33 (Tabela 1). 

Sobre as condições de saúde como histórico reprodutivo, verificou-se que a 

maioria das mulheres eram multíparas (50,3%); no quesito da percepção de saúde, observou-

se que a maioria das entrevistadas referiram ter saúde muito boa ou boa (95,7%); e 91,7% das 

entrevistadas referiram não ter diagnóstico médico de depressão (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas, hábitos de vida, histórico reprodutivo, estado 
nutricional, diagnóstico de depressão e auto percepção de saúde de mulheres em idade fértil 

que referiram Problema Crônica de Coluna. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013.  

Variável N % 
Problema crônico de coluna   

Não 19.266 85,2 

Sim 3.355 14,8 
Idade (anos)   

18-26 5.033 22,3 
27-32 5.648 25,0 
33-39 5.614 24,8 

40 ou mais 6.326 27,9 
Raça/cor   

Branca 8.443 37,3 
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Preta, parda e outros 14.178 62,7 

Vive com cônjuge ou companheiro   
Não 8.830 39,0 

Sim  13.791 61,0 
Escolaridade   
Sem instrução 2.027 9,0 

Até o ensino fundamental completo 8.096 35,8 
Ensino médio completo 9.173 40,5 

Ensino superior completo ou mais  3.325 14,7 
Trabalho   

Não 9.074 40,1 
Sim 13.547 59,9 

Atividade física nos últimos 3 meses    
Não 16.738 74,0 
Sim 5.883 26,0 

Prática de 150 minutos de atividade física por 

semana 
  

Não 18.226 80,6 
Sim 4.395 19,4 

Exercício ou fisioterapia para PCC   

Não 2.792 83,2 
Sim 563 16,8 

Injeção ou outra medicação para PCC   

Não 2.022 60,3 
Sim 1.333 39,7 

Tabagismo   

Não 20.392 90,2 
Sim 2.229 9,8 

Assistir TV   

< 2 horas 9.418 41,6 

≥ 2 horas 13.203 58,4 
Número de partos   

0 636 2,8 

≤ 2 10.616 46,9 
≥ 3  11.369 50,3 

IMC   

≤ 24,99 10.117 44,7 
> 24,99 ≤  29,99 7.087 31,3 

> 29,99 ≤ 34,99 3.086 13,6 
> 34,99 2.331 10,3 

Circunferência da cintura    
<80 7.026 31,1 

80-88 5.734 25,3 

Índice circunferência/estatura   
≤ 0.5 6.958 30,8 

> 0,5 15.663 69,2 

Diagnóstico médico de depressão   
Não 20.752 91,7 

Sim 1.869 8,3 
Saúde autorrereferida   
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     Muito boa, boa 21.659 95,7 

Ruim, muito ruim ou regular 962 4,3 

 

 

Dentre as variáveis estudadas verificou-se que faixa etária (todas as faixas 

etárias acima de 27 anos, sendo mais elevada na faixa dos 40 aos 49 anos); viver com 

cônjuge/companheiro (OR = 1,13; IC95% = 1,04 – 1,22); ser tabagista (OR = 1,63, IC95% = 

1,46 – 1,81); multiparidade (OR = IC95% = ); ter sobrepeso (OR = IC95% = ) ou obesidade 

(OR = IC95% = ), ter CC acima de 80cm e índice C/E acima de 0,5 (OR = 1,51, IC95% = 

1,39 – 1,65);  má percepção de saúde (OR = 3,58, IC95% = 3,13 – 4,11); e diagnóstico de 

depressão (OR = IC95% = ) são fatores de risco para o PCC em mulheres na idade fértil. O 

único fatore de proteção o PCC foi a escolaridade (OR = 0,69; IC95% = 0,60 – 0,80) (Tabela 

2).   

As variáveis raça/cor, trabalho, prática de atividade física nos últimos 3 meses, 

prática de atividade física semanal igual ou superior a 150 minutos, assistir TV por mais de 

duas horas não estiveram associadas com o desfecho (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Fatores associados (OR e respectivos IC95%) em mulheres que referiram Problema 

Crônico de coluna, segundo variáveis selecionadas. Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013. 

