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Resumo  
 
 

Introdução: A dor lombar é considerada um dos mais frequentes distúrbios 

musculoesqueléticos e está associada a altos gastos na saúde pública. No Brasil, 

estudos têm indicado elevada ocorrência de dor lombar na população adulta (63%), com 

predominância no sexo feminino e a maioria destes distúrbios são de origem idiopática, 

estando atrelada principalmente a fatores como hábitos de vida e atividades 

ocupacionais. Vários estudos já foram realizados sobre os métodos de tratamento que 

auxiliam na melhora da qualidade de vida, incapacidade e autonomia de pessoas que 

sofrem com dor lombar crônica. Objetivo: Implantar protocolo de assistência terapêutica 

em mulheres donas de casa com lombalgia atendidas na UBS Manoel Soares da Silva. 

Conclusão: Espera-se com a implantação deste projeto de intervenção, diminuir as filas 

no consultório médico de mulheres com queixa de dor lombar, a fim de melhorar a 

qualidade de vida, devolvendo a capacidade de realizar as atividades de vida diária, 

além de conscientiza-las sobre as possíveis causas e fatores de risco da lombalgia, e 

importância de realizar atividade física para a prevenção e melhora do quadro. 
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STRATEGIES FOR THE REDUCTION OF PAIN LOMBAR IN WOMEN HOUSEHOLD 
DOGS AT UBS MANOEL SOARES DA SILVA 

 
Abstract e Keywords 

 
 

Introduction: Low back pain is considered one of the most frequent musculoskeletal 
disorders and is associated with high public health expenditures. In Brazil, studies have 
indicated a high occurrence of low back pain in the adult population (63%), predominantly 
in females, and most of these disorders are of idiopathic origin, being mainly related to 
factors such as lifestyle habits and occupational activities. Several studies have already 
been done on treatment methods that help improve quality of life, disability and autonomy 
of people suffering from chronic low back pain. Objective: To implant protocol of 
therapeutic assistance in women housewives with low back pain attended at UBS 
Manoel Soares da Silva. Conclusion: It is hoped by the implementation of this 
intervention project, to reduce the queues in the medical office of women with complaints 
of low back pain, in order to improve the quality of life, giving back the capacity to carry 
out activities of daily living, besides raising awareness on the possible causes and risk 
factors of low back pain, and the importance of performing physical activity for the 
prevention and improvement of the condition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A dor lombar é considerada um dos mais frequentes distúrbios 

musculoesqueléticos e está associada a altos gastos na saúde pública. Quase sempre, 

a sua fase aguda começa e termina em seis semanas, mas cerca de 20% dos indivíduos 

não relatam qualquer melhora do quadro nesse período, evoluindo para dor lombar 

crônica (1). 

No Brasil, estudos têm indicado elevada ocorrência de dor lombar na população 

adulta (63%), com predominância no sexo feminino e a maioria destes distúrbios são de 

origem idiopática, estando atrelada principalmente a fatores como hábitos de vida e 

atividades ocupacionais (2). 

Indivíduos com dor lombar crônica (DLC) além de sofrerem pelo desconforto 

físico, também sofrem pela restrição das funções, que causa incapacidade e atinge 

significativamente a qualidade de vida. Vários estudos já foram realizados sobre os 

métodos de tratamento que auxiliam na melhora da qualidade de vida, incapacidade e 

autonomia de pessoas que sofrem com dor lombar crônica (1). 

A presença de mulheres donas de casa no consultório médico da UBS Manoel 

Soares da Silva com queixas de dor lombar é diária, o que limita a realização das 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), como: ir às compras, limpar, cozinhar, 



dentre outras. Elas relatam a necessidade de realizar as atividades do lar, pois não têm 

condições financeiras de pagar diaristas ou domésticas devido à baixa renda familiar, 

situação da maioria da população mulatense. Portanto, este projeto de intervenção foi 

criado com intuito de proporcionar qualidade de vida às mulheres donas de casa com 

lombalgia atendidas na UBS Manoel Soares da Silva. 

 
1.1 Espaço onde o problema é vivenciado 

 
 

A cidade de Jardim do Mulato situa-se no estado do Piauí e em consonância com 

o IBGE sua população em 2010 foi estimada em 4.309 habitantes. A densidade 

populacional é de 8,45 habitantes por km2 (3). 

