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PREFÁCIO 

Essa tese de doutorado aborda tópicos relacionados à dor musculoesquelética, 

mais especificamente à dor lombar e sobre o prognóstico da dor lombar explorando o 

uso do instrumento STarT Back Screening Tool no Brasil. Essa tese é composta por 

nove capítulos independentes, sendo que cada um deles apresenta sua própria lista de 

referências bibliográficas. O Programa de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia da 

Universidade Cidade de São Paulo permite a inclusão de artigos publicados, aceitos, 

submetidos para publicação ou em preparação para submissão a serem incluídos em seu 

formato de publicação ou submissão no corpo do exemplar da tese. 

O capítulo 1 apresenta uma breve contextualização sobre dor 

musculoesquelética e depois apresenta alguns tópicos relevantes relacionados à dor 

lombar. São descritos definições e impacto dessa condição de saúde, informações sobre 

a prevalência, custos, classificações diagnósticas, curso prognóstico, os fatores 

prognósticos e as principais intervenções utilizadas para tratar a dor lombar. Nesse 

mesmo capítulo é apresentado o principal instrumento investigado na tese, o STarT 

Back Screening Tool, assim como as justificativas e objetivos dessa tese de doutorado. 

O capítulo 2 consiste de um estudo de coorte prospectivo envolvendo 148 

pacientes com dor lombar crônica que receberam tratamento de fisioterapia. Esse estudo 

explora o uso do STarT Back Screening Tool em uma avaliação inicial no departamento 

de fisioterapia. Exploramos, por exemplo se é possível estratificar diferentes 

características clínicas entre os subgrupos, testamos a capacidade de predição clínica do 

STarT Back Screening Tool, a curto e médio prazo e comparamos a melhora clínica 

observada entre os subgrupos, quando todos os subgrupos receberam um tratamento de 

fisioterapia baseado em exercícios e terapia manual. Este capítulo está formatado de 

acordo com as normas da Physical Therapy Journal, para qual o artigo está submetido.  
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O capítulo 3 consiste de uma análise secundária do capítulo 2. Um estudo de 

coorte envolvendo 148 pacientes com dor lombar crônica que receberam tratamento de 

fisioterapia. Nesse capítulo descrevemos as mudanças que ocorrem entre os subgrupos 

do STarT Back Screening Tool ao longo de 6 meses e testamos se é possível melhorar a 

capacidade preditiva do STarT Back Screening Tool a longo prazo, quando o 

instrumento é aplicado em diferentes pontos no tempo. Este capítulo está formatado de 

acordo com as normas da Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, para qual 

o artigo foi publicado em maio de 2017, doi: 10.2519/jospt.2017.7199. 

O capítulo 4 apresenta um estudo de coorte prospectivo constituído por 200 

pacientes com dor lombar aguda que receberam tratamento médico emergencial. Esse 

estudo teve o objetivo de descrever a mudança que ocorre entre os subgrupos do STarT 

Back Screening Tool ao longo de sete meses e identificar qual momento no tempo do 

uso do STarT Back Screening Tool tem mais precisão para predizer desfechos clínicos a 

longo prazo nessa população. Este capítulo está formatado de acordo com as normas da 

European Spine Journal, para qual o artigo foi publicado em novembro de 2017, doi: 

10.1007/s00586-018-5586-0. 

O capítulo 5 apresenta um estudo de propriedade de medida envolvendo 348 

pacientes com dor lombar inespecífica. Esse estudo testa a capacidade de 

responsividade do STarT Back Screening Tool a curto e médio prazo. Este capítulo foi 

recentemente aceito para publicação na Journal of Orthopaedic & Sports Physical 

Therapy. 

O capítulo 6 apresenta um estudo de inception coorte prospectivo envolvendo 

238 pacientes que se recuperaram recente de um episódio de dor lombar aguda. Esse 

estudo aborda a incidência de recorrência da dor lombar ao longo de um ano e investiga 
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quais são os fatores de risco associados a essa recorrência, inclusive testa se o STarT 

Back Screening Tool pode influenciar na incidência de recorrência.  

O capítulo 7 apresenta um estudo retrospectivo com segmento de sete anos 

envolvendo 37.080 pacientes que buscaram o departamento de emergência apresentando 

diagnóstico médico relacionado a dor na coluna. Esse estudo epidemiológico aborda as 

características e o perfil desses pacientes estratificados por dor cervical, dor torácica e 

dor lombar e ainda descreve o gerenciamento realizado no departamento de emergência, 

em relação a exames, medicamentos e internações prescritos pelos médicos. 

O capítulo 8 apresenta um estudo de tradução, adaptação transcultural e teste 

das propriedades de medida de um novo instrumento denominado Keele STarT MSK 

Tool. Esse instrumento foi desenvolvido com os mesmos objetivos do STarT Back 

Screening Tool, porém, destinado aos pacientes que apresentam dor 

musculoesquelética. O Keele STarT MSK Tool ainda não foi publicado na versão 

original em inglês. Só foi possível desenvolver esse estudo diante de uma licença 

assinada pelos desenvolvedores do instrumento, sendo assim, solicitamos que o 

instrumento na língua portuguesa desenvolvido nesse capítulo não seja compartilhado, 

até o momento da publicação. 

Por fim, o capítulo 9 apresenta as considerações finais dessa tese. Esse capítulo 

consiste por uma visão geral dos principais resultados dos capítulos anteriores, 

incluindo uma breve discussão pessoal sobre o tema, assim como indicando direções 

para futuras pesquisas e implicações clínicas. 

Os anexos que são específicos de um único capítulo foram incluídos no final de 

cada capítulo. Outros anexos que abrangem mais de um capítulo foram alocados no 

final desta tese. Esses anexos correspondem ao parecer de aprovação ética concedido 
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pelo Comitê de Ética em Pesquisa de todos os estudos e também aos cadernos de 

avaliação que foram utilizados em cada coleta de dados. 
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RESUMO 
 

Contextualização: A dor lombar reflete em um alto impacto socioeconômico para a 

população mundial. Com o objetivo de identificar o prognóstico para a dor lombar, 

foram agrupados nove itens de fatores prognósticos desfavoráveis em um instrumento 

denominado STarT Back Screening Tool (SBST). O SBST, que é base dessa tese, 

permite classificar o prognóstico dos pacientes com dor lombar, em baixo, médio ou 

alto risco. O SBST tem sido utilizado em diversos países e em diferentes níveis de 

atenção a saúde. Até o presente momento, a literatura sobre a aplicação do SBST em 

países em desenvolvimento ainda é escassa. Portanto, o objetivo geral foi explorar a 

aplicação do SBST em uma amostra da população brasileira. Métodos e resultados: 

Essa tese foi composta por nove capítulos. Destes, os capítulos 1 e 9 abordam a 

contextualização e as considerações finais, respectivamente, da tese de doutorado 

apresentada. Outros cinco capítulos correspondem a estudos de coorte prospectivos 

sobre o uso do SBST no Brasil. O capítulo 2 e o capítulo 3, envolveram 148 pacientes 

com dor lombar crônica do departamento de fisioterapia. Já o capítulo 4 e o capítulo 6 

envolveram 200 pacientes com dor lombar aguda provenientes dos serviços de 

emergência. O capítulo 5 envolveu 348 pacientes provenientes das amostras anteriores. 

Os resultados principais desses estudos foram: 1) O SBST foi capaz de estratificar 

características clínicas entre os diferentes subgrupos, incluindo a incapacidade, 

intensidade da dor, ansiedade e depressão (capítulos 2, 3, 4, 5 e 6); 2) Os pacientes 

classificados como alto risco sempre apresentam sintomas mais intensos, comparados 

aos outros subgrupos (capítulos 2, 3, 4, 5 e 6); 3) O SBST apresentou melhor 

desempenho para predizer  incapacidade a longo prazo, quando comparado a predição 

de intensidade da dor (capítulos 2, 3 e 4); 4) O SBST não foi capaz de predizer 

recorrência de um episódio de dor lombar aguda em um ano (capítulo 6); 5) A maioria 

dos pacientes com dor lombar mudam de subgrupo após seis semanas quando recebem 
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um tratamento emergencial ou de fisioterapia (capítulo 3 e 4); 6) O melhor momento 

para aplicar o SBST visando estratificar características e predizer desfechos é após seis 

semanas tanto em pacientes com dor lombar aguda quanto crônica. Isso se deve ao fato 

de que o SBST não foi capaz de predizer desfechos clínicos quando aplicado na 

avaliação inicial e ajustado para possíveis confundidores (capítulo 3 e 4); 7) O SBST é 

capaz de detectar mudança clínica a curto e médio prazo em pacientes com dor lombar 

aguda ou crônica e parece, ter melhor desempenho para pacientes com dor lombar 

aguda (capítulo 5). Além dos capítulos apresentados, essa tese é composta por mais dois 

capítulos que não são específicos sobre o uso do SBST no Brasil, mas que abordam 

tópicos relacionados. No capítulo 7, está descrito um estudo epidemiológico, 

retrospectivo, envolvendo 37.080 pacientes que teve como objetivo investigar as 

características e o gerenciamento dos pacientes com dor na coluna em um departamento 

de emergência. Nesse estudo, foi identificado que a dor na coluna é uma condição de 

saúde prevalente na emergência correspondendo a cerca de 20% de todas as visitas 

relacionadas a ortopedia entre 2011 e 2017. Foi observado também que a quantidade de 

exames de imagem e medicamentos prescritos para esses pacientes é excessiva, 

comparada com as recomendações das diretrizes de prática clínica. Por fim, foi 

realizado um estudo de propriedade de medida de um instrumento similar ao SBST, o 

Keele STarT MSK Tool no capítulo 8. Com objetivo de adaptar transculturamente para o 

português-brasileiro e testar as propriedades de medida desse instrumento, foram 

avaliados 151 pacientes com dor cervical, lombar, ombro e joelho. A consistência 

interna apresentou valores inferiores ao esperado. Porém, os testes de propriedade de 

medida de confiabilidade, concordância, validade do construto e efeito teto e piso foram 

considerados aceitáveis quando comparados com a versão original. Conclusão: O 

SBST mostrou-se como sendo um instrumento capaz de estratificar as características 
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clínicas entre os diferentes subgrupos, predizer a incapacidade a longo prazo quando 

aplicado após seis semanas, monitorar os desfechos dos pacientes ao longo do tempo, 

capaz de detectar mudança clínica a curto e médio prazo em pacientes com dor lombar. 

No entanto, o SBST não apresentou bom desempenho para predizer desfechos clínicos 

em pacientes com dor lombar aguda ou crônica em uma avaliação inicial. Porém, esse 

desempenho aumenta quando o SBST é aplicado em uma reavaliação após 6 semanas. 

A classificação do SBST em subgrupos não foi capaz de predizer recorrência de um 

episódio de dor em um período de um ano. O Keele STarT MSK Tool foi traduzido e 

adaptado transculturalmente para o português-brasileiro, e apresentou valores aceitáveis 

nos testes de propriedade de medida de confiabilidade, concordância, validade do 

construto e efeito teto e piso. 

 

Palavras Chave: dor lombar; prognóstico; subgrupos; STarT Back Tool; MSK Tool. 
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ABSTRACT 

Background: Low back pain causes a high socioeconomic impact in the world 

population. In order to identify the prognosis for low back pain, nine items of 

unfavorable prognostic factors were grouped in an instrument named STarT Back 

Screening Tool (SBST). The SBST, which is the main topic of this thesis, allows to 

classify patients with low back pain into low, medium or high-risk of a poor prognosis. 

SBST has been used in several countries and at different levels of health care. To date, 

the literature on the application of the SBST in developing countries is still scarce. 

Therefore, the general objective was to explore the application of the SBST in a sample 

of the Brazilian population. Methods and results: This thesis was composed of nine 

chapters, being five chapters corresponding to prospective cohort studies investigating 

the use of the SBST in Brazil. Two chapters (Chapter 2 and Chapter 3) involved 148 

patients with chronic low back pain from the physical therapy department. Two other 

chapters (Chapter 4 and Chapter 6) involved 200 patients with acute low back pain from 

emergency department. One chapter (Chapter 5) involved 348 patients from the 

previous samples mentioned above. The main results of these studies were: 1) The 

SBST was able to stratify clinical characteristics among the different subgroups, 

including disability, intensity of pain, anxiety and depression (chapters 2, 3, 4, 5 and 6); 

2) Patients classified as high-risk always present more intense symptoms, compared to 

the other subgroups (chapters 2, 3, 4, 5 and 6); 3) The SBST presented better 

performance to predict long term disability when compared to prediction of pain 

intensity (chapters 2, 3 and 4); 4) The SBST was not able to predict recurrence of an 

episode of acute low back pain in one year (Chapter 6); 5) Most of patients with low 

back pain changed subgroup after six weeks when receiving emergency care or physical 

therapy (Chapter 3 and 4); 6) The best time to use the SBST to stratify characteristics 
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and predict outcomes is after six weeks in both acute and chronic low back pain 

patients. This is due to the fact that SBST was not able to predict clinical outcomes 

when applied at baseline and adjusted for possible confounders (Chapters 3 and 4); 7) 

The SBST is able to detect short- and medium-term clinical change in patients with 

acute or chronic low back pain and seems to perform better in patients with acute low 

back pain (Chapter 5). In addition to the chapters already presented, this thesis is 

composed of two more chapters that are not specific about the use of the SBST in 

Brazil, however, address related topics. One of the chapters (Chapter 7) describes a 

retrospective epidemiological study involving 37,080 patients to investigate the 

characteristics and approach of patients with spinal pain in a private emergency 

department. In this study, it was identified that spinal pain is a common health condition 

in the emergency department, accounting for about 20% of all visits related to 

orthopedics between 2011 and 2017. It was also observed that the amount of imaging 

exam and medications prescribed for these patients is excessive compared to the 

recommendations of the guidelines of clinical practice. In the last chapter (Chapter 8), 

the objectives were to translate and cross-culturally adapt the Keele STarT MSK Tool to 

the Brazilian Portuguese and to test the measurement properties of this instrument. A 

total of the 151 patients with neck, low back, shoulder and knee pain were assessed. The 

internal consistency presented values lower than accepted benchmark in the Brazilian 

population. However, the reliability, agreement, construct validity and ceiling and floor 

effect tests were considered acceptable when compared to the original version.  

 

Key words: low back pain, prognosis; subgroups; STarT Back Tool; MSK Tool. 
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1.1 Impacto da dor musculoesquelética 

As condições musculoesqueléticas refletem em um alto impacto 

socioeconômico1,2 e estão presentes em grande proporção na população mundial3. 

Segundo o Global Burden of Disease de 2016, a dor musculoesquelética atinge entre 

20% a 33% da população mundial e é considerada como a segunda maior contribuinte 

para a incapacidade global4. Enquanto a prevalência das condições musculoesqueléticas 

aumenta com a idade, os mais jovens também são afetados3,4. Segundo um relatório 

recente dos Estados Unidos, foi identificado que um em cada dois adultos americanos 

apresenta uma condição de dor musculoesquelética5. Diante do alto percentual de 

prevalência, a dor musculoesquelética foi descrita na mesma proporção de indivíduos 

que apresentam doenças cardiovasculares ou doenças respiratórias crônicas em 

conjunto, nos Estados Unidos5. As condições musculoesqueléticas são fontes 

dominantes de dor, incapacidade e afastamento no trabalho que ainda, vem aumentando 

ao longo dos anos1,4. Isso acontece, principalmente devido ao envelhecimento global da 

população, porque apesar da maioria dessas condições de saúde não evoluir para o 

óbito, elas representam um grande impacto para as pessoas, ao longo da vida4. No 

Brasil, a expectativa de vida ao nascer era de 68 anos em 1990 e aumentou para 75 anos 

em 2016 e além disso as taxas de mortalidade diminuíram em 34% durante esse mesmo 

período, o que acentua o atual impacto das condições não letais6. Dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde no Brasil identificou que 21,6% da população brasileira apresentava 

condições musculoesqueléticas em 20137. Nessa população, as condições 

musculoesqueléticas foram associadas a idade avançada, sintomas depressivos e 

multicomorbidades7. Entre as principais condições musculoesqueléticas, podemos 

destacar a dor lombar, tanto em relação a maior prevalência quanto ao impacto mundial 

dessa condição4,6.  
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1.2 Epidemiologia da dor lombar 

A dor lombar é considerada atualmente um sintoma e não uma doença, sendo 

que os diagnósticos de dor lombar podem resultar de várias disfunções ou doenças, 

algumas conhecidas e outras sem uma causa definida8. A dor lombar pode ser definida 

como uma dor ou desconforto entre as margens costais e as pregas glúteas inferiores, 

podendo apresentar uma dor referida para os membros inferiores9,10. Apesar disso, a 

maioria dos casos de dor lombar é caracterizada entre uma gama de fatores biofísicos, 

psicológicos e sociais que prejudicam a função, a participação na sociedade e a 

prosperidade financeira pessoal dos indivíduos8. Assim, o impacto da dor lombar 

atualmente é uma preocupação global de saúde pública8. Além do alto índice de 

absenteísmo no trabalho, a utilização frequente dos serviços de saúde e tratamento 

ineficaz excessivo que é ofertado para esses pacientes, a dor lombar acarreta em grande 

proporção na diminuição das atividades de vida diária11-13. Em 2016 foi realizado um 

extenso levantamento epidemiológico, que investigou dados de 195 países e apontou a 

dor lombar como a condição de saúde mais incapacitante quando comparada a outras 

327 condições de saúde4. A dor lombar foi responsável por cerca de 60,1 milhões de 

anos de vida com incapacidade em 2016, sendo que foi observado um aumento de 54% 

desses anos incapacitantes, comparado a 1990. No Brasil, a dor lombar a dor lombar e a 

dor cervical juntas, aumentaram 79,9% o total de anos vividos com incapacidade entre 

1990 e 20166. 

Dados sobre a prevalência estimam que a dor lombar é comum em todas as 

idades na população mundial, com exceção a primeira década de vida14. No entanto, a 

dor lombar é mais prevalente em países de alta renda, no sexo feminino e em idades 

entre 40 e 80 anos15. A prevalência pontual da dor lombar corresponde a cerca de 11,9% 

da população mundial, a prevalência anual corresponde 38% da população e atinge 39% 
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quando a prevalência é perguntada em algum momento da vida15. Entre diversas 

condições de saúde, urgentes e não urgentes, a dor lombar foi considerada uma das 

condições mais prevalentes no departamento de emergência, segundo uma revisão 

sistemática16. No Brasil, a prevalência anual da dor lombar varia entre 13,1% e 19,5% 

na população mais jovem e atinge mais de 50% dos adultos17. Além disso, uma 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2008)18 apontou a dor nas costas 

como a segunda condição de saúde crônica mais prevalente (13,5%), superada apenas 

pela hipertensão arterial sistêmica (14%)18. Essa alta prevalência da dor lombar acarreta 

em um alto custo empregado no tratamento dos pacientes que apresentam essa condição 

de saúde. 

Os custos totais da dor lombar, estimado nos Estados Unidos, ultrapassam 100 

bilhões de dólares por ano19. Em geral, os gastos relacionados à dor lombar são 

classificados entre custos diretos (assistência médica) ou custos indiretos (absenteísmo 

no trabalho, perda de produtividade e aposentadoria precoce)20. A mais recente revisão 

sistemática20 sobre custos associados à dor lombar indica que os maiores gastos estão 

relacionados aos custos indiretos da dor lombar, principalmente, com a redução da 

produtividade no ambiente de trabalho e o grande número de afastamento no trabalho20. 

Os custos diretos da dor lombar são mais fáceis de ser mensurados, mas representam 

menos de 20% dos gastos totais com essa condição. Os custos diretos são 

administrados, em sua maior parte, pelos gastos com o tratamento em internações 

hospitalares (17%) e a fisioterapia (17%), seguidos por medicamentos (13%), cuidados 

primários de saúde (13%), serviços ambulatoriais (8%), exames de imagem (7%), 

médicos especialistas (7%), cirurgia (5%), quiropraxia (5%) e outros serviços (5%)20. O 

impacto econômico relacionado à dor lombar é comparável a outras condições de saúde 

prevalentes e de alto custo, como por exemplo, as doenças cardiovasculares, câncer, 
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saúde mental e doenças autoimunes21. Dados da previdência social no Brasil mostrou 

que a incidência de aposentadoria por invalidez em 2007 devido a dor lombar foi de 

29,96 por 100.000 contribuintes22. Nesse estudo, a dor lombar foi destacada como a 

principal causa de invalidez entre as aposentadorias previdenciárias e acidentárias 

gerando alto impacto nos custos indiretos da população22. Além disso, houve um 

aumento de 226% no número de cirurgias de coluna e um aumento de 540% nos custos 

de cirurgia de coluna no Brasil entre 1995 a 201412,23. Na tentativa de reduzir os custos 

associados com a dor lombar, um estudo realizado com o Sistema de Saúde Militar, nos 

Estados Unidos24, reuniu 753.450 pacientes com dor lombar e identificou que é possível 

diminuir os custos de medicamentos, exames e cirurgias quando os pacientes realizam 

tratamento de fisioterapia baseado nas diretrizes de prática clínica24. Assim como, 

iniciar um tratamento precoce de fisioterapia baseada nas diretrizes que resulta na 

economia de $1.202,29 dólares americanos ao sistema de saúde24. Outra tentativa de 

redução de custos indiretos relacionados a dor lombar foi a realização de uma mudança 

na legislação da Holanda que reduziu a aposentadoria por invalidez e aplicou critérios 

baseados em evidências para práticas médicas25. Entre 1991 e 2007 essa estratégia foi 

capaz de reduzir substancialmente os custos associados à dor lombar25,26. Uma simples 

forma de redução de custos é a realização de um bom diagnóstico e encaminhamento 

para o tratamento adequado13. 

 

1.3 Etiologia e diagnóstico da dor lombar 

A etiologia da dor lombar ainda não é bem definida, sabemos que a dor lombar é 

uma condição multifatorial9 que além de aspectos físicos, também pode ser 

caracterizada por alterações cerebrais, incluindo ativação aumentada em regiões 

cerebrais27. Além disso, a presença dos sintomas possui baixa correlação com exames 
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de imagem que referem, por exemplo, imagens de abaulamentos discais e doenças 

degenerativas do disco28,29. Assim, o processo de decisão diagnóstica é uma das etapas 

mais importantes e difíceis para os profissionais da saúde, sendo que, para a grande 

maioria das pessoas com dor lombar, atualmente, não é possível identificar com 

precisão uma fonte nociceptiva específica8,11.  

O diagnóstico é realizado por meio da história clínica do paciente e de uma 

avaliação presencial composta pela anamnese e o exame físico para auxiliar na conduta 

clínica10,30. Como a maioria das condições de coluna não são graves, o primeiro passo 

da avaliação é descartar sinais e sintomas de doenças graves de coluna, identificando se 

há presença de bandeiras vermelhas na anamnese do paciente. Perda de peso 

inexplicável, dor noturna intensa, história prévia de trauma ou de tumor são 

consideradas algumas das bandeiras vermelhas no paciente com dor lombar8,31. Uma 

revisão sistemática da Colaboração Cochrane apontou a história prévia de câncer como 

a principal bandeira vermelha associada ao tumor na coluna vertebral31. Se houver a 

presença de bandeiras vermelhas durante a anamnese inicial o paciente deveria ser 

encaminhado imediatamente ao departamento médico31. Uma forma de classificar os 

pacientes com dor lombar em três grupos de diferentes diagnósticos foi proposta com o 

intuito de nortear o diagnóstico e facilitar escolha do tratamento mais adequado para os 

pacientes9,10. Os três grupos de triagem diagnóstica são: 

1) Dor lombar inespecífica – a classificação desse grupo geralmente está 

associada a alterações mecânicas e/ou posturais nos pacientes, como por exemplo, uma 

tensão muscular ou rigidez, mas não há uma causa anatômica definida para a origem da 

dor. Esse grupo corresponde a maioria dos casos de dor lombar, cerca de 90% á 95% 

dos pacientes; 
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2) Dor lombar com comprometimento de raiz nervosa – os pacientes são 

classificados nesse grupo quando a dor ocorre devido a disfunção de alguma estrutura, 

que ocasiona na compressão de uma raiz nervosa. Nesse grupo os pacientes apresentam, 

pelo menos dois sintomas neurológicos entre os sinais de hiporreflexia, hipoestesia e/ou 

diminuição da capacidade de contração muscular10. Quanto a característica da dor, 

apresenta irradiação para um ou os dois membros inferiores e a dor ultrapassa o nível do 

joelho10. Essa dor pode ser causada, por exemplo, por prolapso discal, estenose de canal 

lombar ou fibroses pós-cirúrgicas e correspondem a cerca de 5% dos casos e;  

3) Dor lombar associada a doenças severas da coluna – como o próprio nome já 

diz, o paciente é classificado nesse grupo quando há uma causa específica e considerada 

grave para o início da dor. Os diagnósticos que correspondem a esse grupo são tumores, 

fraturas, doenças infecciosas e inflamatórias como espondilite anquilosante, por 

exemplo. Esse grupo diagnóstico representa cerca de 1% dos casos9-11. 

Sobre a solicitação de exames por imagem (por exemplo, raio-x, tomografia e 

ressonância) para auxiliar o diagnóstico da dor lombar, esta deveria ser indicada 

somente para a minoria dos pacientes8,32. De acordo a diretriz clínica do American 

College of Physicians, os exames só deveriam ser indicados aos pacientes com dor 

lombar se há um relato de trauma recente, ou se há suspeita de diagnóstico de dor 

lombar por comprometimento de raiz nervosa ou de diagnóstico de dor lombar 

associado a doença severa de coluna32. Os excessos de prescrição de exames aos 

pacientes com dor lombar que não deveriam ser indicados, geram altos custos ao 

sistema de saúde, não mudam a tomada de decisão clínica do profissional, mas 

principalmente, são prejudiciais ao paciente8. Isso porque o paciente pode identificar 

achados de degeneração na coluna por meio dos exames de imagem que aumentam a 

preocupação e o medo do paciente, mas nem sempre estão associados a causa da dor 
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lombar, sendo que a degeneração da coluna é algo fisiológico e associado a idade33. Um 

estudo mostrou que acima de 50 anos de idade uma grande proporção de indivíduos 

assintomáticos apresenta degeneração na coluna diante de um exame de imagem33. 

Além disso, o exame de imagem pode ser prejudicial ao paciente porque ao receber 

irradiação desnecessária pode aumentar o risco de desenvolver uma doença iatrogênica 

(câncer) por causa da radiação ionizante cumulativa, principalmente por meio da 

utilização de imagens avançadas34.  

Ainda em relação ao diagnóstico dos pacientes, outra maneira de classificar a 

dor lombar pode ser de acordo com a duração dos sintomas do paciente. O paciente 

pode ser classificado diante de três estágios, entre o agudo, subagudo ou crônico11. A 

dor lombar aguda é usualmente definida como um episódio de dor em que a duração dos 

sintomas não ultrapassa um período de seis semanas; episódios de dor lombar com 

duração dos sintomas entre seis a 12 semanas são classificados como subagudos e 

episódios em que os sintomas persistem por um período superior a 12 semanas são 

classificados como crônicos9,11. Essa classificação é extremamente importante para 

auxiliar a decisão clínica inicial dos profissionais da saúde, assim como está diretamente 

relacionada na determinação do prognóstico dos pacientes35. 

