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RESUMO 

 

Introdução: A dor lombar em aviadores militares é uma condição comum e relaciona-

se primariamente à atuação das altas forças de aceleração sobre a coluna e 

posicionamento inadequado na cabine de pilotagem. Como consequência, são 

frequentes as ausências no trabalho, diminuição da concentração e do desempenho 

durante o voo, mudanças na função no trabalho e receio nos aviadores quanto ao 

surgimento de patologias futuras. Objetivo: Analisar os fatores associados à lombalgia 

em aviadores militares de caça da Força Aérea Brasileira (FAB). Métodos: Trata-se de 

um estudo analítico observacional transversal composto por 28 pilotos de caça da FAB. 

Todos foram submetidos à avaliação composta pelos testes de força e resistência, 

mobilidade do tronco, avaliação postural, exame de ressonância magnética da coluna 

lombar e aplicação de questionários para a identificação de fatores clínicos associados. 

Resultados: Observou-se que 100% dos pilotos avaliados relataram ter episódios de dor 

lombar nos últimos 3 meses com intensidade média de 4.1 na Escala Numérica da Dor 

(END), e 71% referiram dor com intensidade média END de 3.7 na última semana. A 

END lombar dos últimos 3 meses apresenta correlação com horas de voo semanal 

(p<0.05) e END das regiões cervical (p<0.05) e torácica (p<0.05). A presença de dor na 

última semana tem associação com a piora da dor após o voo (p<0.01), presença de dor 

cervical (p<0.01) e torácica (p<0.01). Notou-se que 71% dos aviadores foram 

diagnosticados com “edema ligamentar de sobrecarga mecânica na região lombar”. Em 

relação as variáveis amplitude de movimento, avaliação postural, resistência e força 

muscular do tronco não foram observadas significância quando correlacionadas com dor 

lombar nos últimos 3 meses. Entretanto, observou-se claramente uma menor resistência 

à fadiga dos músculos laterais do tronco, quando os pilotos sintomáticos na última 

semana foram comparados aos assintomáticos (p<0.05). Conclusão: Há alta queixa de 

dor lombar, classificada como moderada em 64% dos pilotos de caça, correlacionando-

se com a realização de voo, a presença de dor cervical e torácica.  A redução da 

resistência à fadiga dos músculos laterais parece ser um fator determinante no 

surgimento da dor lombar entre os aviadores.  

Palavras chaves: Dor lombar, aviadores, fatores de risco. 
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ABSTRACT 

Introduction: Low back pain in military aviators is a common condition and primarily 

related to the action of high accelerating forces on the spine and inadequate position in 

the cockpit. As consequence, work’s absences, low concentration and performance 

during flight, changes in job function and aviator’s fear of future pathologies are 

frequent. Objective: To analyze the factors associated with low back pain in military 

fighter aviators of the Brazilian Air Force (FAB). Methods: This is an observational 

cross-sectional analytical study composed of 28 FAB fighter pilots. All were submitted 

to an evaluation consisting of strength and endurance tests, trunk mobility, postural 

evaluation, magnetic resonance imaging of the lumbar spine and application of 

questionnaires to identify associated clinical factors. Results: It was observed that 

100% of the pilots evaluated reported have episodes of low back pain in the last 3 

months with an average intensity of 4.1 on numerical pain rating scale (NPRS), and 

71% reported pain with an average NPRS intensity of 3.7 in the last week. The lumbar 

NPRS of the last 3 months correlates with weekly flight hours (p<0.05) and NPRS of 

the cervical (p<0.05) and thoracic regions (p<0.05). The presence of pain in the last 

week is associated with worsening of pain after the flight (p<0.01) and presence of 

cervical (p<0.01) and thoracic pain (p<0.01). It was noted that 71% of the aviators were 

diagnosed with “mechanical overload ligament edema in the lower back”. Regarding the 

variables range of motion, postural evaluation, resistance and muscular strength of the 

trunk, no significance was observed when correlated with low back pain in the last 3 

months. However, a lower resistance to fatigue in the lateral trunk muscles was clearly 

observed when symptomatic (in last week) pilots were compared to asymptomatic pilots 

(p<0.05). Conclusion: There is a high complaint of low back pain, classified as 

moderate in 64% of fighter pilots, correlating with the flight, the presence of cervical 

and thoracic pain. The reduction in fatigue resistance of the lateral muscles seems to 

influence the appearance of low back pain among aviators. 

Key words: Low back pain, pilots, risk factors. 
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A dor lombar é caracterizada por uma sintomatologia dolorosa entre as margens 

das últimas costelas até região glútea, com foco nas vértebras lombares e articulação 

lombossacra1. Por não ser considerada uma patologia em si, esse sintoma deriva de 

várias alterações biomecânicas e fisiológicas. Em alguns casos, a lombalgia é 

persistente e pode decorrer de neoplasias, fraturas vertebrais, distúrbios 

inflamatórios ou infecções. Entretanto, na maioria das vezes, a fonte de dor não é 

identificada, sendo assim classificada como dor lombar não específica, que 

apresenta curtos e recorrentes períodos de dor1,2. 

Considerada um problema de saúde pública, a dor lombar apresenta-se 

globalmente como uma sintomatologia de alta prevalência, incidência e recorrência. 

Além disso, é responsável por grande parte de incapacidades, redução do 

desempenho funcional, ausências no trabalho e prejuízo na qualidade de vida, o que 

traz impactos biopsicossociais aos sujeitos acometidos3,4,5. Também são apontados, 

como fatores de risco associados à lombalgia, condições crônicas de saúde, 

comorbidades, hereditariedade, episódios anteriores de dor lombar, exposição à 

estresse físico na coluna, envelhecimento, fatores psicológicos, tabagismo, 

obesidade e inatividade física6,7,8. 

Em pilotos da aviação de caça, a dor lombar é um sintoma comum e relaciona-se 

primariamente à atuação das forças de aceleração sobre a coluna e posicionamento 

inadequado na cabine de pilotagem9. Durante os voos, os aviadores realizam 

manobras bruscas, sustentando o peso do capacete e máscaras de oxigênio que 

influenciam na sobrecarga sobre a coluna. Além disso, passam tempos prolongados 

na posição sentada em um assento pouco ergonômico e sem regulagem, sendo ainda 

submetidos a cargas que podem atingir picos de 5 a 7 vezes da força da 
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gravidade9,10,11. Todos esses fatores sobrecarregam a coluna, que além da dor, 

causam tensão, fadiga muscular e em alguns casos geram alterações radiológicas11. 

Como consequência, são frequentes as ausências no trabalho, diminuição da 

concentração e da performance durante o voo, mudanças na função no trabalho e 

receio nos aviadores quanto ao surgimento de patologias futuras12,13.  

Alguns fatores intrínsecos como idade, tempo de voo acumulado e tempo de 

descanso inadequado entre voos também são discutidos como fatores de risco 

associados à dor lombar9. Além disso, a alta demanda estabilizadora na coluna 

durante o voo exige preparo físico específico. Dessa forma, aviadores com menor 

força e resistência dos músculos do tronco estão mais propensos a apresentarem 

lombalgia12,14.  

Apesar da literatura internacional apontar para um alto índice de dor lombar em 

pilotos militares, ainda são poucos os estudos sobre a incidência, prevalência ou 

fatores de risco associados à lombalgia em pilotos de caça no Brasil15,16. Diante 

disso, o presente estudo objetiva analisar os possíveis associados à lombalgia em 

aviadores de caça da Força Aérea Brasileira. 
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Entre os aviadores militares, a dor lombar mostra-se como um sintoma comum e 

está relacionado principalmente à ergonomia dos aviões, atuação das forças de 

aceleração e altas cargas sobre a coluna lombar. Os impactos observados são o 

incômodo e a desconcentração durante o voo, pedidos de abstenção do trabalho e receio 

quanto ao surgimento de patologias severas, o que gera prejuízos pessoais e coletivos, 

considerando a importância do trabalho dos aviadores militares para o país.  

