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1. Resumo 

O envelhecimento está relacionado a uma série de alterações fisiológicas que 

provocam mudanças nas funções e estruturas do corpo, predispondo os idosos a 

doenças que cursam com diversos sintomas como dor, sendo a região lombar uma 

das áreas de maior queixa álgica relatada por essa população. A dor causa 

limitações físicas, dificulta as atividades funcionais e leva a prejuízos na autonomia e 

independência do indivíduo. A prática de exercício físico pode atenuar o processo do 

envelhecimento, minimizando os sintomas dolorosos. O quadro clínico da dor na 

população idosa traz a necessidade de entender quais os tipos de exercício 

contribuem para menor prevalência de dor nessa população, com isso, o objetivo do 

presente estudo foi verificar a prevalência de dor lombar em idosas sedentárias, 

praticantes de hidroginástica e praticantes de exercício resistido.  Participaram 

desse estudo, idosas acima de 65 anos, divididas em três grupos distintos: grupo 

controle, não praticante de exercícios físicos, praticantes de hidroginástica e 

praticantes de exercícios resistidos. As idosas foram avaliadas quanto à presença de 

sintomas dolorosos por meio do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares 

(QNSO). Os dados foram analisados de acordo com a porcentagem de prevalência 

de dor para cada grupo e para a comparação da prevalência de dor nos três grupos 

foi incialmente utilizado o teste de Kruskal-Wallis e posteriormente para verificar 

onde estavam as diferenças foi aplicado teste de Mann Whitney. O nível de 

significância adotado foi de 5% e o software utilizado para as análises estatísticas foi 

o SPSS versão 17.0. Os resultados mostraram diferenças estatísticamente 

significativas nos últimos sete dias entre GC e GH (p=0,007) e GC e GR (p=0,007) 

não existindo diferenças entre GH e GR (p=1,000), com porcentagens de, 79% para 

GC, 11% GH e 10% GR. Nos últimos doze meses o GC foi estatisticamente diferente 

do GR (p=0,008), mas não houve diferença estatística entre GC e GH (p=0,065) e 

entre GH e GR (p=0,356), com porcentagens de, 72,7% GC; 33,3% GH; 16,7% GR. 

Podemos concluir com nosso estudo que a prevalência de dor lombar foi menor em 

mulheres praticantes de exercício físico, tanto hidroginástica quanto exercício 

resistido e maior em mulheres idosas sedentárias.  
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2. Introdução 

O envelhecimento está relacionado a uma série de alterações fisiológicas como 

diminuição da força e resistência muscular, flexibilidade, além de desgastes 

articulares (ALMEIDA et al., 2008). Tais alterações predispõem o idoso a doenças 

comuns nessa faixa etária como artrose, tendinite, síndrome do impacto, bursite, 

hérnias de disco (MOTA et al., 2006), que apresentam na maioria das vezes como 

quadro clínico a dor (CASTRO et al., 2011), limitando as atividades diárias do idoso, 

seu convívio social (CELICH, GALON, 2009) e funcionalidade (MATA et al., 2011), 

além de ameaçar a autonomia e independência. 

Em mulheres é comum o quadro de dor lombar, principalmente no período pós-

menopausa, já que nessa fase a mulher apresenta uma alteração na composição 

corporal com maior gordura e menor massa magra, o que pode contribuir para a 

intensidade dos quadros álgicos (MARASCHIN et al., 2010). A coluna vertebral é 

uma das estruturas musculoesqueléticas que mais sofrem alterações morfológicas 

ao longo do tempo, principalmente os segmentos da região lombar por 

apresentarem maior sobrecarga, com a sustentação do resto do corpo. (GIODA et 

al., 2010) 

O tema relacionado à dor e a incapacidade de controlá-la tem sido agravante 

para o crescimento da procura por tratamento, ocasionando aumento nas despesas 

e tempo gasto com esses pacientes (SILVA; FASSA; VALLE, 2004; FERREIRA et 

al., 2011), bem como sofrimento físico e psíquico e consequente diminuição na 

qualidade de vida das idosas (DELLAROZA; PIMENTA; MATSUO, 2007). 

