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RESUMO 

As dores na coluna afetam a maioria da população adulta, gerando um alto nível de 

aposentadoria precoce causando impacto na economia do país. Alguns fatores 

influenciam diretamente no quadro álgico das pessoas, como idade avançada, 

tabagismo, obesidade, movimentos repetitivos e posturas incorretas. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar o impacto da implantação do Programa Escola da Coluna como 

estratégia de promoção de saúde e prevenção de quadro álgico crônico em coluna 

vertebral de trabalhadores. Os resultados preliminares da pesquisa evidenciam uma 

tendência significativa de melhoria frente aos resultados de evolução do quadro álgico 

e da qualidade de vida e funcionalidade dos trabalhadores participantes do Programa 

Escola da Coluna.  

INTRODUÇÃO: 

A Conferência Internacional de Alma-Ata (1978) definiu o conceito de saúde como 

sendo não somente a ausência de doenças, mas também como um contexto que 

direcionasse ao individuo um completo bem-estar físico, mental e social, o principal, 

um direito fundamental para todos (BRASIL, 2002). Os programas Escola da Postura 

surgiram no Brasil em 1972, visando direcionar informação e orientação a pacientes 

com problemas posturais, emocionais, com intuito principal de fazê-los reduzir a 

ingestão de medicamentos(COHEN, 1994). A incapacidade é relacionada ao que 

limitam os indivíduos a praticarem suas atividades normais. As alterações 

musculoesqueléticas relacionadas a dor na região lombar, geram alto custo, 

principalmente na economia tento alto impacto financeiro e social, levando a 

incapacidade funcional. Estas limitações funcionais influenciam diretamente os 

trabalhadores impactando em suas ações físicas, psíquicas e sociais (DEYO et al., 

2003). Desta forma os programas da Escola da Coluna têm demonstrado significativa 

eficácia como estratégia de promoção e prevenção de quadro álgico crônico em 

coluna vertebral de trabalhadores. 

METODOLOGIA: 

O estudo foi caracterizando como sendo uma pesquisa transversal, descritiva e 

quantitativa, com amostragem de conveniência, previamente aprovada pelo CEP – 

UNIARAXÁ protocolo no. 1363/42. O mesmo foi realizado em parceria com o CEREST 

Regional de Araxá-MG e a Clínica Escola de Fisioterapia do UNIARAXÁ. O estudo faz 

parte de um Programa institucionalizado denominado Escola da Coluna, que tem 

como foco a promoção de saúde em trabalhadores por meio de condutas de 



tratamento e ações educativas e de orientações frente às demandas oriundas do seu 

contexto laboral. Todos os dados foram analisados estatisticamente comparando-se 

as variáveis antes e após o 3º mês de tratamento dos participantes do Projeto, através 

do Teste T, com 5% de nível de significância, utilizando o software InstatGraphpad®. 

DESENVOLVIMENTO: 

Participam da pesquisa 32 trabalhadores de ambos os sexos, com faixa etária 

compreendida entre 18 a 64 anos, e pertencentes à microrregião de abrangência de 

referência em Saúde do trabalhador. O programa Escola da Postura utiliza-se de 

Técnicas de Pilates para prevenção e tratamento das alterações patológicas da coluna 

vertebral, além de aulas educativas sobre diferentes temas relacionados à saúde 

funcional. O programa tem duração de 12 (doze) meses, e são realizadas avaliações 

e reavaliações a cada 3 meses de acompanhamento de tratamento. Nesta 1ª etapa 

do projeto foram coletados os seguintes dados: Escala Visual Analógica de DOR 

(EVA) e o questionário de qualidade de vida SF-36.  

RESULTADOS  

Foi evidenciado uma diferença estatística significativa (p<0,05) em relação a EVA, em 

especial comparação entre a avaliação (8,2) e reavaliação (6,1) realizada após três 

meses de intervenção com o Projeto Escola da Coluna.  

Com relação à qualidade de vida os valores obtidos pelo SF-36 foram expressos em 

forma de médias e desvio padrão. Os domínios que apresentaram maior tendência 

decomprometimento na avaliação foram: Aspecto Físico (32,8±28,42), seguido pela 

Dor (31,8±18,62), Aspectos Emocionais (39,8±42,79), Vitalidade (46,6±23,04) e 

Estado Geral de Saúde (47,3±18,57). Quanto os melhores domínios estão Aspecto 

Mental (54,6±24,47) e aspecto social 50,9±26,70.Os domínios do SF-36 que 

apresentaram diferença estatística significativa na avaliação e reavaliação foram 

capacidade funcional (p<0,05); dor (p<0,001) e vitalidade (p<0,001). Os resultados 

indicam que a capacidade funcional é uma condição multifatorial e está associada 

com fatores sociais, econômicos e comportamentais. A capacidade funcional em 

trabalhadores foi descrita por outros autores, os quais encontraram resultados 

semelhantes ao deste estudo. Por exemplo, um estudo realizado na cidade de Marília 

encontrou uma alta prevalência de vitalidade para as AVDs, chegando a 66,83% de 

melhora. As mulheres, que são a maioria no grupo de idosos, tendo uma maior 

expectativa de vida apresentaram maiores limitações da capacidade funcional 

(NOGUEIRA, NAVEGA, 2011).Em outro estudo, realizado na cidade de São Paulo, foi 



evidenciado benefícios em relação ao questionário EVA, sendo observado uma 

redução significativa do quadro de dor destes pacientes (TSUKIMOTO et al., 2016). 

Em outra localidade do estado de São Paulo, foi observadooutra análise satisfatória 

em relação à EVA com avaliação inicial de 6,14 e final de 4,14. A elaboração desse 

programa terapêutico e educativo promoveu mudanças de comportamentos 

compatíveis com o previsto (TOBO et al., 2016).Sugere-se a partir dos resultados 

preliminares desta pesquisa, que a adoção da Escola da Coluna como estratégia de 

prática integrativa no tratamento das disfunções da coluna vertebral, e tem 

apresentado uma tendência importante no comportamento do quadro de dor e 

funcionalidade de trabalhadores.  
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