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Resumo  

Introdução: A dor lombar é um grande problema de saúde mundial com alta 

prevalência no setor emergencial. Ainda não se sabe o perfil desses pacientes com 

dor lombar que buscam o setor emergencial e o motivo pelo qual eles buscam o 

atendimento emergencial. Métodos: Trata-se de um estudo transversal conduzido no 

setor emergencial com 200 pacientes que apresentarem um novo episódio de dor 

lombar e que buscam atendimento no setor emergencial. Resultados parciais: Os 

resultados parciais deste estudo mostram que a grande maioria dos pacientes que 

buscam o setor emergencial estão preocupados com sua dor lombar e na maioria das 

vezes não conseguem gerenciar sua dor lombar de maneira eficaz.  

  

Introdução  

A dor lombar é considerada um grande problema de saúde e está associada a altos 

custos públicos e a alta prevalência mundial. Uma recente revisão sistemática mostrou 

que a prevalência de visitas ao setor emergencial é consideravelmente alta. Essa alta 

prevalência parece estar relacionada a fatores sociodemográficos e econômicos. 

Entretanto as pessoas que procuram esse atendimento emergencial geralmente 

visitam a emergência de maneira inapropriada. O principal motivo parece ser o difícil 

acesso ao setor primário, ausência de acompanhamento médico regular e falta de 

encaminhamento para outro profissional da saúde. Entretanto, ainda não se sabe se 

esses valores são representativos para países em desenvolvimento, como o Brasil.   

  

Objetivos  

O objetivo desse estudo é descrever o perfil dos pacientes com dor lombar que 

buscam o setor emergencial e o motivo pelo qual eles buscam o atendimento 

emergencial.   

  



Métodos  

Serão recrutados 200 pacientes com o quadro de dor lombar que procuraram 

atendimento médico para cuidados primários em um hospital de São Paulo. Pacientes 

que apresentavam um novo episódio de dor lombar como queixa principal, idade entre 

18 e 80 anos e que estivessem procurando tratamento para dor lombar aguda. Para 

avaliação dos potenciais pacientes, os dados referentes a linha de base foram 

coletados por um avaliador. Para a avaliação, foram utilizados uma ficha de avaliação 

especialmente elaborada para este estudo. Esta ficha de avaliação contém questões 

referentes aos dados demográficos e antropométricos, além de informações sobre o 

quadro clínico dos pacientes, Escala Numérica Verbal de Dor, Questionário de 

Incapacidade de Roland Morris e um Questionário elaborado com perguntas 

específicas sobre os motivos pelos quais os pacientes buscam o setor emergencial.   

  

Resultados preliminares  

Caracterização dos pacientes com dor lombar que buscam o setor emergencial  

Variáveis  
Todos pacientes N=70  

Gênero  

Feminino  45 (64,3)  

Masculino  25 (35,7)  

Idade (anos)  55,8 ± 11,6  

Peso (quilogramas)  79,7 ± 22,8  

Altura (metros)  166,6 ± 10,1  

Escolaridade    

Fundamental  8 (11,4)  

Médio  26 (37,1)  

Superior  27 (38,8)  

Intensidade da dor (NRS 0-10)  7,89 ± 1,7  

Incapacidade funcional (RMDQ 024)  14,8 ± 5,1  
Variáveis contínuas apresentadas através de média de desvio padrão e variáveis categóricas apresentadas 
através de frequência e porcentagem  

 

  

  

  



Motivos pelos quais os pacientes com dor lombar buscam o setor emergencial  

Variáveis  N=70  

Por que escolheu ir ao Pronto Socorro?    

Preocupado com a dor  66 (94,3)  

Não conseguiu controlar a dor  54 (77,1)  

Expectativas    

Medicação  52 (74,3)  

Conselhos  38 (54,3)  

Encaminhamento  38 (54,3)  

Exame de imagem  38 (54,3)  

Atendido antes pelo mesmo problema  52 (74,3)  

Nível de urgência percebida  8,0 ± 1,6  

Influência nas AVDs  5,6 ± 2,8  
Variáveis contínuas apresentadas através de média de desvio padrão e variáveis categóricas apresentadas 
através de frequência e porcentagem  
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