Município que foi emancipado em 29 de abril de 1992. Até então era um Povoado 

chamado de Mulato e pertencia a cidade de Regeneração-PI. O município faz limites 

com as cidades de Regeneração-PI, Hugo Napoleão, Elesbão Veloso e Passagem 

Franca do Piauí, Angical do Piauí, São Gonçalo do Piauí e Santo Antônio dos Milagres. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Jardim do Mulato atualmente situa-se em 

sede própria, localizada ao lado da UBS Manoel Soares da Silva no centro da cidade, 

onde conjuntamente funcionam a Farmácia Municipal e o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). O apoio e assistência à saúde no município é realizada quase que 

exclusivamente pelo SUS, contribuindo para uma saúde humanizada e de melhor 

qualidade. 

O Programa Saúde da Família é composto por duas equipes de saúde da família, 

uma responsável pela zona urbana e outra pela zona rural. O município oferta a 

população atendimento, através de atendimentos médicos, de enfermagem, fisioterapia, 

nutrição, fonoaudiologia, odontologia, psicologia e assistência social. 

O gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial no município foi de 34,1 em 

2015 e de 23,7 em 2016, observa-se que houve uma redução do gasto médio por 

atendimento ambulatorial no SUS. O valor médio pago com internações hospitalares no 

SUS em 2015 foi de 1774,4 e em 2016 foi 1794,7, observando aumento. 

No município, a Taxa Bruta de Mortalidade (número total de óbitos, por mil 

habitantes da população residente), foi de 5,21 em 2015 e 3,84 em 2016, é possível 

observar valores decrescentes, ou seja, há uma redução no número total de óbitos e 

isso pode estar associada a uma melhoria nas condições socioeconômicas ou reflete a 

uma maior proporção na população idosa. Os resultados sobre a Taxa de Mortalidade 

Infantil (número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos), a 



Razão de Mortalidade Materna (número de óbitos maternos, ocorridos até 42 dias após 

o término da gravidez atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, 

por 100 mil nascidos vivos), a Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (número de óbitos 

de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos), a Taxa de Mortalidade Pós- 

neonatal (número de óbitos de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos) 

e a Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos (número de óbitos menores de cinco 

anos de idade, por mil nascidos vivos), tanto no ano de 2015 quanto em 2016 foi de 0 

para todos estes indicadores, ou seja, não houve óbitos registrados. 

Através dos dados divulgados pelo DATASUS a taxa de detecção e prevalência 

da hanseníase do município no período de 2015-2017 é de 2,26. A taxa de prevalência 

de Hipertensão Arterial, percentual estimado de indivíduos de 25 anos ou mais com 

diagnóstico de hipertensão arterial na população, no ano de 2014 foi de 132,5 e em 

2015 de 134,9, pode-se observar aumento do coeficiente, podendo está associada à 

exposição aos fatores de risco, destacando-se o uso em excesso de sal, tabagismo, 

estresse e obesidade, além dos riscos aumentar com a idade. 

 
2. OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GERAL 

• Implantar protocolo de assistência terapêutica em mulheres donas de 

casa com lombalgia atendidas na UBS Manoel Soares da Silva. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Orientar a equipe da UBS Manoel Soares da Silva quanto a importância 

da assistência terapêutica na lombalgia; 

• Realizar busca ativa das mulheres donas de casa cadastradas na UBS 

Manoel Soares da Silva com lombalgia; 

• Identificar as principais dificuldades para o manejo e prevenção das 

lombalgias nas mulheres donas de casa; 

• Realizar atividades interdisciplinares de educação em saúde de acordo 

com as necessidades identificadas do perfil das mulheres donas de casa com 

lombalgia. 

 
3. REVISÃO DA LITERATURA 



Lombalgia 
 
 

A dor lombar é definida como dor ou rigidez na coluna, situada na região inferior 

das costas, entre o arco da última costela e a prega glútea, podendo apresentar 

irradiação para os membros inferiores (4). 

A Organização Mundial de Saúde relata que 65 a 80% da população apresenta 

ou apresentará em algum momento, quadro clínico de dor na região lombar, e 40% 

desses casos progredirá para um estágio crônico. A lombalgia deve ser tratada como 

um problema de saúde pública por afetar alto grau da população em geral, sendo fator 

importante de incapacidade de realizar funções, ausência no trabalho e diminuição da 

produtividade. No Brasil, as enfermidades da coluna, são as principais causas de 

pagamento de auxílio-doença que também correspondem à terceira causa de 

aposentadoria por invalidez (5). 