Variável OR  IC 95%* 
Idade (anos)   

18-26 1  
27-32 1,39 1,22 – 1,57  

33-39 1,78 1,57 – 2,00 
40 -49 2,70 2,42 – 3,03  

Raça/cor   

Branca 1  
Preta, parda e outras 0,95 0,88 – 1,02 

Vive com cônjuge ou companheiro   
Não 1  
Sim  1,13 1,04 – 1,22 

Escolaridade   
Sem instrução 1  
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Até o ensino fundamental completo 0,84 0,74 – 0,95 

Ensino médio completo 0,65 0,57 – 0,74 
Ensino superior completo ou mais  0,69 0,60– 0,80 

Trabalho   

Não 1  

Sim 1,08 1,00 – 1,16 
Atividade física nos últimos 3 meses   

Não 1  
Sim 1,03    0,94 – 1,12 

Prática de 150 minutos de atividade física por 

semana 

  

Não 1  

Sim 0,93 0,84 – 1,02 
Tabagismo   

Não 1  

Sim 1,63 1,46 – 1,81 
Hábito de assistir TV   

< 2 horas 1  

≥ 2 horas 0,93 0,86 – 1,00  
Número de partos   

0 1  

Até 2 1,34 1,04 – 1,72 

3 ou mais 1,37 1, 07 – 1,75 
IMC   

≤ 24,99 1  

> 24,99 ≤  29,99 1,33 1,22 – 1,45 
> 29,99 ≤ 34,99 1,53 1,37 – 1,70 

> 34,99 1,21 1,07 – 1,38 

Circunferência da cintura    
<80 1  

80-88 1,24 1,12 – 1,37 
>80 1,46 1,33 – 1,59 

Índice circunferência/altura   

≤ 0.5 1  
> 0,5 1,51 1,39 – 1,65 

Autopercepção de saúde    
     Muito boa, boa 1  

Ruim, muito ruim ou regular 3,58 3,13 – 4,11 

Diagnóstico médico de depressão   
Não 1  

Sim 3,07 2,76 – 3,41 
Legenda: IC95%: Intervalo de Confiança de 95%. 
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DISCUSSÃO  

Por meio dos dados da PNS verificou-se que das 22.621 mulheres em idade 

fértil avaliadas, 3.355 (14,8%) referiram ter PCC. As características associadas à maior 

prevalência de algum PCC, com a regressão logística, foram: aumento da idade; viver com 

cônjuge ou companheiro, ser tabagista; multiparidade; ter sobrepeso e obesidade; ter CC 

acima de 80cm e índice C/E acima de 0,5, ambos indicando maior risco de doença 

cardiovascular; saúde autorreferida como ruim, muito ruim ou regular quando comparada com 

avaliação muito boa e boa; e diagnóstico de depressão.  

No presente trabalho, o aumento da faixa etária, sobretudo na faixa entre os 40 

aos 49 anos (OR = 2,70, IC95% = 2,42 – 3,03), indicou maior chance de desenvolver PCC, o 

que também foi observado em estudos com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) em 2003 e em 200834,35. Esse fato pode ser devido às mudanças no 

organismo devido ao processo de envelhecimento, como redução da flexibilidade, problemas 

posturais, maior degeneração osteomuscular e, consequentemente, agravamento da dor 36. 

Outro fator risco para desenvolver o PCC, foi o relacionamento com cônjuge 

ou companheiro (OR = 1,13, IC95% = 1,04 – 1,22). Não foram encontrados estudos que 

abordem diretamente a relação do PCC e relacionamento com cônjuge ou companheiro. Em 

estudo realizado por Dutra et al. 37 é sugerido que essa relação pode se devida à dupla carga de 

trabalho, profissional e cuidado com a família e afazeres domésticos) que a mulher é 

submetida, principalmente quando tem um relacionamento estável.  

Quanto ao tabagismo, verificou-se que as mulheres que fumam têm maior 

chance (OR = 1,63) de desenvolver PCC do que as que não fumam, resultado semelhante ao 

encontrado por Malta et al. 2017 (OR = 1,59, IC95% = 1,38−1,84). Atualmente o tabagismo é 

um reconhecido  como fator de risco para doenças cardiovasculares38 e já foi também 

apontado como fator associado à percepção negativa da saúde38. Além disso, existem 
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evidências de que fumantes e ex-fumantes tem maior predisposição a desenvolver dor crônica, 

uma vez que a nicotina ativaria o sistema imunológico, predispondo a dor lombar e doenças 

reumáticas, entre outras condições39,40,41.  

No que diz respeito ao histórico reprodutivo, observou-se que quanto maior o 

número de partos, a chance de apresentar PCC aumenta em 37%. Essa associação também já 

foi encontrada em outros estudos que consideram a gravidez e o pós-parto como fatores 

explicativos de maior prevalência de dores na coluna entre mulheres 26,42,43 Isso pode ser 

explicado pelos hormônios da gravidez, como a relaxina, estrógeno e progesterona, que são 

responsáveis por aumentar a flexibilidade dos ligamentos da coluna e quadril e aumento da 

lordose lombar, aumento das contraturas musculares devido ao aumento do peso e à postura 

causados pelo crescimento do feto.. No puerpério, o PCC pode ser atribuído às inadequações 

posturais ao amamentar, ao peso da criança e outros fatores26,42. 

