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RESUMO  

O objetivo deste estudo foi de verificar como a lombalgia pode acarretar em 
comprometimento da qualidade de vida em pacientes idosos, além de analisar e 
correlacionar com o teste funcional Timed up and Go e com a escala de depressão 
geriátrica. Para atingir o objetivo proposto foi definido como objeto de estudo a 
população idosa de Santos. Foram recrutados, portanto, voluntários para 2 grupos de 
estudo: um incluindo idosos com lombalgia crônica inespecífica e outro incluindo 
idosos sem lombalgia crônica inespecífica, sendo este último o grupo controle.  As 
avaliações foram aplicadas em um único dia e de uma única vez em cada voluntário 
individualmente e foram compostas por: questionários WHOQOL-OLD, HAQ, Escala 
de Depressão Geriátrica e finalizando com o teste Timed Up and Go. Com a aplicação 
dos questionários e do teste, obtivemos os seguintes resultados: o questionário do 
WHOQOL-OLD indicou qualidade de vida variando entre regular e boa em voluntários 
de ambos os grupos. O questionário HAQ apresentou limitação funcional variando 
entre normal e leve a moderada em ambos os grupos. A escala de depressão 
geriátrica mostrou resultados sem indícios de depressão em ambos os grupos. O teste 
Timed Up and Go não apresentou resultados que demonstrassem um déficit 
importante de mobilidade física e risco de quedas em ambos os grupos. Devido à 
pandemia do covid-19, a amostra de voluntários calculada não foi alcançada, portanto, 
somente foram avaliados os dados de 4 voluntárias, onde pudemos levantar a 
hipótese de que os pacientes com lombalgia apresentaram resultados que juntamente 
com outros fatores como a cronicidade, idade ou outras doenças presentes podem ter 
igualado as pontuações entre os voluntários nos aspectos avaliados.  Portanto, são 
necessários mais estudos que relacionem a dor lombar à avaliação da qualidade de 
vida, depressão e funcionalidade, comparando com outras variáveis mencionadas. 

Descritores: Qualidade de vida. Idosos. Lombalgia. Depressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to verify how low back pain can compromise the quality of 
life in elderly patients, in addition to analyzing and correlating it with the Timed up and 
GO functional test and the geriatric depression scale. To achieve the proposed 
objective, the elderly population of Santos was defined as the object of study. 
Therefore, volunteers were recruited for 2 study groups: one including the elderly with 
nonspecific chronic low back pain and the other including the elderly without 
nonspecific chronic low back pain, the latter being the control group. The evaluations 
were applied in a single day and in a single time in each volunteer and were composed 
by: WHOQOL-OLD, HAQ, Geriatric Depression Scale and ending with the Timed Up 
and Go test. With the application of the questionnaires and test, we obtained the 
following results: the WHOQOL-OLD questionnaire indicated quality of life ranging 
from regular to good in volunteers from both groups. The HAQ questionnaire had 
functional limitations ranging from normal to mild to moderate in both groups. The 
geriatric depression scale showed results with no evidence of depression in both 
groups. The timed up and go test did not show results that demonstrated a significant 
deficit in physical mobility and risk of falls in both groups. Due to the covid-19 
pandemic, the calculated sample of volunteers was not reached, therefore, only data 
from 4 volunteers were evaluated, where we could raise the hypothesis that patients 
with low back pain presented results that, together with other factors such as chronicity, 
age or other diseases present may have equaled the scores among the volunteers in 
the evaluated aspects. Therefore, further studies are needed that relate low back pain 
to the assessment of quality of life, depression and functionality, comparing with other 
variables mentioned. 

Key-words: Quality of life. Aged. Low back pain. Depression. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), em uma 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a população brasileira 

ganhou um aumento significativo no número de idosos desde 2012, marcando 30,2 

milhões de idosos em 2017.  

“Os 4,8 milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a 

um   crescimento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado 

cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são maioria 

expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), 

enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).” 

(IBGE, 2018) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018) afirma que a proporção da 

população com mais de 60 anos, considerada população idosa, corresponderá à 22% 

da população mundial entre 2015 e 2050. 

Romero et. al (2018) avalia em sua pesquisa os resultados da Pesquisa 

Nacional da Saúde realizada pelo IBGE em 2013, em que são apresentados dados 

revelando que problemas crônicos de coluna podem ocasionar certas limitações, 

estas variando de leves a intensas e que interferem nas atividades de vida diária. 

Sendo que, dentre os dados apresentados, os graus de limitações considerados pelos 

entrevistados da pesquisa como moderado ou intenso foram os mais recorrentes em 

pessoas com mais de 60 anos. 

O termo lombalgia se refere a uma dor de característica mecânica localizada 

na região lombar da coluna vertebral que pode ser irradiada ou não para os membros 

inferiores. A causa da lombalgia pode ser inespecífica, ou seja, sem identificação de 

sintomas com diagnóstico etiológico definido, já que muitas vezes os exames 

radiológicos aparecem sem alterações, diferentemente de outras situações como, por 

exemplo, quando se tem o diagnóstico de hérnia de disco, osteofitose, estenose, entre 

outros que caracterizam a dor lombar e que, nesses casos, têm uma causa específica. 
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Segundo Frasson (2016), essa dor lombar do tipo inespecífica acomete em torno de 

90% de todos os pacientes com dor lombar.  

“A associação de fatores anatômicos (discopatias, artrose 

interapofisária, enfraquecimento muscular) a fatores posturais e 

comportamentais (sedentarismo, tabagismo, sobrecarga nas 

atividades diárias, fatores psicológicos) seria a responsável pela 

origem da dor inespecífica na coluna vertebral”. (Moreira, 2019) 

Segundo Herbert (2017) das síndromes dolorosas da coluna vertebral a mais 

recorrente é a lombalgia, a qual vem seguida da cervicalgia (dor na região cervical da 

coluna vertebral). O autor também indica que fatores psicológicos, como a depressão 

e ansiedade, podem contribuir para uma maior frequência e evoluir para cronicidade 

da dor lombar.  

A lombalgia crônica é aquela que tem duração de sintomas acima de 3 meses. 

Esta cronicidade pode se tornar incapacitante e acometer grande parte da população 

(principalmente idosos), o que se transforma em um problema de saúde pública e que, 

por consequência, tem grande influência socioeconômica para o país.  