A lombalgia é um incômodo que está entre as 10 principais causas de consultas 

a internações e de 5 a 10% dos trabalhadores, ao ano, se afastam de suas atividades 

por mais de sete dias em razão dessa doença (6). 

A dor lombar é altamente incidente, pode ser provocada por inúmeros fatores e 

interfere na execução das funções de adultos e idosos. Por outro lado, tem sido um 

achado cada vez mais frequente a sua presença sem a associação de doenças 

ortopédicas ou reumáticas associadas. Isso tem demonstrado relações com alterações 

musculo-esqueléticas (7). 

A lombalgia tem alta incidência no sexo feminino. Acredita-se que apresentam 

maior prevalência em mulheres do que em homens devido as particularidades 

anatômicas, como músculos menos desenvolvidos, ossos mais frágeis e menor aptidão 

física, facilitando o surgimento da dor lombar. A soma da carga imposta pela feitura das 

tarefas domésticas também potencializa esse risco (8). 

A associação entre dor lombar e sexo feminino pode ser justificada por fatores 

como a dupla jornada de trabalho da mulher moderna e diferenças anatomo-funcionais 

(2). 

A dor lombar crônica, associada à incapacidade, é um problema de saúde que 

não atinge apenas o aspecto físico do sujeito, mas também aspectos psicológicos, 

emocionais e espirituais, acarretando prejuízos pessoais e sociais (1). 

A lombalgia crônica restringe a capacidade do indivíduo para desempenhar as 

suas atividades da vida diária e gera um efeito negativo no bem-estar individual. Ao nível 

das implicações físicas, nas doenças crônicas, a incapacidade funcional é um dos 



possíveis desfechos que provoca grande impacto negativo no bem-estar individual, gera 

maior necessidade de assistência, quer formal quer informal, e obriga o paciente a 

cuidados por longos períodos (9). 

A incapacidade relacionada à dor afeta diversos aspectos da vida diária e provoca 

sofrimento psíquico. Indivíduos que enfrentam dificuldades para realizar atividades do 

dia a dia e não conseguem manter as atividades laborais tendem a se afastar do 

convívio social e evitar as atividades de lazer. O isolamento social e a esquivamento 

das atividades relacionadas à dor podem reduzir a autoeficácia e aumentar a chance de 

desenvolvimento de sintomas depressivos e de incapacidade (10). 

A idade, sexo, índice de massa corporal, desequilíbrios musculares e 

sedentarismo estão relacionados aos fatores de risco intrínsecos. Os fatores 

extrínsecos, como sobrecarga funcional relacionada ao trabalho, também podem 

contribuir para o desenvolvimento e agravo da lombalgia (11). 

As causas de lombalgia podem ser específicas ou inespecíficas, são classificadas 

de acordo com o fator etiológico. As inespecíficas estão relacionadas com fatores que 

podem alterar a biomecânica da coluna lombar, ocasionando dor e incapacidade no 

paciente, como a postura inadequada ou excesso de peso. A instabilidade lombar surge 

quando ocorre redução da força muscular nos estabilizadores da coluna, ocasionando 

estiramentos e lesões na região lombar, que ocorrem pelo movimento excessivo e por 

posturas viciosas inapropriadas (12). 

A queixa principal desta condição é a dor, seguida pela restrição da amplitude de 

movimento, tensão muscular, com alterações na postura e redução da força muscular, 

ocasionando limitações e falta de capacidade de realizar funções para realização das 

atividades de vida diária (13). 

A eliminação dos fatores de risco, a terapia medicamentosa, a fisioterapia e a 

reeducação do paciente são os alicerces para o tratamento da dor lombar. Depois de 

afastadas as causas específicas, o tratamento deve ser centrado no controle sintomático 

da dor para propiciar a recuperação funcional no período mais breve possível. O 

repouso na fase aguda é eficaz, porém não pode ser prolongado, devido à ação 

deletéria da inatividade sobre o aparelho locomotor (14). 

 
Controle e Prevenção da Lombalgia 

 
 

Determinar não apenas a sua prevalência, mas também os principais agentes 

relacionados à presença de distúrbios musculo esqueléticos é uma tarefa importante, 



pois possibilita a elaboração de estratégias mais eficientes em seu combate e 

prevenção. Quanto à prevenção, a prática de atividade física merece especial atenção, 

pois ainda não está claro se está relacionada à menor ocorrência de dor lombar (2). 

