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Resumo: A dor nas costas é considerada um problema de saúde pública 
classificada como idiopática ou inespecífica. A coluna vertebral é uma estrutura que 
possui como funções à sustentação da estrutura corporal e a condução das 
estruturas nervosas. As doenças da coluna podem estar causando prejuízos físicos, 
psíquicos, sociais e financeiros para grande parcela da população devido a alta 
incidência dessas afecções. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo identificar 
a prevalência de afecções da coluna vertebral e traçar o perfil desses pacientes. 
Metodologia: Foi realizado um estudo do tipo retrospectivo descritivo, através do 
levantamento de dados de 299 pacientes, nos anos de 2010 à 2015. Traçando 
assim um perfil de prevalência de afecções da coluna vertebral apartir da data de 
nascimento, sexo, tempo de acometimento da lesão, tempo que permaneceu o 
tratamento, diagnóstico médico, diagnostico de pacientes que estiverem sob 
tratamento na fisioterapia por motivos de alterações na coluna vertebral. 
Resultados: A amostra teve uma prevalência maior em mulheres, composta por 25 
indivíduos do sexo masculino (26,17%) e 83 do sexo feminino (76,88%). A idade 
média da amostra foi de 60,38 anos com a idade mínima de 13 anos e a máxima de 
85 anos, e a média de 56,63 anos entre os homens e 63,12 anos entre as mulheres. 
Dentre as afecções analisadas, a mais prevalente foi a Hérnia de Disco com 23 
casos (21,30 %), em seguida a lombalgia não específica com 21 (19,44%) e 
osteoartrose com 20 pacientes (18,52%). Considerações finais: O estudo obteve 
uma maior prevalência em mulheres, e a afecção mais acometida foi à hérnia de 
disco, porém o tempo de tratamento em homens foi maior do que em mulheres. 
 
INTRODUÇÃO 

A dor nas costas é considerada um problema de saúde pública em vários 
países do ocidente. Apesar de ser muito frequente, em aproximadamente 85% dos 
casos não é possível obter um diagnóstico preciso, sendo mais adequado 
encaminhá-la para um quadro álgico de dor costas idiopática ou inespecífica (FILHO 
e SILVA, 2011).  

A coluna vertebral é uma estrutura que possui como funções à sustentação 
da estrutura corporal e a condução das estruturas nervosas. Um segmento 
multifuncional composto por sete vértebras cervicais, doze torácicas, cinco lombares, 
cinco sacrais e quatro coccígeas (BORDIAK et al, 2012).   



As doenças da coluna podem estar causando prejuízos físicos, psíquicos, 
sociais e financeiros para grande parcela da população devido a alta incidência 
dessas afecções. Afecções que acometem pacientes que procuram a reabilitação 
com lombalgia, cervicalgia, escoliose, hérnia de disco, osteófitos, osteoartrose, 
osteoporose. 

A Fisioterapia é uma das especialidades responsáveis no processo de 
Reabilitação. A Fisioterapia trabalha para a recuperação da função, da melhoria da 
mobilidade, alivio da dor e prevenção ou limitação das disfunções físicas de 
pacientes vitima de lesões ou doenças (JAKAITIS et al, 2008). 

 
OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo identificar a prevalência de afecções da 
coluna vertebral e traçar o perfil desses pacientes em uma clínica escola de 
reabilitação. 
 
METODOLOGIA 
 Realizou-se um estudo do tipo retrospectivo descritivo para identificar 
pacientes em reabilitação de coluna, através do levantamento de dados de 299 
pacientes atendidos na Clinica Escola de Fisioterapia da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos - Unilago de São José do Rio Preto – SP, nos anos de 2010 à 2015.  
 
RESULTADOS 

Foram analisados 108 prontuários referentes aos atendimentos 
fisioterapêuticos na área ortopédica e traumatológica no ano de 2010 à 2015. A 
amostra foi composta por 25 indivíduos do sexo masculino (26,17%) e 83 do sexo 
feminino (76,88%). A idade média da amostra foi de 60,38 anos com a idade mínima 
de 13 anos e a máxima de 85 anos, e a média de 56,63 anos entre os homens e 
63,12 anos entre as mulheres.  

 
Afecções Gênero % Idade 

(Média) anos 
Tempo de 
tratamento 

(Média) 
semanas 

N 



M F M F M F 
Cervicalgia 0,93 6,50 64,00 64,14 47,00 46,43 8 
Escoliose 3,70 4,63 40,00 50,20 17,75 53,80 9 

Espondilodiscoartrose 0,93 0,93 71,00 68,00 1,00 5,00 2 
Espondilolistese 0 0,93 0 77,00 0 22,00 1 

Fraturas vertebrais 0,93 2,78 65,00 56,67 23,00 54,33 4 
Hérnia de disco 1,85 19,44 65,50 58,86 38,50 27,90 23 
Lombalgia não 

específica 
6,48 12,96 62,43 62,43 46,86 51,07 21 

Osteoartrose 2,78 15,74 75,00 58,94 45,00 23,29 20 
Osteófitos 2,78 0,93 67,67 58,00 10,00 9,00 4 

Osteoporose 0,93 8,33 85,00 72,22 7,00 27,22 10 
PO Hérnia de disco 0,93 2,78 54,00 69,00 13,00 6,67 4 

Protusão discal 0,93 0,93 42,00 62,00 4,00 46,00 2 
TOTAL 23,17 76,88 57,63 63,12 21,09 31,06 108 

 
Dentre as afecções analisadas, a mais prevalente foi a Hérnia de Disco com 

23 casos (21,30 %), em seguida a lombalgia não específica com 21 (19,44%) e 
osteoartrose com 20 pacientes (18,52%).  
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