É possível que a cronicidade da dor lombar leve à progressivas limitações na 

funcionalidade dos pacientes com esta condição, principalmente em atividades de 

vida diária e isto pode ocasionar menor independência na população idosa, 

influenciando diretamente na qualidade de vida dos mesmos. Além disso, a perda da 

independência para alguns idosos pode levar ao desenvolvimento ou piora de quadros 

psicológicos como ansiedade e depressão.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2017), a depressão é “um 

transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em 

atividades que normalmente são prazerosas, acompanhadas da incapacidade de 

realizar atividades diárias, durante pelo menos duas semanas”. A OMS afirma que 

esta condição pode afetar qualquer pessoa e é um transtorno que tem tratamento 

através de medicamentos e psicoterapia.  

O estudo de Barbosa (2018) avaliou pacientes que apresentavam lombalgia 

por mais de 6 meses e obteve, como resultado, que para a maioria destes pacientes 

(sendo muitos com idade maior que 60 anos) a dor atrapalhava o sono e o trabalho e, 
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portanto, o pesquisador indica que é provável que a lombalgia influenciasse na 

qualidade de vida geral destes pacientes. 

De acordo com a OMS, qualidade de vida é “[...] a percepção do indivíduo de 

sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Ministério 

da Saúde, 2013). 

Em um país em que há um grande crescimento da população de idosos, é 

essencial promover a saúde e a qualidade de vida nesta população, já que a 

expectativa de vida aumenta cada vez mais no Brasil. O envelhecimento, portanto, 

deve ser tema de pesquisas e estudos a fim de promover a saúde desta população e 

prevenir agravos. Além da importância em se divulgar e difundir os dados alcançados 

para, principalmente, profissionais da saúde, familiares e cuidadores.  

Tendo em mente todos os dados apresentados nesta introdução, este estudo 

pretendeu realizar uma avaliação da qualidade de vida em um grupo de idosos que 

apresentavam lombalgia, com foco específico em questões da área da saúde, ou seja, 

analisando a qualidade de vida em seus aspectos físicos, funcionais, emocionais e 

mentais, através de questionários e do teste Timed Up and Go. Deixando claro que o 

termo qualidade de vida vai além das questões da área da saúde e é um conceito 

multidimensional, podendo ser abordado de diferentes formas e analisado através de 

diferentes aspectos, sendo estes mencionados apenas alguns dentre muitos. 

 

1.1 Revisão da literatura 

 

A lombalgia é uma dor de característica mecânica, localizada na região lombar 

da coluna vertebral, mais especificamente entre a última costela e a prega glútea. 

Carvalho et al. (2018) buscou quantificar a prevalência de dor crônica no Brasil através 

de um questionário, apresentando resultados como: 76,17% dos analisados possuíam 

algum tipo de dor crônica com duração de pelo menos 6 meses, sendo que dentre 
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eles, a prevalência de dor lombar crônica foi de 59,85%, 27.345 indivíduos 

responderam ao questionário e 48,15% eram idosos com mais de 65 anos de idade. 

De acordo com Romero et al. (2018), através de seu estudo acerca dos 

problemas crônicos de coluna em idosos e adultos, ele pôde notar que, dentre os 

pesquisados, aquele que se avaliava com saúde ruim apresentava algum problema 

crônico na coluna. Para mensurar os dados, Romero utilizou da autoavaliação dos 

pesquisados sobre sua saúde como uma maneira de medir a qualidade de vida deles.  

Segundo a OMS (2013), a qualidade de vida é definida como sendo “a percepção 

do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”.  

Pereira et al. (2012) buscou, através de uma revisão da literatura, discutir os 

conceitos já difundidos acerca do que é qualidade de vida. O mais geral é de que a 

qualidade de vida deve ser pensada como um conceito multidimensional e este difere 

de acordo com aspectos históricos, culturais, considerando onde a pessoa está 

inserida e como está inserida. Só assim poderemos então chegar ao conceito mais 

próximo e correto, avaliando e adaptando constantemente o conceito de acordo com 

o avanço da sociedade. 

 O pesquisador Pereira et al. (2012) também discutiu acerca das diversas formas 

de avaliação da qualidade de vida, apontando que não há uma forma padrão-ouro. 

Sendo a mais tradicional para se avaliar a qualidade de vida é através do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), realizado em grandes populações. Porém, existem 

outros instrumentos que foram validados em diferentes países e que podem também 

avaliar a qualidade de vida, como o SF-36 e o WHOQOL. O uso e a escolha de cada 

instrumento vai depender do objetivo e da abordagem de cada estudo. Frente a todos 

os dados e discussões levantadas, Pereira conclui que as formas de avaliação da 

qualidade de vida devem ser constantemente revisadas e discutidas “considerando o 

avanço histórico e as demandas individuais e da gestão pública em saúde”. 

Ferretti et al. (2018) fez uso do questionário WHOQOL-OLD para avaliar a 

qualidade de vida em idosos e ainda outro questionário relacionado a saúde mental, 

relacionando os resultados com a presença de doença crônica. Com estes 
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instrumentos, constatou-se que os idosos que apresentam algum tipo de doença 

crônica eram os mais afetados em relação à sua qualidade de vida e, ainda, idosos 

com doença crônica e com idade superior a 71 anos tinham uma avaliação ruim de 

sua própria qualidade de vida. Concluiu-se que “a dor em si interfere na percepção 

que cada sujeito tem de sua vida. A dor se configura como uma síndrome que provoca 

sofrimento independentemente da idade. Para tanto, fazem-se necessárias ações 

visando o bem-estar e controle da dor, já que esse é um direito da pessoa idosa”. 

Rodrigues et al. (2017) analisou em seu estudo a capacidade funcional em 

adultos e idosos com ou sem lombalgia crônica através de testes funcionais como 

Timed Up and Go (TUG). Chegou-se à conclusão de que em comparação com os 

adultos, o grupo de idosos foi o que apresentou pior desempenho na funcionalidade. 

Além disso, comparando o grupo de idosos com lombalgia crônica e o grupo de idosos 

sem lombalgia crônica, aqueles que apresentavam a dor lombar também obtiveram 

menor desempenho nos testes. 

