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1. RESUMO

A dor lombar é um sintoma que aparece em pessoas em todas as faixas etárias, 

sendo ela mais prevalente na população trabalhadora e na população idosa, 

causando nos mesmos, considerável limitação de diversas atividades. O medo de 

cair, bem como a dor lombar também pode ser considerado um problema de saúde 

nessa população, ela pode acabar levando o idoso a redução ou até mesmo 

limitação de algumas atividades causando dependência.  Sabendo então que a 

diminuição da capacidade física que a dor em si pode causar e a alta prevalência de 

dor lombar nessa população, considera-se possível correlação entre as duas.  

Objetivo: Relacionar a associação o medo de queda em uma população idosa com 

dor lombar de um Núcleo de Convivência de Idosos – Liga Solidária Zona Oeste e  

do AME Oeste Idoso, São Paulo, SP Brasil. Métodos: Foram selecionados 

inicialmente 150 indivíduos, de ambos os gêneros, acima de 60 anos, que se 

encontrassem nos locais da coleta, sem qualquer distinção. Inicialmente foram 

coletadas variáveis sócio-econômicas, ocupacionais, comportamentais,  

antropométricas, demográficas, emocionais, dados de prevalência de dor lombar em 

três momentos: dor pontual, no último ano e em algum momento da vida, a Escala 

Visual Analógica para dor (EVA) para intensidade da dor e por fim, foi aplicado o 

Questionário Falls Efficacy Scale-International-Brasil (FES-I-BRASIL) para avaliar a 

preocupação em relação a queda. Resultados: Em andamento. Conclusão: Em 

andamento.

2. INTRODUÇÃO

A dor lombar tem como definição principal ser um sintoma e não uma doença, 

é caracterizada pela localização da dor, ou desconforto, entre as margens das 

costelas inferiores e prega glútea inferior e é frequentemente acompanhada de 

irradiação da dor para um dos membros inferiores ou ambos, indicando assim a 

associação de comprometimento neurológico, é um sintoma que aparece em 

pessoas em todas as faixas etárias, sendo ela mais prevalente na população 

trabalhadora e na população idosa, causando nos mesmos considerável limitação de 

diversas atividades.

Como outros sintomas, a dor lombar pode ter muitas causas diferentes, e é 

classificada atualmente em três grupos diferentes: 1) patologias sérias de coluna, 

pessoas com cancêr com metástase, infeccções, fraturas) 2) comprometimento de 



raiz nervosa (dor radicular e radiculopatias) e  quando a fonte nociceptiva não pode 

consegue ser descoberta é chamada de 3) dor lombar não específica. É considerada 

uma das seis condições de saúde mais frequentes encontradas em países 

desenvolvidos e no Brasil esse sintoma é a segunda condição crônica mais 

prevalente, atrás apenas de hipertensão arterial sistêmica. 

O medo de cair, bem como a dor lombar também pode ser considerado um 

problema de saúde na população com mais de 60 anos de idade, ela pode acabar 

levando o idoso a redução ou até mesmo limitação de algumas atividades, 

ocasionando a depressão, declínio funcional, e a queda propriamente dita. Estudos 

mostram que mesmo que os meios da causa desse medo não estejam totalmente 

claros, sua etiologia é proveniente de diversos fatores diferentes, tantos físicos, 

ambientais, comportamentais e funcionais. Considerando todos os resultados 

preocupantes e negativos que podem ocorrer com essa população devido ao temor 

à queda, os aspectos físicos como dependência e diminuição da capacidade física 

que a dor em si pode causar e a alta prevalência de dor lombar nessa população, 

considera-se possível correlação entre as duas.

3.OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo observar a associação o medo de queda em 

uma população idosa com dor lombar de um Núcleo de Convivência de Idosos – 

Liga Solidária Zona Oeste e  do AME Oeste Idoso, São Paulo, SP Brasil.

4. METODOLOGIA

Tipo de estudo: observacional transversal. A população deste estudo foi 

composta por 150 participantes de um Núcleo de Convivência de Idosos – Liga 

Solidária Zona Oeste e  no AME Oeste Idoso, São Paulo, SP Brasil; com idade de 

60 anos ou mais, de ambos os sexos, sem a distinção dos motivos), recrutados no 

local onde foi realizada a coleta de dados. Foram incluídos os idosos que aceitaram 

participar do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que demonstraram capacidade de compreensão e resposta aos 

questionários do presente estudo, que tenham sentido dor em região lombar pelo 

menos nos últimos 3 meses. 

5. DESENVOLVIMENTO



Inicialmente foi aplicado um questionário contendo dados pessoais dos 

participantes. Nos componenetes demográficos foram coletados os seguintes dados: 

gênero, idade, estado civil e nas variáveis socioeconômicas a escolaridade e a 

classe econômica, foram coletadas ainda as variáveis antropométricas 

representadas pelo peso relatado, estatura. Quanto às questões comportamentais 

foram avaliados também o nível de atividade física do indíviduo com uso da 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) versão curta. Para as questões 

ocupacionais à situação de trabalho atual e anterior, tempo de trabalho, tipo de 

exposição e satisfação. No questionário relacionado a dor lombar o indivíduo fo 

perguntado sobre a prevalência da dor em três períodos diferentes: no momento da 

entrevista, no último ano e em algum momento da vida, além da irradiação da dor, 

intensidade, frequência e duração. Para identificação da intensidade da dor sentida 

pelo indivíduo foi utilizada a Escala Visual Analógica para dor (EVA) Por fim foi 

aplicado o Questionário Falls Efficacy Scale-International-Brasil (FES-I-BRASIL) se 

pode avaliar o grupo com relação à preocupação em cair durante a prática de 16 

atividades diárias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES – EM ANDAMENTO.
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