Apesar da literatura internacional apontar para um alto índice de dor lombar em 

pilotos, ainda há lacunas sobre a incidência, prevalência ou fatores associados a 

lombalgia em pilotos no Brasil. Acredita-se que, a partir deste estudo, será possível 

identificar as principais alterações clínicas que se correlacionam com a lombalgia nos 

pilotos de caça da Força Aérea Brasileira, determinando quais são os principais fatores 

associados à dor lombar. Dessa forma, futuras atuações preventivas e de reabilitação 

poderão ser específicas para essa população, diminuindo assim os impactos causados 

pela dor lombar nesse grupo de indivíduos.  
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3.1. Objetivo Geral 

O presente estudo objetiva analisar os fatores associados à dor lombar em pilotos 

de caça da FAB. 

3.2. Objetivos específicos 

- Avaliar a prevalência de dor lombar não específica nesses indivíduos; 

- Avaliar a sensação dolorosa da região lombar por meio da escala numérica;  

- Analisar a postura do piloto, por meio da fotogrametria; 

- Mensurar a amplitude de movimento de flexão, extensão, inclinação direita e 

esquerda do tronco, a partir da inclinometria;  

- Analisar a força dos músculos extensores, flexores e rotadores de tronco com o 

uso da dinamometria; 

-Avaliar as queixas musculoesqueléticas e o índice de incapacidade relacionados à 

dor lombar através dos Questionários Nórdico Padronizado e o Índice de Oswestry; 

- Mensurar a resistência à fadiga dos músculos do tronco a partir do tempo de 

sustentação; 

-Analisar, por meio do exame de ressonância magnética, as principais alterações 

osteomioarticulares e discais da coluna lombar; 

-Verificar correlações entre os fatores clínicos e a dor lombar. 
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4.1.  Delineamento e local da pesquisa 

 Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, no qual foram 

analisados, através do uso de questionários, dos exames de Ressonância Magnética e 

das avalições clínicas, quais fatores podem influenciar na dor lombar de pilotos de caça. 

As avaliações foram realizadas no Laboratório de Análise da Performance 

Neuromuscular (LAPERN – UFRN) e no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL).  

4.2. Processo de alocação e caracterização da amostra 

 O recrutamento dos voluntários ocorreu no período de outubro a novembro de 

2019. A amostra foi composta por 28 pilotos da aviação de caça da Força Aérea 

Brasileira - ALA 10, recrutados de maneira não probabilística por conveniência. De 

acordo com os critérios de inclusão, os participantes, todos do sexo masculino, foram 

alunos em formação e instrutores de aviação de caça A-29 da ALA 10. O modelo A-29 

(Figura 1) é um caça de ataque leve e turbo hélice, sendo uma das principais aeronaves 

na formação de treinamento avançado dos pilotos de caça da FAB.  Os voluntários 

poderiam ser excluídos da pesquisa, caso apresentassem desconforto durante a coleta de 

dados ou não conseguissem executar corretamente os procedimentos de avaliação. 

Entretanto, seguindo-se esses critérios, nenhum voluntário foi excluído.  
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Figura 1: Aeronave de caça modelo A-29. 

 

4.3. Aspectos éticos  

 Para sua execução, este projeto foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através 

da interface nacional Plataforma Brasil, sendo aprovado sob parecer de número 

3.082.359. O estudo também teve anuência do Ministério da Defesa através do 

Comando da Aeronáutica (ofício n° 61/ALA10/20862). Foi respeitada a autonomia e a 

garantia do anonimato dos participantes, assegurando sua privacidade quanto a dados 

confidenciais, como rege a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a 

declaração de Helsinki para pesquisa com seres humanos. Antes de admitidos no 

estudo, todos os voluntários foram esclarecidos sobres os objetivos do estudo e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- Apêndice 1).  
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4.4. Instrumentação e procedimentos 

Previamente ao início das avaliações foi realizado um estudo piloto visando 

adequação de todos os procedimentos de pesquisa, bem como o treinamento do 

avaliador envolvido. Todas as medidas foram obtidas por um único avaliador. 

A coleta de dados teve início com a assinatura do TCLE (Apêndice 1) e 

preenchimento da ficha de avaliação padronizada, formulada especificamente para esse 

estudo (Apêndice 2). As informações de dados pessoais, antropométricos, ocupacional, 

histórico de saúde, nível de atividade física e característica das dores relacionadas ao 

voo foram coletadas.  A intensidade da dor lombar foi mensurada através de uma Escala 

Numérica da Dor (END) composta por uma linha horizontal de 100 mm, intervaladas a 

cada centímetro, com as referências “sem dor” representada pelo numeral 0 e “máxima 

dor”, correspondente ao numeral 10 em suas extremidades (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Escala Numérica da Dor (END) para mensuração da intensidade da 

dor. 

4.4.1. Avaliação postural 

Após o preenchimento da ficha de avaliação, foram instalados marcadores em 

referências ósseas (tragus direito e esquerdo, acrômios direito e esquerdo, espinhas 

ilíacas ântero-superiores direita e esquerda, ângulos inferiores das escápulas direita e 

esquerda, processos espinhosos da sétima vértebra cervical e terceira vértebra torácica, 
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espinhas ilíacas póstero-superiores direita e esquerda) utilizados como guias para os 

cálculos angulares no software de avaliação postural SAPO17 (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Marcações de referência e posicionamento para avaliação postural. 

 

Em seguida, os voluntários foram posicionados de frente, de perfil direito e de 

costas, em local previamente demarcado, diante de um fundo preto, contendo uma fita 

de 20 centímetros para referência da calibração, mantendo uma distância determinada 

de 3 metros da câmera, sobre um tripé à 1,10 metros de altura a partir do solo. Para 

obtenção das imagens, foi orientado que os pilotos mantivessem a postura neutra e 

relaxada, com o olhar fixado no horizonte, os pés afastados na largura dos ombros e que 

realizassem uma inspiração seguida de uma expiração sustentada para registro da 

imagem18. As imagens foram captadas por uma câmera fotográfica digital Sony Nikon 

D5100 (Japão) com lente AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. 

Os desvios posturais foram avaliados por meio das angulações das variáveis: 

alinhamento horizontal da cabeça (AHC), alinhamento horizontal do acrômio (AHA), 

ângulo entre os dois acrômios e as duas espinhas ilíacas ântero-superiores (ACREIAS), 

assimetria horizontal da escápula em relação à T3 (AHE), alinhamento horizontal da 

cabeça relacionado à C7 (AHCC7), alinhamento vertical da cabeça (AVC), alinhamento 
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horizontal da pélvis (AHP) e o alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero-

superiores (AHEI). Para interpretação qualitativa dos dados utilizou-se os critérios 

descritos na Tabela 1, segundo Ferreira at al19. 

Tabela 1: Tabela para interpretação das angulações da avaliação postural. 

 

EIA: Espinha Ilíaca Antero Superior 

POSIÇÃO SEGMENTO VARIÁVEL VALORES POSITIVOS VALORES NEGATIVOS 

ANTERIOR 

CABEÇA 

AHC 

 

INCLINAÇÃO À DIREITA 

 

INCLINAÇÃO À ESQUERDA 

 

TRONCO 

AHA 

 

OMBRO DIREITO MAIS BAIXO 

 

OMBRO ESQUERDO MAIS BAIXO 

 

AHEI 

 

EIAS DIREITA MAIS BAIXA 

 

EIAS ESQUERDA MAIS BAIXA 

 

ACREIAS 

 

 

MENOR DISTÂNCIA ENTRE 

ACRÔMIOS E EIAS DIREITOS 

 

MENOR DISTÂNCIA ENTRE ACRÔMIOS 

E EIAS ESQUERDOS 

 

 

LATERAL 

 

CABEÇA 

 

AHCC7 

 

 

FLEXÃO 

 

EXTENSÃO 

 

AVC 

 

ANTERIORIZAÇÃO 

 

RETIFICAÇÃO 

 

TRONCO 

 

AHP 

 

HIPERLORDOSE LOMBAR 

 

RETIFICAÇÃO LOMBAR 

 

 

POSTERIOR TRONCO AHE ESCÁPULA DIREITA LATERALIZADA ESCÁPULA ESQUEDA LATERALIZADA 
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4.4.2. Amplitude de movimento 

A amplitude de movimento da coluna lombar foi avaliada por meio de um 

aplicativo denominado iHandy Level®, instalado num aparelho de celular Iphone® 

(Iphone ® modelo 7, Apple Inc., Califórnia). A partir do sistema sensível de inclinação 

embutido nos smartphones esta função opera como um inclinômetro, medindo as 

variações de angulação. Trata-se de uma alternativa prática e acessível já validada e 

confiável para mensuração da mobilidade lombar20,21
. 