Nasrala et al. (2016) estudou a correlação entre lombalgia e capacidade funcional 

em indivíduos idosos através de questionários e testes como o Timed Up and Go, 

constatando que a lombalgia tem uma influência direta na capacidade funcional do 

idosos, ou seja, idosos com lombalgia apresentaram uma piora na funcionalidade e 

isso restringe atividades de vida diária e lazer.  

Em um estudo sobre pacientes com dor lombar crônica, o pesquisador Barbosa 

(2018) afirmou que, problemas crônicos dolorosos que prejudicam a funcionalidade 

do paciente, como a lombalgia, levam mais facilmente ao aparecimento de depressão 

e ansiedade. 

Stefane et al. (2013) também avaliou a questão da dor crônica em pacientes com 

lombalgia e sua relação com qualidade de vida e incapacidade física. Usou o 

questionário World Health Organization Quality of Life instrument (WHOQOL) para 

avaliar a qualidade de vida e constatou que o domínio mais afetado foi o domínio 

físico, o qual envolve “questões relativas à dor, ao desconforto, à energia, à fadiga, ao 

sono e ao repouso”. Além disso, Stefane et al. (2013) levantou em seu estudo a 

questão da relação da dor crônica em pacientes com comorbidades mentais, o que 

também piora a qualidade de vida dos mesmos. 
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Wettstein et al. (2019) avaliou em seu estudo se a idade tinha influência na 

intensidade da dor, incapacidade e qualidade de vida em pacientes com dor lombar 

crônica. Comparando a avaliação de qualidade de vida em idosos com lombalgia 

crônica inespecífica em idades diferentes, ele pôde constatar que não houve muitas 

diferenças nos resultados e isso foi justificado pelo fato de que idosos com mais idade 

já consideram a situação “normativa”, esperada por eles ao atingirem esta idade. Foi 

constatado também que quem tinha mais idade apresentou pontuação mais baixa em 

ansiedade, depressão e sofrimento afetivo. Porém, o pesquisador indica que há um 

maior risco de idosos mais velhos desenvolverem mais incapacidades quando 

comparado a idosos mais novos, tanto pelo aumento das alterações fisiológicas 

quanto por outras doenças crônicas.  

No estudo de Donatti et al. (2019) é analisada a relação entre a intensidade da 

dor lombar crônica e as limitações geradas com sintomas depressivos. Para isto, seu 

grupo de estudos envolveu 46 idosos. Seu estudo constatou que “...existe uma relação 

significativa e diretamente proporcional entre o número de incapacidades/limitações 

provocadas pela DL e o número de sintomas depressivos de magnitude moderada”. 

Ele também indica que houve comparação com outros estudos que demonstraram 

resultados semelhantes sobre a intensidade da dor, em idosos com dor lombar 

crônica, dita por maioria como moderada a intensa.  

 Gato et al. (2018) buscou avaliar a saúde mental e qualidade de vida de 

pessoas idosas, com uma amostra de 122 idosos. Dos idosos avaliados, 56% 

apresentaram depressão moderada, avaliada pela Escala de Depressão Geriátrica. 

Para Gato, este resultado indica também uma consequente piora na qualidade de vida 

dos idosos e leva a “maior busca pelos serviços de saúde, baixa adesão ao 

tratamento, descaso pelo autocuidado e maior propensão ao suicídio”. Para avaliar a 

qualidade de vida, foi utilizado o questionário WHOQOL-OLD e WHOQOL-BREF, 

obtendo como resultado uma satisfação moderada com a qualidade de vida pelos 

idosos avaliados e com pontuações mais elevadas nas facetas “intimidade” e 

“participação social”.  

 Uchoa et al. (2019) estudou a relação entre sintomas depressivos e capacidade 

funcional em idosos. Para avaliar os sintomas depressivos nos pesquisados, a 

pesquisadora usou a Escala de Depressão Geriátrica na versão reduzida com 15 
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questões e para avaliar a capacidade funcional ela aplicou escalas que avaliam o 

desempenho dos idosos em atividades básicas de vida diária e atividades 

instrumentais de vida diária. Com estes instrumentos, Uchoa constatou que “quanto 

maior o nível de sintomas depressivos, menor a capacidade funcional nas AIVD”. 

 

1.2 Justificativa 

 

Um dos problemas crônicos de coluna comuns na população é a dor lombar ou 

lombalgia, sendo que esta muitas vezes causa limitações funcionais na vida cotidiana 

do paciente que, por consequência, interferem em sua qualidade de vida e podem 

ocasionar problemas psicológicos como a depressão. 

Considerando o crescente aumento da população idosa no Brasil, além da 

prevalência de dores crônicas nesta população e ainda a escassez de pesquisas que 

relacionem a lombalgia com a qualidade de vida, depressão e funcionalidade, 

pretendeu-se estudar com este projeto a problemática da interferência da dor lombar 

na qualidade de vida em um grupo de idosos, comparando com outros aspectos como 

a depressão e a função. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 



13 
 

Verificar como a lombalgia pode acarretar em comprometimento da qualidade 

de vida em pacientes idosos. 

 

1.3.2 Específico 

 

Analisar e correlacionar a qualidade de vida dos idosos com lombalgia crônica 

inespecífica com o teste funcional Timed Up and Go e com a escala de depressão 

geriátrica. 

 

1.4 Hipótese 

 

A hipótese deste estudo foi de que idosos com lombalgia crônica inespecífica 

apresentassem uma pior qualidade de vida, pior funcionalidade e sinais de depressão 

quando comparados com idosos sem lombalgia crônica.  

 

 

2.METODOLOGIA 

2.1 Voluntários 

 

Este projeto de pesquisa teve como objeto de estudo os idosos seguindo a 

idade definida pela OMS de acima ou igual a 60 anos. Os critérios iniciais e básicos 
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para definir o grupo de estudo foram: idade, voluntários, com lombalgia crônica e 

moradores da cidade de Santos. Os critérios de exclusão para o grupo de estudo com 

lombalgia crônica foram: diagnóstico de depressão e a não concordância em assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Houve também uma busca por um grupo controle de idosos seguindo também 

a idade definida pela OMS de acima ou igual a 60 anos. Os critérios de inclusão para 

este grupo se diferenciaram do grupo de estudo apenas por incluir participantes sem 

lombalgia crônica. Já como critério de exclusão tivemos a não concordância em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o diagnóstico de 

depressão. 