A etiologia da dor lombar é comumente relacionada ao sedentarismo, refletindo a 

combinação de aptidão musculoesquelética deficiente e sobrecarga na região lombar. 

Níveis adequados de aptidão física podem contribuir para manter a postura corporal nas 

funções rotineiras com menor gasto energético, sem exceder o limite tolerável músculo- 

articular. A atividade física ainda atenua os principais fatores de risco envolvidos na 

síndrome da dor lombar, como músculos fracos, principalmente na região abdominal, e 

a baixa flexibilidade articular no dorso e membros inferiores. O IMC tem fortes relações 

com a dor lombar e a intensidade da dor aumenta conforme o grau de obesidade 

progride (11). 

A fraqueza dos músculos paravertebrais, abdominais e os baixos níveis de 

flexibilidade na região lombar e grupos musculares da parte posterior da coxa, além de 

atividades físicas de contato e impacto possuem fortes relações com as lombalgias (15). 

A fraqueza dos músculos do tronco é um dos principais fatores de risco 
para a dor lombar. Em especial, os músculos abdominais possuem um 
papel fundamental na estabilização da coluna lombar e da cintura 
pélvica. Quando há fraqueza abdominal, ocorre instabilidade no 
quadril, permitindo que o músculo psoas exerça tração anterior das 
vértebras lombares, levando à anteversão pélvica e ao aumento da 
lordose lombar (11). 

 
Quanto à flexibilidade, pessoas que não estão ativos apresentam amplitude 

articular reduzida em muitas tarefas diárias. O resultado é, normalmente, rigidez nas 

articulações e limitação grave do movimento, impossibilitando-o de ser realizado sem 

dor. Quando um músculo é alongado, interferimos no circuito do reflexo miotático que 

tem como função primária, entre outras, a proteção da estrutura muscular (15). 

A atividade física relevante reduz eficazmente a dor, tanto antecipada (medo da 

dor), quanto induzida pelo movimento, não havendo dúvidas quanto às influências 

positivas do exercício físico na redução da incapacidade para o trabalho (14). 

Os programas de exercícios são também prescritos para melhorar a força e as 

condições das estruturas de sustentação do corpo. A cinesioterapia ajuda na 

manutenção da postura da coluna vertebral, promove adaptações biomecânicas mais 

eficientes e atua na prevenção ou controle do estresse e da lombalgia, proporcionando 

melhor conforto para o paciente (16). 

Pessoas obesas têm maior chance de reportar dor lombar do que pessoas com 

índice de massa corporal normal. Uma possível justificativa é baseada no aumento da 



sobrecarga articular, bem como uma mudança no eixo de gravidade com consequente 

sobrecarga na musculatura antigravitacional (2). 

De acordo com a literatura, a lombalgia pode evoluir com perda da 

funcionalidade, pessoas que antes tinham uma vida ativa podem desenvolver dor 

lombar por diversos fatores, incluindo a fraqueza da musculatura. Portanto, a adoção de 

medidas para o controle, prevenção e tratamento da lombalgia é muito importante. Com 

intuito de melhorar a flexibilidade, condicionamento físico e aumentar a força da 

musculatura, programas de exercícios devem ser elaborados e executados, além de 

realizar acompanhamento nutricional, para a redução e controle do peso corporal, já 

que o excesso de peso pode agravar os sintomas. 

 
Programa terapêutico 

 
 

O programa será realizado semanalmente, uma vez, durante 10 semanas – 

totalizando 10 atendimentos. As atividades serão coordenadas pela fisioterapeuta do 

NASF. O tempo de cada atendimento será de aproximadamente 50 minutos. O 

encaminhamento das mulheres com diagnóstico de lombalgia será realizado pelo 

médico da saúde da família através das consultas clínicas. A sequência de atividades 

está descrita a seguir: 

 
1° atendimento: 

• Explicar sobre aspectos básicos da anatomia e biomecânica da coluna vertebral; 

• Explicar os conceitos básicos da patologia; 

• Realizar   a    avaliação   dos    usuários   e    encaminhar   as   que   precisam de 

acompanhamento com outros profissionais. 

 
2° a 9° atendimento: 

• Alongamento; 

• Fortalecimento muscular; 

• Exercícios de orientação postural. 
 

10° atendimento: 

• Relaxamento; 

• Fazer uma reavaliação da qualidade de vida dos usuários após a intervenção 

terapêutica. 



