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A CRENÇA DE AUTO EFICÁCIA EM INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRONICA 

ASSISTIDOS NA ATENCAO PRIMARIA: ESTUDO OBSERVACIONAL 

 

Resumo: A dor lombar, leva indivíduos ao afastamento das atividades laborais o que 

aumenta os transtornos, sendo considerada a causa principal de incapacidade em todo 

o mundo, recebendo influência dos fatores biopsicossociais, impacta as capacidades 

individuais desempenhadas na sociedade. Objetivo: Investigar a possível correlação 

entre a AE e a Incapacidade em indivíduos com DLC assistidos pela atenção primária 

em saúde. Métodos: 97 indivíduos acima de 18 anos foram avaliados. A incapacidade 

(Roland Morris – Br), Auto Eficácia (Auto Eficácia para Dor Crônica – AEDC), 

Intensidade da dor (Escala Numérica de Dor NRS) e mobilidade pelo teste de dedos ao 

chão. O teste de correlação de Spearman foi aplicado para identificar a correlação 

entre as variáveis selecionadas. Foi construído um modelo de regressão linear 

múltiplo, segundo o método STEPWISE, tendo como variável independente a variável 

AE, mensurada por AE total (AET) junto com possíveis fatores de confusão. Resultados: 

Identificou-se uma correlação negativa moderada (r = - 0,44 p = < 0,001) entre o Auto 

Eficácia e Incapacidade, e a incapacidade foi explicada parcialmente pela auto eficácia, 

mesmo na presença de fatores de confusão. Conclusão: O presente estudo viabiliza a 

compreensão do perfil de indivíduos com dor lombar crônica, bem como identificar a 

relevância dos fatores analisados permitindo melhoria no âmbito de atenção primária. 

Sugere-se que estudos futuros realizem um acompanhamento em longo prazo destes 

indivíduos para explorar o papel influenciador da AE na Incapacidade em indivíduos 

com DLC, e seu papel mediador durante abordagens fisioterapêuticas visando 

melhorar a incapacidade relacionada à dor.  

 

Palavras-Chaves: Dor Lombar, Incapacidade, Medo, Auto Eficácia  

 

Highlights:  

 

1. Fatores psicológicos influenciam condições crônicas de saúde. 

2. A Auto Eficácia se associa parcialmente a incapacidade relativa à dor lombar  
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3. A avaliação da auto eficácia deve ser incluída em pessoas com dor lombar 

crônica.  

 

1. Introdução  

 

No ano de 2015, a Dor lombar (DL) obteve prevalência mundial de 540 milhões de 

pessoas¹. É definida como dor na região inferior da coluna vertebral, especificamente a 

partir da 12ª costela e acima da borda glútea inferior, podendo apresentar ou não 

irradiação para membros inferiores. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) ², dentro de sua Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 

(PNAD), as dores de coluna ocupam o segundo lugar de condição de saúde mais 

prevalente entre as patologias crônicas, ficando atrás apenas da hipertensão arterial². 

A DL leva muitos indivíduos ao afastamento das atividades laborais em cerca de 3 

meses, o que aumenta os transtornos financeiros para a saúde pública do país, sendo 

considerada no momento atual, a causa principal de incapacidade em todo o 

mundo³;4;5
. A influência dos fatores biopsicossociais impacta nas capacidades 

individuais desempenhadas dentro da sociedade.  

Compreendendo a alta prevalência desta condição de saúde, a DL apresenta-se 

de forma aguda ou crônica, sendo última caracterizada pela presença dos sintomas de 

dor num período de no mínimo três meses. Especialmente quando vista de forma 

crônica, o indivíduo com esta queixa deve desempenhar um papel ativo em seu 

tratamento, visando mudanças em seu comportamento e em seus hábitos para um 

estilo de vida mais ativo e saudável6. Dentro desse contexto, a funcionalidade, 

incapacidade e o autogerenciamento são grandes áreas que devem ser exploradas 

para uma melhor compreensão desta condição de saúde 4,6. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) formulou a CIF - Classificação Internacional de Funcionalidade 

Incapacidade e Saúde que devem ser aplicadas no Sistema de Saúde, demonstrando 

que as necessidades e as consequências da disfunção serem melhor reconhecidas e 

tratadas, de maneira integral7.  