A variável-resposta considerada para o dimensionamento amostral foi a 

Autonomia (Whoqol-old). Considerou-se como informação inicial que a diferença 

esperada entre o grupo Lombalgia e o grupo Controle seja de 1 ponto. Para ter o poder 

superior a 0,80 e nível de significância de 0,05, levando em conta o desvio-padrão de 

0,56, o tamanho mínimo da amostra deveria ser de 7 indivíduos por grupo. 

Os participantes foram recrutados principalmente do projeto de extensão 

Escola de Coluna para Pacientes com Lombalgia da UNIFESP Baixada Santista e por 

indicações de quem houvesse participado da pesquisa. O grupo controle foi formado 

pelos acompanhantes ou indicações dos pacientes participantes do projeto ou ainda 

por participantes de outros projetos da unidade Ana Costa do Campus Baixada 

Santista da Unifesp. 

 

2.2 Instrumentos 

 

 Para avaliar a qualidade de vida, foi utilizado o questionário Whoqol-old, o qual 

é voltado para a aplicação em idosos e constituído por 24 perguntas, sendo que estas 

estão divididas em 6 facetas: “Funcionamento do Sensório” (FS), “Autonomia” (AUT), 
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“Atividades Passadas, Presentes e Futuras” (PPF), “Participação Social” (PSO), 

“Morte e Morrer” (MEM) e “Intimidade” (INT). Valores mais altos correspondem a 

melhor qualidade de vida e esta foi classificada, de acordo com a pontuação obtida, 

como: necessita melhorar (resultado de 1 até 2,9), regular (resultado de 3 até 3,9), 

boa (resultado de 4 até 4,9) e muito boa (resultado de 5) (FLECK, M. P. A.; 

CHACHAMOVICH, E.; TRENTINI, C., 2006). (ANEXO 1) 

O questionário Health Assessment Questionnaire (HAQ) foi utilizado com o 

objetivo de avaliar a capacidade funcional, através de 8 categorias: vestimenta, 

acordar, alimentar-se, andar, higiene, alcance, pegada e outras atividades do dia a 

dia. O voluntário deveria indicar qual o grau de dificuldade que apresenta ao realizar 

cada uma das atividades. A avaliação dos escores do HAQ foi a média aritmética dos 

maiores escores de cada categoria (Fries, et al, 1980), sendo que os valores de 

referência utilizados foram os encontrados na literatura, cuja pontuação menor que 

0,5 indicaria normalidade; entre 0,5 e 1 indicaria dificuldade leve a moderada; entre 1 

e 2 indicaria dificuldade moderada a intensa e entre 2 e 3 indicando dificuldade intensa 

a muito intensa. (ANEXO 2) 

 A escala de depressão geriátrica (EDG) foi usada para avaliar e rastrear a 

depressão em idosos. Foi utilizada uma das versões curtas que consta com 15 

questões cuja resposta deve ser apenas “sim” ou “não”. Para obter o resultado, soma-

se a pontuação de cada questão, de acordo com a resposta, e têm-se de 0 a 5 pontos 

indicando quadro psicológico normal, de 6 a 10 pontos quadro indicativo de depressão 

leve e de 11 a 15 pontos quadro de depressão severa (Yesavage, et al, 1983; 

PARADELA et al, 2005). (ANEXO 3) 

 O teste Timed up and Go é um teste de mobilidade funcional básica que 

consiste em avaliar no paciente questões como: equilíbrio, velocidade da marcha e 

funcionalidade. O avaliado deve levantar da cadeira, caminhar 3 metros, virar, voltar 

para a cadeira e sentar. Esse processo é cronometrado e se o avaliado realizar o teste 

em até 10 segundos é considerado saudável, independente e sem risco de quedas; 

se realizar entre 11 e 20 segundos, o avaliado é considerado com independência 

parcial e baixo risco de quedas; já acima de 20 segundos, é sugerido um déficit 

importante de mobilidade física e risco de quedas (Podsiadlo, D., & Richardson, S., 

1991). 
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2.3 Procedimentos 

 

As avaliações foram realizadas uma única vez e aplicadas por um dos 

pesquisadores envolvidos no projeto em cada voluntário individualmente, sem 

acompanhamento do voluntário posteriormente, seguindo a seguinte ordem: 

questionários (WHOQOL, HAQ e EDG) e finalizando com o teste Timed up and Go. 

A coleta destes dados foi realizada no laboratório de pesquisa clínica de 

musculoesquelética na Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada 

Santista, sendo que a frequência para esta coleta foi planejada para acontecer 

quinzenalmente às segundas-feiras.  

Os voluntários foram primeiramente orientados sobre o projeto e indicados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para então iniciar a 

sequência dos questionários e teste, caso o voluntário concordasse e assim assinasse 

o TCLE.  

Cumpre salientar, que, caso fosse identificado, através dos questionários, 

alguma alteração que necessitasse de acompanhamento profissional, a pesquisadora 

faria o encaminhamento ao serviço especializado para tal acompanhamento. No teste 

de equilíbrio (Timed Up and Go), se eventualmente, ocorresse uma queda e o 

participante necessitasse de cuidados de saúde, seria encaminhado a Unidade de 

Pronto Atendimento de Santos (UPA). 

Apesar de ter sido realizado o cálculo amostral, indicando 7 voluntários em 

cada grupo, este número pretendido na amostra não foi alcançado devido à 

interrupção da pesquisa e do recrutamento de voluntários recomendado frente à 

pandemia do Covid-19.  
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2.4 Considerações éticas e legais 

 

Este estudo se dá em conformidade com as Diretrizes Regulamentadoras de 

Pesquisas envolvendo seres humanos, Resolução Normativa 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e todos os voluntários assinaram um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado ao final (Apêndice A). Faz-se constar, ainda, 

que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e aprovada sob o parecer de 

n.º3.647.881. 

 

 

2.5 Análise dos dados 

 Para a discussão dos resultados, foi feita uma análise dos dados obtidos pela 

aplicação dos questionários WHOQOL-OLD, HAQ, EDG e do teste Timed Up and Go. 

Para esta análise, foram utilizados os valores de referência obtidos na literatura de 

cada instrumento utilizado.  