 
 

O primeiro encontro será realizado para apresentar o projeto aos participantes, 

destacando os conceitos básicos e a importância do tratamento na dor lombar. Em 

seguida, os usuários serão examinados clinicamente, individualmente, e encaminhados 

para acompanhamento com outros profissionais (nutricionista, psicólogo, entre outros) 

quando preciso. Na forma de entrevista, será aplicado o SF-36 (Short Form 36 Health 

Survey Questionnaire - SF-36), no primeiro e último encontro. 

O protocolo terapêutico será constituído de exercícios para fortalecimento, 

alongamento, orientação postural e relaxamento muscular, administrado pela 

fisioterapeuta do NASF. Lembrando que é importante o acompanhamento de um 

profissional com formação adequada durante a prática dos exercícios, pois a realização 

de forma incorreta pode ser prejudicial à saúde. Também será realizado 

acompanhamento nutricional com os usuários que necessitarem controlar o peso 

corporal, com a nutricionista do NASF e com o psicólogo para aqueles que estiverem 

com algum sofrimento psíquico. 

Exercícios terapêuticos são definidos como conjunto de movimentos específicos 

com o objetivo de desenvolver e treinar a musculatura e a articulação, com o uso de 

uma rotina de prática ou por treinamento físico com a finalidade de promover a saúde 

física do indivíduo (8). 

O peso excessivo, por sua vez, pode ser considerado fator independente de 

lombalgia, pois acarreta aumento da circunferência do abdômen, agravando a dor e 

podendo associá-la a alterações da coluna lombar (11). 

O questionário de qualidade de vida (SF-36) é utilizado para avaliação da saúde 

geral e qualidade de vida. O SF-36 é um instrumento multidimensional, composto por 

36 itens, que avaliam dois componentes: o físico (CF) e o mental (CM). Apresenta as 

seguintes dimensões: capacidade funcional; aspectos físicos; dor; estado geral de 

saúde; vitalidade; aspectos sociais; aspectos emocionais e saúde mental. Os resultados 

de cada componente variam de 0 a 100, sendo que quanto menor o valor, pior será o 

estado de saúde geral e qualidade de vida (17). 

 
Atenção Primária à Saúde 

 
 

A Atenção Básica no SUS deve garantir o acesso universal aos serviços de saúde, 

sendo, preferencialmente, a primeira forma de atendimento à população. Dessa 

maneira, dependendo de sua capacidade resolutiva, a Atenção Básica pode, por meio 



de suas ações, resolver grande parte dos problemas e necessidades de saúde da 

população. No âmbito deste nível de atenção, a Estratégia Saúde da Família (ESF), que 

iniciou suas atividades em 1994, pretende desenvolver ações de promoção e proteção 

do indivíduo, da família e da comunidade, na unidade de saúde (18). 

A interação e o diálogo dos vários profissionais de saúde, ou seja, a abordagem 

multidisciplinar e interdisciplinar, que contempla não somente os exercícios físicos, mas 

as outras modalidades do tratamento da dor, podem ajudar o paciente com lombalgia 

crônica inespecífica (8). 

Sabe-se que o trabalho em equipe é a base para ações integrais na saúde, para 

atender com qualidade as necessidades do usuário, proporcionando a construção 

coletiva do saber. Assim, a utilização da ferramenta Planejamento Estratégico somaria 

pontos para se atingir a atuação integral na saúde (19). 

O diagnóstico de dor lombar é essencial, porém desafiador, para o médico no 

atendimento primário. A maioria dos pacientes portadores de lombalgia pode ser tratado 

nesse ambiente desde que o médico assistente tenha conhecimento apropriado da 

forma como elaborar o diagnóstico diferencial e identificar os diversos componentes da 

dor. Assim, a história clínica, o exame físico e neurológico, a solicitação de exames 

complementares e a aplicação de instrumentos diagnósticos são fundamentais. Isso 

implica em planejamento terapêutico adequado, focado no paciente com dor lombar 

crônica, equilibrando-se as expectativas do paciente quanto ao resultado do tratamento 

(6). 

A fisioterapia na Atenção Primária (AP) acontece através do NASF, como 

profissão que apoia as ações da ESF. A introdução do fisioterapeuta na AP decorre do 

alto nível de doenças crônico-degenerativas que atingem uma população que passa por 

uma transformação demográfica em que as pessoas param de adoecer por doenças 

infectocontagiosas e começam a apresentar doenças crônico-degenerativas — as quais 

têm longa duração —, diminuindo a mortalidade e aumentando a morbidade (19). 