Nesta perspectiva, o autogerenciamento é sobretudo importante para 

indivíduos que possuem doenças crônicas, visto que o autocuidado é parte relevante 

do tratamento pois a cronicidade de sua queixa, necessita de uma abordagem 
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responsável, tornando-se assim autor principal de sua melhora². A Auto Eficácia (AE) 

foi investigada em outras condições de saúde crônicas, de modo a trazer o indivíduo 

de forma ativa para o tratamento, o que culminou em mudanças significativas de 

comportamento5. A AE tem por definição as crenças sobre as capacidades que o 

indivíduo se julga competente de desempenhar em qualquer aspecto de sua vida. 

Quanto maior o nível de AE, maiores são as possibilidades do indivíduo conseguir 

enfrentar sua condição de saúde. A relação entre dor lombar crônica (DLC) e AE vem 

sendo estudada nos últimos anos, buscando explicar a relação entre elas8. As 

pesquisas relacionadas ao Autogerenciamento e a influência da AE, deram início com 

Bandura em 1990, e várias pesquisas foram desenvolvidas explorando este fator em 

diversas populações9;10. 

Entendendo que fatores comportamentais e de crença podem influenciar na 

recuperação de indivíduos com DLC5, investigações que busquem analisar a associação 

entre domínios de AE e Incapacidade nesta população são relevantes. No Brasil, são 

escassas informações desta associação, especialmente na atenção primária em saúde. 

No Brasil, são escassas informações desta associação, especialmente na atenção 

primária em saúde. Sendo esta, a porta de entrada aos outros níveis de atendimento, é 

importante criar estratégias de educação e prevenção da população acerca do   

gerenciamento de sua condição crônica de saúde. A maior parte das pesquisas com 

essas variáveis são melhores descritas em países desenvolvidos, porém a população 

brasileira possui suas características individuais que precisa ser melhor estudada. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência da AE na incapacidade 

relacionada à dor em indivíduos com DLC assistidos na atenção primária em saúde. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo de pesquisa 

Pesquisa observacional transversal.  

 

População 
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O estudo faz parte do Projeto de pesquisa e extensão Movimento da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). A população do estudo é composta por 

pacientes atendidos pelo Projeto Movimento, que está vinculado ao Departamento de 

Fisioterapia da UFC e promove assistência aos pacientes com DL.  O recrutamento dos 

participantes para este estudo foi realizado entre os anos de janeiro 2016 e outubro de 

2018 na unidade de saúde Anastácio Magalhães, sendo o recrutamento para o Projeto 

realizado por conveniência. As informações utilizadas para o presente estudo foram 

retrospectivas e prospectivas do Banco de dados do Projeto Movimento, sendo a 

pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFC (1.086.403/2015). 

 

Critérios de Inclusão e exclusão 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou 

superior a 18 anos, que apresentem DLC (três meses ou mais de duração) como queixa 

principal e sejam residentes da cidade de Fortaleza-CE. Foram excluídos do estudo 

indivíduos que se recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que apresentaram algum déficit cognitivo ou funcional que o impedisse de 

responder os questionários aplicados, e também aqueles que apresentaram 

questionários incompletos para as variáveis investigadas. 

 

Variáveis investigadas e respectivos instrumentos de medida 

 

Informações clinicas e sócio demográficas 

Um questionário sócio demográfico, produzido pelos próprios pesquisadores do 

Projeto Movimento, nele constam informações como: nome, idade, sexo, religião, local 

da dor, tempo que sente a dor, nível acadêmico, renda familiar, comorbidades, 

medicação para dor e tratamento prévio, entre outras perguntas que possibilitam 

identificar o indivíduo avaliado, e posteriormente a população que o projeto abrange. 

 

Incapacidade relacionada a DL 

A incapacidade foi analisada pelo questionário Roland Morris Disability  

Quesionnaire- versão brasileira (RM). Avalia o grau de incapacidade de indivíduos com 

DLC. É constituído por 24 perguntas, com respostas divididas em sim ou não, onde o 
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resultado final se dá pela soma das respostas de alternativa - sim. O resultado pode 

variar entre 0 e 24, onde quanto maior for a soma final maior o grau de incapacidade. 

A aplicação do questionário ocorreu em forma de entrevista11. 

  

Auto Eficácia para Dor Crônica 

A Auto Eficácia, foi quantificada pela Auto Eficácia para Dor Crônica – AEDC. 

Composta por 22 itens, sub dividida em três domínios: auto eficácia para o controle da 

dor (AED), auto eficácia para função física (AEF) e auto eficácia para controle dos 

sintomas (AES). Cada uma sub escala é avaliada com uma escala do tipo Likert, sua 

variação se dar de dez a 100 e corresponde a certeza que o indivíduo tem sobre cada 

afirmação. Cada domínio tem sua pontuação, a soma destes gera um escore total, AE 

total (AET) onde a máxima pontuação é de 300 e a mínima de 30, quanto maior for o 

resultado, melhor é a percepção de auto eficácia do indivíduo12.  