 Com os valores de referência pudemos descrever os resultados e computar 

estes em tabelas (WHOQOL-OLD, HAQ e EDG) e em um gráfico (Timed Up and Go). 

 

3.RESULTADOS 

  

Do período após a aprovação do projeto pelo comitê de ética até o final do ano 

de 2019, foram coletados dados e aplicados questionários e testes em 4 voluntários, 

sendo que destes, 3 apresentavam dor lombar crônica e 1 não apresentava dor lombar 
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crônica. As características dos voluntários recrutados estão na tabela abaixo (tabela 

1) 

Tabela 1. Características das voluntárias avaliadas. *Voluntária 4 não apresenta dor 
lombar crônica. 

 Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 Voluntária 4* 

Idade 72 anos 83 anos 72 anos 82 anos 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino 

Altura 154 cm 156 cm 152 cm 153 cm 

Peso 63 kg 66 kg 66 kg 60 kg 

Tempo de dor 

lombar 

3 anos 3 anos 8 meses Sem dor lombar 

 

Os voluntários se dirigiram ao laboratório de pesquisa clínica 

musculoesquelética localizado na UNIFESP - unidade Ana Costa, 95, em horário 

previamente agendado entre a pesquisadora responsável e o voluntário. Antes de 

iniciar a coleta de dados e a aplicação de questionários e testes, cada voluntário 

recebeu impresso o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que 

lesse e assinasse se assim concordasse com o projeto. Todos os voluntários 

assinaram o termo que foi disponibilizado em 2 vias (uma via para os pesquisadores 

e 1 via para os voluntários). 

Feitas as perguntas iniciais e esclarecimentos de dúvidas, a ordem de 

aplicação dos questionários foi: WHOQOL-OLD, HAQ, Escala de Depressão 

Geriátrica e, por fim, o teste Timed Up and Go.  

Com o questionário WHOQOL-OLD, o qual avalia qualidade de vida em idosos, 

aplicado em cada voluntária, os resultados estão computados nas tabelas a seguir. 

Sendo a tabela 1 contendo dados sobre as voluntárias com dor lombar crônica 

inespecífica e a tabela 2 com dados sobre a voluntária sem dor lombar e, portanto, 

pertencente ao grupo controle.  
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Tabela 2. Resultados da análise do WHOQOL-OLD com relação à qualidade de vida 
geral em voluntários com dor lombar crônica 

 Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 

Total 85 89 97 

Média 3,54 3,70 4,04 

Porcentagem 63,54% 67,70% 76,04% 

 

Para facilitar a discussão, aqui serão usados os resultados “média” 

apresentados na tabela 1, cujos valores de referência são: 1 a 2,9 indicando que 

necessita melhorar; 3 a 3,9 indicando uma qualidade de vida geral regular; 4 a 4,9 

indicando uma qualidade de vida geral boa e 5 indicando uma qualidade de vida geral 

muito boa (FLECK, M.P. A.; CHACHAMOVICH, E.; TRENTINI, C., 2006). Portanto, 

visto os resultados computados na tabela 1, as voluntárias 1 e 2 apresentaram 

qualidade de vida geral regular, enquanto a voluntária 3 apresentou qualidade de vida 

geral boa.  

Tabela 3. Resultados da análise do WHOQOL-OLD com relação à qualidade de vida 
geral em voluntários sem dor lombar crônica. 

 Voluntária 4 

Total 84 

Média 3,5 

Porcentagem 62,5% 

 

No grupo controle, sem dor lombar crônica, foi recrutada apenas 1 voluntária. 

Analisando o resultado “média”, apresentado na Tabela 2, e comparando com os 

valores de referência mencionados anteriormente, a voluntária apresentou uma 

qualidade de vida geral regular.  
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Tabela 4. Resultados da análise do WHOQOL-OLD por média com relação à cada 
faceta em voluntários com dor lombar crônica. FS= Funcionalidade do Sensório; AT= 
Autonomia; APPF= Atividades Passadas, Presentes e Futuras; PS= Participação 
Social; MM= Morte e Morrer; IT= Intimidade. 

          Facetas Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 

FS 4 4 3,75 

AT 2 3,75 4 

APPF 2,75 3,75 4,25 

PS 4,25 3,25 4 

MM 4,5 3,5 4,25 

IT 3,75 4 4 

 

Observando a tabela acima (tabela 3), podemos notar diferenças entre as 3 

voluntárias com dor lombar crônica com relação às médias em cada faceta do 

questionário. Portanto, os menores valores foram na faceta “autonomia”, enquanto os 

maiores valores foram na faceta “morte e morrer”. 

Tabela 5. Resultados da análise do WHOQOL-OLD por média com relação à cada 
faceta em voluntários sem dor lombar crônica. FS= Funcionalidade do Sensório; AT= 
Autonomia; APPF= Atividades Passadas, Presentes e Futuras; PS= Participação 
Social; MM= Morte e Morrer; IT= Intimidade. 

                             Facetas                        Voluntária 4 

FS 4,75 

AT 2,75 

APPF 3 

PS 3,75 

MM 3,5 

IT 3,25 

 

Com relação aos resultados de cada faceta da voluntária 4, sem dor lombar 

crônica, computados na tabela 4, o menor valor de média encontrado foi também na 

faceta “autonomia”, porém diferentemente das voluntárias com lombalgia, o maior 

valor encontrado foi na faceta “funcionalidade do sensório”. 

O questionário HAQ apresentou resultados (tabela 5) de limitação funcional 

variando entre "normal" e "leve a moderada" (Fries,et al, 1980) em todas as 
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voluntárias, tanto as voluntárias com dor lombar crônica, quanto a voluntária sem dor 

lombar crônica 

Com relação à Escala de depressão Geriátrica, nenhum dos voluntários 

avaliados apresentou resultados de suspeita de depressão (Yesavage, et al, 1983; 

PARADELA et al, 2005), pontuando entre 1 a 3 no questionário, sendo que para 

considerar-se quadro de depressão leve o voluntário deveria pontuar entre 6 a 10 

pontos. Os resultados foram computados na tabela 5, logo abaixo. 

Tabela 6. Resultados da análise do Health Assessment Questionnaire (HAQ) e da 
Escala de Depressão Geriátrica (EDG). *Voluntária 4 não apresenta dor lombar 
crônica. 

 Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 Voluntária 4* 

HAQ 0,75 0,62 0,37 0,37 

EDG 2 3 1 2 

 

O teste Timed Up and Go não apresentou resultados maiores de 20 segundos, 

o qual apontaria para um déficit importante de mobilidade física e risco de quedas 

(Podsiadlo, D., &amp; Richardson, S., 1991).  Portanto, os resultados variaram entre 

10 a 15 segundos, como exemplificado na figura 1, logo abaixo, sendo que a linha 

vermelha indica o tempo onde passa do resultado de saudável, independente e sem 

risco de quedas para o resultado de independência parcial e baixo risco de quedas.  

O resultado indica uma independência parcial e baixo risco de quedas nas voluntárias 

avaliadas, de acordo com os valores de referência, conforme relatado. 

Figura 1. Resultados do tempo total em segundos no teste Timed Up and Go. 
*Voluntária 4 não apresenta quadro de lombalgia. 
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4.DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar como a dor lombar crônica poderia interferir na 

qualidade de vida, depressão e função dos idosos. Olhando para os resultados do 

WHOQOL-OLD entre as voluntárias, podemos observar que houve uma pequena 

diferença entre a voluntária 4 (sem dor lombar) e o restante das voluntárias 1, 2 e 3 

(com dor lombar).  Ferreti (2018), em sua pesquisa, usou o WHOQOL-OLD para 

avaliar qualidade de vida em idosos e relacionar com a presença de dor crônica, 

constatando que os idosos que apresentavam algum tipo de doença crônica eram os 

mais afetados com relação à qualidade de vida e, idosos com mais de 71 anos e 

doença crônica apresentaram uma avaliação ruim de sua qualidade de vida.  

Este presente estudo não coletou dados sobre outras doenças crônicas que 

não fossem dor lombar, portanto, não pudemos comparar o resultado do WHOQOL-

OLD com esta informação que foi comprovada no estudo de Ferreti et al. (2018), mas 
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podemos gerar a hipótese de que esta e outras variáveis como idade e outras doenças 

crônicas podem ter relação com o resultado semelhante entre os grupos. 

 Observando os resultados sobre qualidade de vida, com relação à cada faceta, 

separadamente, estes indicaram maiores valores na faceta “morte e morrer”, e 

menores valores na faceta “autonomia” nos voluntários com lombalgia crônica. Os 

maiores valores da faceta morte e morrer podem indicar que os idosos avaliados não 

têm medo da morte e a encaram sem muitas preocupações. Este resultado também 

foi obtido por Gato et al. (2018) em seu estudo realizado com uma população de 122 

idosos utilizando o questionário WHOQOL-OLD assim como este presente estudo. 

As perguntas relacionadas à faceta autonomia foram as seguintes: “quanta 

liberdade você tem de tomar suas próprias decisões?” ; “até que ponto você controla 

seu futuro?” ; “o quanto você sente que as pessoas ao seu redor respeitam sua 

liberdade?” ; “até que ponto você consegue fazer as coisas que gostaria de fazer?” 

Os valores da faceta autonomia foram baixos em todas as voluntárias 

avaliadas, o que poderia ser justificado pela diferença de idade entre elas, ou seja, há 

a possibilidade de uma idade mais avançada influenciando e também pela presença 

de outras doenças crônicas nas voluntárias tanto com dor lombar quanto na voluntária 

sem dor lombar. Juntamente a isso, a rede de apoio familiar também pode ter um 

grande impacto sobre estas questões, igualando assim, o grupo controle com o grupo 

com lombalgia.  

Além disso, há uma visão social sobre a população idosa de que estes são 

mais vulneráveis e devem ser inspecionados o tempo inteiro, o que pode limitar a 

independência e autonomia deles, ainda mais se possuem uma idade mais avançada. 

Há uma preocupação constante das pessoas que os rodeiam e convivem diariamente 

de que o idoso é frágil e está o tempo todo próximo de um acidente ou mesmo da 

morte. Por outro lado, como vimos nos resultados elevados na faceta “morte e morrer”, 

é provável que os próprios idosos estão menos preocupados que seus familiares.  

A hipótese deste estudo foi de que os idosos com lombalgia crônica 

apresentassem piora nos quadros de depressão, porém, pode-se pensar na situação 

contrária, em que idosos que apresentam algum quadro de depressão podem ter 

como consequência um agravo em doenças preexistentes, como Gato et al. (2018) 

observa em seu estudo.   
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Donatti et al. (2019) afirma que os idosos com dor lombar crônica que não 

apresentavam depressão antes de apresentar a dor, possuem grandes chances de 

apresentar depressão após a dor lombar crônica, pois foi constatado uma relação 

direta entre a dor lombar, o número de incapacidades e o número de sintomas 

depressivos em sua pesquisa.  

Já para Stefane et al. (2013), a presença da dor crônica em pacientes já com 

alguma comorbidade de origem mental, pode ter influência negativa e assim piorar a 

qualidade de vida dos mesmos.  

Apesar dos dados apresentados em estudos prévios referenciados acima, no 

presente estudo não houve indícios de depressão em todas as voluntárias avaliadas 

(com dor lombar e sem dor lombar), como mencionado anteriormente nos resultados. 

Portanto, não houve como comprovar, por este estudo, se a dor lombar tem influência 

sob a depressão. Na questão contrária, onde a depressão influenciaria na piora de 

quadros de lombalgia, também não pudemos avaliar.   

Uma comparação com a idade e se há a presença de alguma outra desordem 

musculoesquelética ou outras doenças crônicas poderiam explicar melhor estes 

resultados entre os voluntários com lombalgia e a voluntária sem lombalgia. Como é 

relatado por Wettstein et al. (2019) em seu estudo com pacientes idosos que 

apresentavam dor lombar crônica inespecífica que “pacientes mais velhos com dor 

lombar crônica inespecífica parecem ter um risco particularmente elevado de 

incapacidade”. Indicando, portanto, que a variável idade pode ter uma grande 

influência nas comparações.  