 

1.4 Prognóstico da dor lombar 

Prognóstico é a descrição do provável curso clínico de uma condição de saúde 

ou a predição de desfechos clínicos ao longo do tempo36. A maioria dos pacientes 

procuram os serviços de saúde curiosos sobre o seu quadro clínico e mostram-se, muitas 

vezes, ansiosos para saber quando estarão recuperados37. Os profissionais da saúde se 

baseiam no prognóstico para responder essas perguntas, dessa maneira é possível educar 
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e informar os pacientes sobre determinada condição de saúde, assim como, planejar e 

direcionar a conduta a ser seguida38.  

Uma revisão sistemática sumarizou o prognóstico de mais de 11 mil pacientes 

com dor lombar35. Foi observado que a duração dos sintomas é uma característica capaz 

de influenciar no prognóstico da dor lombar. Tanto os pacientes com dor lombar aguda 

quanto persistente (subaguda ou crônica) relataram melhoras mais expressivas, 

referentes à dor e incapacidade durante as primeiras seis semanas do início dos sintomas 

e após esse período a melhora ocorreu mais lentamente35. Por outro lado, pacientes com 

dor lombar aguda têm melhor prognóstico quando comparados àqueles com dor lombar 

persistente. Isso justifica o motivo que os pacientes que apresentaram dor lombar 

persistente obtiveram maiores níveis de intensidade da dor e incapacidade funcional, 

comparados aos agudos ao longo de um ano do início dos sintomas35.  

Um estudo de coorte prospectivo mostrou que a probabilidade cumulativa da 

recuperação de um paciente com dor lombar aguda é de 39,9% após seis semanas e de 

72,5% após um ano do início do episódio39. Já, outro estudo de coorte prospectivo 

identificou que a probabilidade cumulativa de recuperação de um episódio de dor 

lombar crônica é de 35% após nove meses e de 42% após um ano da cronificação dos 

sintomas40. Apesar disso, foi estimado que a incidência de recorrência em pacientes com 

dor lombar aguda é de 33% em um ano, enquanto que nos pacientes que apresentam dor 

lombar crônica a incidência de recorrência identificada foi de 60% dos pacientes38,40,41. 

Dados sobre recorrência da dor ainda são incertos na literatura, sendo que o percentual 

encontrado varia muito entre os estudos41-44. Isso acontece devido a definição de 

recorrência utilizada e a qualidade metodológica da maioria dos artigos encontrados45-47. 

Por outro lado, o curso prognóstico da dor lombar também já foi descrito na 

literatura diante da identificação de trajetórias similares de dor entre os pacientes ao 
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longo do tempo48. Um estudo que envolveu 1.585 pacientes com dor lombar aguda foi 

capaz de identificar cinco grupos de trajetórias de dor, durante um período de 12 

semanas48. O primeiro grupo correspondeu a 36% dos pacientes que foram classificados 

com recuperação rápida da dor; o segundo grupo correspondeu a 34% dos pacientes que 

melhoraram mais lentamente, porém se recuperaram em 12 semanas; no terceiro grupo 

foram classificados 14% dos pacientes e estes tiveram recuperação incompleta em 12 

semanas; no quarto grupo foram classificados 11% dos pacientes que apresentaram dor 

flutuante; e por fim 5% dos pacientes foram classificados no quinto grupo e 

apresentaram alta intensidade da dor e dor persistente durante o período de 12 

semanas48. 

 

1.5 Fatores prognósticos da dor lombar 

Diversas características intrínsecas ou extrínsecas dos pacientes podem 

influenciar o curso prognóstico da dor lombar35,40,49-52. Essas características são 

denominadas fatores prognósticos, que por sua vez, podem ser classificados em 

modificáveis, (ex: intensidade da dor e depressão) ou não-modificáveis (ex: idade e 

sexo). Os fatores prognósticos são importantes para fornecer informações sobre o 

quadro clínico do paciente, ajudar na tomada de decisão clínica dos profissionais da 

saúde e pode auxiliar em uma predição mais precisa da condição de saúde futura do 

paciente38,49,53. 

Muitos estudos têm relatado uma série de fatores biológicos, psicológicos, 

sociais e de trabalho estão associadas ao prognóstico desfavorável dos pacientes com 

dor lombar40,49-52,54,55. Algumas características, como por exemplo o baixo nível 

educacional, altos níveis de dor e incapacidade, licença médica prévia e a auto 

percepção de um prognóstico ruim também foram associadas a um pior prognóstico de 
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pacientes com dor lombar em cuidados primários40. Em relação aos desfechos 

associados ao trabalho, foi encontrado que receber remuneração financeira devido a dor 

lombar e uma maior insatisfação com o trabalho são características que predizem o 

prognóstico desfavorável para a dor lombar aguda após um ano do início dos 

sintomas54.  

Há também alguns estudos que identificaram características psicológicas como 

potenciais fatores prognósticos desfavoráveis para os pacientes com dor lombar, como 

por exemplo, depressão, medo do movimento, ansiedade, catastrofização e baixa auto 

eficácia54,56-59. Uma revisão sistemática, envolveu dados de mais de 10.000 pacientes e 

identificou que os fatores prognósticos mais importantes para a cronicidade da dor 

lombar são: a presença de comorbidades psiquiátricas, o estado de saúde geral, 

comprometimento funcional, comportamentos mal adapatativos sobre como lidar com a 

dor e sinais não orgânicos, como por exemplo uma reação exagerada a um estímulo que 

não está associado a dor lombar ou a não reprodutibilidade da dor quando o paciente 

está distraído54.  

Como síntese final dos fatores prognósticos desfavoráveis para lombar 

identificamos uma revisão que incluiu dados de 17 revisões sistemáticas sobre o 

prognóstico da dor lombar55. Essa revisão relatou que os seguintes fatores foram 

consistentemente associados a desfechos desfavoráveis: maior incapacidade, presença 

de dor irradiada, idade avançada, estado saúde geral precário, aumento do sofrimento 

psicológico ou psicossocial, características cognitivas negativas, relacionamentos ruins 

com colegas e as demandas pesadas de trabalho físico55. E portanto, a identificação 

desse fatores pode nortear a tomada de decisão clínica dos profissionais da saúde. 
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1.6 Tratamento da dor lombar inespecífica 

Segundo as diretrizes de prática clínica mais recentes, a abordagem de 

tratamento para os pacientes que apresentam dor lombar inespecífica se baseia, 

principalmente, em auxiliar no manejo do autogerenciamento da dor60-62, indicar 

terapias físicas (ativas) e psicológicas60-62, e dar menos ênfase nos tratamentos 

farmacológicos e cirúrgicos60.  

Em relação a dor lombar aguda, a síntese das principais recomendações 

consistentes entre as três principais diretrizes clínicas para o tratamento são60-62: 1) Os 

pacientes precisam receber aconselhamentos e educação sobre a natureza da dor, como 

por exemplo explicando os mecanismos da neurociência da dor e também do 

prognóstico, mostrando que a dor lombar não se trata de um problema grave de saúde, 

na maioria dos casos60-62; 2) Os pacientes precisam receber o encorajamento para evitar 

o repouso prolongado60-62; 3) Os pacientes precisam permanecer ativos, na medida do 

possível e continuar realizando as atividades normais do dia a dia, incluindo as 

atividades do trabalho60-62; e 4) A terapia precoce de exercícios supervisionados não 

mostra eficácia a essa população, mas pode ser realizada se a recuperação do paciente 

for lenta ou se ele apresentar fatores de risco para desenvolver dor persistente60-62. 

Além disso, há também outros tratamentos que poderiam ser utilizados 

combinados com os tratamentos indicados acima ou então, como segunda linha de 

tratamento, isto é, se houver insucesso com a primeira alternativa de tratamento 

indicada. Diante dos tratamentos farmacológicos, apenas os anti-inflamatórios não 

esteroides (AINE) foram recomendados para os pacientes com dor lombar aguda12. A 

mobilização e manipulação da coluna, massagem, técnicas de calor superficial e 

acupuntura foram os tratamentos não farmacológicos, também recomendados como 

segunda linha de tratamento para os pacientes com dor lombar aguda12. 
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Por outro lado, as diretrizes clínicas para o gerenciamento dos pacientes com dor 

lombar crônica são consistentes na recomendação de60-62: 1) Intervenção educacional de 

aconselhamentos sobre manter-se ativo, e a importância do autogerenciamento da dor60-

62; 2) Atividade graduada ou um programa de exercícios que visa melhorias na função e 

também na prevenção de novos episódios. Entre a escolha do tipo de exercício, há 

diversas possibilidades, isso porque não há superioridade entre a realização de um tipo 

de exercício ou outro60-62. Para melhorar os desfechos dos pacientes com dor lombar há 

possibilidade de escolha entre exercícios gerais, exercícios de controle motor; pilates, 

entre outros60-62; 3) Terapias psicológicas, como por exemplo, a terapia cognitivo-

comportamental, que utiliza técnicas de relaxamento progressivo para a redução do 

estresse e atua na mudança de comportamento dos pacientes60-62. 

Como segunda linha de tratamento recomendado para pacientes com dor lombar 

crônica foram indicadas as mobilizações ou manipulações de coluna, massagem (curta 

duração), acupuntura, yoga, técnicas de relaxamento como o mindfulness e a meditação, 

e um programa de reabilitação multidisciplinar12. Em relação aos medicamentos, são 

recomendados os anti-inflamatórios não esteroides (AINE), pelo menor tempo possível 

e os medicamentos inibidores da recaptação da noradrenalina para os pacientes com dor 

lombar crônica12. Em relação ao uso de opioides, tanto na dor lombar aguda quanto na 

crônica, o uso prolongado não é recomendado, uma vez que, os benefícios são pequenos 

e existem riscos substanciais, incluindo overdose e potencial de dependência, e piores 

desfechos a longo prazo quando comparados em pacientes que não utilizaram esse tipo 

de medicamento63. Intervenções farmacológicas ou não farmacológicas que não foram 

mencionadas acima podem ser consideradas inconclusivas, como por exemplo os o 

efeito dos relaxantes musculares. Ou também podem ser consideradas intervenções 

ineficazes, como por exemplo o uso do paracetamol e de recursos eletroterapêuticos. 
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Apesar da recomendação positiva de uma gama de intervenções eficazes para 

dor lombar, como citadas acima, o efeito terapêutico da maioria dessas intervenções é 

pequeno. Sendo assim, visando criar novas estrategias que possam beneficiar a prática 

clínica existem os tratamentos estratificados por subgrupos62,64-66. Essa abordagem tem 

como objetivo identificar características semelhantes nos pacientes, de uma mesma 

condição de saúde, e estratificá-los em subgrupos67. Estes subgrupos tendem a 

responder melhor ou pior a uma intervenção específica e propõe acelerar no processo de 

melhora clínica67. Uma estratégia de subgrupo recomendada pela diretriz clínica do 

Reino Unido62 e que tem sido bastante utilzada a nível mundial é a abordagem de 

tratamendo estratificado utilizando o STarT (Subgroups Target Treatment) Back 

Screening Tool (SBST)68. Hill e colaboradores elaboraram o SBST, um instrumento que 

é capaz de distinguir subgrupos de pacientes com dor lombar de acordo com os fatores 

prognósticos desfavoráveis e direcionar tratamento específico para cada subgrupo68,69. 

 

1.7 STarT (Subgroups Target Treatment) Back Screening Tool 

O SBST é um simples instrumento de nove itens que avalia o risco prognóstico 

dos pacientes com dor lombar68 (Figura 1). A principal finalidade do desenvolvimento 

do SBST é auxiliar a tomada de decisão clínica nos cuidados primários de saúde68. Para 

isso, o SBST desempenha duas funções principais, a primeira função é de triagem, com 

o intuito de classificar os pacientes com dor lombar entre os subgrupos de baixo, médio, 

ou alto risco de apresentarem um prognóstico desfavorável em relação a incapacidade68. 

Após a classificação de risco, o SBST desempenha a segunda função, que direciona o 

tratamento específico para ser realizado em cada subgrupo69-71.  

Em relação a composição do instrumento, o SBST é considerado um 

instrumento fácil, de rápida aplicação e composto por nove itens de fatores prognósticos 
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modificáveis. Os itens de um a quatro do SBST correspondem a fatores prognósticos 

físicos, que avaliam: dor referida para membros inferiores, comorbidades e dois itens de 

incapacidade, respectivamente. Os itens de cinco a nove do instrumento são compostos 

por fatores prognósticos psicossociais, e são eles: medo do movimento, ansiedade, 

catastrofização, depressão e incômodo, respectivamente. Todos os itens apresentam 

como opção de resposta entre "concordo" ou "discordo", a cada item que o paciente 

concorda, soma um ponto para o escore total. Com exceção do item nove, que avalia 

incômodo, esse item usa uma escala Likert de cinco pontos como opção de resposta. No 

entanto, para a soma do escore total, essa escala também é categorizada, sendo que as 

duas últimas opções são classificadas como “concordo” e somam cada uma um ponto 

para o escore total. Detalhes sobre o instrumento completo está apresentado na figura 

abaixo (Figura 1).  
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StarT Back Screening Tool 

Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas 
duas últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no ombro e/ou na nuca pelo menos uma 
vez nas duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha 
dor nas costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais 
devagar por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma 
pessoa com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa 
da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que 
nunca vai melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas 
como eu costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou 
nas duas últimas semanas 

  

 
 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 

 

Portanto, o escore total do SBST varia de zero a nove pontos, em que quanto 

maior a pontuação, pior o prognóstico. É possível classificar os pacientes entre os 

subgrupos de baixo, médio e alto risco utilizando a pontuação do escore total e a 

pontuação da subescala de fatores psicossociais (últimos cinco itens do instrumento). Se 

a soma do escore total for inferior ou igual a três pontos o paciente é classificado como 

baixo risco. Porém, se a pontuação do escore total for superior a três pontos é avaliada a 
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subescala de fatores psicossociais. Se a soma dessa subescala for inferior ou igual a três 

pontos o paciente é classificado como médio risco, mas se for superior a três pontos o 

paciente é classificado como alto risco. Para um melhor entendimento sobre como 

classificar os pacientes no subgrupo é possível observar na figura abaixo (Figura 2). 

 

 

O idioma oficial do desenvolvimento do SBST é o inglês, mas o instrumento já 

foi traduzido e adaptado para outros 14 idiomas68,72-84, logo pode trazer informações 

importantes sobre o prognóstico dos pacientes com dor lombar em diversas culturas. É 

necessário compreender que antes que um instrumento seja disponibilizado para a 

prática clínica ele precisa ser testado diante de todos os aspectos que ele se propõe a 

medir, principalmente aqueles que visam medir desfecho clínico85,86. No caso do SBST, 

três etapas principais de testes foram realizadas para disponibilizar o uso do instrumento 

Figura 2. Sistema de classificação dos subgrupos utilizando o SBST. 

Escore Total (0 a 9 pontos) 

Escore Total (0 a 3 pontos) 
points)a 

Subescala de fatores psicossociais (0 a 5 pontos) 
a 

≤ 3 pontos 

Escore Total (4 a 9 pontos) 

≥ 4 pontos 

Médio Risco Alto Risco Baixo Risco 
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na população. A primeira etapa foi testar as propriedades de medida do instrumento, a 

segunda etapa foi avaliar a eficácia do tratamento estratificado por subgrupos e a 

terceira etapa foi necessária para testar a implementação do instrumento na prática 

clínica. 

Para responder a primeira etapa, diversos estudos testaram as propriedades de 

medida do SBST68,72-84. Uma recente revisão sistemática sobre adaptação transcultural e 

propriedades de medida do SBST resumiu 11 versões diferentes do SBST, traduzidas 

em 10 idiomas87. Essa revisão mostrou que a maioria dos estudos apresentou boas 

propriedades de medida, porém a qualidade metodológica desses estudos foi 

considerada baixa. Além disso, nenhum dos estudos testou todas as propriedades de 

medida do SBST87. Portanto, eles ressaltam a importância sobre o cuidado do uso do 

instrumento em algumas populações87 e ainda recomendam a necessidade de conduzir 

um estudo com boa qualidade metodológica e medir todas as propriedades de medida, 

ao testar um instrumento87. Apesar disso, a versão brasileira do SBST mostrou ter boas 

propriedades de medida em comparação com a versão original do instrumento84,88. A 

confiabilidade da versão português-brasileiro gerou um ICC de 0,79 (IC 95%: 0,63-

0,95)84,88 , classificado como moderado. A consistência interna medida pelo Alfa de 

Cronbach foi de 0,74 para o escore total e de 0,72 para a subescala psicossocial, e o erro 

padrão de medida foi de 1,9%; demonstrando aceitáveis valores de confiabilidade, 

consistência interna e concordância, respectivamente84,88. A validade de construto da 

versão brasileira do SBST mostrou uma boa correlação com os instrumentos de 

incapacidade (r = 0,61 para Oswestry Disability Index; e r = 0,70 para Roland Morris 

Disability Questionnaire), mas obteve correlações fracas com Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire-Work and Activity (r = 0,18; e r = 0,28, respectivamente)88. Por fim, os 

resultados da validade discriminante sugerem que a versão brasileira do SBST é capaz 
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de discriminar os pacientes com dor lombar em relação a incapacidade (AUC = 0,88) e 

as crenças de medo-evitação (AUC = 0,66)84,88. 

Para responder a segunda etapa de testes do SBST sobre a eficácia do tratamento 

estratificado, primeiramente foram descritos na literatura “pacotes” de tratamento que 

deveriam ser direcionados para cada subgrupo de baixo, médio e alto risco do SBST69. 

Os tratamentos são detalhados da seguinte forma: 

• Pacientes classificados como baixo risco no SBST risco são aqueles que 

possuem o prognóstico favorável e são encaminhados a receber apenas uma 

sessão de tratamento de alta qualidade e baseada nas diretrizes de prática clínica. 

Nessa sessão o paciente recebe informações sobre a sua condição de saúde 

favorável, recebe educação e aconselhamentos que se concentram a como lidar 

no autogerenciamento dos sintomas, informações para evitar o repouso, o uso de 

analgésicos apropriados, indicações para manter-se ativos e retornar as 

atividades normais do dia a dia o mais rápido possível, incluindo as atividades 

no trabalho. Além disso, essas informações podem ser reforçadas com o uso, por 

exemplo, de cartilhas impressas ou on-line e até mesmo por vídeos educativos.  

• Pacientes classificados como médio risco no SBST são encaminhados a receber 

as orientações ofertadas aos pacientes de baixo risco adicionando algumas 

sessões de tratamento de fisioterapia, com o objetivo de auxiliar na redução da 

dor e incapacidade e também no autogerenciamento dos sintomas dos pacientes. 

As sessões de fisioterapia incluem aconselhamento e educação em dor, exercício 

(específico de coluna e/ou geral) e, se apropriado, técnicas de terapia manual. O 

repouso, técnicas de tração, massagem e eletroterapia não são recomendados e 

não fazem parte das intervenções oferecidas para os pacientes com dor lombar. 
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• Pacientes classificados como alto risco apresentam o prognóstico mais 

desfavorável e associado a sintomas psicossociais, portanto, necessitam de mais 

atenção e mais tratamento. Além do tratamento também proposto para os 

pacientes classificados como médio risco, os pacientes classificados como alto 

risco são encaminhados a receber abordagens psicológicas integradas durante as 

sessões de tratamento de fisioterapia. O objetivo desse tratamento também é 

auxiliar na melhora da dor e incapacidade desses pacientes, com enfoque em 

uma abordagem biopsicossocial e cognitivo comportamental na fisioterapia70. Os 

fisioterapeutas capacitados no tratamento da dor musculoesquelética são 

inicialmente encaminhados ao treinamento de uma abordagem desenvolvida 

para essa população específica e foi nomeada como “Prática informada 

psicologicamente”89. O treinamento se baseia no uso de habilidades de 

comunicação aprimoradas para estabelecer um relacionamento de confiança com 

os pacientes e identificar as expectativas e objetivos do paciente para orientar o 

tratamento. Por exemplo, os fisioterapeutas também abordam aos pacientes 

classificados como alto risco, alguns aspectos cognitivos (como por exemplo, 

explicações sobre a neurofisiologia da dor e a sensibilização central) e 

comportamentais (como por exemplo, análise comportamental, exposição 

gradativa e experimentos comportamentais como identificar o impacto da dor 

lombar na função).  

Em relação a eficácia desses tratamentos foi realizado um ensaio controlado 

aleatorizado nos cuidados primários do Reino Unido que envolveu 851 pacientes com 

dor lombar69. Para que um tratamento por subgrupo seja considerado eficaz, ele precisa 

ser comparado ao tratamento usual do local e replicado em outra população90. O 

tratamento direcionado aos subgrupos do SBST mostrou ser custo eficaz quando 
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comparado ao tratamento usual de fisioterapia no sistema de saúde do Reino Unido69. 

Uma das diferenças entre grupos observada após quatro meses, foi de 2,53 pontos de 

incapacidade (0 a 24 pontos) (IC 95%: 0,90 a 4,16) a favor dos pacientes classificados 

como alto risco e que receberam o tratamento específico direcionado do SBST, quando 

comparado aos pacientes classificados como alto risco que receberam o tratamento 

usual de fisioterapia, de acordo com as diretrizes de prática clínica69. Apesar de não ser 

considerada uma diferença clinicamente importante, todas as direções de melhora foram 

a favor do tratamento direcionado para os subgrupos do SBST e os custos dispendidos 

com assistência médica diminuíram, e a economia média no departamento foi de £ 

34,39 libras por paciente69. Esse estudo foi publicado na Lancet, uma das melhores 

revistas médicas, porém a qualidade metodológica do estudo foi duvidosa, uma vez que, 

tanto os terapeutas quanto avaliadores e pacientes do estudo não estavam cegos quanto a 

randomização e o percentual de perda de acompanhamento dos pacientes foi em torno 

de 24% ao longo de um ano69. Além disso, esse estudo foi replicado nos Estados 

Unidos91, e todos os possíveis ajustes sobre a qualidade metodológica do estudo foram 

relatados, como por exemplo o cálculo amostral foi adequado e a randomização foi 

realizada em cluster, possibilitando o cegamento dos pacientes. Os avaliadores também 

estavam cegos a randomização, as análises foram realizadas por intenção de tratamento 

e a perda amostral nas avaliações de acompanhamento foram baixas91. Porém, nesse 

estudo de replicação o tratamento estratificado por subgrupos não foi superior ao 

tratamento usual de fisioterapia nos Estados Unidos91. Uma das explicações desse 

resultado é que cerca de metade dos médicos escalados para o tratamento direcionado 

para os subgrupos acabaram não se adaptando a abordagem de tratamento estratificado e 

não direcionaram os pacientes de forma correta91. Esse é um dos problemas dos 

subgrupos que envolvem abordagens complexas, o resultado do tratamento, também 
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pode ser influenciado pelo aprendizado a aceitação do profissional, ao sistema de 

suporte levando a uma implementação ineficaz90,91. 

As estratégias de implementação correspondem a terceira etapa de testes do 

SBST92. Diante da abordagem de tratamento estratificado, os pesquisadores da 

Universidade de Keele produziram um relatório de auditoria detalhado, com o intuito de 

identificar pontos positivos e negativos da abordagem de tratamento estratificado, isto 

perguntando aos clínicos que utilizam o SBST para direcionar tratamento. As principais 

descobertas sobre a abordagem do SBST foram que: 1) O uso do SBST facilita a 

tomada de decisão clínica para encaminhamento do paciente com dor lombar; 2) 

Garante que os pacientes recebam tratamento adequado por um fisioterapeuta 

qualificado, uma vez que o fisioterapeuta precisar ser da área da ortopedia e realizar 

cursos intensivos para a abordagem; 3) Evita o excesso de tratamento, que geralmente é 

realizado em pacientes com dor lombar; 4) Os escores de dor e incapacidade melhoram; 

5) Foram computados 100% de satisfação do paciente; 6) Houve redução do tempo de 

espera para consultas de fisioterapia rotineiras e urgentes; e 7) Reduziu o número de 

pacientes encaminhados para uma segunda opinião de um médico especialista. 

Ressaltando que para melhorar as estratégias de implementação, vários testes e 

adaptações devem ser realizadas diante da cultura e aceitação da abordagem tanto do 

ponto de vista dos pacientes, quanto dos profissionais e do sistema de saúde local92. 

Assim, tanto o tratamento por subgrupo quanto a implementação dessa abordagem, são 

efetivas no Reino Unido, porém ainda precisam ser adaptadas e melhor estudadas em 

outros locais. 

Além de tudo isso, o SBST ainda em sido explorado na literatura entre diversas 

funções, além daquelas principais que ele foi desenvolvido para realizar e mencionadas 

acima. Um estudo mostrou, por exemplo, que os subgrupos do SBST apresentam 
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diferentes cursos prognósticos93, sendo que pacientes classificados como baixo risco 

apresentam menor tempo de duração da dor e alguns sintomas como de depressão e 

catastrofização são menos intensos, quando comparado aos outros subgrupos93. Apesar 

disso, um estudo realizado no Reino Unido94 que envolveu 749 pacientes com dor 

lombar não específica em tratamento de quiropraxia, mostrou que a estratificação de 

subgrupos do SBST parece não ser tão confiável, visto que, mais de um terço dos 

pacientes mudaram de subgrupo do SBST no período de dois dias, ao receber apenas 

uma sessão de tratamento94. Sendo assim, há nescessidade de cuidado ao estratificar os 

pacientes usando o SBST a partir do departamento de saúde e do tratamento recebido. 

Além disso, uma revisão de literatura mostrou que a capacidade prognóstica do SBST é 

limitada em pacientes, cuja duração dos sintomas é inferior a duas semanas, mas o 

mesmo estudo apoia que o uso do SBST como um instrumento preditor de desfechos 

clínicos no departamento de quiropraxia quando a duração dos sintomas for superior a 

duas semanas94. 

No departamento de fisioterapia o uso do SBST é considerado promissor, visto 

que, é possível estratificar desfechos clínicos dos pacientes usando o SBST e que o 

subgrupo médio risco é o mais prevalente nesse departamento95-97. Outros estudos 

também identificaram que é possível monitorar os pacientes ao longo das sessões de 

fisioterapia usando o SBST96,97. No departamento de fisioterapia, o SBST ainda foi 

capaz de predizer desfechos de incapacidade96, predizer cronicidade da dor lombar98 e 

predizer medo relacionado ao movimento e catastrofização99. Apesar disso, um estudo 

mostrou que o SBST é melhor para estratificar cuidados e predizer desfechos clínicos 

nos cuidados primários de saúde quando comparados a fisioterapia (cuidados 

secundários)100. 
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Para concluir, acreditamos que há diversas formas de se beneficiar do uso do 

SBST para auxiliar na tomada de decisão clínica, além daquelas no qual o SBST foi 

desenvolvido. Porém parece que a cultura, a duração dos sintomas dos pacientes e o 

departamento de saúde investigado influenciam no uso do SBST sendo, portanto, 

necessário ser melhores investigadas e adaptadas diante da cultura de interesse.  