Para a avaliação da amplitude dos movimentos de extensão, flexão, inclinação 

lateral para esquerda e direita, utilizamos as recomendações do guideline de Wanddell 

et al22. Nas avaliações dos movimentos de flexão e extensão do tronco, o aparelho 

celular foi posicionado ao nível do processo espinhoso da vértebra torácica T12, 

disposto horizontalmente, com sua borda superior em contato com a pele do indivíduo e 

o centro desta borda alinhado com a marcação de T12 (Figura 4A). Para os movimentos 

de inclinação, o aparelho foi posicionado com sua base lateral inferior ao nível de T12, 

sendo o aparelho celular colocado na horizontal, paralelo ao solo, com o visor 

direcionado ao avaliador (Figura 4B).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Posicionamento para avaliação da amplitude de movimento. 

A B 
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As instruções necessárias foram dadas pelo avaliador antes da execução de cada 

movimento e uma repetição foi realizada como forma de familiarização. Logo após esse 

procedimento, cada movimento foi repetido duas vezes com o intervalo de 30 segundos 

entre eles. Para análise dos dados da variável analisada (amplitude de movimento),  o 

maior valor angular (em graus) entre as repetições foi utilizado. Para o movimento de 

flexão, solicitou-se que o indivíduo flexionasse o tronco, sem flexionar os joelhos ou 

jogar o quadril para trás, movendo-se até o limite de sua ADM. Para o movimento de 

extensão de coluna, foi solicitado que os indivíduos apoiassem suas mãos na região 

lombar, ao nível de L4-L5, apenas para facilitar o equilíbrio durante a realização do 

movimento. Já durante os movimentos de inclinação, os voluntários inclinaram a coluna 

enquanto suas mãos deslizavam sobre a perna, sem realizar rotação anterior ou posterior 

de tronco. 

4.4.3. Dinamometria 

Nesse estudo, o dinamômetro manual (marca Lafayette® - modelo 01165, USA, 

figura 4) foi utilizado para mensurar o pico de torque durante os movimentos de 

extensão de tronco, flexão com rotação para a direita e para a esquerda, geradas durante 

cada Contração Isométrica Voluntária máxima (CIVM). Trata-se de um equipamento 

que possui boa validade e confiabilidade, sendo utilizado para mensurar força de 

diversos grupos musculares23,24,25,26. A ordem das avaliações foi previamente 

randomizada pelo site randomization.com e a familiarização foi permitida antes das 

mensurações. Os participantes foram estimulados a fazer três CIVM, com sustentação 

de 5 segundos e intervalo de 30 segundos entre as séries. Os valores foram registrados 
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em Newton e convertidos para Kg/Força para permitir-se a normalização pelo peso 

corporal de cada indivíduo23. 

Para os músculos extensores do tronco, os voluntários permaneceram em 

posição prona com as mãos cruzadas atrás da cervical. O dinamômetro portátil estava 

posicionado entre as escápulas, na altura do ângulo inferior, sob a faixa de nylon que 

circunda o tórax.  Outras duas faixas de nylon inelásticas foram usadas para estabilizar o 

voluntário, uma posicionada acima do joelho e outra acima do tornozelo (Figura 5). 

 

Figura 5: Posicionamento para o teste de força dos extensores de coluna. 

Para os músculos flexores e rotadores do tronco, os voluntários realizaram uma 

flexão com rotação para direita e para esquerda a partir da posição supina, com as mãos 

cruzadas atrás da cervical, tentando levar o ombro na direção do joelho oposto. O 

dinamômetro foi posicionado sobre o esterno, na altura da linha mamilar, sob uma faixa 

de nylon fixada ao redor do tórax e na maca, a qual teve a função de resistir a flexão 

com rotação do tronco. Para estabilizar o voluntário na maca foram utilizadas outras 

duas faixas de nylon posicionadas na coxa e acima do tornozelo23 (Figura 6).  
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Figura 6: Posicionamento para o teste de força dos flexores e rotadores de 

coluna. 

 

4.4.4. Aplicação dos questionários 

Para avaliação do impacto da dor lombar foram aplicados os questionários 

nórdicos padronizados (Anexo 1) e o índice Oswestry de incapacidade (Anexo 2), entre 

as avaliações de força e resistência muscular do tronco, totalizando um tempo de 

repouso de 10 minutos.  

O questionário nórdico é um instrumento adaptado e validado para a língua 

portuguesa, com boa confiabilidade (coeficiente de Kappa: 0.88-1, variando entre as 

questões), utilizado para padronizar estudos sobre avaliação de queixas 

musculoesqueléticas27. A primeira parte do instrumento consiste de questões 

organizadas da seguinte forma: prevalência semanal e anual; incapacidade funcional e 

pesquisa sobre assistência médica nos últimos 12 meses. Essas perguntas correspondem 

a nove áreas anatômicas do corpo humano (3- membros superiores, 3- membros 

inferiores, 3 - tronco). Já o índice de incapacidade de Oswestry é um método efetivo, 
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validado e com alto grau de confiabilidade para mensurar incapacidade em pacientes 

com dor lombar28. O instrumento possui 10 escalas de seis pontos, sendo que a soma 

dos 10 escores é expressa em porcentagem do escore máximo, que pode ser ajustado, 

caso o avaliado não complete alguma sessão. A primeira sessão mensura a intensidade 

da dor e as outras 9 se referem ao efeito incapacitante sobre as atividades de vida diária, 

sexual e social. O escore total varia de 0 (nenhuma incapacidade) a 100 (máximo de 

incapacidade). 

4.4.5. Teste de resistência muscular do tronco 

Seguindo os protocolos estabelecidos por McGill et al29 e Ito et al30, quatro 

testes de resistência dos músculos do tronco foram realizados (flexores e extensores de 

tronco, ponte lateral direita e esquerda) sendo a ordem entre os exercícios previamente 

randomizada pelo site randomization.com. O objetivo dos testes foi permanecer na 

posição estática, realizando uma contração isométrica o máximo de tempo possível, 

finalizando quando o indivíduo não conseguia manter o posicionamento inicial, ou 

quando o avaliador observasse oscilações, medidas através do goniômetro universal, 

superiores à 5 cm da posição inicial em local demarcado, caracterizando fadiga da 

musculatura em análise. Os participantes foram bem orientados quanto a execução do 

teste e apenas uma tentativa foi permitida, para não comprometer as medidas 

subsequentes, e o tempo (em segundos) foi registrado em cada teste para posterior 

análise. Procedimento similar desses testes foi validado através de estudos de 

confiabilidade (ICC; 0.00 a 1.00) de 0.66 para flexão de tronco, 0.79 para extensão e 

0.74 e 0.96 para ponte do lado direito e esquerdo, respectivamente31,32,33.  

O teste para flexores de tronco iniciou-se com o voluntário sentado sobre a 

maca, com o tronco apoiado em suporte triangular com 60º de flexão de tronco, além de 
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joelhos e quadris fletidos à 90º, com angulação controlada a partir do goniômetro 

universal, braços cruzados no peito, cervical alinhada e pés fixos por uma faixa 

estabilizadora (Figura 7A). O tempo começou a ser contabilizado com cronometro 

digital a partir da remoção do suporte do tronco (Figura 7B). 