Por outro lado, Wettstein et al. (2019) no mesmo estudo relatado, levanta a 

questão de que apesar das hipóteses serem de que a qualidade de vida de idosos 

com dor crônica e com mais idade seja mais baixa, estes podem ter uma expectativa 

pregressa baixa de que quando atingissem certa idade apresentariam um quadro de 

saúde ruim. Então, ao chegarem nesta idade e constatarem eles mesmos que não 

possuem tudo o que previam, eles acabam avaliando sua qualidade de vida de um 

modo parecido quando comparado com pessoas mais jovens. Isto se dá, 

provavelmente, por normalizarem a presença de dor crônica na velhice, por exemplo, 

mas também pela influência da visão que a sociedade tem sobre a presença de dores 

e comorbidades mais elevadas nesta idade.  
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Em estudos prévios utilizando o teste Timed Up and Go, como o estudo de 

Nasrala et al. (2016), que avaliou justamente essa correlação entre a dor lombar e a 

capacidade funcional em idosos, foi constatado pelo pesquisador que a lombalgia 

interferiu com piora da funcionalidade entre os avaliados.  

Em outro estudo, de Barbosa (2018), este indicou que problemas crônicos 

dolorosos e que prejudicam a funcionalidade podem influenciar também na saúde 

mental dos pacientes, levando a quadros de depressão. Rodrigues et al. (2017) que 

também fez uma avaliação da funcionalidade, comparou grupos de adultos com 

grupos de idosos, ambos com dor lombar, e constatou que a avaliação da 

funcionalidade teve um desempenho pior no grupo de idosos com lombalgia. Ele ainda 

realizou mais uma comparação que envolveu um grupo de idosos com lombalgia com 

um grupo de idosos sem lombalgia e obteve o mesmo resultado de pior funcionalidade 

entre os idosos com lombalgia.  

Uchoa et al. (2019) estudou a relação entre sintomas depressivos e a 

incapacidade funcional em idosos e constatou que estas variáveis estão relacionadas, 

juntamente com a idade mais avançada. A pesquisadora afirmou também que esta 

relação se dá de ambos os lados, ou seja, sintomas depressivos que levam a 

incapacidade ou também incapacidade que pode levar a sintomas depressivos. Assim 

complementando o que os outros estudos obtiveram como resultado.  

Portanto, ainda que os voluntários avaliados neste presente estudo não 

apresentem alterações expressivas na funcionalidade, há uma tendência a 

apresentarem futuramente e de que isso leve à um quadro de depressão. Tendo em 

foco essa propensão e risco futuro, é necessário que profissionais da saúde 

acompanhem de perto a evolução dos pacientes com dor lombar crônica e previnam 

que estes cheguem a níveis elevados de incapacidade, podendo prejudicar a 

qualidade de vida destes pacientes e levar à depressão. Por outro lado, é necessário 

prevenir também que a depressão acometa essa população e leve à piora de quadros 

já existentes, como a dor lombar crônica.  

O presente estudo apresentou limitações como o número restrito de voluntários 

devido ao contexto do momento da realização do estudo frente à pandemia do covid-

19 e a impossibilidade de realizar correlações que seriam importantes na análise e 

discussão dos dados e resultados obtidos.  
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5.CONCLUSÃO 

 

Com a observação dos dados obtidos com as 4 voluntárias pudemos levantar 

a hipótese de que o tempo de cronicidade da dor lombar possa ter afetado as variáveis 

avaliadas, juntamente com a presença de outras doenças associadas, piorando a 

qualidade de vida de uns em relação a outros entre a população avaliada e 

possivelmente igualando as voluntárias em relação aos resultados obtidos. 

Com isso, podemos dizer que os resultados referentes ao WHOQOL-OLD 

deste estudo poderiam ter sido comparados com outras variáveis como a idade do 

voluntário sem lombalgia e se há a presença de outra dor crônica que não fosse a 

lombalgia, assim conseguiríamos uma melhor comparação dos resultados obtidos 

entre as voluntárias com dor lombar e a voluntária sem dor lombar. Além disso, faz-

se necessário mais pesquisas que relacionem a avaliação da qualidade de vida com 

a dor lombar crônica inespecífica usando como instrumento o WHOQOL-OLD para 

comparação dos dados.  

Já com relação ao questionário HAQ para avaliação da funcionalidade em 

idosos com lombalgia crônica inespecífica, este não mostrou alterações significantes 

entre os grupos. Se faz necessário também a elaboração de mais estudos que avaliem 

a limitação funcional nesta população específica com este questionário (HAQ) e 

outros. 

A escala de depressão geriátrica não mostrou indícios de depressão nos 

voluntários avaliados, porém, outros estudos indicam uma associação de sintomas 

depressivos com dores crônicas e o agravamento de ambos.  

Considerando esta expansão crescente da população idosa no Brasil, 

reiteramos a importância de realizar estudos que contemplem os mesmos. Garantir 

uma mínima qualidade de vida aos idosos se faz necessário e, portanto, relacionar 

com os principais acometimentos que prejudicam esta qualidade de vida pode ser 

extremamente importante para chegar a este objetivo.  
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Este estudo relacionou a qualidade de vida com um dos problemas crônicos 

que mais acometem a população idosa: a dor lombar crônica (ou lombalgia), o que 

acreditamos contribuir de forma significativa para futuras pesquisas. 

Considerando as semelhanças encontradas entre as voluntárias, 

principalmente com relação aos resultados encontrados pela avaliação da qualidade 

de vida, estes indicam também a importância de se buscar um tratamento 

individualizado à cada idoso. Já que, como podemos ver neste estudo e em outros 

estudos prévios, cada idoso pode interpretar e ter uma visão sobre sua saúde de 

formas diferentes.  

O envelhecimento não pode ser normatizado como sinônimo de doenças, 

incapacidades ou degenerações, principalmente pelos familiares, profissionais de 

saúde, cuidadores e outros que convivem diariamente com esta população. Deve-se 

prezar pelas opiniões de cada idoso, levando em conta o que este pensa e deseja 

para melhorar seu bem-estar e sua qualidade de vida geral.  

Apesar do número de voluntários reduzido devido à interrupção do 

recrutamento frente à pandemia do covid-19, acreditamos que este presente estudo 

servirá de grande aprendizado, pois pôde expor questões relevantes que não foram 

previstas nas hipóteses do projeto, mas que puderam ser levantadas com os 

questionários e o teste aplicados e seus resultados obtidos e assim possibilitou 

realizar uma discussão importante juntamente com os estudos prévios já publicados 

na área. 