 

1.8 Justificativa 

Um estudo Delphi que realizou um consenso de pesquisadores especialistas em 

dor lombar apontou a investigação de subgrupos como a principal prioridade de 

pesquisa para dor lombar101. O SBST é um dos tipos de subgrupos para dor lombar que 

parece promissor a nível mundial, uma vez que, o instrumento já foi traduzido e testado 

em 14 versões diferentes e a maioria das pesquisas apresentam resultados positivos para 

a sua utilização87,102-104. Além disso, o SBST é capaz de identificar o risco prognóstico 

de pacientes com dor lombar, em menos de cinco minutos, a partir de nove itens105. No 

entanto, como o SBST foi desenvolvido para ser utilizado por um clínico geral nos 

cuidados primários de saúde em um país de alta renda, o instrumento ainda precisa ser 

melhor testado em países de baixa e média renda e também, em outros departamentos 

de saúde68,105. Diante do nosso conhecimento, o SBST foi testado em apenas três países 

em desenvolvimento e são eles, a China78, a Arábia Saudita106 e o Irã76,79, sendo que em 

ambos esses países foram realizadas apenas a tradução transcultural e teste de 

propriedade de medida do SBST78,106,107. Nenhum outro aspecto foi investigado nesses 

países de média renda, como por exemplo observar a estratificação das características 

dos pacientes se condiz com os subgrupos de risco ou mensurar predição clínica do 

SBST. Há também, disponíveis on-line algumas versões de tradução informal do SBST 

para outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como por exemplo na 
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África do Sul, Croácia, Rússia e Chile, porém nenhum teste foi aplicado e nenhum 

estudo foi identificado nessas traduções107.  

Sabemos que há diferenças culturais que influenciam no efeito de um 

instrumento ou de um tratamento e assim, não há possibilidade de inferir resultados de 

um país desenvolvido para um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido8,12,108. A 

cultura e o sistema de saúde do Brasil são diferentes do Reino Unido, local onde o 

SBST foi desenvolvido, ou então da maioria dos países de alta renda que testam e 

utilizam o SBST109. Além disso, o clínico geral (departamento de saúde que o SBST foi 

desenvolvido), geralmente, não é a primeira opção para um paciente que sente dor 

lombar buscar por tratamento no Brasil. Dados sobre uma pesquisa domiciliar nacional 

mostram que apenas cerca de 35% da população brasileira relata o uso da atenção 

primária (clínico geral) como sua fonte habitual de atenção à saúde110. 

Por outro lado, dados de duas revisões sistemáticas mostram que o departamento 

emergencial é, atualmente, um dos principais locais onde os pacientes com dor lombar 

buscam por tratamento16,111. Uma das revisões sistemáticas ainda mostra um aumento 

linear, ao longo dos últimos seis anos sobre a prevalência da dor lombar no 

departamento de emergência111. Estima-se que a dor lombar esteja entre as 10 condições 

de saúde mais prevalentes entre todos os pacientes buscam o departamento de 

emergência, sendo comparada a sintomas de falta de ar e febre112. No Brasil, uma 

Pesquisa Nacional de Saúde em 2011 constatou que 36,5% das pessoas que 

participaram da pesquisa, visitaram um pronto-socorro e 16,7%, destas foram admitidas 

no hospital devido a dor lombar113. Portanto acreditamos que a emergência seja um dos 

principais departamentos de saúde para testar e explorar o uso do SBST no Brasil. Além 

disso, como não há dados epidemiológicos da dor lombar na emergência no Brasil, 

também consideramos importante investigar dados de prevalência da dor lombar, as 
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características e o tratamento que está sendo realizado para os pacientes que buscam o 

departamento de emergência no Brasil. 

Outro departamento de saúde muito procurado por pacientes com dor lombar 

para o tratamento é a fisioterapia. Podemos destacar que a maioria das intervenções 

recomendadas pelas diretrizes de prática clínica no tratamento da dor lombar podem ser 

realizadas por fisioterapeutas60-62, assim como todas as intervenções recomendadas 

pelos subgrupos do SBST também podem ser realizadas por fisioterapeutas69-71. Assim 

como, em serviços privados no Brasil, é comum o paciente buscar o departamento de 

fisioterapia para tratamento sem precisar de uma prescrição médica109. Sendo assim, 

elegemos o departamento de fisioterapia para explorar e testar o uso do SBST no Brasil, 

sendo que ainda não foi testado em países em desenvolvimento.  

Em países desenvolvidos, um estudo mostrou que o SBST é melhor para 

estratificar e predizer desfechos clínicos nos cuidados primários de saúde quando 

comparados a fisioterapia (cuidados secundários)100. Além disso, a duração dos 

sintomas também pode influenciar os subgrupos do SBST114,115. Um estudo de coorte 

realizado na Austrália115, incluiu dados de 290 pacientes com dor lombar crônica e 

apontou que a capacidade preditiva do SBST é limitada para predição de intensidade da 

dor e percepção de melhora clínica em um ano, apesar disso, o SBST foi capaz de 

predizer incapacidade após um ano em uma população de dor lombar crônica115. A 

partir da literatura apresentada anteriormente, nós decidimos investigar os primeiros 

testes do SBST no Brasil. Para isso, exploramos o uso do instrumento tanto em uma 

população de dor lombar aguda na emergência quanto em uma população crônica na 

fisioterapia, visando futuras comparações. No geral o SBST foi testado, como por 

exemplo, para estratificar características clínicas, predizer desfechos clínicos e 

recorrência da dor, investigar a capacidade do SBST em detectar mudança clínica e 
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monitorar os pacientes, além de buscar entender se o momento do uso do SBST pode 

influenciar nos resultados. 

Por fim, identificamos que os pesquisadores da Universidade de Keele no Reino 

Unido, que desenvolveram o SBST, estão recentemente desenvolvendo um instrumento 

com os mesmos objetivos, porém proposto para estratificar risco prognóstico de 

pacientes com dor musculoesquelética, que inclui dor na cervical, dor lombar, dor no 

ombro, dor no joelho ou dor múltipla116-118. Diante dessa nova oportunidade para 

auxiliar a estratificação de risco em pacientes com dor musculoesquelética, também 

decidimos traduzir, adaptar transculturalmente e medir as propriedades de medida desse 

novo instrumento, para talvez possibilitar o uso do Keele STarT MSK Tool no Brasil. 

 

1.9 Objetivos 

Os objetivos dessa tese de doutorado são:  

1) Testar o SBST quando aplicado em uma avaliação inicial para 

estratificar características clínicas; para observar o curso clínico de cada 

subgrupo ao longo de seis meses; para avaliar a capacidade preditiva do 

SBST a curto e médio prazo, para predizer intensidade dor e 

incapacidade; e para observar qual subgrupo melhora mais quando todos 

os subgrupos de pacientes com dor lombar crônica recebem o mesmo 

tratamento de fisioterapia (capítulo 2). 

2) Mensurar as mudanças que ocorrem nos subgrupos do SBST ao longo de 

seis meses em pacientes que apresentam dor lombar crônica na 

fisioterapia; e testar o melhor momento para predizer intensidade da dor 

e incapacidade a longo prazo, usando o SBST na avaliação inicial ou 

após seis semanas (capítulo 3). 
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3)  Mensurar as mudanças que ocorrem nos subgrupos do SBST ao longo 

de seis meses em pacientes que apresentam dor lombar aguda na 

emergência; e testar o melhor momento para predizer intensidade da dor 

e incapacidade a longo prazo, usando o SBST na avaliação inicial ou 

após seis semanas na emergência (capítulo 4). 

4) Testar a capacidade de responsividade do SBST para detectar mudança 

clínica em seis semanas e seis meses, tanto em pacientes que apresentam 

dor lombar aguda quanto os pacientes que apresentam dor lombar 

crônica (capítulo 5). 

5) Investigar se os subgrupos do SBST podem influenciar na recorrência de 

um episódio de dor lombar aguda ao longo de um ano (capítulo 6). 

6)  Descrever as características dos pacientes com dor na coluna e 

identificar quais são os tratamentos que eles receberam quando 

buscaram o departamento de Emergência de um hospital privado no 

Brasil (capítulo 7). 

7) Traduzir, adaptar transculturalmente para o português-brasileiro e testar 

as propriedades de medida do Keele STarT MSK Tool na população 

(capítulo 8).  
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ABSTRACT  

Background: The STarT Back Screening Tool (SBST) is used to stratify care. Prior to 

implementation of the SBST approach in low- and medium-income countries, it is still 

necessary to explore the use of SBST in this population. Objectives: 1) To investigate 

whether patients with chronic LBP have different baseline characteristics among SBST 

subgroups; 2) to describe the clinical course for each SBST subgroup over 6 months; 3) 

to investigate the utility of the SBST to predict clinical outcomes using adjusted and 

unadjusted analysis; and 4) to analyze which SBST subgroup presented greater clinical 

improvement. Design: This is a secondary analysis of a randomized controlled trial. 

Methods: 148 patients with chronic nonspecific LBP were included. Pain intensity, 

disability, global perceived effect and the SBST were assessed at baseline, 5, 12 and 24 

weeks. Descriptive analysis, ANOVA, unadjusted and adjusted regression models and 

linear mixed models were used. Results: Duration of symptoms, use of medication, pain, 

disability and global effect were different between SBST subgroups. Clinical outcomes 

were consistently more intense in patients classified as high risk, followed by medium 

and low-risk over 6 months. The SBST was able to predict disability but this predictability 

decreased when the analysis was adjusted for possible confounders. Patients classified as 

high risk had a greater reduction of symptoms. Conclusion: The SBST can be used to 

stratify baseline characteristics in patients with chronic LBP in the physical therapy 

department. The clinical outcomes were distinguished between SBST subgroups over 6 

months. Adjusting for confounders influenced the predictability of SBST. Patients 

classified as high risk presented higher improvements in terms of disability. 

Key words: STarT Back; Prediction; Physical therapy; Prognosis; Chronic low back 

pain.  
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Highlights 

• The SBST can be used to stratify baseline characteristics in patients with chronic 

LBP in the physical therapy department. 

• Pain intensity, disability and global effect were consistently more intense in 

patients classified as high risk, followed by medium and low-risk over 6 months. 

• The SBST in isolation can predict disability in both short and medium terms. 

But is inconclusive to predict pain intensity and global effect. 

• The SBST does not add predictive value to basic baseline characteristics as age, 

sex, duration of symptoms and the initial outcome. 

• Patients classified as high risk presented higher improvements in terms of 

disability compared to low and medium-risk subgroup. 
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INTRODUCTION 

The STarT Back Screening Tool (SBST) is a 9-item questionnaire developed to 

stratify care and to assist primary health care physicians in guiding the initial treatment 

for patients with low back pain (LBP).1 Patients can be classified by the SBST in three 

different subgroups (low, medium or high risk) of having an unfavorable prognosis with 

regards to disability.1,2 After stratification, patients are then referred to receive different 

levels of care according to each SBST subgroup.2 Although the SBST was specifically 

designed to be stratification tool for treatment in primary care,1,3-5 many studies have also 

tested the SBST as a predictive tool.6-10 The predictive ability of SBST at short and 

medium term in terms of disability was confirmed in a number of studies.1,6,7,11 However, 

these results were inconsistent depending on the population and the health department 

investigated.12,13 

There are some studies that investigated the predictive ability and risk 

stratification of the SBST in physical therapy departments.6,8-10,14,15 Nevertheless, the 

majority of the evidence with regards to the SBST come from high income countries and 

it is still unclear if similar results would be achieved in medium or low-income 

countries.16 A wider implementation of the SBST in physical therapy departments from 

a low-mid income country has good potential to improve chaotic systems with long 

waiting lists for treatment, in order to provide the largest amount of interventions for 

patients who need it most.  

We identified a single study testing the SBST in a physical therapy department 

from a mid-income country.8 This study aimed to monitor patients to identify what would 

be the best time to use the SBST in terms of predictability.8 A re-assessment after 6-weeks 

was identified as a good moment to predict disability, but not on baseline using adjusted 

analysis for possible confounders. Prior to a full implementation of the SBST approach 
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in low- and medium-income countries, it is still necessary to explore the predictive ability 

of this tool. Additionally, it has not been tested whether the clinical characteristics of the 

patients differ between SBST subgroups, as there is no data on the clinical description of 

each subgroup measured over six months in medium-income countries. 

Therefore, the objectives of this study are: 1) To investigate whether patients with 

chronic LBP have different baseline characteristics among SBST subgroups; 2) to 

describe the course of clinical outcomes of patients for each subgroup of SBST over a 

period of 6 months (i.e., baseline assessment, 5 weeks, 3 and 6 months); 3) to investigate 

the utility of the SBST to predict pain intensity, disability and global perceived effect at 

5 weeks, 3 and 6 months in patients with chronic non-specific LBP who received physical 

therapy treatment using adjusted and unadjusted analysis; and 4) to compare which SBST 

present higher improvements in terms of pain intensity, disability and global perceived 

effect at 5 weeks, 3 and 6 months assessments. 

METHODS 

Design 

This is a prospective, longitudinal cohort study that was conducted in the Physical 

Therapy Department of Hospital Santa Isabel - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, Brazil. This study is a secondary analysis of a randomized controlled trial.17,18 

We used this sample in a cohort study because there was no difference between the groups 

of the randomized controlled trial cited.17,18 This study has been approved by the Ethics 

Committee of Universidade Cidade de São Paulo (number:14386513.4.0000.0064). The 

clinical trial was prospectively registered at  (trial registration number: NCT01866332). 

Participants  

 Consecutive patients seeking care due to chronic nonspecific LBP (i.e. duration 

for at least 3 months) from both sex and aged 18-60 years were considered eligible to 
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participate in this study. Participants were excluded if they were pregnant; had 

contraindications to physical exercise according to the guidelines of the American 

College of Sports Medicine.19 Participants with serious spinal pathologies; nerve root 

compromise; and serious cardiovascular diseases were also excluded. 

 All participants included in the study were referred to the physical therapy 

department from their medical doctors who conducted a previous physical exam to 

identify the patient’s diagnosis and the need of physical therapy treatment. During 

baseline assessment, eligible participants received information about the study aims and 

signed a consent form. The treatments received for all participants were ten sessions of 

physical therapy based on general and specifics exercises and manual therapy. The 

participants were assessed at baseline and at follow up appointments at 5 weeks (post 

treatment), 3 and 6 months after baseline. 

 

Instruments 

Demographical, anthropometrical and clinical characteristics at baseline were 

collected using a standardized form. In addition four instruments were used: 1) the STarT 

Back Screening Tool (SBST);1,20 2) the Pain Numerical Rating Scale (NRS);21 3) the 

Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ);22,23 and 4) the Global Perceived Effect 

Scale (GPE).21 All instruments have been translated and cross culturally adapted into the 

Brazilian-Portuguese.20-22,24 

STarT (Screening Target Treatment) Back Screening Tool - SBST 

The SBST was developed and validated by Hill and et al.1,24 The SBST classifies 

the risk of poor prognosis of patients with LBP into three risk subgroups (low, medium 

and high) influenced by physical and psychosocial factors.1 The SBST has 9 items that 

assess physical (leg pain, comorbid pain and disability) and psychosocial 
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(bothersomeness, catastrophizing, fear, anxiety, and depression) modifiable factors of 

poor prognosis. Each positive item adds one point to the total score. Patients with a total 

score of 0-3 points are classified as low risk, and those scoring 4 or 5 points on the 

psychosocial subscale (psychosocial score - 5 items) are classified as high risk. Patients 

who score above 3 in the total score and below 4 in the psychosocial subscale are 

classified as medium risk. 

Pain Numerical Rating Scale (Pain - NRS) 

This is an 11-point scale which assesses pain intensity. This scale ranges from 0 

“no pain” to 10 “the worst possible pain”. Participants were instructed to report the level 

of pain intensity over the last seven days.21 

Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 

RMDQ evaluates the patient’s level of disability associated with LBP through 24 

items that describe daily tasks that the patients have difficulty to perform due to LBP. 

Scores range from 0 to 24 and high scores mean high disability.22,23 

Global Perceived Effect Scale (GPE) 

This scale assesses the patient’s global impression of recovery by comparing the 

onset of symptoms to the last few days. It is an 11-point numerical scale ranging from -5 

(absolutely worse), 0 (no changes) to +5 (completely recovered).21 

Data analysis 

The normality of the data was tested by visual inspection of histograms. The 

characteristics of the sample and the description of the course of clinical outcomes of 

patients for each subgroup of SBST over a period of 6 months were calculated by 

descriptive statistics. We used one-way analysis of variance (continuous variables) or chi-

square (categorical variables) to investigate whether patients have different baseline 

characteristics among SBST subgroups. To variables with p value < 0.05 in one-way 
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analysis of variance we calculated post hoc tests of Tukey to identify difference between 

each comparison of the SBST subgroups. 

Multiple univariate linear regression models were calculated to analyze the ability 

of the SBST to predict pain intensity, disability and global perceived effect at 5 weeks, 3 

and 6 months using both adjusted and unadjusted analysis. The reasons for using adjusted 

and unadjusted prediction analyses using the SBST were:  

1) to identify the ability of the SBST at baseline to predict clinical outcomes in both short 

and medium terms (unadjusted analyses). 

2) to identify the influence of the addition of the SBST over other baseline characteristics 

(i.e. age, sex, duration of symptoms and baseline outcomes) to predict clinical outcomes 

in both short and medium terms (adjusted analysis). 

We have chosen age, sex, duration of symptoms and the outcome at baseline as 

potential predictors as these variables add predictability on the SBST.6,8 There is evidence 

that SBST is more likely to predict disability in older men1 and in patients with symptom 

duration ranging between 1 and 6 months.1 Additionally, there is also evidence that the 

outcome measured at baseline is probably the strongest predictor of future outcomes in 

patients with back pain.10,25 Finally, these variables were already tested as potential 

confounders in previous studies using the SBST.2,6,8 Therefore, we considered important 

to adjust the analysis using these variables.  

In order to test the predictive ability of the SBST, nine univariate linear regression 

models were built. We used the classification of patients into risk subgroups by SBST as 

independent variable in all models. Pain intensity, disability and global perceived effect 

at 5 weeks, 3 and 6 months were coded as dependent variables, that is, one model for each 

outcome at each point in time. All models were then re-built by adjusting them for the 

following possible confounders: age, sex, LBP duration and the total score of the outcome 
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itself at baseline. Dummy variables were used to allow inclusion of the SBST 

classification (low, medium or high risk) in the regression models. The low risk 

classification was coded as a reference variable. 

Finally, to analyze which subgroup of patients improved most in pain intensity 

disability and global perceived effect at all times, linear mixed models were calculated. 

Interaction terms of risk subgroups versus time were calculated to obtain the between-

group differences. The dependent variables of each model were pain intensity, disability 

and global perceived effect at different time-points. The subgroups of SBST were 

considered as independent variable in all models. We used the IBM SPSS software 

package, version 19 in all analysis (IBM Corp, Armonk, New York). 

RESULTS 

From a total of 186 patients who were seeking care for LBP in the physical therapy 

department, 148 were considered eligible and were included in the study between June 

2013 and November 2014 (Figure 1). All patients were assessed at baseline and re-

assessed after 5 weeks. Two (1.4%) and three patients (2%) missed follow-up 

appointments at 3 and 6 months, respectively. 
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Most of the participants were women (71.6%), with a mean age of 45 years old. 

A total of 21% of the patients were classified as low risk, 35% were classified in the 

medium risk subgroup and almost half of the patients (44%) were classified as having a 

high risk of poor prognosis at baseline. Responding to the first objective of this study, the 

following characteristics of the patients were different among the SBST subgroups: 

duration of symptoms, use of medication, pain intensity, disability and global perceived 

effect (Table 1). Post hoc tests showed that only the low-risk SBST subgroup is different 

from high risk to the duration of symptoms and global perceived effect. All other variables 

investigated showed statically significant differences for all SBST subgroups. Please see 

more details in Table 2.

Screening 
186 patients evaluated 

50 patients excluded 
 

148 patients included 

Patients classified by the STarT Back 

Baseline 
31 low risk 

 

Baseline 
52 medium risk 

 

Baseline 
65 high risk 

 

5 weeks 
31 re-assessments 

 

5 weeks 
 52 re-assessments 

 

3 months 
31 re-assessments 

3 months 
 51 re-assessments 

 

6 months 
30 re-assessments 

 

6 months 
 51 re-assessments 

 

5 weeks 
 65 re-assessments 

3 months 
 64 re-assessments 

 

6 months 
 64 re-assessments 

Figure 1. Flow diagram of the study. 
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Table 1. Characteristics of the participants (n=148) 

Variables All patients 
n=148 (100%) 

Low risk 
n=31 (21%) 

Medium risk 
n=52 (35%) 

High risk 
n=65 (44%) 

 
p 

Sex      
Male 42 (28.4) 9 (29.0) 13 (25.0) 20 (31.0) 0.79 

Age (years) 45.1 (11.6) 41.9 (14.4) 46.0 (10.8) 46.0 (10.7) 0.22 
Duration of symptoms 
(months)* 48 (107) 15 (44) 48 (101) 60 (105) <.001 

Weight (kilograms) 71.4 (13.4) 69.1 (13.3) 73.1 (12.3) 71.2 (14.9) 0.41 
Height (meters) 1.64 (0.1) 1.64 (0.0) 1.64 (0.0) 1.64 (0.1) 0.95 
Body mass index (kg/m2) 26.7 (4.8) 25.8 (4.4) 27.2 (4.8) 26.5 (4.9) 0.42 
Marital status     0.44 

Single 62 (41.9) 14 (45.2) 17 (32.7) 35 (48.0) - 
Married 60 (40.5) 14 (45.2) 23 (44.2) 23 (35.4) - 
Divorced 16 (10.8) 1 (3.2) 8 (15.4) 7 (11.0) - 
Widow 7 (4.7) 1 (3.2) 2 (3.8) 4 (6.2) - 
Others 3 (2.0) 1 (3.2) 2 (3.8) 0 (0) - 

Education status     0.13 
Elementary degree 59 (39.9) 9 (29.0) 26 (50.0) 24 (37.0) - 
High school 57 (38.5) 11 (35.5) 17 (32.7) 29 (45.0) - 
University 23 (15.5) 8 (25.8) 6 (11.5) 9 (14.0) - 
Post-graduation 4 (2.7) 2 (6.5) 2 (3.8) 0 (0) - 

Use of medication 73 (49.3) 7 (22.7) 27 (52.0) 39 (60.0) <.001 
Recent low back pain 
episode 37 (25.0) 5 (16.1) 15 (29.0) 17 (26.2) 0.44 

Physically active 39 (26.4) 8 (25.8) 13 (25.0) 18 (28.0) 0.93 
Smoker 20 (13.5) 3 (9.7) 4 (7.8) 13 (20.0) 0.12 
Medical Leave 10 (6.8) 3 (10.7) 2 (3.8) 5 (7.8) 0.64 
Paid sick leave 4 (2.7) 2 (6.5) 1 (2.0) 1 (1.5) 0.33 
Pain Intensity (0-10) 7.5 (1.8) 6.1 (1.9) 7.2 (1.5) 8.3 (1.2) <.001 
Global Perceived Effect (-5 
to +5) - 1.6 (3.0) -0.4 (2.7) -1.2 (3.1) -2.4 (2.8) <.001 

Disability (0-24) 13.5 (5.8) 6.8 (3.7) 13.1 (4.7) 17.1 (4.3) <.001 

Categorical variables are expressed as number (%) and compared by Chi-Square. Continuous variables 
are expressed as mean (SD) and compared by ANOVA. 
*Duration of symptoms is expressed as median (interquartile range). 
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Table 2. Post hoc tests to specific comparison between SBST subgroups. 

Variables Low versus Medium Low versus High Medium versus High 
Duration of 
symptoms (months) 

-35.8 (CI = -85.8 to 14.1) -66.7 (CI = -118.3 to -14.4) -30.5 ( -73.1 to 12.0) 

Use of medicament 
(0-1) 

-0.3 (CI = -0.6 to -0.03)  -0.4 (CI = -0.6 to -0.1) -0.1 (CI = -0.3 to -0.1) 

Pain intensity     
(0-10) 

-1.1 (CI = -1.9 to -0.3) -2.2 (CI = -3.0 to -1.4) -1.1 (CI = -1.8 to -0.6) 

Disability (0-24) -6.2 (CI = -8.5 to -3.9) -10.2 (CI = -12.4 to -8.0) -4.0 (CI = -5.9 to -2.1) 

Global Perceived 
Effect (-5 to +5) 

0.8 (CI = -0.8 to 2.3) 2.0 (CI = 0.5 to 3.5) 1.3 (CI = -0.01 to 2.5) 

Variables were presented by mean difference between SBST subgroups at baseline (95% Confidence 
Interval). 

 

Figure 2 answer the second objective of the study and presents the means of pain 

intensity, disability and global perceived effect over 6 months from the stratification of 

SBST subgroups at baseline. We can observe that these outcomes are consistently higher 

in patients classified in the high-risk subgroup compared to low or medium risk subgroup 

for all time points. The medium risk outcomes are also consistently higher compared to 

low risk outcomes over 6 months. 
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Figure 2. Description of pain intensity, disability and global perceived effect for each 
time point over 6 months stratified by SBST subgroups. 
Negative values for the outcome global perceived effect means clinical worsening;  
The lower the values for pain intensity and disability mean clinical improvements. 
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Table 3 shows the unadjusted and adjusted analysis of univariate linear regression 

for calculating the predictive ability of the SBST for each outcome measure at each time 

point to answer the third objective of this study. The SBST was able to predict the 

prognosis of patients classified as high risk (compared with low risk subgroup) for pain 

intensity, disability and global perceived effect at 5 weeks, 3 and 6 months with the 

exception for pain intensity at 5 weeks and global perceived effect at 6 months when used 

unadjusted models. The SBST was also able to predict the prognosis of patients classified 

as medium risk (compared with low risk subgroup) for disability in all time points and 

for global perceived effect at 3 months when used unadjusted models. On the other hand, 

observing only the models that were adjusted for possible confounders, the SBST was 

able to predict the prognosis of patients classified as high risk (compared to the low) only 

for disability in 3 months (Beta coefficient = -3.46 points; 95% CI= -6.82 to -0.09; p = 

0.04). 
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Table 3. Description of unadjusted and adjusted regression models to predict pain intensity-3A, disability-3B and global perceived effect-3C. 