 

Figura 7: Posicionamento para o teste de resistência dos músculos flexores de 

tronco. 

Para os testes de ponte lateral esquerda e direita os voluntários foram 

posicionados em decúbito lateral com os joelhos estendidos, um pé a frente do outro, 

cotovelos alinhados com os ombros à 90° de flexão (controlados por goniômetro 

universal), além da cabeça, ombros e quadril em posição neutra. Para início do teste foi 

solicitado que o quadril fosse erguido da maca com a contração mantida o maior tempo 

possível29 (Figura 8).  

A B 
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Figura 8: Posicionamento para o teste de resistência dos músculos flexores 

laterais e rotadores de tronco. 

Para avaliar os extensores, os voluntários estavam em decúbito ventral sobre 

uma maca, com uma almofada posicionada abaixo da pelve e os braços ao lado do 

corpo. Eles foram orientados a deixarem o peito e os braços sem contato com a maca e 

cervical flexionada (Figura 9). Nesse teste, o máximo de oscilação permitida foi 2 

centímetros (medidas por goniômetro universal) a partir de uma marcação na altura 

tuberosidade deltoidea do úmero30. Considerando a população avaliada e a presença de 

dor lombar, essa adaptação foi escolhida por produzir menos sobrecarga sobre a coluna 

quando comparado ao Sorensen test realizado por McGill29. Na pesquisa de Muller et 

al32 é relatado que o Ito teste parece avaliar mais especificamente a fadiga dos músculos 

eretores da coluna que o Sorensen teste, o qual demonstra mais atividade do grupo 

extensor do quadril. Dessa forma, o Ito teste torna-se mais apropriado para mensurar a 

resistência muscular dos extensores de coluna, minimizando as possíveis compensações.    
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Figura 9: Posicionamento para o teste de resistência dos músculos extensores de 

tronco. 
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4.4.6. Exame de ressonância magnética 

Os aviadores foram encaminhados ao Centro de Diagnóstico por imagem do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (CDI - HUOL), onde realizaram o exame de 

ressonância magnética sem contraste da coluna lombar. Utilizou-se as sequências 

ponderadas em T1 e T2, com e sem saturação de gordura. As análises foram realizadas 

para os seguintes planos: Sagital FSE (TSE) - T1; Sagital FSE (TSE) - T2; Axial FSE 

(TSE) – T2; Sagital STIR. O laudo foi dado por dois médicos especialistas para casos 

de alterações osteomusculares ou discais relacionadas a coluna lombar, entre elas a 

presença de edema por sobrecarga mecânica, alterações interfacetárias, protusão ou 

hérnia discal. 

 

4.5. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) versão 20.0 para Windows. Na estatística descritiva utilizou-

se média e mediana como medidas centrais e desvio padrão e interquartil como medidas 

de dispersão para as variáveis quantitativas. As varáveis categóricas foram 

representadas por frequência e porcentagem. A normalidade de distribuição dos dados e 

a homogeneidade das variâncias foram analisadas através dos testes de Shapiro-Wilk e 

Levene, respectivamente. O nível de significância de 5% (P<0.05) foi adotado para 

todas as análises. 

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para verificar as relações entre 

os valores de END dos últimos 3 meses e as variáveis quantitativas. Para as 

comparações entre a presença de dor na última semana e as demais variáveis, utilizou-se 

um test t independente e uma associação de Qui-Quadrado.  
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5. RESULTADOS 



24 
 

 

A tabela 2 descreve as principais características dos pilotos avaliados, com 

dados antropométricos, demográficos e ocupação.  

Tabela 2: Descrição demográfica, antropométrica e dados sobre ocupação dos 

pilotos de caça apresentados por meio da média (desvio padrão), mediana (interquartil) 

e frequência (porcentagem). 

 

VARIÁVEIS ANALISADAS VALORES  

  

IDADE (anos) 

  

25.3 (3.1) 

PESO (Kg) 80.1 (10.4) 

ALTURA (cm) 176 (4.7) 

IMC (Kg/m2) 25.5 (2.6) 

CLASSIFICAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

NORMAL 12 (42.9%) 

SOBREPESO 15 (53.6%) 

OBESO 

 

1 (3.6%) 
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IMC: Índice de Massa Corpórea.  

 

OCUPAÇÃO  

ANO QUE ENTROU NA FAB  2011 (2009 - 2012) 

HORAS DE VOO COMPLETAS (h) 539 (267- 744) 

HORAS/SEMANA NO ESCRITÓRIO (h) 27 (1.3) 

HORAS/SEMANA PILOTANDO (h) 5.5 (5.0 - 7.8) 

DOMINÂNCIA DIREITA  28 (100%) 

FUNÇÃO OPERACIONAL  

ALUNO  12 (42.8%) 

INSTRUTOR  16 (57.2%) 

PERCEPÇÃO DO TRABALHO  

SATISFEITO 19 (67.9%) 

 

ESTRESSADO OU ANSIOSO 9 (32.1%) 
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5.1. Dor 

As distribuições da presença de dor nos últimos 3 meses e na última semana, 

estão representadas nas Figuras 10 e 11 respectivamente. Observa-se que 100% dos 

pilotos avaliados relataram episódios de dor lombar nos últimos 3 meses e 71 % na 

última semana. Além disso, houveram queixas de dores na cervical, tórax e ombro. 

 

 

Figura 10: Porcentagem de aviadores com a presença de dor cervical, ombro, 

torácica e lombar nos últimos 3 meses. 
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Figura 11: Porcentagem de aviadores com a presença de dor cervical, ombro, torácica e 

lombar na última semana. 

A intensidade da dor de cada área, mensurada pela Escala Numérica da Dor (END), está 

descrita na Tabela 3. Nota-se que o valor da END para dor lombar, nos últimos 3 meses e 

última semana, é maior em relação as demais regiões. 

Tabela 3: Valores de média (desvio padrão) e mediana (interquartil) da Escala 

Numérica da Dor (END) nos últimos 3 meses e na última semana.   

ESCALA NUMÉRICA DA DOR  

 ÁREA ÚLTIMOS 3 MESES ÚLTIMA SEMANA 

  

2.7 (2.1) CERVICAL (cm)             3.0 (2.0 - 4.0) 

 

TORÁCICA (cm) 

 

3.1 (1.8) 3.4 (1.0 - 8.0) 

OMBRO (cm) 

 

3.0 (1.0 - 4.8) 2.0 (1.0 - 3.2) 

LOMBAR (cm) 4.1 (1.7) 3.7 (1.8) 
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 Em relação à dor lombar nos últimos 3 meses, a Tabela 4 descreve a sua correlação 

com os dados avaliados. Observa-se que a dor lombar apresenta correlação forte com a END 

torácica, uma correlação moderada com END cervical e correlação fraca com a quantidade 

de horas de voo por semana. Destaca-se ainda uma tendência a correlação fraca com horas 

completas de voo. 

 

Tabela 4: Correlação de Spearman entre as variáveis analisadas e os valores da 

Escala Numérica da Dor da região lombar nos últimos 3 meses.  

 

CORRELAÇÃO DE SPEARMAN - END LOMBAR 3 MESES 

 

VARIÁVEIS ANALISADAS 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO 

P 

VALOR 

HORAS COMPLETAS DE VOO (h) 0.33 0.08 

HORAS DE VOO POR SEMANA (h) 0.31 0.04 

END CERVICAL 3 MESES (cm) 0.41 0.05 

END CERVICAL SEMANAL(cm) 0.52 0.05 

END TORÁCICA 3 MESES (cm) 0.75 0.01 

END TORÁCICA SEMANAL (cm) 0.72 0.01 

 

A Tabela 5 demonstra as associações com porcentagem e p valor entre a 

presença de dor lombar na última semana e as variáveis analisadas. Dessa forma, há 

significância para as associações entre a dor lombar e a ocorrência de o voo, dor 

torácica e cervical nos últimos 3 meses. Além disso, 100% dos pilotos com dor lombar 

relataram que a dor aumentava sua intensidade após o voo.  
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Tabela 5: Associações entre presença ou não de dor lombar na última semana e 

as variáveis analisadas. 