Assim, este estudo deve servir de base para incentivo de novos estudos que, 

com uma amostra mais considerável, consigam determinar de forma mais específica 

como a lombalgia pode afetar os grupos de idosos em questões aqui mencionadas 

como a qualidade de vida, a depressão e a funcionalidade. Colocando em questão 

também os limitantes do presente estudo juntamente com os instrumentos utilizados 

e assim podendo aplicar as descobertas na prática clínica de profissionais da saúde, 

afim de beneficiar esta população que está em crescimento no Brasil e precisa de 

estudos, atenção e cuidado.  
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APÊNDICE A: 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“Análise da qualidade de vida, depressão e função em um grupo de idosos com 
lombalgia crônica inespecífica” 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Análise da qualidade de 
vida, depressão e função em um grupo de idosos com lombalgia crônica inespecífica”, 
que tem como objetivo principal verificar como a lombalgia (dor nas costas) pode 
interferir na qualidade de vida em pacientes idosos. A importância dessa pesquisa 
envolve, de acordo com os resultados adquiridos, a busca por projetos futuros que 
minimizem este comprometimento e melhorem a qualidade de vida dos idosos com 
dor nas costas.  

O sr (a) irá responder algumas perguntas iniciais referente a seus dados 
pessoais como nome, idade, sexo, peso, altura, residência, se faz uso de alguma 
medicação, se possui dor nas costas, há quanto tempo tem a dor.  

Após essa avaliação inicial, o sr (a) irá responder o questionário de qualidade 
de vida (Whoqol-old), cujas perguntas serão feitas pelo pesquisador ao sr (a). O 
questionário tem 24 perguntas que abrangem questões para avaliar a qualidade de 
vida do idoso. Em seguida será aplicado o questionário HAQ (questionário que avalia 
sua capacidade de realizar as atividades do dia-a dia) cujas questões também serão 
feitas pelo pesquisador ao sr (a), buscando avaliar a capacidade funcional do sr (a). 
Por fim, o último questionário a ser aplicado será a escala de depressão geriátrica, 
usada para avaliar e verificar depressão em idosos.  

O teste Timed Up and Go (teste realizado para avaliar desempenho físico) será 
aplicado em seguida, sendo que este avalia equilíbrio, velocidade da marcha (quanto 
tempo demora para percorrer uma distância) e funcionalidade. Para isso, o sr (a) será 
instruído a levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros, virar, voltar para a cadeira e 
sentar-se novamente. Se o sr (a) sentir dor, desconforto, desequilíbrio ou medo de 
cair poderá falar com a pesquisadora que estiver realizando o teste e, se necessário, 
o teste será refeito, também serão respeitados os limites físicos do participante. 

Os riscos oferecidos nesta pesquisa são mínimos visto que pode ocorrer uma 
queda durante o teste Timed Up and Go e algum desconforto emocional na resposta 
do questionário de depressão. 
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Caso ocorra algum desconforto na aplicação dos questionários e teste o 
participante será encaminhado aos locais adequados para atendimento, tais como, 
pronto socorro e ambulatórios de especialidades. 

O tempo de aplicação dos questionários pode variar entre 10 e 25 minutos e o 
teste Timed up and go varia entre 3 a 5 minutos. 

Há risco de quebra de sigilo dos dados, porém todos os cuidados serão 
tomados para assegurar que isto não ocorra. 

É garantida ao sr (a) a liberdade e autonomia da retirada de consentimento a 
qualquer momento da pesquisa, podendo deixar de participar do estudo, sem qualquer 
prejuízo. As informações obtidas durante a pesquisa serão analisadas, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum voluntário.  

O sr (a) será atualizado (a) a respeito dos resultados parciais desta pesquisa. 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, incluindo o transporte até o local 
da pesquisa e o retorno à residência, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os procedimentos 
aos quais o sr (a). será submetido (a), lhe será garantido o direito a tratamento 
imediato e gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização 
determinada por lei, se o dano for decorrente da pesquisa”. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa que poderão ser encontrados, para esclarecimento de eventuais 
dúvidas, na Av. Ana Costa, 95, quarto andar, laboratório de exercícios terapêuticos. 
Os principais pesquisadores são o Prof. Dr. Império Lombardi Júnior, e-mail: 
imperio.lombardi@unifesp.br e tel.  (1) 3229-0100 e (11)999558417: e a aluna de 
graduação do curso de Fisioterapia Mariana Nobrega Vieira, e-mail 
mariana.nobrega.vieira@hotmail.com, tel. (11)998217043.  

Para consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 740, cep 04023-900, Vila 
Clementino, São Paulo/SP. E-mail <cep@unifesp.br>. Os telefones são 011-5571-
1062 e 011-5539-7162; horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, 
Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 
ficará com o voluntário que deseja participar da pesquisa e a outra com os 
pesquisadores responsáveis. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Análise da qualidade de vida, 
depressão e função em um grupo de idosos com lombalgia crônica inespecífica”. Eu 
discuti com o pesquisador responsável sobre a decisão em participar, os objetivos do 
estudo ficaram claros para mim, bem como os procedimentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e esclarecimentos 
permanentes. Ficou também esclarecido que a participação é isenta de despesas. O 
sr.(a) pode solicitar aos pesquisadores levar esse documento para sua residência e 
discutir com seus familiares.  

mailto:imperio.lombardi@unifesp.br
mailto:mariana.nobrega.vieira@hotmail.com
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Concordo voluntariamente com a participação e poderei retirar meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo. 

A participação do sr (a). na pesquisa poderá contribuir para entendermos 
melhor as alterações emocionais e físicas que a dor nas costas pode acarretar nas 
pessoas. 

 

_______________________________________________  

Participante de pesquisa/responsável legal 

Data         /        /  

 

_______________________________________________  

Assinatura da testemunha  

Data         /        /  

Para casos de voluntários analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 
visual ou auditiva. 

(Somente para o pesquisador) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Data         /        /  
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ANEXO 1:  

Questionário WHOQOL-OLD 
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ANEXO 2: 

Questionário HAQ  
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ANEXO 3: 

Escala de Depressão Geriátrica 

 

 

 

 

 