Dependent Variables 
*Confounders 

Unadjusted Models Adjusted Models* 

Independent variables - classification of SBST Independent variables - classification of SBST 

3A – Pain intensity 

Constant Beta coefficient 
(95% CI) 

Medium risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 
High risk 

Constant Beta coefficient 
(95% CI) 

Medium risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 
High risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 

Confounders 
               
        

Pain intensity 5 weeks (0-10) 4.23 0.24 (-1.05 to 1.52) 1.08 (-0.15 to 2.32) -0.91 -0.49 (-1.78 to 1.52) -0.28 (-0.16 to 1.10)  
*Age (year)       0.06 (0.02 to 0.10) 
*Sex (female)       -0.70 (-1.72 to 0.33) 
*Symptoms duration (months)       0.0 (-0.01 to 0.01) 
*Baseline pain intensity (0-10)       0.50 (0.19 to 0.81) 

Pain intensity 3 months (0-10) 4.74 1.84 (-0.09 to 2.41) 1.34 (0.14 to 2.53) 0.03 0.08 (-0.76 to 1.72) 0.05 (-1.02 to 1.60)  
*Age (year)       0.07 (0.03 to 0.11) 
*Sex (female)       -0.21 (-1.22 to 0.80) 
*Symptoms duration (months)       0.0 (-0.01 to 0.01) 
*Baseline pain intensity (0-10)       0.33 (0.03 to 0.63) 

Pain intensity 6 months (0-10) 4.63 1.09 (-0.27 to 2.46) 1.49 (0.18 to 2.80) -2.54 0.14 (-1.21 to 1.50) 0.15 (-1.28 to 1.58)  
*Age (year)       0.06 (0.02 to 0.10) 
*Sex (female)       -0.45 (-1.55 to 0.65) 
*Symptoms duration (months)       0.01 (-0.0 to 0.01) 
*Baseline pain intensity (0-10)       0.41 (0.09 to 0.73) 

3B - Disability 
       

Disability 5 weeks (0-24) 5.06 3.49 (2.28 to 6.70) 6.31 (3.22 to 9.40) 0.21 -1.57 (-4.75 to 1.60) -1.91 (-5.48 to 1.66)  
*Age (year)       0.10 (0.01 to 0.19) 
*Sex (female)       -2.70 (-4.93 to -0.47) 
*Symptoms duration (months)       0.00 (-0.10 to 0.01) 
*Baseline disability (0-24)       0.76 (0.52 to 1.00) 

Disability 3 months (0-24) 4.61 5.56 (2.24 to 8.88) 6.78 (3.59 to 9.97) -4.76 -1.19 (-4.17 to 1.79) -3.46 (-6.82 to -0.09)  
*Age (year)       0.12 (0.03 to 0.21) 
*Sex (female)       -1.57 (-3.70 to 0.57) 
*Symptoms duration (months)       0.01 (0.01 to 0.02) 
*Baseline disability (0-24)       0.92 (0.64 to 1.46) 

Disability 6 months (0-24) 4.90 3.84 (0.31 to 7.36) 5.51 (2.10 to 8.09) -2.54 -2.06 (-5.50 to 1.37) -3.08 (-6.98 to 0.82)  
*Age (year)       0.10 (-0.04 to 0.21) 
*Sex (female)       -1.35 (-3.70 to 1.15) 
*Symptoms duration (months)       0.02 (0.01 to 0.03) 
*Baseline disability (0-24)       0.74 (0.48 to 1.01) 

Continues on the next page 
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Dependent Variables 
*Confounders 

Unadjusted Models Adjusted Models* 

Independent variables - classification of SBST Independent variables - classification of SBST 

3C – Global Perceived 
Effect (GPE) 

Constant Beta coefficient (95% 
CI) 

Medium risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 
High risk 

Constant Beta coefficient 
(95% CI) 

Medium risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 
High risk 

Beta coefficient 
(95% CI) 

Confounders 

GPE 5 weeks (-5 to 5) 3.19 -0.31 (-1.48 to 0.88) -1.29 (-2.43 to -0.14) 2.92 -0.32 (-1.54 to 0.91) -1.09 (-2.28 to 0.11)  
*Age (year)       -0.03 (-0.07 to 0.01) 
*Sex (female)       0.93 (-0.05 to 1.90) 
*Symptoms duration (months)       0.00 (-0.01 to 0.01) 
*Baseline GPE (-5 to 5)       0.07 (-0.09 to 0.22) 

GPE 3 months (-5 to 5) 3.16 -1.69 (-3.08 to -0.30) -2.13 (-3.46 to -0.80) 3.69 -1.22 (-2.60 to 0.17) -1.29 (-2.65 to 0.06)  
*Age (year)       -0.04 (-0.09 to 0.01) 
*Sex (female)       0.85 (-0.26 to 1.96) 
*Symptoms duration (months)       -0.01 (-0.01 to 0.01) 
*Baseline GPE (-5 to 5)       0.28 (0.11 to 0.46) 

GPE 6 months (-5 to 5) 1.97 -1.08 (-2.61 to 0.07) -1.34 (-2.81 to 0.12) 2.50 -0.69 (-2.24 to 0.87) 0.70 (-2.22 to 0.83)  
*Age (year)       -0.03 (-0.08 to 0.02) 
*Sex (female)       0.49 (-0.75 to 1.75) 
*Symptoms duration (months)       -0.01 (-0.01 to 0.01) 
*Baseline GPE (-5 to 5)       0.21 (0.02 to 0.41) 

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; CI - confidence interval; GPE – Global Perceived Effect; 
The low risk of the SBST was used as a reference category in all models. *Adjusted variable as a possible confounder in model. 
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The last objective of this study was answered in Table 4 that presents the mean 

between-group differences (95% CI) of the outcomes of the comparison between the risks 

of poor prognosis at all time points. There are no statistically significant differences for 

pain intensity and global perceived effect. On the other hand, patients classified as high 

risk had a greater reduction of symptoms when compared to patients classified as low risk 

and medium risk (with the exception of the 5-week comparison of high versus medium 

risk). In addition, the medium risk subgroup had a greater reduction of disability 

symptoms when compared to low risk only at the 5-week assessment (mean difference 

2.70 points; 95% CI 5.39 to 0.15). 

 

 
 

 
  

Table 4. Mean between-group difference (95% CI); p value for all outcomes in each time point (n=148). 

Outcomes High risk vs Low risk High risk vs Medium risk Medium risk vs Low risk 

Pain intensity (0-10)   
Baseline    
5 weeks 1.13 (-0.01 to 2.27); p=0.05 0.28 (-0.69 to 1.25); p=0.57 0.85 (2.03 to -0.34); p=0.16 
3 months 0.85 (-0.29 to 1.99); p=0.15 0.94 (-0.03 to 1.92); p=0.05 -0.09 (1.09 to -1.28); p=0.87 
6 months 0.77 (-0.38 to 1.92); p=0.19 0.72 (-0.26 to 1.70); p=0.15 0.05 (1.24 to -1.15); p=0.93 

Disability (0-24)    
Baseline    
5 weeks 3.88 (1.29 to 6.47); p<.001 1.17 (-1.03 to 3.37); p=0.27 2.70 (5.39 to 0.15); p=0.04 
3 months 3.30 (0.71 to 5.89); p=0.01 2.66 (0.43 to 4.87); p=0.01 0.64 (3.34 to -2.05); p=0.63 
6 months 4.70 (2.08 to 7.30); p<.001 2.44 (0.22 to 4.66); p=0.03 2.25 (4.96 to -0.45); p=0.10 

Global perceived effect (-5 to +5)   
Baseline    
5 weeks -0.73 (-2.29 to 0.84); p=0.36 -0.28 (-1.61 to 1.05); p=0.68 -0.44 (1.18 to -2.07); p=0.59 
3 months 0.12 (-1.44 to 1.69); p=0.87 -0.80 (-2.13 to 0.54); p=0.24 0.92 (2.55 to -0.71); p=0.26 
6 months -0.70 (-2.27 to 0.88); p=0.38 -0.98 (-2.32 to 0.36); p=0.15 0.28 (1.92 to -1.36); p=0.73 

Abbreviation: CI - confidence interval. 
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DISCUSSION 

Patients with chronic LBP were stratified according to the SBST for explore the 

purposes of this study. These patients were individually treated with exercises and manual 

therapy and were assessed over a period of six months. We found that patients classified 

as low risk in SBST have a shorter duration of symptoms and use less medication. Pain 

intensity, disability and global perceived effect were more intense in patients classified 

as high risk, followed by medium risk and finally low risk over 6 months. The SBST was 

able to predict short and medium-term disability using unadjusted predictive analyses, 

but when these analyses were adjusted for potential confounders the SBST predictive 

capacity decreases. Patients classified as high risk presented higher improvements in 

terms of disability compared to patients classified as medium or low risk of SBST, when 

they receive the same treatment.  

The interventions provided to the participants of this study (exercise and manual 

therapy) were very similar and these interventions are based upon current LBP guidelines 

to reflect the best practices in physical therapy for patients with chronic LBP.26,27 In 

addition, all patients were assessed in the same time interval and we had less than 2% loss 

of follow-up in all time-points. Given these methodological strengths, the present study 

differs from previous studies in which the sample was mixed, and the treatment sessions 

were not standardized.6,14 On the other hand, the temporal definition of chronic pain used 

in this study could be limited, with the knowledge that chronic pain is extremely complex 

and should involve a full biopsychosocial framework.28 However we followed the criteria 

used in the latest LBP Lancet series16,29,30 that provides all recommendations based upon 

symptom duration.26,31 We can highlight that this is a secondary analysis of an existing 

randomized controlled trial17,18 and the sample size calculation was not performed for this 

cohort study. These features can also be considered as a limitation for this study. 
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The risk stratification using SBST at baseline showed that the majority of patients 

from our dataset were classified as high risk.8 This finding is quite unique compared with 

previous studies in primary care,2,5,11 emergency32 and physical therapy departments6,9,14 

that found that most patients were classified as low or medium risk at baseline. It seems 

that Brazilian patients are likely to be different compared with patients from different 

countries and cultures.33,34 In general, the SBST was able to distinguish subgroups of 

patients from specific characteristics, such as the duration of symptoms and the use of 

medication. It is well known that a longer duration of symptoms predicts a worse 

prognosis in patients with LBP,12,35 however the use of medication still seems 

inconclusive as being an unfavorable prognostic factor for LBP and should be better 

studied according to the frequency and classification of these drugs. All other 

demographic characteristics investigated in our study showed no statistically significant 

difference in relation to the SBST subgroups. A study conducted in the United States36 

found no statistical difference between the SBST subgroups for all demographic 

characteristics investiged.36 Our study showed that the SBST stratified distinct subgroups 

of patients with regards to pain intensity, disability, and global perceived effect over 6 

months. These findings corroborate with previous studies that the high-risk patients 

consistently presents higher severity of symptoms compared to patients classified as 

medium and low risk for all outcomes at baseline, independent of the clinical setting 

assessed.2,12,13,36 

We built different prediction models to evaluate the predictive ability of the SBST. 

We conducted the same predictive analyses adjusting for age, sex, duration of symptoms 

and the outcome at baseline as well as unadjusted models. These adjusted analyses were 

conducted to identify if the SBST adds predictability over other baseline characteristics 

that are commonly measured during any physical therapy assessment. Our results have 
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shown that when the prediction analysis was unadjusted, the SBST was able to predict 

disability at 5 weeks, 3 months and 6 months. This finding was not surprising as there is 

some evidence that the SBST, when used in isolation, was able to predict disability in the 

long term.7,37 However, after adjustments, the SBST was able to predict disability only at 

the 3-month assessment and only for the high-risk subgroup, relative to the low risk. 

These results were also somehow expected as the best predictor of a clinical outcome is 

the same outcome measured at baseline25 and have influenced the model. In addition, our 

study also has shown that age predicted clinical outcomes at both short and medium terms. 

The duration of symptoms and sex, in turn, were identified as a poor confounder in terms 

of prediction of clinical outcomes.1  

The clinical implications of our findings show that clinicians should use the SBST 

classification, as well as age and clinical outcomes for a more precise prediction while 

assessing back pain patients. However, it seems that the SBST does not add predictive 

value to basic baseline characteristics. The SBST in isolation can predict disability in both 

short and medium terms. On the other hand, age and clinical outcomes at baseline are 

able to predict disability and pain intensity at short and medium terms. A recent 

systematic review identified that screening tools are poor as predictors, especially in 

secondary care.38  

Although we are aware that the best design for evaluating clinical improvement 

between groups would be a randomized controlled trial; this study aimed to identify the 

observed effects for each SBST subgroup from the same intervention received (physical 

therapy based on exercise and manual therapy). However, it is important to understand 

how outcomes may have been similar or different if patients were treated differently based 

on baseline SBST risk status. We identified that although the patients classified as high 

risk presented higher levels of symptoms at all time points, the high risk presented the 



 
 

59 

highest clinical improvement rate for disability, compared to the medium and low risk. 

This result was unexpected, since patients classified as high risk should preferable receive 

the addition of psychosocial components during treatment. On the other hand, as our study 

does not have a comparison group, it was not possible to control for other common 

confounders such as placebo effects, regression to the mean, polite patients, recall bias 

and natural history. Therefore, caution should be exercised in interpreting these results. 

We needed more studies to compare the effect of current physical therapy practice with 

the effect of treatment care direct by SBST in a randomized controlled trial, since this 

comparison was never performed in a low or mid-income country.2 

CONCLUSION 

The SBST can be used to stratify baseline characteristics in patients with chronic 

LBP seeking care in a physical therapy department. The clinical outcomes were different 

between SBST subgroups over 6 months. The SBST was able to predict disability in both 

short and medium terms using unadjusted analyses. In terms of pain intensity and global 

perceived effect, the results were inconsistent. The SBST does not add predictive value 

to basic baseline characteristics as age, sex, duration of symptoms and the initial outcome. 

Patients classified as high risk were the ones who experienced the best outcomes after 

receiving exercises and manual therapy.  
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 ! STUDY DESIGN: Preplanned secondary analy-
sis of a randomized clinical trial.

 ! BACKGROUND: The STarT Back Screening Tool 
(SBST) was developed to screen and to classify 
patients with low back pain into subgroups for the 
risk of having a poor prognosis. However, this clas-
sification at baseline does not take into account 
variables that can influence the prognosis during 
treatment or over time.

 ! OBJECTIVES: (1) To investigate the changes in 
risk subgroup measured by the SBST over a period 
of 6 months, and (2) to assess the long-term 
predictive ability of the SBST when administered at 
different time points.

 ! METHODS: Patients with chronic nonspecific 
low back pain (n = 148) receiving physical therapy 
care as part of a randomized trial were analyzed. 
Pain intensity, disability, global perceived effect, 
and the SBST were collected at baseline, 5 weeks, 
3 months, and 6 months. Changes in SBST risk 
classification were calculated. Hierarchical linear 
regression models adjusted for potential confound-
ers were built to analyze the predictive capabilities 

of the SBST when administered at different time 
points.

 ! RESULTS: A large proportion of patients 
(60.8%) changed their risk subgroup after receiv-
ing physical therapy care. The SBST improved 
the prediction for all 6-month outcomes when 
using the 5-week risk subgroup and the difference 
between baseline and 5-week subgroup, after 
controlling for potential confounders. The SBST at 
baseline did not improve the predictive ability of 
the models after adjusting for confounders.

 ! CONCLUSION: This study shows that many 
patients change SBST risk subgroup after receiving 
physical therapy care, and that the predictive 
ability of the SBST in patients with chronic low 
back pain increases when administered at different 
time points.

 ! LEVEL OF EVIDENCE: Prognosis, 2b. J Orthop 
Sports Phys Ther 2017;47(5):314-323. Epub 29 Mar 
2017. doi:10.2519/jospt.2017.7199

 ! KEY WORDS: assessment, low back pain, 
prognosis, STarT Back Screening Tool

The prognosis of low back pain (LBP) can be influenced by a 
number of characteristics12,23,41 (also known as prognostic 
factors). These prognostic factors can be classified as modifiable 
(eg, pain intensity and depression) or nonmodifiable (eg, 

age and sex).12 To determine strategies to identify modifiable factors 
that predict the prognosis of LBP, Hill and colleagues21 developed 
an instrument called the STarT (Subgroups for Targeted Treatment)

Back Screening Tool (SBST). The SBST 
aims to screen and stratify patients 
with LBP into 1 of 3 possible subgroups 
for risk of chronicity (low, medium, or 
high) and thus predict the prognosis 
of these patients.26 The SBST has been 
translated and adapted to several lan-
guages,1,4,6,10,11,20,21,24,27,29-31,38,39 allowing the 
evaluation of the predictive ability of the 
instrument in different cultures.

Most studies that evaluated the 
predictive capabilities of the SBST7,16-

18,21,22,25,32,33,36 administered the instru-
ment only at baseline to predict clinical 
outcomes in a future evaluation.7,8,31,32 
There have been only a few studies in 
which the SBST was administered at 2 
time points to determine whether the 
patients changed subgroups and whether 
there was a difference when administer-
ing the SBST before or after treatment 
to predict future clinical outcomes.8,34,42 
Because the SBST consists only of modi-
fiable prognostic factors, these studies8,42 
showed that changes occur in patients 
with LBP after receiving treatment. 
These changes affect the SBST subgroups 
and, consequently, the prognosis of these 
patients.8,42 Furthermore, 2 studies show 
that, when administering the SBST be-
fore and after treatment, it is possible to 
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groups in the clinical trial, the applica-
tion of Kinesio Taping did not influence 
the results of this study.2 Therefore, the 
patients were treated as a single cohort in 
these analyses. Furthermore, the physical 
therapist and the rater were blinded with 
regard to the SBST subgroups.

Measures
To assess the patients, the following 
measures were used: (1) demographic, 
clinical, and anthropometric data; (2) 
numeric pain-rating scale (NPRS)13; (3) 
Roland-Morris Disability Questionnaire 
(RMDQ)13,14,35; (4) Global Perceived Ef-
fect scale (GPE)13; and (5) SBST.39 The 
NPRS, RMDQ, GPE, and SBST instru-
ments were administered at all assess-
ments (baseline, 5 weeks, 3 months, and 
6 months).
Demographic, Clinical, and Anthropo-
metric Data The characteristics of the pa-
tients were collected through a structured 
questionnaire prepared for the study. 
This questionnaire contains questions 
related to demographic and anthropo-
metric data, as well as information on the 
clinical status of the participants, such as 
use of medication, physical activity level,28 
educational level, previous history of back 
pain, and duration of symptoms.
Pain Intensity: NPRS The NPRS evalu-
ates the level of severity of pain perceived 
by the patient using an 11-point scale 
(ranging from 0 to 10), where 0 is “no 
pain” and 10 is “worst possible pain.” The 
patients were asked to report the level 
of intensity of pain based on the last 7 
days.13

Disability: RMDQ The RMDQ is a 
widely used instrument in research and 
clinical practice for the assessment of dis-
ability associated with LBP.40 It consists 
of 24 statements that describe activities 
of daily living that patients have difficulty 
performing due to LBP.14,35 The patients 
were instructed to check the statements 
that described their status on the day of 
the assessment. The total score is the sum 
of the number of checked items, ranging 
from 0 to 24. The higher the score, the 
greater the disability.

Patients
The study included 148 patients of both 
sexes, aged 18 to 60 years, who were seek-
ing treatment for chronic nonspecific 
LBP (lasting 3 months or more), with or 
without referred pain to the lower limbs. 
Patients were excluded if they were preg-
nant or had serious spinal pathologies, 
radicular spinal conditions, severe car-
diorespiratory diseases, or contraindica-
tions to physical exercise according to 
the guidelines of the American College of 
Sports Medicine.5

Procedures
During data collection, all patients who 
were referred to the hospital’s outpatient 
physical therapy department to treat 
chronic nonspecific LBP were screened 
by the supervising assessor. The asses-
sor verified whether the patients were 
eligible in accordance with the above-
described criteria. The eligible patients 
were asked to sign an informed-consent 
form if they were in agreement with the 
information provided. Then, the asses-
sor collected the data for the initial as-
sessment and admitted the patient to the 
physical therapy service. The patients 
were reassessed after 5 weeks of treat-
ment (5-week assessment), then in the 
medium and long term (3-month and 
6-month assessments, respectively).

Interventions
All patients included in this study re-
ceived physical therapy care, including 
general and specific exercises for the lum-
bar spine and manual therapy techniques. 
The treatment received was standardized 
in terms of the number of sessions and 
the interventions used. The decision to 
use 1 or more resources was pragmatic, 
such that the physical therapist chose 
the procedures to be adopted at each ses-
sion based on clinical reasoning. Patients 
were provided with 10 sessions of physi-
cal therapy, at a frequency of twice a week 
for 5 weeks. Half of the patients were 
randomized to receive Kinesio Taping37 
in addition to the aforementioned mea-
sures. As there was no difference between 

increase the ability of the SBST to pre-
dict pain and disability after 6 months.8,42 
However, the magnitude of these changes 
to predict future prognosis has not been 
extensively investigated.

It is not known whether these find-
ings, related to the predictive ability of 
the SBST when assessed at different time 
points, are replicable in different coun-
tries with differing health systems, or 
in a more homogeneous population in 
terms of duration of symptoms and treat-
ment.8,42 There is also a need to investigate 
the replicability of the prediction models 
already described in the literature.9 There-
fore, our objectives were, first, to describe 
the changes that occur in the SBST clas-
sification over 6 months in patients with 
chronic LBP who received 5 weeks of 
physical therapy treatment as participants 
in a randomized clinical trial, and, second, 
to test the improvement of the long-term 
predictive capability of the SBST when 
administered at different time points for 
the outcomes of disability, pain, and glob-
al perceived effect, following the statistical 
model described in the literature.8

METHODS

Study Design

The present study, a prospective 
cohort study with a 6-month follow-
up, was a preplanned secondary 

analysis of a randomized clinical trial.2,3 
Patients were evaluated in an initial as-
sessment and after 5 weeks, 3 months, 
and 6 months. The original clinical trial 
did not identify any between-group dif-
ference for all primary outcomes2; there-
fore, it is unlikely that the effects of these 
interventions would influence the results 
of this cohort.

Ethics Committee Approval
The study was conducted at the physical 
therapy department of Hospital Santa 
Isabel-Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, Brazil, and 
was approved by the Ethics Committee 
of Universidade Cidade de São Paulo 
(CAAE 14386513.4.0000.0064).
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SBST to predict clinical outcomes in pa-
tients with chronic nonspecific LBP in 
the long term, we constructed 9 hierar-
chical linear regression models. Among 
the 9 models, we constructed 3 models 
for each outcome analyzed, that is, 3 
models for disability (RMDQ), 3 models 
for pain (NPRS), and 3 models for global 
perceived effect (GPE).

To construct each hierarchical lin-
ear regression model, the analysis was 
performed in 2 blocks. In block 1, the 
dependent variable was the total score 
of the RMDQ, NPRS, or GPE assessed 
at 6 months, adjusted for age, duration 
of symptoms, sex, and total score on the 
same instrument in the initial assess-
ment. Block 1 was the same in all mod-
els, with changes only to the total score 
of the instrument according to the ana-
lyzed outcome. For the construction of 
block 2, we used the same variables as 
those in block 1, but we added as an inde-
pendent variable the SBST classification 
(low, medium, or high risk), being differ-
ent for each model: for model 1, we used 
the SBST classification at baseline; for 
model 2, we used the SBST classification 
at 5 weeks; and for model 3, we used the 
difference between baseline and 5 weeks.

Dummy variables15 were created to en-
code the SBST subgroups (low, medium, 
and high risk), with the low-risk group 
as the reference group, and to encode the 
change categories (improved, worsened, 
and stable), with the “improved” category 
as the reference group. The software pro-
gram SPSS Version 19.0 (IBM Corporation, 
Armonk, NY) was used for all analyses.

RESULTS

A total of 198 patients with LBP 
who sought treatment at the 
physical therapy department were 

screened from June 2013 to November 
2014. Of these, 50 were ineligible accord-
ing to the study’s inclusion and exclusion 
criteria or declined to participate. There-
fore, the study included 148 patients; in 
the initial SBST assessment, 20.9% of pa-
tients were classified as low risk, 35.1% 

The change in SBST classification 
was analyzed at 3 different time points: 
between the baseline and 5-week assess-
ments, between the 5-week and 3-month 
assessments, and between the 3-month 
and 6-month assessments.

Predicting Clinical Outcomes 
in the Long Term
To answer the second objective of this 
study and replicate the statistical model 
proposed by Beneciuk et al,8 we tested the 
predictive capabilities of the SBST when 
administered at 2 different time points, 
as well as changes between these time 
points.
1. Capability of the SBST administered 

at the initial assessment to predict 
disability, pain, and global perceived 
effect in the long term (6 months)

2. Capability of the SBST administered 
at the 5-week assessment (posttreat-
ment) to predict disability, pain, and 
global perceived effect in the long 
term (6 months)

3. Capability of the SBST, taking into 
account the difference between the 
2 assessments (baseline and after 5 
weeks), to predict disability, pain, 
and global perceived effect in the long 
term (6 months)

Statistical Analysis
The normality of the data was analyzed 
by visual inspection of histograms. To 
describe the characteristics of the sample 
and the SBST classification in all assess-
ments, we calculated the means and stan-
dard deviations for continuous variables 
and absolute numbers and percentages 
for categorical variables.
Change in SBST Subgroup Classification  
To evaluate the stability or change in 
SBST classification, we calculated the 
percentage of patients who changed clas-
sification between assessments. In addi-
tion, we calculated the percentages of 
patients who improved, remained stable, 
or worsened in their risk rating for each 
SBST subgroup.
Long-Term Prediction of Clinical Out-
comes To evaluate the capability of the 

Global Perceived Effect Scale The GPE 
scale assesses the patient’s perception of 
overall improvement compared to the on-
set of symptoms. This 11-point numeric 
scale, which ranges from –5 (extremely 
worse) to 0 (no changes) to 5 (complete-
ly recovered), measures global perceived 
effect by asking the following question: 
“Compared to the beginning of this epi-
sode of low back pain, how would you de-
scribe your back today?” Higher scores on 
the GPE scale indicate better recovery.13

The SBST The SBST39 screens and clas-
sifies patients with LBP into subgroups 
of risk (low, medium, or high) for an un-
favorable prognosis related to disability.21 
The SBST consists of 9 items describing 
the prognostic factors of pain, disability, 
bothersomeness, pain catastrophizing, 
fear, anxiety, and depression. Patients are 
instructed to answer if they agree or dis-
agree, and each affirmative answer adds 
1 point to the total score. The ninth item 
is a 5-point Likert scale in which the first 
3 options are not scored and the remain-
ing options are worth 1 point each. In or-
der to classify patients into different risk 
subgroups, 2 independent scores must be 
calculated: a total score that ranges from 
0 to 9 points and a psychosocial score 
(items 5 through 9) that ranges from 0 
to 5 points. Patients who score from 0 to 
3 points are classified as having low risk. 
Patients who score more than 3 points in 
the total score but fewer than 4 points in 
the psychosocial subscale are classified as 
medium risk. Finally, patients who score 
4 or 5 points in the psychosocial scale are 
classified as high risk.
Categories of SBST Changes To answer 
the first objective of this study, 3 catego-
ries were created to evaluate the changes 
in the SBST subgroups, as proposed by 
Beneciuk et al8: (1) improved, defined 
as a change from high to medium risk, 
from high to low risk, or from medium 
to low risk; (2) stable, defined as no 
change in subgroup (low or medium); 
(3) worsened, defined as a change from 
low to high or medium risk, change from 
medium to high risk, or no change from 
high risk.
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were classified as medium risk, and 
43.9% of patients were classified as high 
risk (FIGURE). After 5 weeks, all patients 
were reassessed, and most (62.8%) were 
classified as low risk. At the 3-month as-
sessment, 146 patients were evaluated, 
and about half (50.7%) were classified 
as low risk. After 6 months, 145 patients 
were assessed, and 51% were classified as 
low risk (FIGURE).