Devido a lombalgia, na maioria das vezes, estar relacionada a causas mecânico- 

posturais, a fisioterapia se destaca como uma importante indicação para o tratamento 

da doença. Atualmente, fisioterapeutas que atuam na saúde coletiva, desenvolvem 

grupos cinesioterapêuticos para o tratamento de pacientes com dor lombar, aliados aos 

princípios da “Escola de Postura”, entretanto sem comprovação de ser mais eficaz que 

a fisioterapia habitual. Estudos confirmaram a eficácia do programa não só como 

tratamento das disfunções musculoesqueléticas, mas também para a qualidade de vida. 



Sendo assim, considera-se a intervenção fisioterapêutica em grupo como alternativa 

para o tratamento de pacientes com lombalgia. (5). 

 
4. PLANO OPERATIVO 

 
 

SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Apresentar o 
projeto para os 
profissionais da 

área de 
abrangência 

Orientar os 
profissionais 

quanto a 
assistência 

terapêutica na 
lombalgia 

Realizar uma 
reunião com 

todos os 
profissionais 

– 1 mês 

- Convocar 
todos os 

profissionais 
para reunião; 
- Apresentar o 

projeto de 
intervenção 

NASF e ESF 

Realizar 
diagnóstico 

territorial da área 
referida 

Identificar 
todas as 
mulheres 

donas de casa 
com queixa de 
dor lombar na 

área de 
abrangência 

Realizar 
busca ativa 

na     
comunidade 

e nos 
prontuários– 

2 meses 

- Identificar nos 
prontuários 

mulheres donas 
de casa com 

diagnóstico de 
lombalgia; 

- Fazer 
rastreamento na 

comunidade. 

Agente 
comunitários de 
saúde (ACS) e 

NASF 

Informar às 
mulheres donas 

de casa a respeito 
da lombalgia 

Orientar às 
mulheres 

donas de casa 
sobre a 

lombalgia 
(causas, 

prevenção e 
tratamento) 

Realizar 
educação 

em saúde – 
1 mês 

- Reunir todas 
as mulheres 

com lombalgia 
para orientar a 

respeito da 
doença. 

ESF e NASF 

Acompanhamento 
com outros 

profissionais 

Proporcionar 
atendimento 

multidisciplinar 
as mulheres 

donas de casa 
com lombalgia 

Identificar 
mulheres 

com 
sobrepeso e 
transtornos 
psicológicos 
– 3 meses 

- Realizar 
avaliação das 
mulheres e 
encaminhar 
para outros 

profissionais, 
quando 

necessário 

ESF e NASF 

Ausência de 
protocolo 

terapêutico 

Proporcionar 
qualidade de 

vida aos 
usuários 

Realizar 
atividades 

terapêuticas 
– 3 meses 

- Reunir os 
usuários uma 
vez na semana, 
durante 3 
meses; 

- Implantar 
protocolo 
terapêutico. 

Fisioterapeuta – 
NASF 

 
 
 

5. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 



O projeto de intervenção será realizado no município de Jardim do Mulato-PI, 

fundamentado numa abordagem qualitativa, que tem como objetivo implantar protocolo 

de assistência terapêutica em mulheres donas de casa com lombalgia atendidas na UBS 

Manoel Soares da Silva. 

Será analisado os prontuários, onde os dados coletados serão discutidos na 

reunião com as Equipes de Saúde da Família e o Núcleo de Apoio da Família para 

estabelecer estratégias com intuito de reduzir os casos de lombalgia, sugerindo realizar 

educação em saúde e atendimento multidisciplinar a essas mulheres. Propondo 

também a ESF a realização de busca ativa na comunidade para então implantar o 

programa terapêutico. As ações serão registradas através de fotos, vídeos e relatórios. 

 
6. CONCLUSÃO 

 

Portanto, espera-se com a implantação deste projeto de intervenção, diminuir as 

filas no consultório médico de mulheres com queixa de dor lombar, além de melhorar a 

qualidade de vida, devolvendo a capacidade de realizar as atividades de vida diária. 

Além de conscientizá-las sobre as possíveis causas e fatores de risco da lombalgia, e 

sobre a importância de realizar atividade física para a prevenção e melhora do quadro. 

A participação das mulheres é primordial, uma vez que ausência das mesmas se 

torna inviável a realização do projeto, sendo importante a divulgação da equipe de saúde 

da família e NASF. 