 

VARIÁVEL ANALISADA 

 

COM DOR LOMBAR 

(N=19) 

SEM DOR LOMBAR 

(N=9) 

P VALOR  

 

 

VOO PIORA A DOR 

   SIM 100% 0% 

0.01 

NÃO  35.7% 64.3% 

 

DOR TORÁCICA 3 

MESES 

   SIM 90.9% 9.1% 

0.05 

NÃO  56.2% 43.8% 

 

DOR CERVICAL 3 

MESES 

   SIM 83.3% 16.7% 

0.02 

NÃO  40% 60% 

 

A partir do uso do questionário Nórdico (Tabela 6), a porcentagem dos pilotos 

de caça foi mensurada em relação à presença de sintomas, comprometimento das 

Atividades de Vida Diária (AVD) e consulta médica nos últimos 12 meses, além da 

sintomatologia nos últimos 7 dias.  
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Tabela 6: Valores em porcentagem das variáveis analisadas através do 

Questionário Nórdico. 

 

 

 

Os aviadores foram classificados com incapacidade leve de acordo com índice 

de incapacidade de Oswestry como descrito na tabela 7. 

 

Tabela 7: Valores de mediana (interquartil) e média (desvio padrão) do escore 

total e porcentagem do índice de Oswestry de incapacidade. 

 

ÍNDICE DE OSWESTRY 

VARIÁVEIS VALORES 

  ESCORE TOTAL 1.5 (0.25 - 3.75) 

  

 

ÁREA 

SINTOMAS 12 

MESES 

AVD 12 MESES CONSULTA 12 MESES 

SINTOMAS  7 

DIAS 

N (%) N (%)  N (%)  N (%) 

PESCOÇO 8 (28%) 0 (0%) 3 (11%) 5 (18%) 

OMBROS 15 (54%) 1 (4%) 2 (7%) 4 (14%) 

PARTE SUPERIOR 

DAS COSTAS 

12 (43%) 1 (4%) 2 (7%) 6 (21%) 

LOMBAR 22 (79%) 1 (4%) 4 (14%) 12 (43%) 
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PORCENTAGEM 4.92 (4.76) 

  

 

5.2. Exames de Ressonância Magnética 

Conforme os laudos da Ressonância Magnética emitidos por médicos 

radiologistas, os principais achados estão expostos na Tabela 8. Destaca-se que 71% dos 

pilotos estão diagnosticados com “edema ligamentar de sobrecarga mecânica na região 

lombar”. 

Tabela 8: Valores em porcentagem dos achados radiológicos da ressonância 

magnética. 

                                            ACHADOS RADIOLÓGICOS 

 VARIÁVEIS ANALISADAS N (%) 

 

EDEMA LIGAMENTAR DE SOBRECARGA MECÂNICA NA 

REGIÃO LOMBAR 

 

DISCOPATIA DEGENERATIVA NA REGIÃO CERVICAL 

 

20 (71%) 

 

 

13 (46%) 

PROTUSÃO OU ABAULAMENTO DISCAL NA REGIÃO 

CERVICAL 

 

12 (43%) 

 

DISCOPATIA DEGENERATIVA NA REGIÃO LOMBAR 8 (29%) 

  

ALTERAÇÕES INTERFACETÁRIAS NA REGIÃO LOMBAR 9 (32%) 
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5.3. Exames físicos 

As variáveis analisadas na avaliação postural estão descritas na Tabela 9. 

Considerando o valor de 0° como referência apresentado pelo SAPO34, observa-se as 

principais alterações posturais. Os aviadores em geral apresentaram: flexão e inclinação 

da cabeça para a esquerda, retificação da lordose cervical, ombro esquerdo mais baixo, 

escápula esquerda lateralizada, espinha ilíaca ântero superior mais baixa, retificação 

lombar e menor distância entre os acrômios e espinha ilíaca ântero superior esquerda. 

Tabela 9: Valores de média (desvio padrão) e mediana (interquartil) das 

variáveis da avaliação postural. 

AVALIAÇÃO POSTURAL 

VARIAVEIS ANALISADAS VALORES 

  

AHC7 (graus) 

 

51 (48 / 53) 

AHC (graus) 

 

-1 (2) 

AVC (graus) 

 

-14 (7) 

AHA (graus) 

 

-0.1 (1) 

AHE (graus) 

 

-1.5 (23) 

AHEI (graus) 

 

-0.2 (1) 

AHP (graus) 

 

-12 (-14 / -8) 

ACREIAS (graus) -0.2 (2) 
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AHCC7: alinhamento horizontal relacionado à c7; AHC: alinhamento horizontal da cabeça; AVC: 

alinhamento vertical da cabeça; AHA: alinhamento horizontal dos acrômios; AHE: assimetria horizontal 

da escápula; AHEI: alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero superiores; AHP: alinhamento 

horizontal da pelve; ACREIAS: ângulo entre os acromios e espinhas ilíacas ântero superiores. 

Os valores da amplitude de movimento do tronco estão expostos na Tabela 10.  

Tabela 10: Valores da média (desvio padrão) da amplitude de movimento do 

tronco. 

 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO                

VARIÁVEIS                                                       MÉDIA (DP) 

 

FLEXÃO (graus) 87 (8)  

 EXTENSÃO (graus) 

22 (9) 

 

INCLINAÇÃO DIREITA (graus) 

35 (9) 

 

INCLINAÇÃO ESQUERDA (graus) 

34 (8) 
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A média de força muscular normalizada pelo peso corporal encontra-se na Tabela 

11. 

Tabela 11: Valores média (desvio padrão) da força muscular normalizada pelo peso 

corporal. 

                                  FORÇA MUSCULAR  

VARIÁVEIS ANALISADAS MÉDIA (DP) 

 EXTENSÃO (%) 16 (3) 

FLEXÃO DIREITA (%) 13 (3) 

FLEXÃO ESQUERDA (%) 13 (3) 

 

A resistência muscular, mensurada em segundos, tem seus valores retratados na 

Tabela 12. 

Tabela 12: Valores de média (desvio padrão) e mediana (interquartil) da resistência 

muscular do tronco medida em segundos. 

RESISTÊNCIA MUSCULAR  

VARIÁVEIS ANALISADAS                                                    VALORES 

EXTENSÃO (s) 50 (25) 

FLEXÃO (s) 190 (145 - 243) 

LATERAL DIREITA (s) 63 (20) 

LATERAL ESQUERDA (s) 

 
69 (28) 
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É possível observar, através da Tabela 13, a correlação entre as variáveis: 

avaliação postural, ADM, força, resistência e a presença de dor lombar nos últimos 3 

meses.  

Tabela 13: Correlação de Spearman entre as variáveis clínicas analisadas e a 

presença de dor lombar nos últimos 3 meses.  

CORRELAÇÃO DE SPEARMAN - DOR LOMBAR 3 MESES 

VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO 

P 

VALOR 

AHCC7 (graus) -0.29 0.12 

AHC (graus) 0.22 0.24 

AVC (graus) -0.29 0.12 

AHA (graus) 0.32 0.09 

AHE (graus) -0.03 0.85 

AHEI (graus) 0.14 0.46 

AHP (graus) -0.06 0.95 

ACREIAS (graus) -0.20 0.30 

ADM FLEXÃO (graus) 0.01 0.95 

ADM EXTENSÃO (graus) -0.08 0.67 

ADM DIREITA (graus) 0.13 0.50 

ADM ESQUERDA (graus) 0.11 0.54 

FORÇA EXTENSÃO (%) -0.09 0.62 
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FORÇA FLEXÃO DIREITA (%) -0.21 0.27 

FORÇA FLEXÃO ESQUERDA (%) -0.22 0.24 

RESISITÊNCIA EXTENSÃO (s) -0.15 0.43 

RESISTÊNCIA FLEXÃO (s) -0.20 0.30 

RESISTÊNCIA LATERAL DIREITA (s) -0.20 0.30 

RESISTÊNCIA LATERAL ESQUERDA (s) -0.19 0.33 

AHCC7: alinhamento horizontal relacionado à c7; AHC: alinhamento horizontal da cabeça; AVC: 

alinhamento vertical da cabeça; AHA: alinhamento horizontal dos acrômios; AHE: assimetria horizontal 

da escápula; AHEI: alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero superiores; AHP: alinhamento 

horizontal da pelve; ACREIAS: ângulo entre os acromios e espinhas ilíacas ântero superiores; ADM: 

Amplitude De Movimento. 