 

Intensidade da dor 

A intensidade da dor foi avaliada por meio da Escala Numérica de Dor (NRS- 

Numeric Rating Scale), tem como objetivo quantificar a dor do indivíduo no momento 

da avaliação. Ela é composta por números de zero a dez, onde zero significa “sem dor” 

e dez a “dor máxima imaginável”. Dessa forma a pessoa avaliada deve comparar seu 

nível de dor a um número da escala que será registrado em sua avaliação13. 

 

Escala Tampa de Cinesiofobia 

A variável Cinesiofobia foi medida pela Escala tampa de cinesiofobia (ETC), esta 

constitui-se em um instrumento de 17 questões aplicados em forma de entrevista. Os 

escores variam de um a quatro pontos, onde o total pode vir a ser de 17 a 68, quanto 

maior for a pontuação maior é o grau de Cinesiofobia. Esta escala demonstrou ser um 

instrumento confiável a ser aplicado com indivíduos que apresentem a DLC, pois 

apresenta boa confiabilidade no teste-reteste14 

 

Mobilidade tronco 

 A Mobilidade de tronco foi avaliada pelo teste de Dedos ao chão, onde os 

sujeitos foram instruídos a manterem os joelhos estendidos e, a partir daí, realizar uma 
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flexão de tronco em direção ao chão, com os braços e a cabeça relaxados, onde a 

distância entre os dedos e o solo foi medida em centímetros15.  

. 

Análise Estatística  

 

Os dados selecionados foram analisados inicialmente de maneira descritiva, 

utilizando média, desvio padrão, porcentagem e frequência. A normalidade da 

distribuição dos dados foi analisada pelo teste Kolmogorov-Smirnov, e Incapacidade e 

AE expressaram distribuição não normal. Deste modo, para identificar a correlação 

entre as variáveis selecionadas segundo o objetivo do estudo, foi utilizado o 

coeficiente de correlação de Spearman, sendo usado parâmetros de forca de 

correlação segundo Cohen16.  

Foi construído um modelo de regressão linear múltiplo, segundo o método 

STEPWISE, tendo como variável independente a variável AE, mensurada por AE total 

(AET) junto com possíveis fatores de confusão: idade (em anos), Intensidade de dor 

(escala numérica de dor), escolaridade (agrupada em até o ensino fundamental 

completo ou acima de ensino fundamental completo), mobilidade de tronco, por meio 

do Teste de dedos ao chão. A variável dependente foi incapacidade pela pontuação do 

questionário Roland Morris. Utilizou-se o programa SPSS 20.0 (Statistical Package for 

the Social Science), considerando o nível de significância de 5% para todos os testes 

estatísticos.  

 

Resultados 

 

O banco de dados utilizado apresentava 370 indivíduos. Em seguida, foram 

identificados 163 indivíduos potencialmente elegíveis para o estudo e, apos critérios 

de exclusão, a amostra resultou em 97 indivíduos (Fluxograma 1). A média de idade 

dos participantes foi de 49,2 ± 15,8 anos. Destes, 69% eram do sexo feminino, e 57,7% 

da mostra total apresentou o primeiro grau completo ou acima. A média de 

intensidade de dor identificada foi de 5,58 ± 2.7. Os níveis em média das sub escalas de 

AE apresentaram-se dessa forma, AED 58,2 (27,1), AES 53,4 (21,5) AEF 58,6 (23,9). O 
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nível de Incapacidade quantificado pelo RM alcançou a média de 15,1 ± 6.1. A Tabela 1 

representa de forma completa a descrição da população avaliada.    

 

*Inserir tabela 1 aqui. 

*Fluxograma 

 

Ao correlacionar as variáveis AET e RM, os achados mostram uma relação onde o 

coeficiente de correlação significativa, moderada e negativa (r= - 0,444 p= < 0,001), 

que expressa uma relação inversamente proporcional, entre estas variáveis. O modelo 

construído para explicar a variação da incapacidade relativa a dor lombar na amostra 

manteve a associação observada com AE, assim como as variáveis explicativas 

intensidade de dor e mobilidade, vista pelo TFP. O modelo construído foi significativo, 

e as variáveis do modelo explicaram 34% da variação da Incapacidade relacionada à 

DL.  

*Inserir Tabela2 aqui. 

