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Introdução. A dor lombar é a maior causa de incapacidade em adultos jovens, com consequente redução da 
produção do trabalho e repercussão no sistema financeiro e na saúde pública. Objetivo. Analisar os estudos 
que avaliaram as propriedades de medida dos instrumentos de mensuração da funcionalidade em indivíduos 
com dor lombar, adaptados para a população brasileira. Método. É uma revisão sistemática realizada por dois 
avaliadores independentes. Utilizaram-se as bases de dados MEDLINE/PubMed, LILACS, SCIELO, CINAHL, 
Web of Science e Scopus até abril de 2016 com os termos:  “low back pain”, “brazilian population”, “questio-
nnaires”, “psychometric properties”, “validation studies” e “measurement properties”.  Incluíram-se estudos origi-
nais completos, sem restrição linguística, relativos ao desenvolvimento, validação e/ou adaptação transcultural 
para o Brasil de instrumentos para avaliação da funcionalidade na população adulta com dor lombar. A quali-
dade metodológica dos estudos foi avaliada através da lista do Consensus-based Standards for the selection of 
health Measurement Instruments (COSMIN) e complementada com a avaliação da qualidade das propriedades 
de medida baseada nos critérios de Terwee. Resultados. Foram identificados 19 estudos, dos quais sete 
foram incluídos envolvendo seis instrumentos: Roland Morris Questionnaire (RMQ), Owestry Disability, Index 
(ODI), Functional Rating Index (FRI), Patient-Specific Functional Scale (PSFS), Quebec Back Pain Disability 
Scale Questionnaire (QDS), Gesture Behavior Test (GBT). Nenhum dos instrumentos incluídos foi desenvolvido 
no Brasil. Todos foram submetidos à adaptação transcultural e apenas dois (RMQ e ODI) apresentaram boa 
e excelente qualidade metodológica nesse processo. Não houve avaliação da validade de conteúdo, validade 
estrutural ou validade de critério desses instrumentos. Quanto à consistência interna, nenhum estudo apre-
sentou a avaliação da unidimensionalidade do instrumento, obtendo resultado “fraco” para essa propriedade. 
Todos os estudos obtiveram classificação “fraca” ou “razoável” para a confiabilidade, assim como para o teste 
de hipóteses, pois não houve construção de hipóteses prévias. Apenas três estudos (FRI,ODI,PSFS) avaliaram 
a responsividade, contudo, devido a não indicação da proporção de melhora ou piora clínica da população ao 
final do período de intervenção, método estatístico inadequado, amostra abaixo do adequado (≥ 100) e falta de 
descrição do ínterim da intervenção, os estudos obtiveram avaliação “fraca” ou “razoável”.  Conclusão. O 
Owestry Disability Index foi o único a apresentar excelente qualidade na adaptação transcultural para o Brasil. 
Também apresentou melhor resultado na avaliação da qualidade metodológica na mensuração das propriedades 
de medida, obtendo qualidade razoável na confiabilidade e na responsividade, seguido do Quebec Back Pain 
Disability Scale Questionnaire que mostrou qualidade razoável na maioria das propriedades.
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