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PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR EM UNIVERSITÁRIOS
DA SAÚDE E SUA RELAÇÃO COM ESTILO DE VIDA E
NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
Prevalence of low back pain in university students and its relationship
with lifestyle and level of physical activity
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RESUMO

ABSTRACT

A lombalgia é uma condição altamente prevalente e pode
estar relacionada a fatores de estilo de vida, como o nível de atividade física. O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência da
dor lombar em universitários e sua relação com o estilo de vida e
o nível de atividade física. Foi realizado um estudo observacional
com 86 universitários de cursos da área da saúde de um centro
universitário privado da cidade de São Paulo, com média de
idade de 24,4±6,8 anos. A presença e a intensidade da dor lombar
foram avaliadas pela aplicação a escala visual analógica. Os participantes passaram por uma avaliação antropométrica composta
por peso e estatura. Para avaliar o estilo de vida foi aplicado o
questionário “Estilo de vida Fantástico”, e para conhecer o nível
de atividade física, o Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ). A amostra foi dividida em dois grupos: com e sem
lombalgia. Os dados foram analisados por meio de estatística
descritiva, teste t de Student e qui-quadrado no pacote estatístico
SPSS v.22, e valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. A prevalência de lombalgia foi de 57% na
amostra estudada. Os resultados evidenciam que o estilo de vida
diferiu significantemente entre os grupos (p=0,008), sendo melhor
no grupo sem dor, e não foram observadas diferenças em relação
ao nível de atividade física. Conclui-se que mais da metade dos
universitários da área da saúde apresentava dor lombar, e que há
relação entre estilo de vida e presença desta condição.

Low back pain is a highly prevalent condition and may
be related to lifestyle factors, such as physical activity level.
The aim of this study was to analyze the prevalence of low back
pain in university students and its relationship with lifestyle and
physical activity level. An observational study was conducted
with 86 university students enrolled in health undergraduation
courses in a private university in the city of São Paulo, with
mean age 24.4±6.8 years old Presence and intensity of low back
pain were assessed through visual analogue scale. Participants
underwent an anthropometric assessment composed by weight
and stature. To assess lifestyle, “Fantastic” questionnaire was
employed, and to acknowledge physical activity level, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was administered.
The sample was divided into 2 groups: with and without low
back pain. Data were analyzed through descriptive statistics,
Student’s t test and chi-square in SPSS v.22 statistical package,
and p-values <0.05 were considered statistically significant.
Prevalence of low back pain was 57% in the studied sample.
Results showed that lifestyle significantly differed between
groups (p=0.008), but no differences were observed regarding
physical activity level. We conclude that more than half of the
health university students presented low back pain, and there is a
relationship between lifestyle and the presence of this condition.

Palavras-chave: lombalgia, estilo de vida, atividade
física, adulto jovem.
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Considerada um problema de saúde pública, a lombalgia
pode ser classificada como dor, sensação de tensão ou rigidez na
região baixa da coluna vertebral, comprometendo muitas vezes,
a região dos quadris e os membros inferiores1,2. De acordo com
o Global Burden of Disease Study, a lombalgia é a doença que
lidera os anos vividos com incapacidade3.
Classificada como uma doença comum que afeta cerca
de 84% dos adultos em algum momento da vida, a lombalgia pode
se manifestar em um ou mais episódios em até 50% da população adulta, sendo a maior causa de incapacidade e o problema
musculoesquelético mais relatado no mundo4,5. Esta doença gera
transtornos aos indivíduos que apresentam esta condição, suas
famílias, comunidade, governo e sistemas financeiros ao redor
do mundo6,7.
A lombalgia também acomete os estudantes e profissionais da área da saúde. Isto provavelmente ocorre devido ao
grande número de tarefas acadêmicas e profissionais, além de
mobiliários inadequados e a grande demanda física que algumas
profissões exigem8.
Um importante fator que pode estar relacionado ao
desenvolvimento da lombalgia é o estilo de vida. Segundo a
Organização Mundial da Saúde9, estilo de vida é um conjunto de
hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses
hábitos e costumes incluem o uso de substâncias como álcool e
tabaco, bem como padrões dietéticos e nível de atividade física,
e podem estar associados à lombalgia8,10,11.
O período universitário é usualmente marcado pelo aumento do nível de estresse e mudanças no estilo de vida12. Neste
período, que coincide com o período de transição da adolescência
para a vida adulta, os estudantes podem ser expostos a comportamentos e condutas pouco saudáveis13 e é também nesta fase da
vida que alguns hábitos de estilo de vida serão incorporados14.
Dentre os fatores de estilo de vida, a questão da atividade
física merece atenção. Aproximadamente um quinto da população
brasileira não pratica nenhum exercício físico, seja no trabalho,
lazer, deslocamento ou no domicílio15. Já foi demonstrado que
atividade física insuficiente é um fator de risco para a lombalgia16.
Uma revisão sistemática com estudantes universitários verificou
que nesta população predominam baixos níveis de atividade
física17 e evidências dão conta de que, conforme a progressão do
curso, os estudantes tendem a tornar-se ainda mais sedentários14.
Outros autores observaram que 85,2% dos universitários que
apresentavam queixa de lombalgia tinham um baixo nível de
atividade física8.
Conhecer as relações entre o estilo de vida e o nível de
atividade física de universitários que apresentam ou não lombalgia pode ajudar no melhor entendimento sobre a prevalência
desta condição. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a
prevalência da dor lombar em estudantes universitários de cursos
da área da saúde e sua relação com o estilo de vida e o nível de
atividade física.