 

Discussão 

 

     Achados principais do estudo 

O objetivo do presente estudo foi investigar a possível correlação entre a AE e a 

Incapacidade em indivíduos com DLC assistidos na atenção primária em saúde. Os 

resultados expostos demonstraram haver associação moderada e inversa entre AE e 

incapacidade relacionada a DLC, e que esta última variável foi explicada parcialmente 

por AE, intensidade de dor e mobilidade de tronco.  

 

     Interpretação dos achados 

Os principais resultados deste estudo foram similares aos de outros autores em 

estudos anteriores. Salvetti17, ao avaliar 215 indivíduos, com 65,1% de mulheres com 

idade média de 45 anos, encontrou que a AE é um preditor mais importante que a 

Incapacidade e Cinesiofobia (r ¼ -0,607; p <001). A Incapacidade estava relacionada 

com valores elevados de Cinesiofobia valores e valores baixos de AE. Corroborando 

com a informação de que a AE pode influenciar positivamente outras variáveis, Duray8 
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e colaboradores investigaram fatores físicos associados com a AE, em 109 pacientes 

com DLC, na Turquia. Eles encontram que a incapacidade possuiu uma correlação 

significativa e forte com a dor (r = 0,784) (p < 0,05), e moderada e negativa com a AE (r 

= - 0,654) (p < 0,05). Estes dados reforçam que a AE parece ser um fator relacionado a 

níveis de incapacidade.  

 Com o intuito de captar a associação entre AE para dor e cinesiofobia, 

intensidade da dor e incapacidade, Ferrari9 e colaboradores, analisaram uma 

população de 103 participantes com idade média de 51 anos e 60% de mulheres na 

Itália. AE e Incapacidade se correlacionaram de forma negativa e significativa (r= -

0,481) (p <0,001).  AE para dor exibiu correlação moderada negativa com a intensidade 

da dor e Incapacidade (r= -0,027). Deste modo, pontuações elevadas de AE para dor, 

foram associadas com menor grau de Incapacidade. Assim como os resultados do 

presente estudo, Shaan¹8 e colaboradores, com o objetivo de examinar as relações 

entre a resiliência, AE para dor e incapacidade, em indivíduos com dor na coluna 

lombar e cervical, encontraram uma correlação negativa e moderada entre a AE para 

dor com a incapacidade (r= -0,62, p<0,0001) A correlação encontrada foi mais maior 

que aquela observada entre resiliência e incapacidade. 

Estudos com diferentes metodologias e feitos em outros países também 

exploraram a influência da auto eficácia na incapacidade. Costa19 e colaboradores 

realizaram uma pesquisa longitudinal por 12 meses objetivando investigar se AE para 

dor e / ou cinesiofobia mediavam a associação entre a intensidade da dor e a 

Incapacidade em pacientes com DLC de início recente, na Austrália. O modelo mediado 

pela AE explicou 53,1% da associação investigada, e com valores superiores ao efeito 

mediador da cinesiofobia (p = 0,01), o que sugere que, nesta amostra, Intervenções 

com o objetivo de aumentar os níveis de AE para dor na gestão de pacientes com DLC, 

podem ser relevantes. Richard e Dionne21 investigaram 1007 trabalhadores com 

distúrbios ocupacionais por dois anos. Eles associaram "retorno ao trabalho em boa 

saúde" (RWGH), “AE para o retorno ao trabalho” (SERW) e “ lócus de controle em 

saúde” (HLC).  Em análises multivariadas, escores mais altos de AE foram protetores de 

"falha no retorno ao trabalho após tentativa " (OR :0,28; IC 95%: 0,14-0,57) e de "não 

retorno ao trabalho" (OR: 0,19 IC95%: 0,07-0,48). Assim, nesta população, a AE foi um 

fator importante do resultado ocupacional da dor nas costas.  
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Limitações e pontos fortes do estudo 

 