 

Quando se compara as variáveis entre os aviadores com e sem dor na última 

semana, observa-se que há diferença para à variável resistência muscular lateral. Os 

valores estão descritos na Tabela 14.  
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Tabela 14: Valores de média (desvio padrão), diferença média (intervalo de confiança a 

95%) e p valor entre os aviadores com e sem dor lombar na última semana.  

 

VARIÁVEIS ANALISADAS 
SEM DOR 

(N=9) 

COM DOR 

(N=19) 

DIFERENÇA 

MÉDIA (95% IC) 
P VALOR 

     
ADM FLEXÃO (graus) 87 (11) 87 (6) -0.1 (-7 à 6) 0.97 

     

ADM EXTENSÃO (graus) 19 (8) 24 (9) -5 (-12 à 2) 0.17 

     
ADM DIREITA (graus) 38 (8) 33 (8) 4 (-2 à 2) 0.20 

     
ADM ESQUERDA (graus) 36 (8) 33 (8) 3 (-3 à 10) 0.32 

     
FORÇA EXTENSÃO (%) 16 (2) 15 (3) 0.6 (-1 à 3) 0.59 

     
FORÇA FLEXÃO DIREITA (%) 13 (3) 13 (4) -0.3 (-3 à 2) 0.80 

     
FORÇA FLEXÃO ESQUERDA (%) 13 (3) 13 (4) -0.02 (-3 à 3) 0.98 

     
RESISTÊNCIA EXTENSÃO (s) 56.2 (35) 46 (18) 9 (-11 à 30) 0.34 

     
RESISTÊNCIA FLEXÃO (s) 208 (82) 218 (138) -9 (-113 à 93) 0.81 

     
RESISTÊNCIA LATERAL DIREITA (s) 75 (19) 58 (19) 16 (0.6 à 33) 0.04* 

     
RESISTÊNCIA LATERAL ESQUERDA (s) 85 (33) 62 (22) 22 (1 à 44) 0.04* 

          

 *p<0.05
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6. DISCUSSÃO 
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O presente estudo analisou os fatores associados à dor lombar em pilotos da aviação 

de caça da Força Aérea Brasileira. Do nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo a 

avaliar as variáveis apresentadas de forma conjunta, comparando a sua influência sobre 

a dor lombar. 

De acordo com os dados expostos podemos observar um alto índice de dor lombar 

entre os pilotos de caça, dentro da amostra avaliada. Nota-se que 100% dos pilotos 

avaliados relatam ter apresentado episódio de dor nos últimos 3 meses. De acordo com a 

classificação de Grossaman at al13 é possível categorizar a intensidade da dor a partir da 

Escala Visual Analógica. Dessa forma, observa-se que a dor é descrita como moderada 

nos últimos 3 meses em 64% dos pilotos avaliados, com 43% de queixas na última 

semana. Tal prevalência corrobora com os achados da literatura, que apresenta a 

lombalgia como sintomatologia comum entre os aviadores militares9,10,12,13,14,16,35. Nota-

se que a presença de dor lombar teve associação e correlação positiva com dores nas 

regiões cervical (p=0.02) e torácica (p<0.05), sendo estas também presente em demais 

estudos com pilotos e militares9,10,11,14,36.  

Albrethen et al9 afirmam haver maior incidência dos sintomas em aviadores quando 

comparados com a população em geral, e essas queixas são ainda maiores em aviadores 

militares, quando comparados aos pilotos civis. De acordo Posh et al10 em 2019, a 

incidência e prevalência de dor na cervical é maior quando comparada as demais 

regiões. No entanto, no presente estudo, a presença e intensidade da dor lombar 

sobrepõe-se às demais áreas.  

Confirmando a multifatoriedade das desordens da coluna espinhal, Cohen et al36 

descrevem as possíveis causas de dores na cervical, torácica e lombar nessa população. 

Um dos fatores apontados é a relação com a frequência do voo, horas de voo 
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acumuladas, exposição à carga G, corroborando com os achados deste estudo, que 

aponta que voo piora a dor lombar (p<0.01). Da mesma forma, a intensidade da dor 

lombar teve uma correlação positiva (p=0.04) com a quantidade de horas de voo 

semanal. A literatura relata que a postura adotada dentro da cabine de pilotagem, por 

uma ergonomia pouco funcional, gera tensões assimétricas que sobrecarregam o sistema 

osteomioarticular. O uso de máscaras e capacetes também se relacionam ao surgimento 

ou agravamento da dor lombar nos aviadores. Além disso, as manobras realizadas, de 

acordo com o tipo de voo, podem influenciar nas forças de aceleração, aumentando a 

carga G que atua de forma compressiva, caracterizando-se como fator de risco 

associado à lombalgia9,10,14,16,35,36. Entretanto, o estudo de Honkanen et al37 sugere que o 

nível de exposição à carga G parece não influenciar nos primeiros 5 anos da carreira de 

piloto militar. Porém, deve-se considerar que há diferença entre as aeronaves utilizadas, 

já que o mesmo avaliou pilotos de caça que faziam uso de propulsão à jato. 

A partir da aplicação do questionário Nórdico27 foi possível comprovar que as 

maiores queixas musculoesqueléticas nos pilotos de caça avaliados estão relacionadas à 

lombar. A porcentagem dos aviadores com a presença de sintomas nos últimos 12 

meses e últimos 7 dias foi maior nessa região. Entretanto, não há procura de assistência 

médica ou fisioterapêutica na mesma proporção e a sintomatologia parece não afetar as 

atividades de vida diária. Além disso, os sujeitos foram classificados com incapacidade 

leve, a partir do uso do índice de Oswestry28.  

Albrethen et al9 apontam que há receio nos aviadores quanto à abstenção de voo por 

lesões e isso pode influenciar na procura por ajuda profissional. Da mesma forma, pode 

haver viés nos resultados quanto ao comprometimento das atividades de vida diária 

devido à subjetividade da maneira como lidam com a dor e como esta interfere na 

função do indivíduo.   
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Entre as alterações observadas através do exame de ressonância magnética, destaca-

se que 71% dos pilotos de caça avaliados apresentam “edema de sobrecarga mecânica 

no ligamento interespinhoso”. Essa estrutura é importante na estabilização da coluna 

lombar e dispõe de terminações nervosas sensitivas que estão correlacionadas com a 

lombalgia38. Vaccaro et al39 afirmam que uma das classificações das lesões 

toracolombares é com base na integridade do complexo ligamentar posterior e sua 

morfologia é dita pela aparência radiográfica. A maioria das lesões no ligamento 

interespinhoso posterior é por atuação de forças de compressão, translação e distração, 

incluindo os movimentos de flexão e rotação do tronco, sendo estes comuns durante o 

voo de caça39.  

Romeo et al40 (2018) demonstram que há alta prevalência de anormalidades na 

coluna vertebral em jovens pilotos militares, detectadas por exame de ressonância 

magnética.  Os autores suportam que os achados radiológicos elucidam o mecanismo da 

dor lombar relacionada à ocupação, além de afirmar que esta é uma questão crucial ao 

selecionar os aviadores militares40. Dessa forma, os resultados da ressonância 

magnética, obtidos no presente estudo, merecem atenção devido à importância da 

integridade da coluna vertebral na população avaliada. 