matriculado regularmente em algum curso da área de saúde de
um Centro Universitário da zona sul da cidade de São Paulo.
Não participaram do estudo aqueles com insuficiências graves
(cardíaca, coronariana, respiratória, renal, hepática), além dos
que apresentassem osteoporose, artropatia sintomática de membros inferiores, diabetes instável, hipertensão não controlada,
próteses articulares e osteossínteses no membro inferior, história
de fratura prévia nos membros inferiores e coluna vertebral,
doenças neurológicas ou reumáticas, dor pélvica, presença de
qualquer doença infecciosa e aquelas que estivessem grávidas.
Com o objetivo de verificar a presença e a intensidade
da dor lombar nos universitários nas duas semanas que antecederam a pesquisa, foi aplicada a Escala Visual Analógica (EVA),
que consiste de uma linha reta de 10 cm, na qual o indivíduo
marca um traço indicando o local que melhor identifica sua dor,
sendo que mais próximo do início da linha significa ausência
de dor e mais próximo do final da linha, dor insuportável18.
Todos os participantes foram submetidos à uma avaliação antropométrica, que consistiu de medidas de peso e estatura.
O peso corporal (kg) foi medido com os participantes descalços
e com roupas leves, em balança digital Filizola, graduada em
0,1kg. A estatura (cm) foi medida por meio de estadiômetro
graduado em 0,1cm. A partir do peso e da estatura foi calculado
o índice de massa corporal (IMC, kg/m2).
Para conhecer o estilo de vida dos voluntários foi usado
o questionário “Estilo de Vida Fantástico”, validado na versão
em português para o Brasil19. Este instrumento considera o
comportamento dos indivíduos no último mês, e é composto por
25 questões divididas em nove domínios: 1) família e amigos;
2) atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool;
6) sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro; 7) tipo de
comportamento; 8) introspecção e 9) trabalho. As questões são
dispostas na forma de escala Likert, duas são dicotômicas e as
demais possuem cinco alternativas de resposta.
Os voluntários também responderam ao Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta20. O
instrumento avalia a prática de atividades físicas vigorosas,
moderadas e caminhada, e é composto por 8 questões, que
permitem a classificação do nível de atividade física em baixo,
moderado ou alto.
As avaliações foram aplicadas após a assinatura do
termo de consentimento livre e esclarecido do estudo, previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa institucional,
parecer número 827.480.
As análises foram conduzidas por meio do software
SPSS versão 22 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). A
normalidade dos dados foi analisada pelo teste de D’Agostino-Pearson. Os dados demográficos foram analisados com estatística descritiva. A comparação entre os grupos em relação à idade,
IMC e equilavente metabólico (MET) foi feita por meio do teste
t de Student não pareado. Foi empregado o teste qui-quadrado
para comparação das prevalências entre as três categorias de
nível de atividade física. Em todos os casos, valores de p<0,05
foram considerados estatisticamente significantes.