TABLE 1 shows the demographic and 
anthropometric characteristics of all 
patients in the initial assessment. The 
sample was composed predominantly of 
female patients, with a mean age of 49 
years. These patients typically had mod-
erate to high levels of pain, disability, and 
global impression of recovery.

TABLE 2 shows the numbers and per-
centages for each SBST subgroup in all 
assessments. In addition, TABLE 2 shows 
the numbers and percentages of stable 
patients between assessments. A propor-
tion of 60.8% of patients changed sub-
groups between baseline and 5 weeks. 
However, 74.5% of patients did not 
change subgroups between the 3-month 
and 6-month assessments. It was ob-
served that the most stable subgroup 
was low risk (90.3% remained stable 
after 5 weeks of physical therapy care). 
The medium-risk subgroup showed the 
highest percentage of instability at all 
assessments. Between baseline and 5 
weeks, 75.0% of the medium-risk pa-
tients changed to either low or high risk. 
Additional information for each risk sub-
group can be seen in TABLE 2.

TABLE 3 shows the categories of SBST 
changes for patients who improved, 
worsened, or remained stable between 
the assessments. It was observed that 
between baseline and 5 weeks, more 
than half of patients (54.7%) improved, 
with 21.6% of this group representing 
patients who improved from high to low 
risk. The only change that did not occur 
was a worsening of patients from low 
risk to high risk between baseline and 
5 weeks. All other changes occurred in 
at least 1 patient. The highest percent-
age of improvement (22%) in this period 

Assessed patients,
n = 198

Included patients,
n = 148

Ineligible patients, n = 50
• Refused to participate or did 

not meet the inclusion criteria

Patients classified 
using the SBST

Low risk, 
n = 31 (20.9%)

Medium risk, 
n = 52 (35.1%)

High risk, 
n = 65 (43.9%)

Patients classified 
using the SBST

Low risk, 
n = 93 (62.8%)

Medium risk, 
n = 32 (21.6%)

High risk, 
n = 23 (15.5%)

Patients classified 
using the SBST

Low risk, 
n = 74 (50.7%)

Medium risk, 
n = 37 (25.3%)

High risk, 
n = 35 (24%)

Patients classified 
using the SBST

Low risk, 
n = 74 (51%)

Medium risk, 
n = 28 (19.3%)

High risk, 
n = 43 (29.7%)
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FIGURE. Flow of participants through the study. Abbreviation: SBST, STarT Back Screening Tool.
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was from the medium-risk to low-risk 
subgroup. The largest proportion of pa-
tients worsened between 5 weeks and 3 
months (36.3% of patients), of whom 
12.3% changed their classification from 
low to medium risk.

TABLE 4 shows the SBST prediction 
models for long-term clinical outcomes. 
This table is divided into 3 parts: (1) re-
gression models to predict the outcome of 
disability, (2) regression models to predict 
the outcome of pain, and (3) regression 
models to predict global perceived effect.

Model 1, which examined the baseline 
risk category, was the only model in which 
the SBST was not capable of predicting 
any of the clinical outcomes in the long 
term (6 months) after adjusting for sex, 
age, duration of symptoms, and the total 
score of the clinical outcome in the initial 
assessment. All other models were able 
to predict the outcome, except for model 
3, which was unable to predict change in 
the stable classification between base-
line and 5 weeks and disability, pain, and 
global perceived effect. The model with 
the greatest improvement between block 
1 and block 2 in percentage of variation 
in the outcome explained was model 2 (5-
week SBST category). For the outcome of 
disability (TABLE 4, model 2), the SBST at 
5 weeks improved the explanation of the 

 

TABLE 1 Sample Characteristics (n = 148)

Abbreviations: GPE, Global Perceived Effect scale; NPRS, numeric pain-rating scale; RMDQ, Roland-
Morris Disability Questionnaire.
*Values are mean ± SD unless otherwise indicated.
†Values are median and interquartile range.
‡Any physical activity at least 3 times a week.
§Negative values on the GPE represent clinical worsening and positive values represent clinical 
improvement.

Variable Value*

Sex, n (%)

Male 42 (28.4)

Female 106 (71.6)

Age, y† 49 (19.0)

Duration of symptoms, mo† 48 (107)

Weight, kg 71.4 ± 13.3

Height, m 1.64 ± 0.1

Body mass index, kg/m2 26.6 ± 4.7

Use of medication, n (%) 73 (49.3)

Opioids 9 (6.1)

Simple analgesics 43 (29.1)

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 21 (14.2)

Recent episode of low back pain, n (%) 37 (25.0)

Physically active, n (%)‡ 39 (26.4)

Smoker, n (%) 20 (13.5)

Sick leave, n (%) 10 (6.8)

Receives compensation for leave, n (%) 4 (2.7)

Leg pain, n (%) 93 (62.8)

Pain intensity (NPRS, 0-10) 7.5 ± 1.7

Functional disability (RMDQ, 0-24) 13.5 ± 5.8

Global perceived effect (GPE, –5 to +5)§ –1.6 ± 3.0

 

TABLE 2
Proportion of Patients Who Changed or Remained Stable  

in the SBST Classification at All Time Points

Abbreviation: SBST, STarT Back Screening Tool.
*Values are n (%).

Time Point/SBST Classification Patients, n Patients Who Changed Classification* Patients Who Did Not Change Classification*

Between baseline and 5-wk assessment 148 90 (60.8) 58 (39.2)

Low risk 31 3 (9.7) 28 (90.3)

Medium risk 52 39 (75) 13 (25)

High risk 65 48 (73.8) 17 (26.2)

Between 5 wk and 3 mo 146 51 (34.9) 95 (65.1)

Low risk 93 25 (26.9) 68 (73.1)

Medium risk 31 18 (58.1) 13 (41.9)

High risk 22 8 (36.4) 14 (63.6)

Between 3 mo and 6 mo 145 37 (25.5) 108 (74.5)

Low risk 74 10 (13.5) 64 (86.5)

Medium risk 37 21 (56.8) 16 (43.2)

High risk 34 6 (17.6) 28 (82.4)
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tribution of the high-risk SBST group at 4 
weeks (β = 0.26, P = .001) as well as of the 
medium-risk group at 4 weeks (β = 0.15, 
P = .048).8

The findings of the present study 
corroborate almost all of the results of 
Beneciuk et al.8 Both studies showed 
major changes in relation to the SBST 
subgroups, with more than half of the 
patients changing subgroups after receiv-
ing physical therapy care. In this study, 
between pretreatment and posttreat-
ment, the patients classified as low risk 
at baseline were the most stable. In con-
trast, the patients classified as medium 
risk showed the highest percentages of 
subgroup change, confirming the pattern 
found by Beneciuk et al.8 However, the 
present study is the first to describe the 
changes in SBST subgroups over a period 
of 6 months with assessments at 3 differ-
ent time points. The changes described 
between the 5-week and 3-month as-
sessments and between the 3-month and 
6-month assessments were also analyzed. 
There was no physical therapy treatment 
between these assessments, and the 
change patterns were the opposite, with 
more than half of the patients remaining 
stable. Nevertheless, the pattern of stabil-
ity of the subgroups remained the same, 

ing care in an American secondary care 
center. These patients were assessed at 
baseline and after 4 and 26 weeks. After 
4 weeks of physical therapy treatment, 
48.8% of patients improved, 40.6% re-
mained stable, and 10.6% got worse with 
regard to the SBST classifications.8 These 
categories were created by the authors in 
order to standardize the assessments of 
change among the SBST classifications. 
A total of 6 regression models were built 
to determine the predictive ability of the 
SBST in terms of pain (3 models) and dis-
ability (3 models) at 6 months. All models 
were adjusted for baseline data, sex, age, 
and duration of symptoms. With regard 
to the prediction of pain intensity, only 
the model that tested the SBST at 4 weeks 
explained an additional variance of 5.9% 
(P = .028) in 6-month scores, providing a 
unique contribution of the SBST high-risk 
group at 4 weeks (β = 0.22, P = .028). The 
SBST was able to improve the prediction 
of disability in all 3 models (intake SBST 
categorization, 4-week SBST categoriza-
tion, 4-week SBST change pattern). The 
best model for disability was the one that 
used the classification at 4 weeks, with 
an explained additional variance of 6.8%  
(P = .002) in 6-month Oswestry Disabil-
ity Index scores, providing a unique con-

long-term disability outcome by 12.6%. 
All estimates are shown in TABLE 4.

DISCUSSION

This secondary analysis aimed to 
describe the changes that occur 
in the SBST classification over a 

6-month period and to test the predic-
tive ability of administering the SBST 
at different time points in patients with 
chronic LBP who received physical thera-
py treatment. After physical therapy care, 
more than half of the patients changed 
SBST subgroups, and most of these im-
proved. However, after 3 and 6 months, 
more than half of the patients remained 
stable in their subgroups. Regarding the 
predictive ability of the SBST, the baseline 
score was not able to predict long-term 
outcomes for pain intensity, disability, or 
global perceived effect. It was possible to 
improve prediction of these outcomes by 
adding the SBST at different time points 
(5 weeks or change from baseline to 5 
weeks) to prediction models.

The regression models described in 
this study followed the statistical model 
proposed by Beneciuk et al8 in a study 
that included data from a consecutive 
sample of 123 patients with LBP seek-

 

TABLE 3 Direction of Change in SBST Categories at Each Time Point*

Abbreviation: SBST, STarT Back Screening Tool.
*Values are n (%).
†Patients who remained in the high-risk classifications were categorized as worsened.8

Categories of SBST Changes Change 1: Baseline to 5 wk (n = 148) Change 2: 5 wk to 3 mo (n = 146) Change 3: 3 mo to 6 mo (n = 145)

Total improved 81 (54.7) 12 (8.2) 15 (10.3)

Medium to low 33 (22.3) 4 (2.7) 9 (6.2)

High to low 32 (21.6) 2 (1.4) 1 (0.7)

High to medium 16 (10.8) 6 (4.1) 5 (3.4)

Total stable 41 (27.7) 81 (55.5) 80 (55.2)

Low to low 28 (18.9) 68 (46.6) 64 (44.1)

Medium to medium 13 (8.8) 13 (8.9) 16 (11)

Total worsened† 26 (17.6) 53 (36.3) 50 (34.5)

Low to medium 3 (2) 18 (12.3) 7 (4.8)

Low to high 0 (0) 7 (4.8) 3 (2.1)

Medium to high 6 (4.1) 14 (9.6) 12 (8.3)

High to high 17 (11.5) 14 (9.6) 28 (19.3)
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for the outcome of pain across all SBST 
assessment time points. These results 
corroborate the purpose for which the 
instrument was developed,21 that is, to 
predict disability, and corroborate previ-

with the medium-risk subgroup being the 
most unstable and the low-risk subgroup 
being the most stable.

One of the aspects analyzed in this 
study was the predictive capability of the 

 

TABLE 4
Prediction Models Using the SBST at  

Different Time Points for Different Outcomes*

Abbreviations: GPE, Global Perceived Effect scale; NA, not applicable; NPRS, numeric pain-rating scale; RMDQ, Roland-Morris Disability Questionnaire; 
SBST, STarT Back Screening Tool.
*Three hierarchical regression models for each outcome were analyzed using different time points (ie, baseline and at 5 weeks), as well as the differences between 
baseline and 5 weeks. All models were adjusted for age, sex, duration of symptoms, and the total score of the outcome itself at baseline. For models 1 and 2, the 
low-risk category was the reference group. For model 3, the improved category was the reference group.
†Values in parentheses are 95% confidence interval.
‡To predict disability at 6 months using RMDQ scores (0-24).
§SBST classification at baseline.
‖This acronym was used when the P value was greater than .05.
¶SBST classification at 5 weeks.
#Change in classification between baseline and 5-week assessments.
**To predict pain at 6 months using the NPRS scores (0-10).
††To predict global perceived effect at 6 months using the GPE scores (–5 to +5).

Variable/Model/Statistic Block 1 Block 2
Change in Variation Explained  

From Block 1 to Block 2 SBST Classification Beta† P Value

Regression model RMDQ‡

Model 1§

R 2 30.4% 31.2% 0.8% (P = .43) NA‖ ... ...

Adjusted R 2 28.4% 28.3%

Model 2¶

R 2 30.4% 43.0% 12.6% (P<.001) High risk 7.65 (4.51, 10.80) <.001

Adjusted R 2 28.4% 40.6% Medium risk 5.73 (3.11, 8.36) <.001

Model 3#

R 2 30.4% 38.5% 8.2% (P<.001) Worsened 6.28 (3.37, 9.19) <.001

Adjusted R 2 28.4% 35.9%

Regression model NPRS**

Model 1§

R 2 17.2% 17.3% 0% (P = .97) NA‖ ... ...

Adjusted R 2 14.9% 13.7%

Model 2¶

R 2 17.2% 30.1% 12.9% (P<.001) High risk 2.87 (1.55, 4.19) <.001

Adjusted R 2 14.9% 27.1% Medium risk 2.09 (0.98, 3.21) <.001

Model 3#

R 2 17.2% 24.7% 7.4% (P = .001) Worsened 2.39 (1.11, 3.67) <.001

Adjusted R 2 14.9% 21.4%

Regression model GPE††

Model 1§

R 2 6.5% 7.2% 0.6% (P = .62) NA‖ ... ...

Adjusted R 2 3.8% 3.1%

Model 2¶

R 2 6.5% 18.7% 12.2% (P<.001) High risk –3.39 (–4.92, –1.85) <.001

Adjusted R 2 3.8% 15.2% Medium risk –1.61 (–2.94, –0.29) .02

Model 3#

R 2 6.5% 13.2% 6.7% (P = .01) Worsened –2.49 (–4.00, –0.97) .001

Adjusted R 2 3.8% 9.4%

SBST. When administered at 2 different 
time points, the instrument increased 
the predictive value of clinical outcomes 
in the long term. The highest percent-
age of improvement in prediction was 
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The present study followed the sta-
tistical model used by Beneciuk et al8 in 
order to allow comparisons between dif-
ferent populations. All methodological 
care was taken to achieve this. The pa-
tients were divided into 3 categories of 
changes, as described by Beneciuk et al,8 
to avoid discrepancies in the analysis. It 
was also possible to control some meth-
odological factors that Beneciuk et al8 
presented as limitations. In the present 
study, the number of sessions provided 
for physical therapy care was standard-
ized, the sample was controlled in terms 
of the duration of the symptoms of LBP, 
and only patients with chronic nonspe-
cific LBP were included. Another meth-
odological factor that was controlled 
in this study was the type of the physi-
cal therapy treatment, which included 
only exercises and manual therapy. De-
spite the standardized interventions, 
the treatment was pragmatic to reflect 
clinical practice. Finally, although health 
care systems and clinical presentation of 
patients from the United States and Bra-
zil are different, the results were quite 
similar, which shows that the SBST can 
be very useful in different health care 
settings.

In general, the results of this study 
show the clinical utility of the SBST and 
its capability to predict the prognosis of 
patients who seek physical therapy treat-
ment, if the instrument is reapplied after 
treatment. It is possible to see that admin-
istering the SBST at baseline does not add 
predictive information when controlling 
for various confounders, but administer-
ing it at other time points adds predictive 
capability in the long term, even when ad-
justed for confounding. This result shows 
the potential usefulness of this instru-
ment in the field of physical therapy, given 
that patients are typically monitored for a 
period of time. Moreover, by administer-
ing the SBST at different time points, it 
may be possible to monitor patients with 
LBP and detect clinical changes after 
physical therapy care. We believe that it 
is possible to identify changes in SBST 
classification and to provide the best 

ous findings.7,16-18,32 The assessment with 
the highest predictive value for all 3 out-
comes in this study was the 5-week SBST 
assessment (ie, immediately after treat-
ment). These results confirm the find-
ings from Beneciuk et al,8 showing that 
the best time to use the SBST to predict 
outcomes at 6 months is immediately af-
ter a course of treatment. The improved 
predictive value of the 5-week SBST as-
sessment may be explained by the fact 
that it is well known that patients usu-
ally seek care only when the severity of 
symptoms is high. At this point in time, 
the probability of improvement (regard-
less of the treatment) is high due to re-
gression to the mean. Therefore, there is 
a good chance of recovery over the course 
of treatment. If the SBST is applied only 
at baseline, it is possible that unnecessary 
additional psychosocial treatment may be 
delivered to patients categorized as high 
risk, who are likely to improve regardless. 
Therefore, use of the SBST as an ongo-
ing monitoring tool throughout physical 
therapy treatment may reduce overtreat-
ment of psychological risk factors and, 
consequently, unnecessary costs to the 
health system.

In the literature, most studies7,8,31,32 
were able to predict disability in the long 
term by administering the SBST in the 
initial assessment, unlike the findings of 
the present study. This difference may be 
explained by means of adjustments in the 
linear regression models. Unlike other 
studies,17,22,23 we constructed predictive 
models while adjusting the analysis to 
the baseline values for age, sex, duration 
of symptoms, and the baseline score of 
the outcome measure. Thus, we did not 
expect a significant influence of the SBST, 
given that the best predictor of a future 
outcome for LBP is the outcome’s baseline 
value.19 However, the study by Beneciuk 
et al8 performed analyses with these same 
adjustments and was able to predict dis-
ability in the long term. It is worth noting 
that the present study uses the same sta-
tistical model, but in a distinct population 
and controlling some additional method-
ological factors mentioned above.

intervention accordingly by identifying 
patients who may need more care after 
allowing initial changes to occur with the 
initiation of treatment. Our findings cor-
roborate previous studies that also used 
the SBST in patients receiving physical 
therapy care.7,8 Moreover, a recent study42 
found that the SBST can also be consid-
ered an outcome measure in primary care 
patients with LBP. The SBST may also be 
useful as an outcome measure in physi-
cal therapy. However, more studies are 
needed to confirm this hypothesis.

As this study was a preplanned sec-
ondary analysis of a randomized clinical 
trial,2,3 a sample calculation was not car-
ried out for the prediction analysis, which 
may be a limitation of our study. Another 
possible limitation of this study was the 
exclusion of potentially eligible patients, 
because 2 of the exclusion criteria men-
tioned in the Methods (age above 60 
years and allergy to Kinesio Tape) were 
not necessary for this study but applied 
to the randomized clinical trial.2,3 Nev-
ertheless, only 3 patients were excluded 
because they were over 60 years of age, 
and 1 patient was excluded due to allergy 
to Kinesio Tape, totaling less than 3% of 
the study sample.

CONCLUSION

It was possible to detect changes in 
the risk classification of the SBST after 
physical therapy treatment, especially 

in the patients initially classified as me-
dium risk. It is important to consider this 
distinction in clinical practice because a 
change in subgroup can affect the pa-
tient’s prognosis. These results partially 
confirm the model of Beneciuk et al8 in 
relation to the predictive power of the 
SBST when administered at different 
time points in patients with LBP. !

KEY POINTS
FINDINGS: The predictive ability of the 
STarT Back Screening Tool in patients 
with chronic low back pain increases 
when administered at different time 
points.
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Abstract
Purpose (1) To analyse the clinical utility of the STarT Back Screening Tool (SBST) in emergency departments by describ-
ing changes in classification over time and; (2) to identify what would be the best time to use the SBST to predict long-term 
clinical outcomes in patients with acute nonspecific low back pain (LBP) seeking emergency care.
Methods A 6 months prospective inception cohort study was conducted. 200 participants with LBP seeking emergency 
medical treatment were included. Pain intensity, disability and SBST were collected at baseline, 6 and 26 weeks. Catego-
ries of improvement, clinical worsening, and stability were created to calculate the changes in the SBST subgroups. Linear 
regression models were built to analyse the predictive ability of SBST when applied at baseline, 6 weeks as well as changes 
in the subgroup from baseline to 6 weeks. These models were adjusted for potential confounders.
Results 45% of patients were classified as high risk of chronicity at baseline. Most patients classified as medium (86.7%) or 
high (52.4%) risk changed their risk subgroup after 6 weeks and most of them improved. The SBST improved the prediction 
for all outcomes when applied at 6 weeks (R2 = 22.1% for disability and R2 = 15.6% for pain intensity), but not at baseline.
Conclusion Most of patients seeking care in emergency departments with a new episode of acute LBP improved after 
6 weeks. The use of SBST to guide initial treatment and to predict clinical outcomes are most indicated when the instrument 
is applied after 6 weeks after presentation to emergency care.

Keywords Acute low back pain · Emergency department · STarT Back Tool · Inception cohort · Prediction models · 
Prognosis

Introduction

Low back pain (LBP) is very common [1] and is associated 
with high costs [2] and disability [3]. Although the prog-
nosis of patients with acute LBP is favourable [4, 5], many 
patients with severe LBP seek care in emergency depart-
ments (ED) [6]. EDs are known to be chaotic due to the 

amount of patients seeking care on a daily basis. 2.5 million 
patients/year visited EDs due to acute LBP in the USA [6].

To better organise chaotic services as well as to stratify 
care for patients with LBP, the STarT Back Screening Tool 
(SBST) was developed [7]. The SBST is a triage instrument 
that stratifies patients with LBP in three subgroups to receive 
different levels of care [7]. Patients can be classified in low, 
medium or high risk of unfavourable prognosis with regards 
to disability [7]. Patients classified as low risk should receive 
only general advice about their problem [8]. Medium risk 
patients should be referred to evidence-based physiotherapy 
care [8] and high-risk patients should receive both physi-
otherapy associated with cognitive behavioural therapy [8].

Although the SBST was developed to stratify and direct 
treatment shown to be effective and cheaper compared with 
current best care in primary care [7, 8], a number of stud-
ies investigated the clinical utility of the SBST in different 

Electronic supplementary material The online version of this 
article (https ://doi.org/10.1007/s0058 6-018-5586-0) contains 
supplementary material, which is available to authorized users.

 * Flávia Cordeiro Medeiros 
 flaviamedeiros.fisio@gmail.com
1 Masters and Doctoral Programs in Physical Therapy, 

Universidade Cidade de São Paulo, Rua Cesário Galeno 448, 
Tatuapé, SP 03071-100, Brazil

http://orcid.org/0000-0002-5305-8324
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00586-018-5586-0&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/s00586-018-5586-0
Flávia  Medeiros


Flávia  Medeiros�
75



2824 European Spine Journal (2018) 27:2823–2830

1 3

settings such as physiotherapy [9–12] and chiropractors 
[13–16]. These studies have shown that the SBST can be 
useful in different levels of care [9, 12]. Currently, there are 
no studies investigating the use of the SBST in EDs.

Therefore, the aim of this study was to analyse the clini-
cal utility of the SBST to stratify care in EDs by describing 
changes in SBST classification that occur over time and by 
identifying what would be the best time to use the SBST to 
predict long-term clinical outcomes.

Methods

Study design and setting

A prospective inception cohort study with a 6-month follow-
up was conducted. This study was approved by the Research 
Ethics Committee of the Universidade Cidade de São Paulo 
(CAAE: 25315713.7.0000.0064) and was conducted in EDs 
of three Brazilian public hospitals.

Participants

To be eligible, participants had to be aged between 18 and 
80 years, presenting a new episode of acute nonspecific LBP 
with or without leg pain and seeking emergency care. We 
defined a new episode of acute LBP as pain in the lower 
back lasting for more than 24 h but less than 6 weeks, and 
preceded by a period of at least 1 month without LBP [17]. 
Participants were excluded if they present any serious spinal 
pathologies (e.g., vertebral fracture, tumours, spinal infec-
tion, ankylosing spondylitis and cauda equina syndrome), as 
well as patients presenting inflammatory conditions, spinal 
stenosis, pregnancy or kidney diseases.

Interventions

All participants underwent an emergency medical care. The 
treatment was not standardized and it depended on the judg-
ment of the on-call doctor working in the ED. The doctor 
performed a routine anamnesis, physically examined and 
screened for red flags in all patients. In all cases where seri-
ous spinal pathologies or nerve root compromise was likely, 
the patient was referred for more specific tests. The interven-
tions delivered in the ED could involve education, radio-
logical examinations, prescription of medications, referral to 
physiotherapy or the association of these procedures based 
upon the patient’s presentation.

Procedures

Consecutive patients who attended EDs with LBP went 
through an evaluation process. The medical doctor performed 

a full anamnesis and physical examination during the consul-
tation; these procedures included an assessment on red flags. 
In all cases of where the probability of serious spinal patholo-
gies were likely, further examination with regards to imaging 
or laboratory tests were conducted. After this examination, 
patients with a new episode of acute nonspecific LBP were 
then invited to participate in the study and asked to sign a 
consent form if they agreed to participate. The physiother-
apist who further assessed these patients had access to the 
medical records for all potentially eligible participants. During 
the screening for eligibility, this physiotherapist checked the 
medical notes, as well as conducted a clinical neurological 
examination in patients with potential signs of nerve root com-
promise. Subsequently, a baseline assessment was performed 
face to face in which information on sociodemographic char-
acteristics, general health status, pain intensity, disability and 
the SBST subgroup classification were collected. All patients 
were contacted by telephone to perform the assessment of pain 
intensity, disability, global perceived effect and the SBST after 
6 weeks and 6 months. We called patients as many times as 
possible to achieve optional follow-up rates in all cases where 
patients were difficult to be found.

Measures

Pain intensity—Numerical Pain Rating Scale (NPRS)

The NPRS assesses the levels of pain intensity perceived by 
the patient based on the last 7 days. The scale ranges from 0 
(no pain) to 10 (worst pain possible) [18].

Disability—Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ)

The RMDQ is used to assess the level of disability associ-
ated with LBP. The RMDQ has 24 (yes/no) items related to 
common activities that patients might have difficulty due to 
LBP. The total score is determined by the sum of all posi-
tive answers. The higher the score, the higher the disability 
[18–20].

Global impression of recovery—Global Perceived Effect 
Scale (GPE)

The GPE evaluates the patient’s impression of recovery 
compared to the onset of symptoms. This 11-item Likert 
scale ranges from − 5 (extremely worst), 0 (no modifica-
tions) to + 5 (fully recovered) [18].

STarT (Subgroups Target Treatment) Back Screening Tool 
(SBST)

The SBST consists of nine items that classifies patients with 
LBP into low, medium or high risk if the patient presents 
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an unfavourable prognosis in terms of disability [7, 21, 22]. 
Each SBST item addresses a modifiable prognostic factor 
that is unfavourable, being the items 1–4 addressing physi-
cal aspects of LBP. Items 5–9 address psychosocial aspects 
related to fear, depression, catastrophizing, bothersome-
ness and anxiety, respectively. The SBST response options 
are dichotomous (agree/disagree) in which each positive 
response is scored. The ninth item of the instrument uses 
a 5-category scale as a response option, in which only the 
two last categories (very and extremely) add up one point 
in the total score.