A partir dos valores obtidos com a avaliação postural é possível categorizar à 

amostra quanto aos seus desvios posturais. Apesar dos valores referenciados pelo 

software de avaliação SAPO34 serem de 0°, é possível fazer um paralelo com a pesquisa 

de Figueiredo et al18 que identificam as assimetrias posturais em cadentes e pilotos da 

Força Aérea Brasileira. Embora a amostra deste estudo tenha sido entre pilotos do 1° ao 

5° ano do curso de formação, ao analisarmos os resultados obtidos, nota-se uma 

aproximação com os valores brutos de média e desvio padrão do presente estudo. Outro 

estudo anterior (Dias et al41) avaliou a correlação dos desvios posturais com a dor na 
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coluna vertebral, nível de atividade física e tipo de atividade laboral de militares. Apesar 

da maior prevalência de dor entre os avaliados ser descrita na região lombar, esta não 

teve associação com as assimetrias encontradas. Os dados corroboram com a presente 

pesquisa, pois verificamos que as alterações posturais observadas nessa amostra não 

estão relacionadas à presença de dor lombar.  

A amplitude de movimento toracolombar dos pilotos, obtidos por meio da 

inclinometria, obteve valores semelhantes à pesquisa de Ng et al42 que descrevem 

valores normativos para flexão, extensão e inclinação lateral (direita e esquerda) em 

homens saudáveis. Assim, pode-se inferir que à amplitude de movimento do tronco dos 

aviadores militares encontra-se dentro dos padrões de normalidade, quando 

considerados os valores da população geral. Além disso, no presente estudo não foi 

observada qualquer correlação entre a amplitude de movimento toracolombar dos 

pilotos e a presença de dor lombar.  

Em relação à força muscular, mensurada por meio da dinamometria, os valores 

encontrados entre os pilotos também foram semelhantes àqueles encontrados na 

população geral (Nakagawa et al23). Já o estudo de Nagai et al43, com pilotos de 

helicóptero, aponta que os sujeitos com dor lombar apresentaram menor força extensora 

de tronco, quando comparados aqueles sem dor. Isso pode ser explicado pelo fenômeno 

de inibição muscular artrogênica, já que o quadro doloroso pode inibir a ativação 

muscular por via reflexa44.   

Entretanto, no presente estudo não foi observada correlação entre as variáveis força 

muscular do tronco, avaliada pela dinamometria e a intensidade de dor lombar, 

verificada por meio da escala numérica da dor. Desta forma, podemos inferir que a força 
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da musculatura do tronco não se constitui num fator de prevenção de dor lombar, nessa 

população específica.   

Com relação ao teste de resistência à fadiga muscular do tronco, os valores médios 

do grupo extensor da população avaliada foram semelhantes aos valores encontrados no 

estudo de Ito et al30 no grupo com a presença de dor lombar. Tal fato corrobora com o 

tempo de sustentação esperado nessa situação. Para a resistência à fadiga dos músculos 

flexores, os valores foram maiores quando comparados aos apresentados por McGill et 

al29. Dessa forma, é possível constatar que a resistência à fadiga dos músculos flexores 

do tronco dessa amostra está dentro dos valores de normalidade.      

Entretanto, no presente estudo observou-se claramente uma menor resistência à 

fadiga dos músculos laterais do tronco, quando os pilotos sintomáticos foram 

comparados aos assintomáticos. Tal fato pode ser explicado com base na observação de 

que, durante o voo, os pilotos de caça realizam manobras específicas de combate aéreo 

em situações de ataque e defesa que refletem uma combinação de três ações básicas: 

acelerar, curvar e rolar45.  

Considerando à biomecânica do tronco, nota-se que a associação de forças da 

gravidade e o componente centrífugo exigem uma demanda estabilizadora importante, 

com ênfase no controle lateral do tronco. Além disso, outro fator a ser considerado é o 

tempo do voo durante uma missão padrão, que dura em média 60 minutos45. Logo, a 

variável resistência à fadiga muscular torna-se fundamental nessa situação já que, 

durante o voo, o uso das fibras musculares resistentes à fadiga predomina sobre àquelas 

responsáveis pela produção de força46. Dessa forma, o piloto da aviação de caça com 

menor resistência à fadiga pode ser exposto, durante voo, a uma menor estabilidade do 
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tronco e, como consequência, ter aumentada as forças compressivas sobre as estruturas 

articulares da coluna vertebral.  

A partir deste ponto de vista, é possível sugerir que o condicionamento da 

musculatura lateral do tronco, com ênfase no aumento da resistência à fadiga, deveria 

constituir-se numa estratégia rotineira direcionada ao tratamento e prevenção da dor 

lombar na população avaliada, considerando as atividades laborais específicas dos 

aviadores de caça. 
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7. CONCLUSÃO
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Os resultados do presente estudo demonstram uma alta prevalência de dor 

lombar em pilotos da aviação de caça, sendo que 64% destes classificam sua 

intensidade como moderada. A lombalgia está associada à presença de dor nas 

regiões torácica e cervical, além de ter relação com o tempo de voo semanal. Nota-

se também que há um alto índice de edema ligamentar de sobrecarga mecânica no 

ligamento interespinhoso na coluna lombar, demonstrando alterações agudas e 

crônicas do complexo vertebral posterior. 

Com relação aos testes clínicos, a dor lombar não apresentou correlação com a 

postura, amplitude de movimento ou com a força dos músculos do tronco dos 

pilotos. Entretanto, há uma redução significativa na resistência lateral direita e 

esquerda, quando os pilotos com dor foram comparados àqueles assintomáticos. Tal 

fato permite direcionar estratégias de prevenção e tratamento da dor lombar entre 

esses indivíduos. 

Ressaltamos os resultados encontrados no presente estudo limitam-se aos pilotos 

militares de caça do sexo masculino, que utilizam o caça de ataque leve A-29 da 

Força Aérea Brasileira. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1: TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS:  

 Este é um convite para você participar da pesquisa “FATORES ASSOCIADOS 

À DOR LOMBAR EM PILOTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

 Esta pesquisa tem o objetivo de estudar os fatores associados à lombalgia em 

aviadores militares. As avaliações ocorrerão em dois dias, no primeiro, ocorrerá o 

exame de ressonância magnética da coluna, no segundo, o preenchimento de 3 

questionários (Ficha de avaliação, Oswestry e Nórdico), avaliação postural, avaliação de 

mobilidade, força e resistência de tronco.  

Caso você seja selecionado, irá responder os questionários, os quais contém 

informações sobre dados antropométricos como peso, altura, estilo de vida, estado de 

saúde, rotina de trabalho, presença ou ausência de dores relacionadas ao voo, sobre as 

características da dor, e sobre uso ou não de estratégias de melhora da dor. O tempo 

total estimado para responder os três questionários é de 20 min. Deixamos claro que as 
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informações serão sigilosas, ou seja, os dados individuais serão de visualização apenas 

dos pesquisadores.  

Quanto a avaliação postural, esta será realizada por um fisioterapeuta. Você será 

orientado a ficar de pé, sem camiseta, nas posições: de frente, de lado e de costas. A 

avaliação postural será registrada por foto para estudo mais detalhado. Todas as 

avaliações ocorreram em sala, em privacidade para evitar constrangimento. Essa 

avaliação dura alguns segundos. 

Para o teste de mobilidade, você fará 3 movimentos em pé (inclinar para frente e 

tentar encostar a mão no chão; inclinar para trás; inclinar para o lado direito e para o 

lado esquerdo). A cada movimento avaliaremos o ângulo do movimento conseguido 

utilizando um aplicativo de celular.No teste de força, você fará 3 movimentos 

semelhantes a abdominais, contraindo o tronco o máximo possível, sem dor, por 5 

segundos. Já no teste de resistência muscular de tronco, você fará 3 movimentos (ponte 

lateral, flexão e extensão de tronco), tentando sustentar o máximo de tempo possível. 