MÉTODOS

RESULTADOS

Trata-se de um estudo observacional transversal,
do qual participaram 86 universitários da área da saúde. Os
seguintes critérios de inclusão foram adotados: ter idade igual
ou superior a 18 anos, ter deambulação independente e estar

Participaram deste estudo 86 estudantes universitários
de ambos os sexos, com média de idade de 24,4±6,8 anos, pertencentes aos cursos da área de saúde (Fisioterapia, Enfermagem
e Nutrição) de um Centro Universitário da zona sul da cidade

INTRODUÇÃO
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de São Paulo. Ao serem questionados, mais da metade (57%,
n=49) relatou sentir dores lombares no momento da avaliação.
A comparação entre os grupos (indivíduos que sentiam versus
aqueles que não sentiam dores lombares), revelou que os grupos eram homogêneos em relação ao IMC, média de idade e
proporção de gêneros (tabela 1).
Ao analisar o estilo de vida dos participantes que declararam sentir dores lombares (de intensidade de 4,12 ± 1,85
cm na escala visual analógica), observou-se que eles possuíam

escores significantemente piores em relação aos que não sentiam
dor (p=0,008).
Em relação ao nível de atividade física, notou-se que
a distribuição entre os níveis (baixo, moderado e alto) foi semelhante entre os dois grupos. Entretanto, a avaliação do equivalente metabólico (MET, cada unidade equivale ao consumo
de 3,5ml O2/kg/min) revelou que os indivíduos do grupo sem
dor costumavam gastar significantemente mais energia com
atividade física vigorosa em relação ao grupo dos indivíduos
que apresentavam lombalgia (p=0,002).

Tabela 1 - Características gerais da amostra.

Dados expressos como médias desvios padrão. M: masculino, F: feminino, IMC: índice de
massa corporal, MET: equivalente metabólico (1MET = 3,5ml O2/Kg/min).
*p<0.05.

DISCUSSÃO
O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência da
lombalgia entre estudantes de cursos da área da saúde, assim
como buscar relações entre esta condição e o estilo de vida e o
nível de atividade física de universitários. Mais da metade dos
avaliados apresentavam lombalgia, e observou-se diferença
estatisticamente significante entre aqueles que sentiam e aqueles
que não sentiam dor lombar. Os escores de estilo de vida dos
indivíduos que sentiam dor lombar foi significantemente inferior
em relação àqueles que não apresentavam esta condição. Em
relação ao nível de atividade física, os resultados se mostraram
semelhantes entre os grupos, à exceção do gasto com atividade
física vigorosa, maior no grupo que não apresentava dores
lombares.
Um fato que merece destaque é a alta prevalência da
dor entre estes estudantes universitários. Embora considerada
uma dor leve a moderada, chama a atenção o fato de que mesmo em uma população relativamente jovem, houve uma alta
prevalência deste sintoma. Se levarmos em consideração que
cerca de 50-80% da população tem, teve ou terá dor lombar6,7,
boa parte destes jovens estudantes já se encontram dentro desta
estimativa. Um estudo semelhante ao presente10 reportou que
bem mais da metade (71,7%) dos estudantes universitários de
um curso de fisioterapia possuíam dor lombar, com intensidade