The total score ranges from 0 to 9 points. Patients are 
classified as low risk if the sum of the total score is less than 
four points. If the total score is above three points, patients 
can be classified as medium or high risk, and what deter-
mines this classification is the sum of the subscale of the 
instrument, corresponding to items 5–9 of the instrument 
(0–5). If the sum of the subscale score is less than four, the 
patient is classified as medium risk, but if the sum is equal 
to or greater than four, the patient is classified as high risk 
of presenting an unfavourable prognosis [7, 21].

Categories of SBST subgroup changes

To describe the changes in the SBST subgroups between 
baseline and 6 weeks, three categories of change were used 
[9, 12]:

1. Improved patients who changed from high to medium 
risk, from high to low risk, or from medium to low risk.

2. Stable patients classified as low or medium risk and 
remained in the same classification.

3. Worsened patients who changed from low to high risk, 
from low to medium risk, from medium to high risk, or 
who remained at high risk.

Prediction of clinical outcomes

Long-term (6 months) predictive capability of SBST was 
investigated to predict the outcomes of pain intensity and 
functional disability from three different predictions:

1. Through the stratification of patients at baseline.
2. Through the stratification of patients after 6 weeks.
3. Taking into account the difference between baseline 

stratification and 6 weeks’ stratification (through the 
changes in categories).

Statistical analysis

We built three regression models for pain intensity and three 
models for disability as dependent variables. Each model 
was formed by two blocks. In the first block, the score of the 

outcome analysed at the 6 months follow-up was considered 
as a dependent variable, adjusted for potential confound-
ers (gender, age and outcome assessed at baseline). The 
second block was formed with the same variables, in the 
same arrangement adding only the SBST subgroups as inde-
pendent variables. All models were constructed similarly. 
However, the last variable added in block two (SBST sub-
groups) varied across all models. Each model represents a 
point in time (model 1 = subgroup stratification using SBST 
at baseline, model 2 = subgroup stratification using SBST at 
6 weeks, and model 3 = change categories). Dummy vari-
ables were created to code the SBST subgroups as well as 
to code the change in categories. The subgroup having low 
risk and the category worsening were considered as refer-
ence groups.

Results

We recruited 261 participants of whom 61 were not included 
due to chronic LBP or refusal to participate. Therefore, a 
total of 200 patients were included and completed the base-
line assessment. A total of 15 (7.5%) and 25 (12.5%) patients 
missed follow-up at 6 weeks and 6 months’ assessments, 
respectively. Just one patient went on to operative treatment 
2 months after baseline assessment at ED. The highest per-
centage of patients (45%) was classified as high risk of SBST 
at baseline. The SBST was re-applied in all patients and only 
28.6% of patients were classified as high risk at the 6 weeks’ 
assessment. When SBST was applied at 6 months, the per-
centage of high risk remained low (19.4%) as described in 
Fig. 1.

The characteristics of the participants are described in 
Table 1. Most patients (71%) sought emergency treatment 
with less than 2 weeks of the onset of symptoms. Patients 
classified as high risk tend to receive more previous sick 
leave, to be absent from work and to have more leg pain 
compared to patients classified as having medium or low 
risk. The same pattern occurs in patients who have worsened 
compared to those who have improved or become stable.

Table 2 describes the clinical characteristics of patients at 
baseline, 6 weeks and the difference between these assess-
ments. In general, patients classified as low risk have lower 
levels of pain intensity, disability and GPE compared to 
patients classified as medium or high risk. The mean pain 
intensity for low-risk patients changed from 6.2 points at 
baseline to 2.4 points at 6 weeks. The mean disability for 
high-risk patients changed from 18.6 points at baseline to 
12.4 points at 6 weeks. Finally, patients classified in wors-
ened category have the poorest outcomes, with a mean GPE 
score of − 0.7 points compared to a mean GPE score of 3.4 
points of the improved patients.
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Figure 2 shows that most of the participants were clas-
sified as high risk at baseline changed to low (28.1%) or 
medium risk subgroup (24.3%) after 6 weeks. Most of the 
patients classified as medium risk also changed subgroup 
after 6 weeks (86.7%), being 65% of them improving and 
changing to the low-risk subgroup. Of the patients classi-
fied as low risk at baseline, the majority remained stable 
in the subgroup after 6 weeks (93.1%); only two patients 
changed from subgroup to medium risk (4.6%) and one 
patient changed to high-risk subgroup (2.3%) at 6 weeks.

The SBST prediction models for long-term clinical 
outcomes are presented in Table 3. This table is divided 
into two sections: 3a (three models referring to disability) 
and 3b (three models referring to pain intensity). Overall, 
the SBST was able to predict pain intensity and disabil-
ity in the long term in all models observed, except for 
disability in Model 1 that refers to use of the SBST at 
baseline assessment. The best time to use the SBST to 
predict the pain intensity and disability was at 6 weeks 
(Model 2), in which explained 22.1 and 15.6% (p < 0.001), 

Fig. 1  Flow diagram of the 
study
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102 (55%) 

Medium risk 
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High risk 
53 (28.6%) 

Participants 
assessed 

n=261 

Ineligible participants 
n=61 

• Chronic low back pain 
• Refused to participate  
• Age above 80 years 
• Vertebral fracture 

Classification of  
SBST at baseline (n=200) 

Low risk 
46 (23%) 

Medium risk 
64 (32%) 

High risk 
90 (45%) 

Included 
n=200 

Lost to follow-up 
15 (7.5%) 

Lost to follow-up  
25 (12.5%) 

Low risk 
110 (62.8%) 

Classification of  
SBST at 6 weeks (n=185) 
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respectively, of the variability from block 1 to block 2. In 
model 3 (change between baseline and 6 weeks), both dis-
ability and pain intensity were predicted by the worsened 
category and this model explained 11.3% of the variability 

in both outcomes. The stable category (compared to those 
who improved) was able to predict only pain intensity 
score with beta coefficient of − 1.57 points (95% CI − 2.89 
to − 0.25).

Table 1  Sample characteristics of all patients, for each SBST subgroup and for change categories
Variables All patients Low risk γ Medium risk γ High risk γ Improved β Stableβ Worsened β

n=200 n=46 n=64 n=90 n=82 n=48 n=55
Gender

Female 109 (54.5) 19 (41.3) 35 (54.7) 55 (61.1) 48 (58.5) 18 (37.5) 34 (61.8)
Male 91 (45.5) 27 (58.7) 20 (45.3) 35 (38.9) 34 (41.5) 30 (62.5) 21 (38.2)

Age (years) 39.3 ± 13.16 33.5 ± 11.20 38.7 ± 13.53 42.8 ± 12.84 39.6 ± 14.19 32.5 ± 10.98 44.1 ± 11.83
Weight (kg) 73.4 ± 15.25 72.3 ± 12.22 75.2 ±18.80 72.7 ± 13.81 72.7 ± 17.57 74.1 ± 12.88 73.7 ± 13.89
Height (m) 1.67 ± 0.09 1.70 ± 0.09 1.69 ± 0.10 1.67 ± 0.10 1.67 ± 0.11 1.71 ± 0.09 1.66 ± 0.08
Education level

Primary School 61 (30.5) 5 (10.9) 17 (27.0) 39 (43.8) 22 (27.2) 5 (10.4) 26 (48.1)
High school 98 (49.5) 23 (50.0) 33 (52.4) 42 (47.2) 47 (58.0) 25 (52.1) 20 (37.0)
University 39 (19.7) 18 (39.1) 13 (20.6) 8 (9.0) 12 (14.8) 18 (37.5) 8 (14.8)

Smoker 35 (17.5) 7 (15.2) 11 (17.2) 17 (18.9) 14 (17.1) 9 (18.8) 10 (18.2)
Duration of symptoms

Up to two weeks 142 (71.0) 34 (73.9) 45 (70.3) 63 (70.0) 58 (70.7) 34 (70.8) 37 (67.3)
Three weeks 37 (18.5) 8 (17.4) 10 (15.6) 19 (21.1) 17 (20.7) 9 (18.8) 10 (18.2)
Four weeks 14 (7.0) 3 (6.5) 7 (10.9) 4 (4.4) 5 (6.1) 4 (8.3) 5 (9.1)
Five weeks 3 (1.2) 1 (2.2) 1 (1.6) 1 (1.1) 0 (0) 1 (2.1) 1 (1.8)
Six weeks 4 (2.0) 0 (0) 1 (1.6) 3 (3.3) 2 (2.4) 0 (0) 2 (3.6)

Health status
Excellent 24 (12.0) 8 (17.4) 8 (12.5) 8 (8.9) 8 (9.8) 9 (18.8) 4 (7.3)
Very good 37 (18.5) 16 (34.8) 13 (20.3) 8 (8.9) 16 (19.5) 17 (35.4) 1 (1.8)
Good 105 (52.5) 21 (45.7) 34 (53.1) 50 (55.6) 47 (57.3) 20 (41.7) 31 (56.4)
Bad 28 (14.0) 1 (3.2) 9 (14.1) 18 (20.0) 11 (13.4) 2 (4.2) 13 (23.6)
So bad 6 (3.0) 0 (0) 0 (0) 6 (6.7) 0 (0) 0 (0) 6 (10.9)

Referred leg pain 101 (50.5) 11 (23.9) 32 (50.0) 58 (64.4) 40 (48.8) 16 (33.3) 40 (72.7)
Comorbid pain in neck 49 (24.5) 8 (17.4) 16 (25.0) 25 (27.8) 19 (23.2) 8 (16.7) 20 (36.4)
Comorbid pain in shoulder 50 (25) 7 (15.2) 13 (20.0) 30 (33.3) 19 (23.2) 7 (14.6) 23 (41.8)
Previous LBP episode 138 (69) 30 (65.2) 45 (70.3) 63 (70.0) 55 (67.1) 32 (66.7) 44 (80.0)
Absence from work 15 (7.5) 1 (2.2) 4 (6.3) 10 (11.1) 7 (8.5) 1 (2.1) 6 (10.9)
Previous sick leave 29 (14.5) 5 (10.9) 7 (10.9) 17 (18.9) 11 (13.4) 4 (8.3) 13 (23.6)
Sudden onset pain 176 (88) 41 (89.1) 58 (90.6) 77 (85.6) 74 (90.2) 42 (87.5) 46 (83.6)
Exercise* 46 (23.0) 12 (26.4) 14 (21.9) 20 (22.2) 15 (18.3) 12 (25.0) 13 (23.6)
Medication 92 (46) 14 (30.4) 25 (39.1) 53 (58.9) 41 (50.0) 15 (31.3) 28 (50.9)

Continuous data are described in the table as mean (standard deviation). Categorical data are described in the table as frequency (percentage)
LBP = low back pain
a If patient performs exercises for at least 30 min, three times a week or more
γ Data from SBST subgroup classification at baseline
β Data from change categories of subgroups between baseline and 6 weeks

Table 2  Patients’ symptoms at baseline and after 6 weeks

Data described as mean (standard deviation). Negative values in the global perceived effect scale represent clinical worsening and positive val-
ues represent clinical improvement
n total number of patients

Variable Low risk (n = 46) Medium risk 
(n = 64)

High risk 
(n = 90)

Improved 
(n = 82)

Stable (n = 48) Worsened 
(n = 55)

Baseline assess-
ment

Pain intensity 
(0–10)

6.2 (2.04) 7.3 (2.22) 8.5 (1.76)

Disability (0–24) 8.5 (4.36) 16.0 (4.36) 18.6 (4.39)
6 weeks assess-

ment
Pain intensity 

(0–10)
2.4 (2.89) 4.0 (3.46) 5.9 (3.42) 3.2 (3.04) 2.7 (2.90) 8.1 (2.00)

Disability (0–24) 3.0 (4.13) 7.3 (6.99) 12.4 (8.09) 5.9 (6.14) 3.9 (5.07) 16.6 (6.17)
Global perceived 

effect (− 5 to 
+ 5)

3.3 (2.37) 2.6 (2.74) 1.2 (3.30) 3.4 (1.88) 3.3 (2.26) − 0.7 (3.16)
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Baseline 

High Risk 
n=90 

Unchanged 
n=39 (47.6%) 

Worsened 
n=39 (47.6%) 

High Risk 
n=39 (47.6%) 

Changed 
n=43 (52.4%) 

Improved 
n=43 (52.4%) 

Medium Risk 
n=20 (24.3%) 

Low Risk 
n=23 (28.1%) 

Medium Risk 
n=64 

Unchanged 
n=8 (13.3%) 

Changed 
n=52 (86.7%) 

Worsened 
n=13 (21.7%) 

High Risk 
n=13 (21.7%) 

Improved 
n=39 (65.0%) 

Low Risk 
n=39 (65.0%) 

Low Risk 
n=46 

Unchanged 
n=40 (93.1%) 

Changed 
n=3 (6.9%) 

Worsened 
n=3 (6.9%) 

High Risk 
n=1 (2.3%) 

Medium Risk 
n=2 (4.6%) 

Fig. 2  Change of subgroups between an initial evaluation and 6 weeks

Table 3  Prediction models using the SBST at different time points for different outcomes

Three hierarchical regression models for each outcome analysed. Each template is a point in time. All models were adjusted for age, gender and 
the total score of the outcome itself at baseline.
SBST STarT Back Screening Tool, NPRS Numerical Pain Rating Scale, RMDQ Roland Morris Disability Questionnaire, CI confidence interval
Bold values repersent statitical significance (p < 0.05)

SBST classification of 
the variable

Block 1 Block 2 Change from block 1 
to block 2

SBST unique contribution

Beta 95% CI p

3(a) Regression models to predict disability in 6 months using RMDQ scores (0–24)
 Model 1: SBST classification at baseline
  R2 16.6% 18.5% 1.9% (p = 0.15) High risk 3.85 (− 0.30 to 7.98) = 0.07
  Adjusted R2 15.1% 16.0% Medium risk 1.68 (− 1.97 to 5.34) =  0.37

 Model 2: SBST classification at 6 weeks
  R2 17.1% 39.3% 22.1% (p <  0.001) High risk 9.91 (7.33 to 12.48) <  0.001
  Adjusted R2 15.6% 37.3% Medium risk 5.24 (2.28 to 8.20) =  0.001

 Model 3: change in classification between baseline and 6-week assessment
  R2 22.9% 34.3% 11.4% (p <  0.001) Worsened 6.50 (3.67 to 9.32) <  0.001
  Adjusted R2 21.2% 31.9% Stable − 0.50 (− 3.84 to 2.84) = 0.77

3(b) Regression models to predict pain in 6 months using the NPRS scores (0–10)
 Model 1: SBST classification at baseline
  R2 12.2% 16.0% 3.8% (p =  0.03) High risk 1.92 (0.49 to 3.33) =  0.01
  Adjusted R2 10.7% 13.5% Medium risk 1.56 (0.18 to 2.94) =  0.03

 Model 2: SBST classification at 6 weeks
  R2 12.6% 28.2% 15.6% (p <  0.001) High risk 3.61 (2.41 to 4.81) <  0.001
  Adjusted R2 11.0% 26.0% Medium risk 2.02 (0.64 to 3.39) =  0.004

 Model 3: change in classification between baseline and 6-week assessment
  R2 17.2% 24.7% 7.4% (p =  0.001) Worsened 2.39 (1.11 to 3.67) <  0.001
  Adjusted R2 14.9% 21.4% Stable − 1.57 (− 2.89 to − 0.25) =  0.002

Flávia  Medeiros�
80



2829European Spine Journal (2018) 27:2823–2830 

1 3

Discussion

This was the first study that investigated the clinical util-
ity of the SBST in EDs. We observed that the majority 
of patients with acute LBP who sought emergency medi-
cal care were classified as having a high risk of SBST 
and presented high levels of pain intensity and disability. 
However, more than half of these patients improved their 
risk subgroup after a period of 6 weeks. The best time to 
use SBST to predict outcomes was at 6 weeks, with the 
instrument adding a higher predictive value for disability.

An important strength of our study was that, we con-
ducted an inception cohort study of consecutive patients 
with a new episode of acute LBP and who sought emer-
gency medical service in public hospitals in a mid-income 
country. On the other hand, patients did not receive strati-
fied care based upon the SBST classification and we did 
not monitor co-interventions. In addition, we had a lost 
to follow-up of 12% at 6 months and despite being within 
acceptable benchmarks [23]. This can be considered as a 
limitation of this study.

The usual pathway for back pain patients would be first 
going to primary care and the SBST was developed to strat-
ify risk classifications in primary care [7]. However, this 
instrument has been also explored for use in other settings 
[10, 16, 24]. Most of the previous studies show that regard-
less of the setting, most patients were classified as either 
low or medium risk of chronicity measured by the SBST [9, 
11, 13, 21]. This prevalence differs from our study, in which 
45% of the patients who sought EDs were classified as high 
risk. It was expected that high risk would be more preva-
lent than medium and low risk at this study, being that it is 
hypothesized that back pain patients that seek ED care could 
have more severe symptoms compared to patients from other 
settings such as physiotherapy or chiropractic. In our study, 
we can highlight that most patients classified as high risk 
changed to low or medium risk after 6 weeks, receiving a 
minimal emergency intervention. This information is impor-
tant to public health management and can reduce the costs 
associated with unnecessary referrals [8].

With regards to the predictive capacity of SBST, the 
instrument has already shown to be a good predictor of 
clinical outcomes in different cultures and health sectors 
[7, 10, 25, 26]. However, when the analyses were adjusted 
for potential confounders, this predictive value either 
decreased or disappeared in physiotherapy sectors [9, 12]. 
The SBST was able to predict pain intensity at baseline in 
the ED (even after adjusting for potential confounders), 
but explained only 3.8% of the model. This shows that the 
SBST does not add much information about patient prog-
nosis in both the emergency and physiotherapy depart-
ments when applied at baseline [9, 12].

The current version of the NICE guidelines [27] recom-
mends that physicians should use screening instruments 
such as SBST in primary health care to identify patients 
at risk of unfavourable prognosis and to adjust the man-
agement of these patients accordingly [27]. However, our 
results suggest that there is a need for caution in the use of 
SBST in the first visit in EDs. At this time, it is possible to 
identify only low-risk patients with a favourable progno-
sis and regardless of the treatment they received, most of 
them remained stable at low risk after 6 weeks. We believe 
that the public health care system would be inappropri-
ately burdened if all patients are referred for treatment 
from baseline SBST stratification. There is high quality 
evidence that patients with acute LBP have a very favour-
able prognosis within a period of 6 weeks [4, 5] and if the 
instrument’s stratification occurs after 6 weeks (when the 
prognosis curve goes into a plateau), many patients have 
already changed subgroups and public costs with treat-
ment targeting may decrease. In addition, according to the 
use of SBST as clinical prediction rule, our results show 
that the instrument is also more useful when administered 
after 6 weeks. This information corroborates with a previ-
ous study showing that repeated assessments improves the 
prediction of prognosis of LBP patients [28]. Addition-
ally, current guidelines suggest minimal intervention for 
all patients with acute LBP who seek primary health care, 
with a return of 1–2 weeks to determine if additional care 
is needed [29].

Implementation studies are needed to test the use of the 
SBST as a stratification tool in EDs. This can be done by 
applying minimal intervention for all patients and after 
6 weeks stratify these patients to appropriate treatment. It 
would be also necessary to measure the costs of this imple-
mentation, by comparing the costs of patients who were 
stratified against the existing usual ED care. In conclusion, 
most patients seeking care in EDs with a new episode of 
acute LBP improved after 6 weeks. The use of SBST for 
guiding initial treatment and to predict clinical outcomes 
are most indicated when the instrument is applied after 
6 weeks after presentation to emergency care.
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Abstract 

Study Design: Measurement property study. 

Background: The STarT (Screening and Targeted Treatment) Back Screening Tool 

(SBST) was developed to stratify patients with low back pain. After screening, patients 

are directed to receive different levels of physical therapy treatment. The SBST has also 

been tested to monitor changes in a range of modifiable prognostic factors. The current 

evidence on the responsiveness of SBST is very limited. Objectives: To test the 

responsiveness of the SBST at six weeks and six months. Methods: This is a secondary 

analysis from two previous studies that included 348 participants with nonspecific low 

back pain. All participants were assessed at baseline, six weeks and six months. To detect 

clinical changes, the SBST was compared to three one-dimensional constructs – global 

perceived effect, disability, and pain intensity. We created 15 specific predefined 

hypotheses to test the responsiveness. These hypotheses were based upon correlation, 

effect size and ROC curve tests. If 75% or more of the hypotheses were accepted, 

responsiveness was considered high. Results: Most of the hypotheses were accepted. 

Testing the SBST as a continuous score, 85.7% and 87.5% of the hypotheses were 

accepted at six weeks and six months, respectively. For medium and high-risk subgroups, 

85.7% and 87.5% of the hypotheses were accepted at six weeks and six months. The low-

risk subgroup had 43.8% hypotheses accepted at six weeks and 100% of the hypotheses 

accepted at six months. Conclusion: SBST presents high responsiveness at six weeks to 

medium and high-risk and poor responsiveness to low-risk subgroup. SBST presents high 

responsiveness to all SBST subgroups at six months. Clinicians can confidently use the 

SBST to measure changes over time in terms of subgroups.  

Level of Evidence: 1b - Clinical measurement, longitudinal  

Key words: measurement properties; responsiveness; STarT Back Tool; clinical change  
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Introduction 

The STarT (Screening and Targeted Treatment) Back Screening Tool (SBST) is 

a simple model used to provide stratified care in patients with low back pain.18,34 This 

approach using the SBST involves two stages.18,34 The first stage is used to stratify 

patients into risk subgroups of persistent disability. The second stage is used to match 

effective treatments on each of these subgroups.18,19 The matched treatment for patients 

in the low risk subgroup consists of one personalized consultation which involves advice 

and education.18,19 The matched treatment for patients in the medium risk subgroup 

includes advice, education, exercises (general and/or specific) and manual therapy, if 

necessary.18,19 In addition to the medium risk treatment package, patients in the high-risk 

subgroup should also receive psychological components on top of physical therapy 

treatment.18,19 

The SBST consists of nine items subdivided into physical prognostic factors (e.g., 

referred pain, comorbidities, and disability) and psychosocial prognostic factors (e.g., 

bothersomeness, catastrophizing, fear, anxiety, and depression).18 All of these prognostic 

factors are modifiable and associated with poor prognosis.18 Two prospective cohort 

studies found that, when the SBST is applied in patients with nonspecific low back pain 

at more than one time-point, more than half of the patients will change between subgroups 

throughout assessments.22,23 These studies indicate that the SBST has the potential to be 

used to monitor physical therapy treatment and has the capacity to highlight which 

prognostic factors have changed in each patient with acute or chronic low back pain over 

time.22,23 

In both clinical practice and research, it is important to have tools capable of 

identifying whether the patient’s clinical outcomes have changed over time and to 

measure this change. Therefore, instruments with good responsiveness are needed.13 



	 87 

According to the COSMIN (Consensus-Based Standards for the Selection of Health 

Measurement Instruments), responsiveness is defined as the ability of the tool to detect 

clinical change over time.13,25 The SBST has already been translated and adapted to more 

than 25 cultures and languages,2,35 but none of the studies tested all the measurement 

properties.35	Although the SBST was developed to screen and categorize patients for 

targeted treatments; our hypothesis is that the SBST also has the potential to measure 

clinical changes over time. Only one study conducted in Iran (i.e. using the Persian 

version of the SBST) measured the responsiveness of the SBST in patients with lumbar 

central canal stenosis.4 Since the SBST has been used in patients with LBP of any duration 

we decided test the SBST responsiveness in patients with nonspecific low back pain 

regardless of the duration of symptoms, i.e. acute or chronic patients.5,18,19,27,38 

It is necessary to test the responsiveness of the SBST with a current methodology 

based on a priori hypotheses testing, following the recommendations from COSMIN.21 

Furthermore, responsiveness of the SBST still needs to be tested in a developing country 

that presents different cultural and social aspects.15,33 Therefore, we aim to test the 

responsiveness of the SBST at six weeks and six months in a sample of patients with low 

back pain of the developing countries. Our second objective was to identify the specific 

responsiveness of the SBST for each subgroup. 

Methods 

Design 

This study on measurement properties is a secondary analysis that used pooled 

data from two previous datasets.22,23 One dataset included patients with acute LBP from 

emergency departments.23 The second dataset included patients with chronic low back 

pain from physical therapy departments.22 The data collection of these studies was 

performed sequentially from June 2013 to September 2015, and there was no time interval 
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between these studies. Both studies were approved by the Research Ethics Committee 

(CAAE: 14386513.4.0000.0064/25315713.7.0000.0064) of the Universidade Cidade de 

São Paulo. Briefly, these previous studies presented the same objectives that were: 1) to 

test the risk stratification in acute and chronic population; 2) to investigate the prediction 

of clinical outcomes; and 3) to monitor change of the patients in SBST subgroups over 6 

months.22,23 

Participants and interventions 

Participants aged between 18 and 80 years, with nonspecific low back pain and 

who were seeking treatment in public hospitals of a metropolitan area of a middle-income 

country (São Paulo, Brazil) were included. Non-specific low back pain was defined as 

pain or discomfort between the costal margins and the inferior gluteal folds with or 

without referred pain to the lower limbs.37 Patients with serious spine pathologies, 

radicular and infectious conditions, pregnancy or kidney diseases were excluded from the 

study.  

In this sample, patients were not targeted for treatment directed at each subgroup 

of the SBST. As we used two datasets, the received treatments were different depending 

on the setting that these patients were seen (i.e. emergency or physical therapy 

departments).22,23 One dataset included only patients with acute low back pain from 

emergency departments who received treatment consisting of medication and advice, for 

a period of 5 to 20 minutes.23 Additionally these patients could have exams, and/or 

referral to other health services.23 The second dataset included patients with chronic low 

back pain from physical therapy departments.22 These patients received 10 sessions of 

physical therapy treatment ranging from general and specific spinal exercises and manual 

therapy techniques.1,22 

Measures 
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STarT (Subgroups Target Treatment) Back Screening Tool - SBST 

The SBST is 9-item questionnaire that stratifies patients with low back pain into 

three risk groups (low, medium, and high) representing unfavorable prognosis regarding 

disability.18,34 After stratification, patients are referred to different levels of treatment 

based on each subgroup19. Patients classified as low risk are instructed to receive a pain 

education session, medium-risk patients are referred to physical therapy based on clinical 

practice guidelines, and for high-risk patients, psychosocial components are added to the 

physical therapy treatment.19 

The SBST is composed of nine items represented by physical and psychosocial 

prognostic factors. Based on the patient's symptoms in the last two weeks, the patient is 

asked to answer if he "agrees or disagrees" with the first eight items of the tool. Each 

affirmative answer counts one point. The ninth item includes a five-point Likert scale (not 

at all, slightly, moderately, very much, and extremely), with only the last two answer 

options adding to the final score.18,31,32 The patient is classified as being at low risk if 

he/she “agrees” with a maximum of three items in the tool. The patient is classified as 

medium risk if he/she “agrees” with more than three items in the tool, but no more than 

three psychosocial items (items 5-9). Finally, the patient is classified as high risk if he/she 

“agrees” with more than three psychosocial items (items 5-9).6 

Global Perceived Effect scale (GPE) 

The GPE evaluates the patient’s overall perception of recovery compared to the 

onset of symptoms based on their answer to the following question: "Compared to the 

beginning of this episode of low back pain, how would you describe your back today?". 