Assim, iremos cronometrar o tempo que você permaneceu contraindo na posição. Esses 

testes podem gerar um pouco de cansaço, contudo esse risco é minimizado pois algumas 

tentativas duram apenas 5 segundos de contração muscular, em outros, quando o sinal 

de fadiga é detectado, para-se a tentativa e dado descanso; também é dado repouso para 

descanso da musculatura adequado, entre cada teste e tentativas. Os dois testes duram 

juntos, em média, 30 minutos. 

Para realizar a avaliação da coluna por ressonância magnética, você será 

encaminhado para o Centro de Diagnóstico de Imagem do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (CDI-HUOL). O exame de ressonância é indolor e não invasivo; contudo 

algumas pessoas podem se sentir com claustrofobia ou desconfortáveis por permanecer 

imóveis cobertas pelo aparelho do exame por alguns minutos. Em caso de claustrofobia 
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ou incômodo ao extremo, você poderá desistir a qualquer momento do exame ou da 

pesquisa.  

 Ao participar dessa pesquisa você terá como benefício o conhecimento sobre sua 

postura, desempenho e atividade muscular do tronco, bem como, da presença ou 

ausência de alterações do sistema musculo esquelético – coluna - pelo exame de 

ressonância magnética. Além disso, poderá contribuir para esclarecer quais os fatores de 

risco para dor lombar relacionados ao voo de pilotos de caça. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para o responsável pela pesquisa: Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro. E-

mail: ppgfis@ccs.ufrn.br, brasileiro@ufrnet.br, contato: (84) 3342-2002.Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa 

pesquisa, eles serão assumidos pelo pesquisador e reembolsado para vocês. Se você 

sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto 

ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem 

e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail 

cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato do site 

mailto:ppgfis@ccs.ufrn.br
mailto:brasileiro@ufrnet.br
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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<www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de 

segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970 

 

 

________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) 

___________________ (rubrica do Pesquisador) 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável: Prof. Dr. Jamilson Simões Brasileiro. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa “FATORES ASSOCIADOS À DOR LOMBAR EM 

PILOTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 Natal (__/__/__). 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

../../../../Priscilla/Desktop/Doutorado/www.cep.propesq.ufrn.br
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “FATORES ASSOCIADOS À 

DOR LOMBAR EM PILOTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal (__/__/__). 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 2: FICHA DE AVALIAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

    FICHA DE AVALIAÇÃO   Nº _________ 

Os dados registrados nesta ficha serão individualmente mantidas em sigilo, sob a 

guarda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Data da avaliação: ___/___ /___         

Nome:_______________________________________________  

CPF____________________________         Data de Nasc.: 

_____/_____/_____  

Telefone:___________________       E-

mail:_______________________________________ 

Peso: ___________kg       Altura: _________m   Idade: ___________ 

INFORMAÇÕES SOBRE OCUPAÇÃO 

Data de praça (ano):______________função operacional:______________________ 

Tipo de avião:_______________________ Horas de voo completas:_____________ 

Em média quantas horas/semana trabalha em escritório:_______________________ 

Em média quantas horas/semana trabalha pilotando: _________________________ 

Em média quantas horas/voo:____________________________________________ 
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Membro superior Dominante: (   ) Esquerdo     (   ) Direito  

INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE 

Tem diagnóstico de: Hipertensão: (   ) Não  (   ) Sim Diabetes: (   ) Não  (   ) Sim 

Faz uso de algum medicamento?  (   ) Não   (   ) Sim __________________________ 

Possui algum diagnóstico médico de alteração na coluna (protusão discal, hérnia, 

espondilólise, espondilolistese ou artrose) 

?______________________________________________ 

EXERCÍCIO FÍSICO 

Marque abaixo o tipo de atividade física que faz com frequência: 

Musculação (  )   Corrida(  )  Caminhada(  )   Natação(  ) Outra (  ) _____________ 

Frequência de exercício: 2x/semana (   )  3x/semana (  ) Todos os dias (   ) 

Média de tempo por 

dia:__________________________________

______________ 

SOBRE DOR 

 

 

 

 

 

Para responder as perguntas abaixo e quantificar a sua dor, utilize a seguinte escala 

(END), se não tiver tido dor coloque zero: 
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Dor cervical sem dor de cabeça (  ), com dor de cabeça (   ) 

Nos últimos 3 meses -  END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante ( 

  ) Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   )   

Na última semana - END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante (   )      

Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   ) 

Dor no ombro  

Nos últimos 3 meses -  END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante ( 

  ) Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   )   

Na última semana - END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante (   )      

Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   ) 

Dor torácica   
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Nos últimos 3 meses -  END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante ( 

  ) Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   )   

Na última semana - END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante (   )      

Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   ) 

Dor lombar   

Nos últimos 3 meses -  END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante ( 

  ) Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   )   

Na última semana - END (intensidade):____; Esporádica (   ) Constante (   )      

Durante o voo piora (   )   

Após o voo melhora em pouco tempo(    )        Após o voo não 

melhora (   ) 

Tive dor em algum momento da carreira, porém, não no último ano (   )  

Em que área?____________________ 
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Circule nessa imagem onde fica exatamente a sua dor (ou dores): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que você acha que faz essa dor piorar? ________________________________ 

 Existe alguma manobra de voo que aumenta a dor?_________________________ 

 Há algo que você faz que diminui a dor?__________________________________ 

Marque se você usa alguma dessas estratégias? 

 Alongamento: (   ) antes (   )Durante (   ) Depois do voo 

 Contração do abdômen ou secar a barriga: (   ) antes (   )Durante (   ) Depois do 

voo 

 Postura bem apoiada ao assento: (   ) antes (   )Durante (   ) Depois do voo 

Marque abaixo se já fez ou faz tratamento com fisioterapia e o tipo de tratamento:  

“Fiz fisioterapia, mas não faço agora” (   ) Quando ?____________________________ 

“Estou atualmente fazendo fisioterapia” (   ) 

Hidroterapia (  ) Convencional (  ) Pilates (   ) RPG (   ) 

Cite a razão que o levou a fazer: ___________________________________________ 



67 
 

 

Sobre como você se sente no trabalho atualmente, marque se você se identificar com 

alguma dessas afirmações: Satisfeito (   ) insatisfeito (  ) estressado ou ansioso (   )  

Agradecemos pelas suas sinceras 

respostas. Estamos em busca de 

contribuir para o cuidado da saúde 

de aviadores brasileiros com a nossa 

pesquisa.  

 

AVALIAÇÃO POSTURAL  

Avaliação Postural Região Ângulo Valores 

Obs: 

1. Posicionar 30 cm da 

parede/painel 

2. Realizar expiração 

completa para 

captura da imagem 

 

Cabeça 

Alinhamento Horizontal da 

cabeça (AHC) 

 

Alinhamento Vertical da cabeça 

(AVC) 

 

Tronco  

Alinhamento Horizontal dos 

acrômios (AHA)  

 

Assimetria Horizontal das 

escápulas em relação à T3 (AHE) 

 

Alinhamento Horizontal das 

EIAS (AHEI) 

 

Alinhamento Horizontal da Pélvis 

(AHP) 
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MOVIMENTO POSIÇÃO INICIAL VALOR DELTA 

FLEXÃO    

EXTENSÃO    

INCLINAÇÃO 

DIREITA 

   

INCLINAÇÃO 

ESQUERDA 

   

 

 

Resistência muscular  Exercício Tempo 

Obs: 

3. Realizar 1 vez cada teste 

4. 3 minutos de descanso entre os 

testes 

Extensão  

Flexão  

Ponte lateral Direita  

Ponte lateral Esquerda  
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Dinamometria  Exercício Força 

Obs: 

5. Realizar 3 x 5 segundos 

6. 30 seg de descanso entre os 

testes 

Extensão    

Flexão com rotação Direita    

Flexão com rotação Esquerda    
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ANEXOS 

ANEXO 1: QUESTIONÁRIO NÓRDICO PADRONIZADO 
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ANEXO 2: ÍNDICE OSWESTRY DE INCAPACIDADE 
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