Quanto ao IMC, CC e relação C/E verificou-se que quanto maiores a massa 

corporal e adiposidade central, maior a chance de desenvolver PCC, resultado semelhante ao 

encontrado em outros trabalhos, uma vez que mulheres em idade reprodutiva e com obesidade 

apresentaram mais queixa de lombalgia quando comparada às mulheres eutróficas44. De 

acordo com Malta et al.36 o aumento na massa corpórea acarreta sobrecarga na musculatura, 

processos inflamatórios nos ossos e desgastes do disco vertebral, favorecendo o aparecimento 

de lombalgia e hérnia de disco, entre outras doenças na coluna que são associadas ao PCC36.  

Sobre autopercepção de saúde, observou-se que as mulheres que referiram 

autopercepção de saúde ruim, muito ruim ou regular tem 3 vezes mais chances (OR = 3,58, 

IC95% = 3,13 – 4,11) de desenvolver PCC quando comparadas às mulheres que referiram sua 

saúde como boa e muito boa. É válido ressaltar que há escassez de estudos sobre o assunto 

com mulheres em idade reprodutiva, mas resultado semelhante ao encontrado neste trabalho 

foi apontado na literatura45, com mulheres na fase climatérica, onde verificou-se que 54% das 
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mulheres climatéricas avaliadas no estudo que tinham PCC refeririam autopercepção de saúde 

negativa quando comparadas àquelas que refeririam autopercepção de saúde positiva45.    

O diagnóstico de depressão foi associado a 3 vezes mais chances de ter PCC, o 

que pode ser explicado pelas limitações que esta disfunção pode causar. Um estudo realizado 

com pacientes que sofriam de problema na coluna revelou que 12% apresentavam depressão 

em virtude da morbidade, e que a maioria deles tinham expectativa de melhorar com o 

tratamento. Pacola , 2014.  

A escolaridade foi associada considerada como um fator protetor, em que a as 

mulheres que estudaram até o ensino fundamental completo tinham 84% de fator de proteção 

ao PCC, seguido das que fizeram o Ensino médio completo (65%) e Ensino superior completo 

ou mais (69%).  Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios35 e em um estudo 

realizado no Sul do Brasil47 verificaram que indivíduos menos escolarizados tinham mais dor 

crônica. Um explicação para isso, segundo Plouvier et al.48, é que as pessoas com baixa 

escolaridade estão mais expostos a más condições de trabalho e por isso desenvolvem tem 

mais queixas de PCC quando comparadas às pessoas com maior escolaridade. Segundo dados 

do Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel)49., inquérito 

nacional realizado em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, houve expressiva 

redução na frequência de autoavaliação negativa da saúde com aumento da escolaridade49. 

O presente estudo apresenta algumas limitações por se tratar de um estudo 

transversal, uma vez que não permite que se façam inferências de causa-efeito em relação ao 

PCC e as variáveis estudadas. Além disso, ainda há uma relativa escassez de estudos sobre 

essa temática em mulheres, tanto na idade fértil quanto no climatério. 

É válido ressaltar que o termo genérico de Problema Crônico de Coluna 

utilizado na PNS dificultou os achados para discutir os resultados encontrados neste estudo, 
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uma vez que na literatura estrangeira a maioria dos estudos se referem à dor lombar crônica. 

Percepção semelhante foi observada em Romero et al20. 

Por meio do estudo pode-se concluir que o PCC acomete 14,8% das mulheres 

de idade fértil e está associada à autopercepção negativa de saúde, bem como o avanço da 

idade, relacionamento com cônjuge/companheiro, tabagismo, multiparidade, sobrepeso e 

obesidade e diagnóstico de depressão. Já a escolaridade foi o único fator de proteção para o 

PCC em mulheres na idade fértil.  

Portanto, dado que os fatores associados ao PCC podem ser controlados, os 

resultados apresentados neste estudo podem contribuir para a prevenção do desenvolvimento 

do PCC reduzindo, assim, os custos com o tratamento dos pacientes no âmbito do sistema 

único de saúde, bem como para a previdência social, reduzindo o número de afastamentos do 

trabalho e aposentadoria por invalidez.   
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