Este estudo apresenta limitações que requerem atenção. Inicialmente, os dados foram 

coletados a partir de medidas de auto relato, mesmo quando compiladas por 

avaliadores previamente treinados, o grau de interpretação dos entrevistados pode ter 

influenciado os resultados expostos. Por ser um estudo de caráter observacional, não 

nos permite estabelecer o caminho das associações encontradas. Mesmo utilizando os 

fatores de confusão, outros também poderiam ser inseridos na análise, estudos 

futuros podem utilizar essa possível associação para construir modelos ainda mais 

completos.  No entanto cabe ressaltar a relevância desse tipo de estudo no Brasil, visto 

que pesquisas que aplicam esta forma de análise dispondo de variáveis específicas 

para DLC, não aparecem de forma significativa no âmbito científico brasileiro, 

principalmente tratando-se da atenção primária em saúde, como o que produzimos. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo se propôs analisar a relação entre AE e Incapacidade, onde o 

resultado principal AE e incapacidade relacionada a DLC foram associados de maneira 

moderada e inversa. Além disso, incapacidade foi explicada parcialmente por AE, 

intensidade de dor e mobilidade de tronco. Dessa forma os resultados adquiridos 

tornam-se relevantes para profissionais de saúde na atenção primaria para a 

compreensão da associação da AE a melhor capacidade desses indivíduos. Mesmo 

sendo este estudo transversal, os resultados corroboram com a literatura para a 

indicação de que abordagens que incluam a AE como fator a ser desenvolvido no 

tratamento de indivíduos que possuam características semelhantes a deste estudo 

podem influenciar na incapacidade apresentada por estes.  Investigações futuras 

devem ser realizadas com o acompanhamento em longo prazo de indivíduos com DLC, 

por ser uma forma de identificar a influência da AE como preditor de Incapacidade ao 

longo do processo de tratamento de DLC, assim como seu papel mediador durante 

abordagens fisioterapêuticas na atenção primária visando melhora da incapacidade 

relacionada a DLC.  
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Anexos 

 

Fluxograma 1. Síntese do processo de indivíduos avaliados para elegibilidade   
  

 

 

Indivíduos incluídos no estudo 
após rever queixa principal  

(N=105) 

 

Número de indivíduos 
incluídos após rever  

os dados de AE 

(N=163) 

Número total de 

indivíduos triados 

para elegibilidade  

N= 370 

 

Razões para exclusão 

Não possuíam dados de AE (N=207) 

Queixa principal não era DLC (N=58) 

Questionários incompletos (N=8) 
 

 

 

 

Número final de indivíduos 
incluídos após a triagem 

(N=97) 
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Tabela 1. Características demográficas, dos participantes com dor lombar (N = 97) 

Características 
Idade (média, SD *) 
Sexo Feminino 
Nível acadêmico 
Até primeiro grau completo 
Primeiro grau e acima 
Renda familiar 
Menos de um salário mínimo  
Um salário mínimo  
1 a 2 salários mínimos 
Comorbidades 
Sem Comorbidades 
1 Comorbidade 
2 ou mais Comorbidades 
 

% 
49,2 (15,82) 
69 (71,13) 
 
41 (42,26) 
42,1 (57,73) 
 
7   (7,4) 
29 (30,5) 
38 (40) 
 
34 (35,5) 
39 (40,2) 
24 (24,7) 

Medicação para a dor 
Fazem uso de medicamento 
Não fazem uso de medicamento 
Tratamento Prévio 
Tratamento anterior 
Sem tratamento  

 
60 (61,9) 
37 (38,1) 
 
55 (56,7) 
42 (43,2) 

Duração da dor  
De 1 a 3 anos 
De 4 a 7 anos 
Maior que 7 anos 
 
Auto eficácia * 
AET 
AED 
AEF 
AES 
RM 
Intensidade da dor * 
Cinesiofobia 
Mobilidade do tronco (cm) * 

 
29 (29,89)  
15 (15,46) 
53 (54,63)  
 
 
167,8 (52,5) 
58,2 (27,1) 
58,4 (23,9) 
53,4 (21,5) 
15,1 (6,4) 
5,58 (2,7) 
46,1 (6,4) 
22,5 (14) 
 

 As variáveis categóricas são expressos como número (%); variáveis contínuas 
são expressos como média (Desvio Padrão). 

 AED – auto eficácia para o controle da dor; AEF - auto eficácia para função 
física; AES - auto eficácia para controle dos sintomas; RM: Roland Morris 

Disability Questionnaire 
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Tabela2. Modelo de regressão linear múltipla para associação entre auto eficácia e 

incapacidade relacionada à dor lombar. 

 

Variáveis Coeficientes 
(beta) 

Coeficientes 
padronizados 
(beta) 

Valor de p           Intervalo 
de  

 

confiança de 95% 

    Inferior 
 

Superior 

(Constant)   ,000 11,591 20,457 

Auto eficácia  -,039 -,381 ,000 -,057 -,021 

Intensidade de 
dor 

0,714 ,314 ,001 ,308 1,120 

Mobilidade de 
tronco 

0,079 ,181 ,048 ,001 ,158 

 


