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Introdução: a incapacidade funcional em idosos ocorre devido a fatores já esperados no processo do envelhecimento ou 

quando apresentam doença ou sintomatologia dolorosa. A dor lombar (DL) em idosos é frequente e dados apontam que 

a prevalência pontual no Brasil é de 25% superior à osteoartrite de joelho e artrite reumatoide.

Objetivo: avaliar o nível de incapacidade funcional nos idosos residentes na cidade de Manaus, Amazonas.

Metodologia: trata-se de um estudo transversal por conglomerado e não-probabilístico, aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob o Protocolo CAAE.56709716.5.1001.0065. A amostra foi 

composta por 548 participantes, idosos de &#8805;60 anos, ambos os sexos, residentes na área urbana de Manaus-

AM, que apresentassem DL há 3 meses. Para a avaliação do nível de incapacidade funcional, utilizou-se o Questionário 

de Incapacidade Funcional Rolland Morris – versão Brasil (QRM-Brasil) que apresenta pontuação de 0-24 pontos e 

pontuação mais alta indica incapacidade mais severa.

Resultados: a média de idade foi 68,50 (±6,01) anos, sexo feminino 81,56% (n=447). A média geral do escore do QRM-

Brasil foi 11,26 (±6,06) pontos indicando incapacidade funcional moderada, nas mulheres a média foi 12 (±2,34) e nos 

homens 9 (±1,45) pontos. As principais questões respondidas como SIM foram "Mudo de posição frequentemente 

tentando deixar minhas costas confortáveis 465 (84%), evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas 

414 (75%), por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar 406 (73%)". Não obteve diferença das 

questões respondidas quando comparados homens e mulheres.

Discussão: a incapacidade funcional nos idosos com DL é moderada, porém as questões relacionadas à manutenção 

da postura, realização de médios esforços e abaixar ou ajoelhar, são funções realizadas rotineiramente na vida de uma 

pessoa e pode impactar negativamente quando não podem ser realizadas adequadamente, sendo esta maior entre 

mulheres. A maior representatividade pelas mulheres corrobora com os achados de pesquisas conduzidas com a 

população idosa, apontando a feminização da velhice, como também por procurarem mais aos serviços de saúde.

Conclusão: os dados apontam que o nível de incapacidade funcional nos idosos com DL é moderado. Este estudo é o 

primeiro a ser realizado na cidade de Manaus, Amazonas, e ressalta-se a importância em trabalhar ações preventivas 

uma vez que agravos devido à DL podem restringir as atividades de vida diária, resultando em altos custos para os 



serviços de saúde. 
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