Patients were instructed to answer using an 11-point Likert scale ranging from -5 

(extremely worse) to +5 (fully recovered). Higher scores indicate better patient 

recovery.10 The Brazilian version of GPE showed a very high level of and reliability 
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[ICC2,1 = 0.90 (95% confidence interval, 0.84-0.93)]. The construct validity of the GPE 

was confirmed by significant correlations compared to the Functional Rating Index (r = -

0.37), the Patient-Specific Functional Scale (r = -0.33) and the Roland-Morris Disability 

Questionnaire (r = -0.42). No ceiling or floor effects were detected.10 

Roland Morris Disability Questionnaire - RMDQ 

The RMDQ is a 24-item questionnaire that measures the level of disability of 

individuals with low back pain. Each item corresponds to an activity that may or may not 

be associated with low back pain. Patients are asked to think about how they are feeling 

on the day of evaluation and answer all items with “yes” or “no”. The total score ranges 

from 0 to 24 points and is determined by the sum of the items marked "yes". The higher 

the score, the greater the disability.7,10,11 The Brazilian version of RMDQ showed a very 

high level of internal consistency (Cronbach's alpha = 0.92) and reliability [ICC2,1 = 0.95 

(95% confidence interval, 0.93-0.97)].11 The construct validity of the RMDQ was highly 

correlated with Functional Rating Index (r = 0.80) and was moderately correlated with 

pain intensity (r = 0.55). No ceiling or floor effects were detected.11 

Numerical Pain Rating Scale - NPRS 

The NPRS measures the intensity of pain perceived by the patient based on the 

last seven days. The assessment is performed using an 11-point Likert scale ranging from 

0 to 10, with 0 being "no pain" and 10 being "the worst possible pain".8,10 The Brazilian 

version of NPRS showed a very high level of and reliability [ICC2,1 = 0.94 (95% 

confidence interval, 0.90-0.96)]. The construct validity of the NPRS was confirmed by 

significant correlations compared to the Functional Rating Index (r = 0.63), the Patient-

Specific Functional Scale (r = -0.45) and the Roland-Morris Disability Questionnaire (r 

= 0.55). No ceiling or floor effects were detected.8,10 

Procedures  
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Consecutive patients seeking treatment in emergency departments (patients with 

acute low back pain) or in physical therapy departments (patients with chronic low back 

pain) of three public hospitals in the city of São Paulo were approached by the evaluators 

of the present study. Two research assistants stayed in the waiting room of both 

departments from Monday to Friday. These assistants approached all potentially eligible 

patients. All eligible patients received information about the study procedures and then 

signed a consent form, if they agreed to participate. During the evaluation, data on the 

demographic and anthropometric characteristics of the patients, clinical outcomes of 

disability, pain, and the classification of risk of unfavorable prognosis were collected face 

to face.  

All patients were reassessed after six weeks and after six months via phone call, 

during which data were collected on clinical outcomes regarding global perceived effect, 

disability, pain, and risk classification by the SBST.  

Responsiveness Measure 

Responsiveness was measured to determine whether the SBST, when used in 

more than one assessment, was able to detect clinical changes at six weeks and six 

months. Our primary objective of this study was to test the responsiveness using the total 

score of the SBST. This decision was made because statistical analysis using continuous 

outcomes are more precise compared to categorical data (i.e. using the categories of the 

SBST). Moreover, the total score of the SBST is used to categorize patients into the three 

groups. Our second objective was to test the responsiveness using each of the subgroups 

(low, medium and high-risk). This decision was made to identify whether, in isolation, 

all subgroups remain responsive. 

Instruments considered to have good responsiveness are the ones that are able to 

distinguish patients who have changed their health status from those who have not.25 It is 
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widely known that patients with acute low back pain are more likely to improve compared 

with patients with chronic low back pain.9 We decided to combine these two datasets 

including both patients with acute and chronic low back pain in order to have a wide 

spectrum of change (i.e. patients who have changed and patients who have not) to test 

responsiveness. 

To detect clinical changes, the SBST was compared to three one-dimensional 

constructs – global perceived effect (measured by the GPE scale), disability (measured 

by the RMDQ), and pain intensity (measured by the NPRS). These outcomes were chosen 

for comparison because they measure the clinical outcomes that are most relevant for 

patients with low back pain and are considered responsive. 7,8,30 

Two time-points were chosen to assess responsiveness: 1) at six weeks after initial 

assessment, and 2) at six months after initial assessment. The interval of six weeks was 

chosen because the prognosis of patients with acute or chronic low back pain is very 

favorable during the first six weeks,9 and most patients tend to recover in this period, 

regardless of whether they receive treatment or not.9 Furthermore, previous studies show 

that more than 50% of patients with non-specific low back pain will change classification 

according to the SBST subgroup between the initial assessment and the period after six 

weeks.22-24 In contrast, the six-month assessment was included in the study to investigate 

whether SBST can be considered responsive after a longer period of time, given that 

longitudinal studies usually assess responsiveness at six weeks and six months.13 

According to COSMIN, criterion and construct approaches should be used to 

measure responsiveness.13 Criterion approach is appropriate for situations where there is 

a gold standard for the comparison of the measured construct.13 On the other hand, 

construct approach is used when comparing the tool of interest to tools that are not 

considered gold standard. In this study, only the construct approach was used to evaluate 
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the responsiveness of the SBST because there is no tool considered the gold standard for 

comparison. To evaluate responsiveness using the construct approach, it was necessary 

to create specific a priori hypotheses and to test these hypotheses.13  

In this study, the hypotheses were initially tested to assess responsiveness for the 

SBST, using the total score for all patients. In addition, the same hypotheses were tested 

to assess the responsiveness of each subgroup of the SBST. For this, separate hypothesis 

testing was performed for the total mean score of patients classified as low, medium, or 

high risk according to the SBST (Table 1). According to the criteria of Boer et al.,12 if up 

to 75% of the hypotheses are accepted, responsiveness is considered high. If 75-50% of 

the hypotheses are accepted, the tool’s responsiveness is classified as moderate, and if 

less than 50% of the hypotheses are accepted, the responsiveness is considered poor.12 

The hypotheses tested in this study were described regarding correlation, effect size, and 

Receiver Operated Characteristics (ROC) curve tests and are specified in Table 1. 

Statistical analysis 

The normality of the data was inspected using histograms, and descriptive 

analyses were presented for the sample. All analyses were performed with the total 

sample of the study and also with the sub-samples stratified by the low-, medium-, and 

high-risk subgroups, according to the SBST. We have also conducted a sensitivity 

analysis by separating the two datasets (i.e. acute and chronic patients) to check if the 

responsiveness would be influenced by the duration of symptoms.  

Correlation - Analyses of correlation between the change scores of the SBST (i.e. 

subtracting the baseline score from the final score), with GPE scores at six weeks and six 

months were performed. Correlation analyses were also performed between the change 

score for the SBST and the change scores for the RMDQ and NPRS. Two change scores 

were considered for the correlation analyses. The first was between baseline and six 
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weeks (time-point 1), and the second was between baseline and six months (time-point 

2). Pearson or Spearman correlation coefficients were calculated depending on the 

normality of the data. Correlation strength was interpreted according to the following 

criteria: r <0.30 indicates low correlation; r> 0.30 and <0.60 indicates moderate 

correlation; and r> 0.60 indicates a strong correlation.6 

Effect size (ES) - ES was calculated to assess SBST responsiveness. ES was 

calculated with a confidence interval of 84% of the sample, because non-overlapping 84% 

confidence intervals are equivalent to a Z scores at a 0.05 level.36 The ES for the SBST 

was calculated using the mean SBST change score, between initial assessment and 

follow-ups, divided by the standard deviation of the initial SBST assessment.20 Using the 

same formula described above, the ES for the outcomes disability and pain intensity were 

also calculated for the possible comparison between the tools. For interpretation of the 

results, ES values ≤ 0.2 were considered low. ES values between 0.50 and 0.80 were 

considered moderate, and values of 0.80 or above were considered high. The higher the 

ES, the more responsive the tool is. 

Receiver Operated Characteristics Curve was calculated to show the probability 

for correct discrimination between patients who improved from those who did not 

improve. The change scores of the SBST (i.e. subtracting the initial score from the final 

score), was classified as a dependent variable for all analyses compared to the outcomes 

global perceived effect, disability, and pain intensity. For the discrimination between 

patients who improved and those who did not improve, cut-off scores were created based 

on the literature to transform continuous scores into dichotomous outcomes. This allows 

the identification of recovery indexes for each outcome. Based on previous studies, the 

cut-off score of 3 was used for the outcome global perceived effect, with patients who 

scored 3 or more being classified as "improved" and patients with scores lower than 3 



	 95 

being classified as "not improved".10 The disability outcome was dichotomized between 

"improved" if the score was less than 7 in the follow-up assessments and "did not 

improve" if the score was greater than or equal to 7 in the follow-up assessments.3,36 For 

the outcome pain intensity, an improvement above 30% between initial assessment and 

follow-up assessments was categorized as "improved". For changes less than or equal to 

30% in pain, the patient was categorized as "not improved".14,29 The analysis was based 

on the area under the curve (AUC), which theoretically varies between 0.5 (without 

discriminant accuracy) to 1.0 (perfect discriminant accuracy). All analyses were 

performed using the Statistical Package for Social Sciences - SPSS. 

Results 

A total of 464 patients with low back pain were approached at emergency and 

physical therapy departments. After screening for inclusion, 196 patients were excluded. 

We included 348 patients with acute or chronic low back pain between June 2013 to 

September 2015. After six weeks and 6 months, 95.7% and 92% of the patients were 

reassessed, respectively. The main reasons for the loss in participation at follow ups were: 

1) patients did not answer the telephone calls, even if these calls were made at different 

times of the day; or 2) patients changed their telephone number. In addition, one patient 

died to problems unrelated to low back pain. 

Table 1 presents the hypotheses formulated a priori and how many of these 

hypotheses were accepted when analyzed as a single sample or when stratified by 

subgroups of the SBST. Fifteen hypotheses were tested in this study. Seven of these 

hypotheses tested responsiveness at 6 weeks and eight of these hypotheses tested the 

responsiveness oh the SBST at 6 months. Most of the hypotheses were accepted. When 

the analyses were performed using all patients, a total of 85.7% and 87.5% of the 

hypotheses of responsiveness were accepted at 6 weeks and 6 months, respectively. These 
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results represent high responsiveness. The SBST when analyzed using the subgroups of 

patients classified as medium and high risk also presented high responsiveness (85.7% 

and 87.5% of the hypotheses were accepted at 6 weeks and 6 months). However, patients 

classified as low risk subgroup had 42.8% of accepted hypotheses at 6 weeks and were 

interpreted as having poor responsiveness. The responsiveness at 6 months in low risk 

patients was considering high with 100% of accepted hypotheses. Our sensitivity analysis 

results in either the group with acute or chronic patients were not different compared to 

the main analysis. Although the responsiveness estimates for the acute sample were 

slightly higher than the chronic sample, the proportion of accepted hypothesis remained 

above the 75% threshold. For this reason, the results of this sensitivity analysis were 

omitted from this manuscript. 
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Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect; RMDQ - Roland Morris Questionnaire; 

NPRS - Numerical Pain Rating Scale; Δ - Score variation (Initial score to Follow-up score).  

Table 1. A priori hypotheses testing to evaluate the responsiveness of the SBST compared to the GPE, RMDQ, and NPRS in 

patients with low back pain. 

n Hypotheses 
All 

patients 

Low 

risk 

Medium 

risk 

High 

risk 

1.A – Hypotheses to test 6 weeks responsiveness   

1 

The correlation between the Δ1SBST and the GPE for the follow up at six weeks will be positive 

with r > 0.40. This hypothesis is based on a previous study that investigated the correlation between 

another global measure of clinical improvement with the SBST and showed a moderate 

correlation38. 

Yes No Yes Yes 

2 

The correlation between the Δ1SBST and the Δ1RMDQ will be positive with r > 0.60. This 

hypothesis is based on previous studies showing that the SBST19,35, despite being a 
multidimensional tool, was developed to stratify patients with low back pain based on the 

prognosis of disability19,35, just as the RMDQ assesses the outcome of disability. 

Yes No Yes Yes 

3 
The correlation between the Δ1SBST and the Δ1NPRS will be positive and r > 0.50. This hypothesis 

is based on previous studies that show the SBST is able to predict pain intensity; however, when 

compared to other outcomes, the SBST does not have as much influence on pain5,22. 

Yes	 No Yes Yes 

4 
The Effect Size for the Δ1SBST will be low, i.e., ≤ 0.50. This hypothesis is based on a previous 

study conducted in the English culture, which showed that the SBST does not present high Effect 

Size38.  

No No No No 

5 

The area below the curve for the Δ1SBST compared to the GPE at the six-week follow-up will be 

≥ 0.70. This hypothesis is based on a previous study38 conducted in the English culture that 

presented high values and used similar instruments to those in this analysis. Patients were classified 

as "improved" or "did not improve" for the calculation of the ROC curve. 

Yes Yes Yes Yes 

6 The area under the curve for the ∆1SBST compared to the Δ1RMDQ will be ≥ 0.70. This hypothesis 

has the same justification as hypothesis 10.  
Yes	 Yes Yes Yes 

7 The area under the curve for the ∆1SBST compared to the Δ1NPRS will be ≥ 0.70. This hypothesis 

presents the same justification as hypothesis 10. 
Yes	 Yes Yes Yes 

Number of accept hypotheses 6/7 3/7 6/7 6/7 

1.B – Hypotheses to test 6 months responsiveness 

8 

The correlation between the Δ2 SBST and the GPE for the follow up at six months will be similar 

to hypothesis 1, i.e., a positive correlation with r > 0.40. This hypothesis is based on previous 

prognostic studies on low back pain9. These studies show that the prognosis of patients with low 

back pain is favorable in the first six weeks and after that the improvement progresses more slowly 

and patients remain relatively stable for up to six months9. 

Yes Yes Yes Yes 

9 The correlation between the Δ2 SBST and the Δ2RMDQ will be similar to hypothesis 3, a positive 

correlation with r > 0.60. This hypothesis presents the same explanation as hypotheses 2 and 8. 
Yes	 Yes Yes Yes 

10 The correlation between the Δ2SBST and the Δ2NPRS will be similar to hypothesis 5, i.e., positive 

correlation with r > 0.50. This hypothesis presents the same justification as hypotheses 8 and 10. 
Yes	 Yes Yes Yes 

11 

The correlation between the SBST and the RMDQ will be greater than the correlation between the 

SBST and the NPRS and between the SBST and the GPE (at six weeks and 6 months). This 

hypothesis is based on previous studies that show that disability is the outcome with greater 

association with the SBST19. 

Yes	 Yes Yes Yes 

12 The Effect Size for the Δ2SBST will be low, i.e., ≤ 0.50. This hypothesis has the same justification 

as hypothesis 438.  
No Yes No No 

13 The area under the curve for the Δ2SBST compared to the GPE at the six-week follow-up will be ≥ 

0.70. This hypothesis has the same justification as hypothesis 5. 
Yes	 Yes Yes Yes 

14 The area under the curve for the ∆2SBST compared to the Δ2RMDQ will be ≥ 0.70. This hypothesis 

presents the same justification as hypothesis 5. 
Yes	 Yes Yes Yes 

15 The area under the curve for the ∆2SBST compared to the Δ2NPRS will be ≥ 0.70. This hypothesis 

presents the same justification as hypothesis 5.  
Yes	 Yes Yes Yes 

Number of accept hypotheses  7/8 8/8 7/8 7/8 
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Table 2 presents the characteristics of the sample at baseline. More than half of 

the patients were female (56.6%) with approximately 42 years of age. A total of 57.5% 

of the patients had acute low back pain and 42.5% had chronic low back pain. Almost 

half of the patients (46.8%) have been taking medication for low back pain, however less 

than 25% of the sample exercised regularly. These patients present moderate levels of 

pain intensity and disability with a mean score of 7.6 and 14.6 respectively. Almost half 

of the patients (44.5%) were classified as being at high risk according to the SBST. The 

characteristics of the sample are further described in Table 2. 
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Table 2. Demographic data and clinical characteristics of the participants. 

Variables All patients 
n = 348 (100%) 

Acute patients 
n = 200 (100%) 

Chronic patients 
N = 148 (100%) 

Gender  

Male 151 (43.4%) 109 (54.5%) 42 (28.4%) 

Female 197 (56.6%) 91 (45.5%) 106 (71.6%) 

Age (years) 41.8 (12.8) 39.3 (13.2) 45.1 (11.6) 

Duration of symptoms* 17 (1076)*** 6 (14)*** 48 (101)** 

Weight (kg) 72.6 (14.5) 73.4 (15.2) 71.4 (13.3) 

Height (m) 1.66 (0.1) 1.68 (0.1) 1.64 (0.1) 

Marital status    

Single 163 (46.8%) 101 (50.5%) 62 (41.9%) 

Married 129 (37.1%) 69 (34.5%) 60 (40.5%) 

Divorced 28 (8.0%) 12 (6.0%) 16 (10.8%) 

Widow/widower 17 (4.9%) 10 (5.0%) 7 (4.7%) 

Others 11 (3.2%) 8 (4.0%) 3 (2.0%) 

Educationβ    

Primary 120 (35.2%) 61 (30.5%) 59 (39.9%) 

Secondary 155 (45.5%) 98 (49.0%) 57 (38.5%) 

Undergraduate degree 55 (16.1%) 32 (16.0%) 23 (15.5%) 

Postgraduate studies 11 (3.2%) 7 (3.5%) 4 (2.7%) 

Use of medication 162 (46.8%) 92 (46.0%) 70 (47.3%) 

Previous episode of low back pain 175 (50.3%) 138 (69.0%) 37 (25.0%) 

Exercises regularly 85 (24.5%) 43 (23.0%) 39 (26.4%) 

Smoker 55 (15.8%) 35 (17.5%) 20 (13.5%) 

Currently on sick leave 25 (7.2%) 15 (7.5%) 10 (6.8%) 

Patients receiving financial 
compensation while on sick leave 

8 (2.3%) 4 (2.0%) 4 (2.7%) 

Pain intensity (0-10) 7.6 (1.9) 7.7 (2.2) 7.5 (1.7) 

Disability (0-24) 14.6 (6.0) 15.4 (6.1) 13.7 (5.8) 

Total SBST score (0-9) 5.4 (2.3) 5.3 (2.4) 5.6 (2.3) 

Low Risk (n = 77) 77 (22.1%) 46 (23.0%) 31 (20.9%) 

Medium Risk (n = 116) 116 (33.3%) 64 (32.0%) 52 (35.1%) 

High Risk (n = 155) 155 (45.5%) 90 (45.0%) 65 (43.9%) 

Categorical outcomes are shown as numbers and percentages (%), while continuous outcomes 

are shown as mean and standard deviation. *Median and interquartile range. **Median in days. 

***Median in months. β = Data from 341 patients (due to missing data of 7 seven patients).   
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Table 3 presents the a priori hypotheses of correlation and the Pearson (r) or 

Spearman (rs) correlations between the SBST and the GPE, RMDQ, and NPRS. Both the 

continuous SBST score and each subgroup of the tool showed moderate to high 

correlation with the outcomes global perceived effect, disability, and intensity of pain. 

The magnitude of the correlations varied from rS = 0.38 (for the correlation between the 

low-risk subgroup of SBST and the GPE at six weeks) to rS = 0.76 (for the correlation 

between the high-risk subgroup of the SBST and the RMDQ at six months). Although 

classified as a moderate correlation, only the low-risk subgroup of the SBST showed 

correlations that were lower than expected at six weeks and refuted the hypotheses for all 

outcomes analyzed. 

 

  

Table 3. Pearson (r) or Spearman (rs) correlations between the SBST and the one-

dimensional tools global perceived effect, disability, and pain intensity. 
Comparison 
Instruments  

A priori 
hypothesis 

N Six weeks N Six months 

 
ΔSBST vs. GPE  r> 0.40     

All patients  333 rS = 0.48 320 rS  = 0.48 

Low Risk  74 rS = 0.38 71 rS = 0.49 

Medium Risk  112 rS =0.53 106 rS = 0.73 
High risk  147 rS =0.66 143 rS = 0.71 

ΔSBST vs. ΔRMDQ r > 0.60     

All patients  333 r = 0.66 320 r = 0.75 
Low Risk  74 r = 0.51 71 r = 0.71 

Medium Risk  112 r = 0.63 106 r = 0.74 

High risk  147 r = 0.71 143 r = 0.76 

ΔSBST vs. ΔNPRS r > 0.50     
All patients  333 r = 0.55 320 r = 0.57 

Low Risk  74 r = 0.40 71 r = 0.59 

Medium Risk  112 r = 0.56 106 r = 0.58 
High risk  147 r = 0.65 143 r = 0.64 

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect; 

RMDQ - Roland Morris Disability Questionnaire; NPRS - Numerical Pain Rating Scale; 

N - Number of patients included in the analysis; Δ - Score variation (Initial score to 

Follow-up score). 
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Table 4 is divided into three sections. Each section presents the within-group 

mean difference for: 4A) prognostic risk (SBST), 4B) disability (RMDQ), and 4C) pain 

intensity (NPRS). Data for all patients included in the study and the stratified data for 

each SBST subgroup were also described. We can see that the risk subgroups of the SBST 

reflect the level of clinical symptoms of the patients at baseline, after six weeks and after 

six months. The lower the risk of the subgroups, the lower the mean score for all 

outcomes. The within-group improvement was similar when compared at six weeks and 

six months. The ES calculated to analyze responsiveness showed high effects (above 0.8) 

in both at six weeks and six months for all outcomes and all groups of patients evaluated, 

except the ES of the SBST for the low-risk subgroup, which presented an ES of 0.75 at 

six weeks and ES of 0.4 f at six months. The hypotheses formulated for the ES were 

accepted only for the low-risk subset of the SBST. 

Table 4. Mean (SD) for baseline, six weeks, and six months for the clinical outcomes of all patients and of the SBST subgroups. Within-group 

mean difference and effect size of the differences from baseline to 6 weeks and the differences from baseline to 6 months. 

Instruments N Baseline 
Score  

Score  
6 weeks 

Change  
Score  

ES (84% CI) N Baseline 
Score 

Score  
6 months  

Change 
Score 

ES (84% CI) 

4A. SBST (0-9)   

All patients  333 5.4 (2.32) 3.4 (3.00) 2.1 (2.63) 0.89 (0.80 to 0.97) 320 5.4 (2.34) 3.4 (3.23) 2.0 (2.98) 0.87 (0.77 to 0.97) 

Low Risk 74 2.1 (0.88) 1.4 (1.77) 0.7 (1.71) 0.75 (0.43 to 1.08) 71 2.1 (0.88) 1.7 (2.45) 0.4 (2.24) 0.40 (-0.03 to 0.82) 

Medium Risk 112 5.1 (1.10) 2.8 (2.54) 2.3 (2.42) 2.09 (1.80 to 2.38) 106 5.1 (1.12) 3.1 (2.89) 2.0 (2.78) 1.79 (1.46 to 2.13) 

High risk 147 7.4 (1.22) 4.8 (3.13) 2.6 (2.91) 2.11 (1.91 to 2.39) 143 7.3 (1.24) 4.4 (3.43) 2.9 (3.10) 2.35 (2.05 to 2.65) 

4B. RMDQ (0-24)          

All patients  333 14.6 (5.99) 9.0 (7.69) 5.9 (6.99) 0.99 (0.90 to 1.08) 320 14.5 (6.01) 7.6 (8.06) 6.9 (8.01) 1.15 (1.04 to 1.26) 

Low Risk 74 7.9 (4.89) 3.8 (4.96) 4.0 (6.02) 0.82 (0.62 to1.03) 71 7.6 (4.61) 3.3 (6.08) 4.2 (6.65) 0.92 (0.68 to 1.16) 

Medium Risk 112 14.5 (4.63) 7.1 (6.83) 6.6 (6.94) 1.43 (1.23 to 1.63) 106 14.3 (4.53) 7.4 (7.55) 6.9 (7.56) 1.52 (1.29 to 1.75) 

High risk 147 18.1 (4.23) 11.7(8.06) 6.4 (7.35) 1.51 (1.30 to 1.71) 143 18.2 (4.27) 9.9 (8.44) 8.3 (8.70) 1.93 (1.69 to 2.17) 

4C. NPRS (0-10)         

All patients  333 7.6 (1.95) 4.6 (3.29) 3.0 (3.20) 1.53 (1.40 to 1.65) 320 7.6 (1.96) 4.6 (3.46) 3.0 (3.54) 1.53 (1.38 to 1.67) 

Low Risk 74 6.2 (1.92) 3.2 (2.88) 3.0 (3.14) 1.57 (1.30 to 1.84) 71 6.3 (1.94) 3.0 (3.21) 3.2 (3.67) 1.65 (1.34 to 1.97) 

Medium Risk 112 7.4 (1.93) 4.2 (3.05) 3.1 (3.18) 1.63 (1.41 to 1.85) 106 7.4 (1.23) 4.7 (3.27) 2.6 (3.47) 2.14 (1.76 to 2.53) 

High risk 147 8.5 (1.48) 5.7 (3.34) 2.8 (3.26) 1.91 (1.66 to 2.17) 143 8.5 (1.45) 5.4 (3.47) 3.1 (3.53) 2.17 (1.88 to 2.46) 

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect Scale; RMDQ - Roland Morris Disability Questionnaire; 

NPRS - Numerical Pain Rating Scale; N - Number of patients included in the analysis; SD - Standard Deviation; CI - Confidence interval 

(84%); ES - Effect Size.   
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In Table 5, values for the area under the curve are specified to test the capacity of 

the tool to distinguish patients who recovered from those who did not recover. We can 

see that the estimated value of the area under the curve was above 0.70 for the comparison 

between the SBST and all outcomes, both at six weeks and six months. All hypotheses 

related to the area under the curve were accepted. 

 

 

Table 5. Estimated values of the area under the curve comparing the SBST variation with the clinical 

outcomes of perceived global effect, disability, and pain severity at six weeks and six months. 