média de 2,15 ± 1,75 também mensurada pela EVA. No presente estudo, encontrou-se prevalência de 57% de estudantes
que sentiam dor lombar, porém com intensidade maior (4,12 ±
1,85 cm), quase o dobro da encontrada por Neto e Andrade10.
Deve ser levado em consideração o fato de que os avaliados deste estudo ainda se tornarão profissionais, e, portanto,
terão provavelmente uma carga de trabalho maior pela frente.
Visto dessa forma, a prevalência e a intensidade da dor deverão
aumentar, pois a lombalgia tende a aumentar conforme avança
a idade21. Estudos mostram que profissionais da área da saúde
apresentam altos índices de dor na coluna vertebral relacionados
à ocupação laboral, e este sintoma interfere na realização das
atividades diárias, causando alterações de movimentos e até
mesmo invalidez22-25.
Neste estudo destacamos ainda que mesmo os indivíduos que relataram sentir dor apresentaram um estilo de vida
considerado bom (a pontuação para esta classificação varia de
55 a 69 pontos19 e o escore médio foi 66,30±13,46); porém os
que informaram não sentir dor foram classificados, em média,
como tendo um estilo de vida muito bom (70 a 84 pontos19,
escore médio de 73,16 ± 8,56). A influência do estilo de vida na
lombalgia já foi observada até mesmo em crianças e adolescentes26. Os autores relatam ainda que a presença da lombalgia na
idade escolar é fator predisponente à lombalgia na idade adulta.
Em uma revisão recente sobre estilo de vida e lomPágina - 29
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balgia27 foram estudados fatores modificáveis relacionados ao
estilo de vida segundo a OMS. Fatores como o tabagismo e o
etilismo foram considerados, respectivamente, fator de risco
fraco e fator não associado à etiologia da lombalgia. Os autores
também concluíram que a relação entre excesso de peso e lombalgia ainda carece de suporte em evidências científicas. Este
dado confirma parcialmente os achados do presente estudo, onde
não foram encontradas diferenças significantes entre o IMC de
ambos os grupos avaliados.
Ter um estilo de vida ativo, que promova maior satisfação corporal, poderá promover aumento de autoestima,
sensação de bem-estar e qualidade de vida28. Um estilo de vida
sedentário é fator de risco para dor lombar na população geral,
mas além disso sabe-se que crianças e jovens não praticantes de
exercícios físicos têm maior probabilidade de se transformarem
em adultos sedentários26.
Sabe-se que 20% dos brasileiros são sedentários15.
Em relação a esta questão, há duas possíveis argumentações:
a primeira seria que uma atividade intensa possa desencadear
a lombalgia, e a outra, de que a atividade física promoveria
melhores condições musculares. Deve pesar nessa análise o
fato de que para a reabilitação da lombalgia costuma-se utilizar
exercícios terapêuticos com o objetivo de restaurar a funcionalidade muscular29 e também o fato mencionado por Mancin
et al.30 de que em mulheres que realizam atividade física, a
capacidade funcional e de redução da dor é superior em relação
às sedentárias.
Neste estudo não observamos diferenças entre as prevalências de baixo, moderado e alto nível de atividade física entre
os indivíduos que apresentaram ou não lombalgia, e a maior
parte dos indivíduos de ambos os grupos foram classificados
como fisicamente ativos (pois a maior parte deles apresentou
níveis de atividade física moderado e alto). No entanto, ao verificarmos as diferenças em relação ao gasto energético semanal
com as distintas atividades que compõe o IPAQ, observou-se
que aqueles sem dor lombar dispendiam significantemente mais
energia com atividades vigorosas do que aqueles que sentiam
dor. Isto provavelmente ocorre devido à própria restrição que
a lombalgia impõe, ou seja, ela impede que os indivíduos que
queiram executar atividades mais intensas (como por exemplo,
correr, fazer ginástica, praticar esportes ou executar serviços
domésticos pesados) consigam desempenhá-las sem limitações.
O estilo de vida tem sido foco de muitos estudos nos
dias atuais, sendo considerado por muitos pesquisadores um
importante referencial para uma vida saudável. Composto por
uma rede de fatores, o estilo de vida é responsável por interferir
profundamente na saúde de cada indivíduo. Portanto, mudanças
gerais no estilo de vida devem ser levadas em consideração por
jovens universitários a fim de que haja prevenção de agravos e
promoção de boas condições de saúde.
Este estudo possui algumas limitações. A amostra
relativamente pequena impede a ampla generalização dos resultados apresentados. Além disso, apenas estudantes da área
da saúde foram estudados. Novas pesquisas, com estudantes
de diversas áreas, e que investiguem em detalhes a influência
de cada componente do estilo de vida sobre a etiologia da dor
lombar em universitários são recomendadas, de forma a possibilitar a ampliação do conhecimento acerca desta condição tão
prevalente nesta população e o desenvolvimento de estratégias
de prevenção e tratamento dos sintomas. Estudos com avaliação
direta do desempenho físico e da dor também são desejáveis
Página - 30

para confirmar nossos achados.
Diante dos resultados obtidos com esta pesquisa conclui-se que mais da metade dos universitários da área da saúde
apresentam lombalgia, e que há relação entre estilo de vida e a
presença desta condição. Os estudantes que não sentem dores
lombares apresentam um estilo de vida melhor e maior gasto
energético com atividades físicas vigorosas. Apesar disso, não
houve relação entre o nível de atividade física e a presença de
lombalgia.
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