A prática de atividade física pode retardar e minimizar os efeitos do processo de 

envelhecimento (ASSIS et al., 2007). Entre os benefícios da atividade física 

podemos destacar a melhora da elasticidade muscular, circulação sanguínea e 

movimento das articulações (MELLER, 2013), com consequente alívio de sintomas 

dolorosos (SOUZA, 2009; WANG et al., 2009).  

Alguns autores têm mostrado o efeito de diferentes modalidades de exercícios 

nos sintomas dolorosos. O exercício aeróbio (SOUZA, 2009), o Taich (WANG et al., 

2009) e os exercícios em meio líquido parecem estar relacionados à diminuição da 

dor, já o exercício resistido parece intensificar os sintomas dolorosos (SOUZA, 

2009). 

Assim, tendo em vista a alta prevalência de dor na população idosa (SILVA et al., 

2012, DELLAROZA; PIMENTA; MATSUO, 2007) e a necessidade de entender quais 



os tipos de exercício contribuem para menor prevalência de dor nessa população, 

justifica-se a importância deste estudo.  

 

3. Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de dor lombar em idosas 

sedentárias, praticantes de hidroginástica e exercício resistido. 

 

4. Metodologia  

O presente estudo trata-se de delineamento transversal e foi conduzido na 

cidade de Dracena, SP. A amostra foi composta por 37 idosos do gênero feminino, 

sendo 13 para o grupo controle sedentário, 12 praticantes de hidroginástica e 12 

praticantes de exercício resistido; com idade superior a 65 anos, e média de idade 

de 73 no grupo controle sedentário, 67,25 grupo praticante de hidroginástica e 70,75 

no grupo praticante de exercício resistido; que concordaram em participar da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, divididos em 

três grupos: grupo controle sedentário (GC), grupo praticante de hidroginástica (GH) 

e grupo praticante de exercícios resistido (GR). Os indivíduos foram considerados 

aptos a participar do estudo se atenderam os seguintes critérios: 1. Ter idade 

superior a 65 anos, 2. Ser do gênero feminino, 3. Estar praticando apenas 

hidroginástica, exercício resistido, ou para o grupo controle, não estar praticando 

nenhum tipo de exercício físico mais de uma vez por semana a pelo menos seis 

meses. Foram excluídos do estudo praticantes de hidroginástica ou exercícios 

resistidos para fins de reabilitação. 

 

5. Desenvolvimento 

As participantes foram avaliadas de acordo com Questionário Nórdico de 

Sintomas Osteomusculares (QNSO) validado por Pinheiro et al (2002) e adaptado 

para a língua portuguesa por Barros e Alexandre (2003), divindo-se em duas partes, 

a primeira parte consiste em uma figura humana dividida em nove regiões 

anatômicas: cervical, ombros, braços, cotovelos, antebraço, punhos/mãos/dedos, 

região dorsal, região lombar, quadril/membros inferiores, onde o individuo foi 

orientado a relatar quanto à presença, ou ausência de dor, desconforto ou 

dormência nos últimos 12 meses ou qualquer problema em uma dessas regiões nos 



últimos sete dias. Para este trabalho foram utilizadas apenas as questões referentes 

a região lombar. 

Para a análise estatística foi utilizada análise descritiva dos dados com medidas 

de porcentagem de prevalência de dor lombar nos últimos sete e doze dias para o 

GC, GH e GR. Para comparação da prevalência de dor nos três grupos foi 

incialmente utilizado o teste de Kruskal-Wallis e posteriormente para verificar onde 

estavam as diferenças foi aplicado teste de Mann Whitney. 

As análises foram realizadas por meio do software estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), com nível de significância adotado de 5%. 

 

6. Resultados  

O Grupo controle apresentou maior prevalência de dor na região lombar tanto 

nos últimos sete dias quanto nos últimos doze meses, seguido do GH e GR. Este 

último apresentou menor prevalência de dor nos dois períodos avaliados. Os valores 

percentuais para presença de dor lombar nos últimos sete dias e doze meses, são 

apresentados respectivamente, nas figuras um e dois. 