 
REFERÊNCIAS 

 
 
NASCIMENTO JM, STEFANE T, NAPOLEÃO AA, HORTENSE P. Métodos terapêuticos 
alternativos para o manejo da incapacidade da dor lombar crônica. Rev. Min. Enferm. 
2015;19    (1).    Disponível    em: http://www.dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20150016. 
Acesso em: 11 set. 2018. 

 
ZANUTO EAC, CODOGNO JS, CHRISTÓFARO DGD, VANDERLEI LCM, CARDOSO 
JR, FERNANDES RA. Prevalência de dor lombar e fatores associados entre adultos de 
cidade média brasileira. Ciência e Saúde Coletiva, vol. 20, n° 5, 2015. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015205.02162014. Acesso em: 11 out. 2018. 

 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística. Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 15 de setembro de 2018a. 

 
SANTOS PJ, SILVA SL, BARBOSA GR, MOCCELLIN AS. Low back pain impact on 
activities of daily life and quality of life in pregnant women. Ciência e Saúde. 2017; 10 
(3). Available from: http://dx.doi.org/10.15448/1983-652X.2017.3.25476. Acesso em: 11 
set. 2018. 



 

KORELO RIG, RAGASSON CAP, LERNER CE, MORAIS JC, COSSA JBN, KRAUCZUK 
C. Effect of group program of kinesiotherapy with Back School for chronic low back pain. 
Fisioter. Mov. 2013; 26 (2). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 
51502013000200016. Acesso em: 21 set. de 2018. 

 
ALMEIDA DC, KRAYCHETE DC. Low back pain – a diagnostic approach. Rev Dor. 
2017; 18 (2). Available from: http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20170034. Acesso 
em: 19 ago. 2018. 

 
NETO  EM,  BITTENCOURT  WS,  NASRALA  MLS,  OLIVEIRA  ALL,  SOUZA  ACG, 
NASCIMENTO JF. Correlação entre lombalgia e capacidade funcional em idosos. Rev. 
Bras. Geriatr. Gerontol. 2016; 19 (6). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1981- 
22562016019.150227. Acesso: 19 set. 2018. 

 
LIZIER DT, PEREZ MV, SAKATA RK. Exercícios para Tratamento de Lombalgia 
Inespecífica. Ver. Bras. Anestesiol. 2012; 62 (6). Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-70942012000600008. Acesso em: 11 set. 2018. 

 
FERREIRA MSM, PEREIRA MG. O papel moderador do tipo de família na relação entre 
incapacidade funcional e qualidade de vida em doentes com lombalgia crônica. Ciência 
e saúde coletiva, vol. 21, n° 1, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1413- 
81232015211.01012015. Acesso em: 22 de set. 2018. 

 
SALVETTI MG, PIMENTA CAM, BRAGA PM, CORRÊA CF. Incapacidade relacionada 
à dor lombar crônica: prevalência e fatores associados. Rev. Esc. Enferm. USP, São 
Paulo, vol. 46, n° spe, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0080- 
62342012000700003. Acesso em: 22 set. 2018. 

 
MASSUDA KC, MUZILI NA, LIMA DF, TACIRO C, OLIVEIRA SAJ, MARTINEZ PF. 
Incidence of low back pain according to physical activity level in hospital workers. Rev. 
Dor.   2017;   18(1).   Available   from:   http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20170003. 
Acesso em: 19 set. 2018. 

 
BOTTAMEDI X, RAMOS JS, ARINS MR, MURARA N, WOELLNER SS, SOARES AV. 
Programa de tratamento para dor lombar crônica baseado nos princípios da 
Estabilização Segmentar e na Escola de Coluna. Rev bras med do trab. 2016; 14 (3). 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.5327/Z1679-443520164815. Acesso em: 21 set. 
2018. 

 
LOPES TM, CASA AJJ. Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida dos 
indivíduos com dor lombar inespecífica. Estudos. 2014; 41(2). 

 
HELFENSTEIN JUNIOR, M, GOLDENFUM MA, SIENA C. Lombalgia ocupacional. Rev. 
Assoc. Med. Bras., vol. 56, n° 5, 2010. 

 
MAIA FES, GURGEL FFA, BEZERRA JCL, BEZERRA CMV. Therapeutic perspectives 
of physical therapy in relation to pain lumbar. Ver. Fac. Ciênc. Méd. Sorocaba. 2015; 17 
(4). 

