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Introdução. Dor lombar é a maior causa de incapacidade no mundo. Embora apresente grande impacto social e 

econômico, o tratamento da dor lombar crônica ainda é um desafio. Muitas diretrizes tem abordado o tratamento 

fisioterapêutico a partir das características dos pacientes. Entretanto, estudo prévio mostrou que 44% dos estudos não 

apresentam características basais importantes dos pacientes com dor lombar crônica. Como existe uma grande 

heterogeneidade nos efeitos dos tratamentos para dor lombar crônica e alguns tratamentos devem possuir efeitos 

superiores para populações específicas, conhecer as características dos pacientes permite maior efetividade para 

diagnosticar e tratar o paciente a procura de atendimento fisioterapêutico. Objetivos. Verificar quais são as 

características dos pacientes que procuram atendimento fisioterapêutico para dor lombar crônica. Método. Os dados 

deste estudo transversal fazem parte de um ensaio clínico randomizado e foram coletados no Hospital 

Universitário/UFS, de out/2017 a mar/2018, após aprovação do Comitê de Ética (CAAE 73756917.5.0000.5546). 

Pacientes com dor lombar há pelo menos 3 meses, com idade de 18 a 65 anos e que estavam, naquele momento, 

procurando atendimento fisioterapêutico foram recrutados através de divulgação local e em redes sociais. As variáveis 

avaliadas foram idade, sexo, escolaridade, índice de massa corporal (IMC), nível de atividade física duração dos 

sintomas, presença de sintomas abaixo do joelho, intensidade da dor, catastrofização da dor, ansiedade, depressão e 

sono. Todos dados foram obtidos através de questionários e perguntas clínicas validadas. Os dados foram 

apresentados como média (desvio padrão) para variáveis contínuas e como percentual (%) para variáveis categóricas. 

As análises foram feitas através do software SPSS V.22.0. Resultados. De um total de 105 pacientes, 77 participaram 

do estudo. A média de idade dos pacientes foi 46,1 (14,2). 62,8% eram do mulheres. 32,1% só completaram o ensino 

fundamental. A média de IMC foi 26,5 (6,6). 32,1% considerados fisicamente ativos. A duração média dos sintomas foi 

de 52,3 (74,1) meses e 53,8% apresentaram sintomas abaixo do joelho. A intensidade média de dor lombar foi 6,5 (2,6) 

e de dor na perna foi 5,1 (3,3). O escore médio de catastrofização da dor foi 27,3 (14,6). 46,2% afirmaram estar 

preocupado por se sentir depressivo e 74,4% relataram se sentir ansiosos. O escore médio do sono foi 7,8 (4,2). 



Conclusão. A maioria dos pacientes com dor lombar crônica procurando tratamento fisioterapêutico é mulher, tem pouca 

escolaridade, apresenta sobrepeso, dor moderada e sintomas abaixo do joelho, além de sentir ansiedade. 
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