 

 

Figura 1. Percentual de ocorrência de dor lombar apresentado pelos três 

grupos nos últimos sete dias 
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Figura 2. Percentual de ocorrência de dor lombar apresentado pelos três 

grupos nos últimos doze meses 

 

Quando os três grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis, houve 

diferença significativa entre eles para a presença de dor nos últimos sete dias 

(p=0,003) e doze meses (p=0,022). Pelo Teste de Mann Whitney, nos últimos sete 

dias, houve diferença estatisticamente significante entre GC e GH (p=0,007) e GC e 

GR (p=0,007) não existindo diferenças entre GH e GR (p=1,000). Já nos últimos 

doze meses , o GC foi estatisticamente diferente do GR (p=0,008), mas não houve 

diferença estatística entre GC e GH (p=0,065) e entre GH e GR (p=0,356). 

 

7. Considerações finais 

O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de dor lombar em idosas 

sedentárias, praticantes de hidroginástica e praticantes de exercício resistido, e foi 

possível observar que idosas praticantes de hidroginástica e principalmente 

exercício resistido apresentaram uma menor prevalência de dor lombar quando 

comparadas com aquelas não praticantes. Quando comparamos as duas 

modalidades de exercícios não houve diferença na prevalência de dor para os 

grupos. 

72,7%  

33,3% 

16,7% 

Presença de dor lombar nos últimos 12 
meses 

Controle Hidroginástica Resistido



Podemos explicar os resultados encontrados pelos benefícios trazidos pela 

prática de exercícios físicos, uma das formas mais eficazes para recuperar força, 

resistência,  flexibilidade e mobilidade (CAILLIET, 2001). A prática regular de 

atividade física é capaz de prevenir e reduzir sintomas dolorosos, como a lombalgia, 

provavelmente por fortalecer as musculaturas responsáveis pela sustentação da 

coluna, ao mesmo tempo em que melhora a amplitude de movimento (FIDELIS; 

PATRIZZI; WASH; 2013). O exercício também proporciona estímulo neural 

(DUPEYRON et al, 2013) contribuindo para uma atividade mais efetiva dos 

receptores musculares e articulares, facilitando execução correta de movimentos 

bem como manutenção de posturas adequadas durante as atividades diárias. Por 

todos esses fatores, o indivíduo fisicamente ativo apresenta menor sobrecarga, das 

estruturas ósseas, musculares e articulares, e assim, menores prevalência de dor 

lombar.  

Com relação às práticas avaliadas no presente estudo, a hidroginástica além de 

promover os benefícios já mencionados, proporciona relaxamento muscular devido 

ao aumento da temperatura da água, o que pode contribuir para a redução da dor. 

Já o exercício resistido tem sido apontado na literatura, como vilão para a dor, por 

intensificar o quadro álgico (SOUZA 2009), no entanto, a prevalência de dor 

encontrada no nosso estudo mostrou que praticantes de exercício resistido 

apresentam menos dor na região lombar. Se praticado de forma leve a moderada o 

exercício resistido pode ocasionar fortalecimento adequado das estruturas 

musculares proporcionando maior sustentação para o corpo. Além disso, estudos 

apontam que o exercício resistido aumenta massa magra e reduz gordura corporal 

(BONGANHA et al.; 2011), tal redução alivia a sobrecarga imposta na coluna lombar 

devido ao excesso de peso. 

Optou-se neste estudo por avaliar a prevalência de dor em mulheres, já que 

existe maior prevalência de dor nessa população quando comparada a população 

masculina (GIODA et al.; 2010). A mulher apresenta desvantagens no perfil físico, 

com uma maior quantidade de gordura corporal e menor massa muscular (WARD-

RITACCO et al., 2014), causando um desequilíbrio e sobrecarga articular. Além 

disso, na fase pós-menopausa a mulher apresenta concentração de gordura na 

região do tronco (ORSATTI et al.; 2010)  levando a uma alteração na disposição 

corporal, com aumento da lordose lombar (SIQUEIRA et al.; 2011) e consequente 

surgimento de sintomas dolorosos nessa região.  



Podemos notar a importante contribuição desta pesquisa, onde programas 

preventivos com incentivo a prática de exercícios físicos devem ser aplicados a fim 

de evitar ou amenizar a dor lombar em idosas, contribuindo para uma melhor 

funcionalidade e qualidade de vida dessa população. 
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