 
ARAÚJO AGS, OLIVEIRA L, LIBERATORI MF. Protocolo Fisioterapêutico no tratamento 
da lombalgia. Cinergis, vol. 13, n° 4, 2012. Disponível em: 



http://online.unisc.br/seer/index.php/cinergis/article/view/3093. Acesso em: 23 set. 
2018. 

 
FALAVIGNA   A,   TELES   AR;   BRAGA   GL;   BARAZZETI   DO;   LAZZARETTI   L, 
TREGNAGO, AC. Instrumentos de avaliação clínica e funcional em cirurgia da coluna 
vertebral. Coluna/coluna. 2011; 10 (1). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1808- 
18512011000100012. Acesso em: 21 set. 2018. 

 
CERVATO-MANCUSO  AM,  TONACIO  LV,  SILVA  ER;  VIEIRA  VL.  A  atuação  do 
nutricionista na Atenção Básica à Saúde em um grande centro urbano. Ciênc. Saúde 
Coletiva. 2012; 17 (12). Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S141381232012001200014. Acesso em: 28 out. 2018. 

 
CARNEIRO LC, SANSON JR, SILVA MLB. Inclusão da Fisioterapia na Atenção 
Primária: experiência na Unidade Básica de Saúde Rio Tavares, Florianópolis. Coleção 
Gestão da Saúde Pública. 2013; 10 (6). 



ANEXO 1 
 
 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

Função exercida no trabalho: 
 

 

Há quanto tempo exerce essa função:    
 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 
manterão informados de como você se sente e quão bem você é capaz de fazer 
atividades de vida diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. 
Caso você esteja inseguro em como responder, por favor, tente responder o melhor que 
puder. 

 
1- Em geral você diria que sua saúde é: 
Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

 
2- Comparada á um ano atrás, como você classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco 
Melhor Quase a Mesma Um Pouco 

Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 
 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? 
Neste caso, quando? 
 
Atividades Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta um 
pouco 

Não, não 
dificulta de 
modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem 
muito esforço, tais como 
correr,  levantar 
objetos pesados, participar 
em esportes 
árduos. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

b) Atividades moderadas, 
tais   como 
mover uma mesa, passar 
aspirador de 
pó, jogar bola, varrer a casa. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de 
escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 
quilômetro 1 2 3 



 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua saúde física? 
Sim Não  

a) Você diminui a 
quantidade de tempo que se 
dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

 
1 

 
2 

b) Realizou menos tarefas 
do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu 
tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

 
1 

 
2 

d) Teve dificuldade de fazer 
seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. 
necessitou de um esforço 
extra). 

 
 
1 

 
 
2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema 
emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 
Sim Não  

a) Você diminui a 
quantidade de tempo que se 
dedicava ao seu trabalho 
ou a outras atividades? 

 
1 

 
2 

b) Realizou menos tarefas 
do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez 
qualquer das atividades com 
tanto cuidado como 
geralmente faz. 

 
1 

 
2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 
De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 
Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 
1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 
1 2 3 4 5 



9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, marque uma resposta que 
mais se aproxime com a maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas. 

 
Todo 
Tempo 

A maior 
parte 
do 
tempo 

Uma 
boa 
parte 
do 
tempo 

Alguma 
parte 
do 
tempo 

Uma 
pequen 
a parte 
do 
tempo 

 
 
Nunca 

a) Quanto tempo você tem 
se sentindo cheio de vigor, 
de vontade, de força? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
muito Nervosa? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c) Quanto tempo você tem 
se sentido tão deprimido 
que nada pode anima 
lo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

d) Quanto tempo você tem 
se sentido calmo ou 
tranquilo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

e) Quanto tempo você tem 
se sentido com muita 
energia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

g) Quanto tempo você tem 
se sentido esgotado? 1 2 3 4 5 

h) Quanto tempo você tem 
se sentido uma pessoa 
feliz? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

i) Quanto tempo você tem 
se sentido cansado? 1 2 3 4 5 

 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, 
parentes, etc)? 

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do 
tempo 

1 2 3 4 5 
 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
Definitivament 
e 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Definitivamente 
verdadeiro 

 
Não sei 

A maioria 
das vezes 
falso 

Definitiva 
mente 
falso 

a) Eu costumo 
adoecer um 
pouco mais 
facilmente que 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 



 

as outras 
pessoas 

     

b) Eu sou tão 
saudável 
quanto 
qualquer 
pessoa 
que eu 
conheço 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

c) Eu acho que 
a minha 
saúde vai 
piorar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

d) Minha 
saúde  é 
excelente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 