Comparison 
Instruments 

N AUC  
(95% CI) 

p N AUC  
(95% CI) 

p 

ΔSBST X Cut off GPE*  Baseline – 6 weeks Baseline – 6 months 
All Patients 333 0.77 (0.71 to 0.82) <0.001 320 0.83 (0.78 to 0.87) <0.001 
Low Risk 74 0.71 (0.56 to 0.86) =0.009 71 0.75 (0.62 to 0.89) =0.001 
Medium Risk 112 0.79 (0.68 to 0.89) <0.001 106 0.90 (0.84 to 0.96) <0.001 
High risk 147 0.84 (0.77 to 0.90) <0.001 143 0.89 (0.84 to 0.95) <0.001 

ΔSBST X Cut off RMDQ**       

All Patients 333 0.75 (0.70 to 0.80) <0.001 320 0.83 (0.79 to 0.88) <0.001 
Low Risk 74 0.82 (0.70 to 0.95) <0.001 71 0.98 (0.95 to 1.00) <0.001 
Medium Risk 112 0.85 (0.78 to 0.92) <0.001 106 0.91 (0.85 to 0.97) <0.001 
High risk 147 0.87 (0.81 to 0.93) <0.001 143 0.93 (0.89 to 0.98) <0.001 

ΔSBST X Cut off NPRS***       
All Patients 333 0.79 (0.74 to 0.84) =0.003 320 0.79 (0.74 to 0.84) <0.001 
Low Risk 74 0.71 (0.58 to 0.83) <0.001 71 0.82 (0.80 to 0.92) <0.001 
Medium Risk 112 0.77 (0.68 to 0.86) <0.001 106 0.79 (0.69 to 0.88) <0.001 
High risk 147 0.87 (0.81 to 0.93) <0.001 143 0.86 (0.80 to 0.92) <0.001 

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect Scale; RMDQ - Roland 

Morris Disability Questionnaire; NPRS - Numerical Pain Rating Scale; N - Number of patients included in 

the analysis; Δ - Score variation (Initial score to Follow-up score). 

* Cut off for the GPE: Patients who scored 3 or more points (-5 to +5) are classified as "improved". 

** Cut off for the RMDQ: Patients who scored 7 or more points (0 to 24) are classified as "improved". 

*** Cut off for the NPRS: Patients with improvement of more than 30% between baseline and follow up 

are classified as "improved". 

 



	 103 

Discussion 

The aim of this study was to investigate the responsiveness of the SBST, that is, 

whether this tool can be used as a clinical outcome measure in patients with nonspecific 

low back pain. Our results show that the SBST presents high responsiveness, both at six 

weeks and six months, for the outcomes of global perceived effect, disability, and pain 

intensity using the total score. The specific scores of high- and medium-risk SBST 

subgroup also presents high responsiveness at six weeks and six months, while that 

specific score of low risk SBST subgroup presents poor responsiveness at six weeks, but 

high responsiveness at six months. Our results have shown that clinicians can confidently 

use the SBST in clinical practice to monitor changes over time.  

According to COSMIN, the most accepted way to evaluate responsiveness is to 

use hypotheses testing that is specific and formulated a priori.21 This was the first study 

to follow these guidelines when testing responsiveness for the SBST. A total of 15 

hypotheses were initially formulated, described, and then tested according to the direction 

and size of the expected correlation effect, effect size, and ROC curve tests. The fact that 

there is no tool considered as the gold standard for comparison with the SBST may be a 

limitation of the tool and the study. However, we used the most accepted tools in the 

literature7 that measured the main outcomes for low back pain.8 Another possible 

limitation of this study is that the dataset came from two previous studies that were not 

initially developed to measure the responsiveness of the SBST.22,23 The sample included 

in our study was not homogeneous, i.e., there were acute and chronic patients with low 

back pain. Also, the treatment received by these patients were also different.22,23 

Therefore, some caution is needed while interpreting the generalizability of our findings, 

as well as the generalization to other populations than individuals with back pain residing 

in Brazil. Finally, we observed that although the treatments were not stratified according 
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to the SBST, patients from all risk groups improved over time. Finally, we observed that 

although the treatments were not stratified according to the SBST, patients from all risk 

groups improved over time, especially the high-risk subgroup. This finding can be 

explained by a larger regression to the mean as high-risk patients experience more pain 

intensity and disability compared with patients from medium and low risk groups.16 

Future studies comparing the effects and costs of matched versus unmatched treatments 

using the SBST are needed. 

The responsiveness for the SBST, assessed by correlation tests, was positive. The 

outcome of disability showed a stronger correlation with the SBST compared to global 

perceived effect and pain intensity. This was expected considering that the SBST was 

developed to measure the unfavorable prognosis of disability.18 However, only the low-

risk subgroup had a smaller correlation than expected over six weeks. Based on a previous 

study,38 it was expected that the ES of the SBST would be low to moderate (≤ 0.50). 

However, only the low-risk subgroup presented an ES=0.40 at six months. The other 

subgroups had a high ES (> 0.80), which was higher than expected in both at six weeks 

and six months. Finally, the SBST responsiveness assessed by the area under the curve 

was higher than expected (≥ 0.70) for all subgroups at six weeks and six months. In 

general, the SBST presented high responsiveness (> 75% of the accepted hypotheses). 

However, patients classified as low risk in the SBST presented poor responsiveness at 6 

weeks (less than 50% of the accepted hypotheses). This result can be explained by the 

fact that the patients classified as low risk had a very favorable prognosis during the first 

6 weeks, compared with little change of the score (ranging from 0 to 3 points), making it 

difficult to detect large clinical changes. Another possible explanation is that the analyses 

performed with the low-risk patients had the lowest number of patients included (n = 74), 

compared to the medium- and high-risk subgroups. According to Cosmin 
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recommendations, a total of 100 patients are considered excellent for assessing 

responsiveness.13 

A recent systematic review on cross-cultural adaptation and measurement 

properties summarized 11 different SBST versions, translated into 10 languages.2 The 

methodological quality of these studies was considered low.2 Also, none of the studies 

evaluated all SBST measurement properties.2 The Brazilian version of SBST was shown 

to have good measurement properties compared to the original version of the 

instrument.31,32 The reliability of the Brazilian Version yielded an ICC of 0.79 (95% CI: 

0.63-0.95). The internal consistency measured by the Cronbach’s Alpha was 0.74 for the 

total score and 0.72 for the psychosocial subscale, and the standard error of measurement 

was 1.9%; demonstrating excellent reliability, agreement and internal consistency.31,32 

The construct validity Brazilian version of SBST showed a good correlation with the 

disability tools (r=0.61 to Oswestry Disability Index; and r=0.70 to Roland Morris 

Disability Questionnaire), but weak correlations with Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire-Work and Activity (r=0.18 and r=0.28, respectively). Finally, the results 

of discriminant validity suggest that Brazilian version of SBST is able to discriminate low 

back pain patients with disability (AUC=0.88) and fear-avoidance beliefs (AUC= 

0.66).31,32 Therefore, the Brazilian version of the SBST presented all the main results 

about measurement property, as recommended by Cosmin, adding the results of this 

study.13 

We found that only one study, conducted for the Persian version, evaluated the 

responsiveness of the SBST in patients with low back pain due to spinal stenosis.4 

Although the study concluded that the SBST is capable of detecting clinical change in 

this population, responsiveness was only assessed by the statistically significant 

differences between the SBST score pre- and post-intervention.4 This type of 
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measurement is not considered adequate because the statistical test can be influenced by 

the homogeneity and size of the sample. In addition, the hypothesis was not formulated a 

priori.21,26 A study that was not included in this systematic review, but that also tested the 

responsiveness for the SBST,38 compared the change in the SBST score to the clinical 

change of one-dimensional tools.38 This study corroborates the results of the present study 

and shows that the SBST is responsive in a different culture in a high-income population 

and is able to detect clinical change in pain intensity, global change, disability, pain 

catastrophizing, and fear of movement. However, the SBST was not responsive to detect 

clinical change in patients with depression symptoms.38 Although there are only two 

studies that tested SBST responsiveness, the results presented so far have been positive, 

independent of the population and corroborate with the present study.4,38 

We considered our results important for clinical practice for a number of reasons: 

Firstly, the SBST is largely used in clinical practice and is recommended by  clinical 

practice guidelines, such as the NICE guidelines,28 for example. Secondly, the SBST is 

shorter than most of the available outcome measures for low back pain,34 therefore 

clinicians might prefer to monitor low back pain patients over time using the SBST 

compared to the existing instruments. Thirdly, other risk stratification tools for patients 

with low back pain such as the Orebro questionnaire was not as responsive as the SBST.17 

Therefore, the SBST could be applied during the reassessment of patients to measure 

changes in the most important clinical outcomes for patients with low back pain7,8. One 

of the areas in clinical practice that would benefit the most from this reassessment 

approach is physical therapy, in which patients often return for treatment sessions. A 

recent study showed that the SBST, when applied during reassessment as part of physical 

therapy, was able to monitor the unfavorable prognostic factors that was present for each 

patient and to direct the treatment to modify these factors.22 Future research should be 
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conducted to determine the benefits of the use of the SBST and to test the implementation 

of the SBST in different health sectors.  

 

Key Points 

• Results: The SBST showed high responsiveness and was able to measure changes at 

short and medium term compared with the most important clinical outcomes for 

patients with low back pain. 

• Implications: The SBST can measure clinical change in patients with low back pain 

and can be used in research as well as in clinical practice. 

• Caution: Patients with acute and chronic low back pain residing in Brazil composed 

the sample included in the study. Also, the treatment received by these patients was 

not stratified according to the SBST, i.e. 57% of patients received emergency medical 

care and 43% of patients received ten sessions of physiotherapy care. Therefore, 

caution is needed while interpreting the generalizability of our findings. 
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Anexos – Capítulo 5 

 

 

Anexo 1. Análise sensitiva, tabelas estratificadas entre pacientes com dor lombar 

aguda X pacientes com dor lombar crônica.
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Table 1. A priori hypotheses testing to evaluate the responsiveness of the SBST compared to the GPE, RMDQ, and NPRS in patients with low back pain. 

 

      Acute Patients Chronic Patients 

n Hypotheses All 
patients 

Low 
risk 

Medium 
risk 

High 
risk 

Acute 
patients 

Low 
risk 

Medium 
risk 

High 
risk 

Chronic 
patients 

Low 
risk 

Medium 
risk 

High 
risk 

1.A – Hypotheses to test 6 weeks responsiveness       
1 The correlation between the Δ1SBST and the GPE for the follow up at six 

weeks will be positive with r > 0.40. This hypothesis is based on a previous 
study that investigated the correlation between another global measure of 
clinical improvement with the SBST and showed a moderate correlation33. 

Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

2 The correlation between the Δ1SBST and the Δ1RMDQ will be positive 
with r > 0.60. This hypothesis is based on previous studies showing that 
the SBST16,30, despite being a multidimensional tool, was developed to 
stratify patients with low back pain based on the prognosis of 
disability16,30, just as the RMDQ assesses the outcome of disability. 

Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes No Yes 

3 The correlation between the Δ1SBST and the Δ1NPRS will be positive and 
r > 0.50. This hypothesis is based on previous studies that show the SBST 
is able to predict pain intensity; however, when compared to other 
outcomes, the SBST does not have as much influence on pain5,19. 

Yes	 No Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes 

4 The Effect Size for the Δ1SBST will be low, i.e., ≤ 0.50. This hypothesis 
is based on a previous study conducted in the English culture, which 
showed that the SBST does not present high Effect Size33.  

No No No No No No No No No No No No 

5 The area below the curve for the Δ1SBST compared to the GPE at the six-
week follow-up will be ≥ 0.70. This hypothesis is based on a previous 
study33 conducted in the English culture that presented high values and 
used similar instruments to those in this analysis. Patients were classified 
as "improved" or "did not improve" for the calculation of the ROC curve. 

Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No Yes Yes 

6 The area under the curve for the ∆1SBST compared to the Δ1RMDQ will 
be ≥ 0.70. This hypothesis has the same justification as hypothesis 10.  

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

7 The area under the curve for the ∆1SBST compared to the Δ1NPRS will be 
≥ 0.70. This hypothesis presents the same justification as hypothesis 10. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Number of accept hypotheses 6/7 3/7 6/7 6/7 6/7 3/7 6/7 6/7 6/7 2/7 5/7 6/7 
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Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect; RMDQ - Roland Morris Questionnaire. Δ1 = Variation of score between baseline and six 
weeks; Δ2 = Variation of score between baseline and six months.

n Hypotheses 
All 

patients 
Low 
risk 

Medium 
risk 

High 
risk 

Acute 
patients 

Low 
risk 

Medium 
risk 

High 
risk 

Chronic 
patients 

Low 
risk 

Medi
um 
risk 

Hig
h 

risk 

1.B – Hypotheses to test 6 months responsiveness Acute Patients Chronic Patients 

8 The correlation between the Δ2 SBST and the GPE for the follow up at six 
months will be similar to hypothesis 1, i.e., a positive correlation with r > 
0.40. This hypothesis is based on previous prognostic studies on low back 
pain9. These studies show that the prognosis of patients with low back pain 
is favorable in the first six weeks and after that the improvement 
progresses more slowly and patients remain relatively stable for up to six 
months9. 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

9 The correlation between the Δ2 SBST and the Δ2RMDQ will be similar to 
hypothesis 3, i.e., a positive correlation with r > 0.60. This hypothesis 
presents the same explanation as hypotheses 2 and 8. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

10 The correlation between the Δ2SBST and the Δ2NPRS will be similar to 
hypothesis 5, i.e., positive correlation with r > 0.50. This hypothesis 
presents the same justification as hypotheses 8 and 10. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

11 The correlation between the SBST and the RMDQ will be greater than the 
correlation between the SBST and the NPRS and between the SBST and 
the GPE (at six weeks and 6 months). This hypothesis is based on previous 
studies that show that disability is the outcome with greater association 
with the SBST16. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

12 The Effect Size for the Δ2SBST will be low, i.e., ≤ 0.50. This hypothesis 
has the same justification as hypothesis 433.  

No Yes No No No No No No No Yes No No 

13 The area under the curve for the Δ2SBST compared to the GPE at the six-
week follow-up will be ≥ 0.70. This hypothesis has the same justification 
as hypothesis 5. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

14 The area under the curve for the ∆2SBST compared to the Δ2RMDQ will 
be ≥ 0.70. This hypothesis presents the same justification as hypothesis 5. 

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

15 The area under the curve for the ∆2SBST compared to the Δ2NPRS will 
be ≥ 0.70. This hypothesis presents the same justification as hypothesis 5.  

Yes	 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 

Number of accept hypotheses 7/8 8/8 7/8 7/8    7/8   7/8   7/8    7/8 7/8  4/8 7/8 7/8 
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Table 2. Demographic data and clinical characteristics of the participants. 

Variables All patients 
n = 348 (100%) 

Acute patients 
n = 200 (100%) 

Chronic patients 
N = 148 (100%) 

Gender  
Male 151 (43.4%) 109 (54.5%) 42 (28.4%) 
Female 197 (56.6%) 91 (45.5%) 106 (71.6%) 

Age (years) 41.8 (12.8) 39.3 (13.2) 45.1 (11.6) 

Duration of symptoms (days)* 17 (1076)* 6 (14) 48 (101)** 

Weight (kg) 72.6 (14.5) 73.4 (15.2) 71.4 (13.3) 

Height (m) 1.66 (0.1) 1.68 (0.1) 1.64 (0.1) 

Marital status    

Single 163 (46.8%) 101 (50.5%) 62 (41.9%) 

Married 129 (37.1%) 69 (34.5%) 60 (40.5%) 

Divorced 28 (8.0%) 12 (6.0%) 16 (10.8%) 

Widow/widower 17 (4.9%) 10 (5.0%) 7 (4.7%) 

Others 11 (3.2%) 8 (4.0%) 3 (2.0%) 

Educationβ    

Primary 120 (35.2%) 61 (30.5%) 59 (39.9%) 

Secondary 155 (45.5%) 98 (49.0%) 57 (38.5%) 

Undergraduate degree 55 (16.1%) 32 (16.0%) 23 (15.5%) 

Postgraduate studies 11 (3.2%) 7 (3.5%) 4 (2.7%) 

Use of medication 162 (46.8%) 92 (46.0%) 70 (47.3%) 

Previous episode of low back pain 175 (50.3%) 138 (69.0%) 37 (25.0%) 

Exercises regularly 85 (24.5%) 43 (23.0%) 39 (26.4%) 

Smoker 55 (15.8%) 35 (17.5%) 20 (13.5%) 
Currently on sick leave 25 (7.2%) 15 (7.5%) 10 (6.8%) 
Patients receiving financial 
compensation while on sick leave 

8 (2.3%) 4 (2.0%) 4 (2.7%) 

Pain intensity (0-10) 7.6 (1.9) 7.7 (2.2) 7.5 (1.7) 
Disability (0-24) 14.6 (6.0) 15.4 (6.1) 13.7 (5.8) 

Total SBST score (0-9) 5.4 (2.3) 5.3 (2.4) 5.6 (2.3) 

Low Risk (n = 77) 77 (22.1%) 46 (23.0%) 31 (20.9%) 

Medium Risk (n = 116) 116 (33.3%) 64 (32.0%) 52 (35.1%) 

High Risk (n = 155) 155 (45.5%) 90 (45.0%) 65 (43.9%) 

Categorical outcomes are shown as numbers and percentages (%), while continuous outcomes 
are shown as mean and standard deviation. *Median and interquartile range. **Medina in 
months. β = Data of the 341 patients.   
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Table 3. Pearson (r) or Spearman (rs) correlations between the SBST and the one-dimensional tools global perceived 
effect, disability, and pain intensity. 
Comparison 
Instruments  

A priori 
hypothesis 

All 
patients 

Six weeks Acute 
patients 

Six weeks Chronic 
patients  

Six weeks 

 
3A- 6-Week analysis  
ΔSBST vs. GPE  r > 0.40       

All patients  333 rS = 0.48 185 rS = 0.54 148 rS = 0.42 
Low Risk  74 rS = 0.38 43 rS = 0.43 31 rS = 0.27 
Medium Risk  112 rS =0.53 60 rS = 0.61 52 rS = 0. 43 
High risk  147 rS =0.66 82 rS = 0.66 65 rS = 0.64 

ΔSBST vs. ΔRMDQ r > 0.60       
All patients  333 r = 0.66 185 r = 0.69 148 r = 0.69 
Low Risk  74 r = 0.51 43 r =0.42 31 r = 0.71 
Medium Risk  112 r = 0.63 60 r = 0.73 52 r = 0.56 
High risk  147 r = 0.71 82 r = 0.76 65 r = 0.73 

ΔSBST vs. ΔNPRS r > 0.50       
All patients  333 r = 0.55 185 r = 0.58 148 r = 0.56 
Low Risk  74 r = 0.40 43 r = 0.38 31 r = 0.46 
Medium Risk  112 r = 0.56 60 r = 0.64 52 r = 0.52 
High risk  147 r = 0.65 82 r = 0.67 65 r = 0.65 

3B - 6-Months analysis 
Comparison 

Instruments  
A priori 

hypothesis 
All 

patients 
Six months 

 

Acute 
patients 

Six months 

 

Chronic 
patients 

Six months 

 
ΔSBST vs. GPE  r> 0.40       

All patients  320 rS  = 0.48 175 rS = 0.62 145 rS = 0.52 
Low Risk  71 rS = 0.49 41 rS = 0.43 30 rS = 0.35 
Medium Risk  106 rS = 0.73 55 rS = 0.74 51 rS = 0.66 
High risk  143 rS = 0.71 79 rS = 0.77 65 rS = 0.64 

ΔSBST vs. ΔRMDQ r > 0.60       
All patients  320 r = 0.75 175 r = 0.75 145 r = 0.76 
Low Risk  71 r = 0.71 41 r = 0.67 30 r = 0.73 
Medium Risk  106 r = 0.74 55 r = 0.75 51 r = 0.73 
High risk  143 r = 0.76 79 r = 0.77 65 r = 0.76 

ΔSBST vs. ΔNPRS r > 0.50       
All patients  320 r = 0.57 175 r = 0.54 145 r = 0.58 
Low Risk  71 r = 0.59 41 r = 0.63 30 r = 0.45 
Medium Risk  106 r = 0.58 55 r = 0.60 51 r = 0.53 
High risk  143 r = 0.64 79 r = 0.60 65 r = 0.70 
        

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect; RMDQ - Roland Morris Disability 
Questionnaire; NPRS - Numerical Pain Rating Scale; N - Number of patients included in the analysis; Δ - Score variation 
(Initial score to Follow-up score). 
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Table 4. Mean (SD) for baseline, six weeks, and six months for the clinical outcomes of all patients and of the SBST subgroups. Within-group 
mean difference and effect size of the differences from baseline to 6 weeks and the differences from baseline to 6 months. 

Instruments N Baseline 
Score  

Score  
6 weeks 

Change  
Score  

ES (84% CI) N Baseline 
Score 

Score  
6 months  

Change 
Score 

ES (84% CI) 

4A. SBST (0-9)    
All patients  333 5.4 (2.32) 3.4 (3.00) 2.1 (2.63) 0.89 (0.80 to 0.97) 320 5.4 (2.34) 3.4 (3.23) 2.0 (2.98) 0.87 (0.77 to 0.97) 
Low Risk 74 2.1 (0.88) 1.4 (1.77) 0.7 (1.71) 0.75 (0.43 to 1.08) 71 2.1 (0.88) 1.7 (2.45) 0.4 (2.24) 0.40 (-0.03 to 0.82) 
Medium Risk 112 5.1 (1.10) 2.8 (2.54) 2.3 (2.42) 2.09 (1.80 to 2.38) 106 5.1 (1.12) 3.1 (2.89) 2.0 (2.78) 1.79 (1.46 to 2.13) 
High risk 147 7.4 (1.22) 4.8 (3.13) 2.6 (2.91) 2.11 (1.91 to 2.39) 143 7.3 (1.24) 4.4 (3.43) 2.9 (3.10) 2.35 (2.05 to 2.65) 

4B. RMDQ (0-24)           

All patients  333 14.6 (5.99) 9.0 (7.69) 5.9 (6.99) 0.99 (0.90 to 1.08) 320 14.5 (6.01) 7.6 (8.06) 6.9 (8.01) 1.15 (1.04 to 1.26) 
Low Risk 74 7.9 (4.89) 3.8 (4.96) 4.0 (6.02) 0.82 (0.62 to1.03) 71 7.6 (4.61) 3.3 (6.08) 4.2 (6.65) 0.92 (0.68 to 1.16) 
Medium Risk 112 14.5 (4.63) 7.1 (6.83) 6.6 (6.94) 1.43 (1.23 to 1.63) 106 14.3 (4.53) 7.4 (7.55) 6.9 (7.56) 1.52 (1.29 to 1.75) 
High risk 147 18.1 (4.23) 11.7(8.06) 6.4 (7.35) 1.51 (1.30 to 1.71) 143 18.2 (4.27) 9.9 (8.44) 8.3 (8.70) 1.93 (1.69 to 2.17) 

4C. NPRS (0-10)           

All patients  333 7.6 (1.95) 4.6 (3.29) 3.0 (3.20) 1.53 (1.40 to 1.65) 320 7.6 (1.96) 4.6 (3.46) 3.0 (3.54) 1.53 (1.38 to 1.67) 
Low Risk 74 6.2 (1.92) 3.2 (2.88) 3.0 (3.14) 1.57 (1.30 to 1.84) 71 6.3 (1.94) 3.0 (3.21) 3.2 (3.67) 1.65 (1.34 to 1.97) 
Medium Risk 112 7.4 (1.93) 4.2 (3.05) 3.1 (3.18) 1.63 (1.41 to 1.85) 106 7.4 (1.23) 4.7 (3.27) 2.6 (3.47) 2.14 (1.76 to 2.53) 
High risk 147 8.5 (1.48) 5.7 (3.34) 2.8 (3.26) 1.91 (1.66 to 2.17) 143 8.5 (1.45) 5.4 (3.47) 3.1 (3.53) 2.17 (1.88 to 2.46) 

ACUTE patients 

4A. SBST (0-9)    
All patients  185 5.4 (2.38) 3.6 (3.26) 1.7 (2.61) 0.72 (0.61 to 0.84) 175 5.3 (2.40) 2.9 (3.11) 2.5 (2.84) 0.86 (0.78 to 1.00) 
Low Risk 43 1.9 (0.83) 1.2 (1.86) 0.7 (1.82) 0.84 (0.36 to 1.32) 41 1.9 (0.83) 1.0 (2.04) 0.9 (1.95) 1.06 (0.53 to 1.59) 
Medium Risk 60 5.0 (1.03) 2.8 (2.78) 2.2 (2.55) 2.16 (1.71 to 2.62) 55 5.0 (1.04) 2.4 (2.78) 2.6 (2.66) 3.11 (2.02 to 3.02) 
High risk 82 7.4 (1.10) 5.5 (3.09) 1.9 (2.88) 1.71 (1.30 to 2.12) 79 7.3 (1.13) 4.1 (3.24) 3.2 (3.05) 2.84 (2.41 to 3.27) 

4B. RMDQ (0-24)           

All patients  185 15.5 (6.03) 8.6 (7.91) 6.9 (7.26) 1.15 (1.03 to 1.28) 175 15.4 (6.10) 6.6 (8.13) 8.8 (8.30) 1.45 (1.30 to 1.60) 
Low Risk 43 8.6 (5.52) 3.0 (4.13) 5.6 (5.99) 1.02 (0.78 to 1.25) 41 8.2 (5.19) 2.1 (5.54) 6.0 (6.51) 1.16 (0.87 to 1.45) 
Medium Risk 60 15.8 (4.33) 7.3 (7.99) 8.4 (7.53) 1.95 (1.63 to 2.27) 55 15.4 (4.22) 5.7 (7.36) 9.7 (7.36) 2.29 (1.92 to 2.66) 
High risk 82 19.0 (3.95) 12.4 (8.09) 6.6 (7.55) 1.67 (1.37 to 1.97) 79 19.1 (3.99) 9.4 (8.76) 9.7 (9.06) 2.43 (2.06 to 2.80) 

4C. NPRS (0-10)           
All patients  185 7.7 (2.12) 4.5 (3.59) 3.2 (3.43) 1.51 (1.34 to 1.68) 175 7.7 (1.13) 3.8 (5.56) 4.0 (3.65) 1.85 (1.67 to 2.04) 
Low Risk 43 6.3 (1.97) 2.4 (2.98) 3.8 (3.12) 1.94 (1.59 to 2.29) 41 6.3 (1.98) 1.9 (2.75) 4.4 (3.38) 2.24 (1.86 to 2.62) 
Medium Risk 60 7.5 (2.22) 4.0 (3.46) 3.5 (3.70) 1.57 (1.57 to 1.87) 55 7.5 (2.31) 3.8 (3.65) 3.7 (3.91) 1.60 (1.27 to 1.92) 
High risk 82 8.6 (1.63) 5.9 (3.42) 2.7 (3.34) 1.64 (1.32 to 1.96) 79 8.7 (1.59) 4.8 (3.50) 3.9 (3.61) 2.45 (2.09 to 2.81) 

CHRONIC patients 

4A. SBST (0-9)    
All patients  148 5.6 (2.26) 3.1 (2.63) 2.5 (2.59) 1.10 (0.97 to 1.23) 145 5.6 (2.72) 4.0 (3.27) 1.5 (3.07) 0.67 (0.52 to 0.83) 
Low Risk 31 2.3 (0.91) 1.7 (1.62) 0.6 (1.59) 0.67 (0.22 to 1.13) 30 2.3 (0.92) 2.7 (2.66) -0.4 (2.24) 0.40 (-1.10 to 1.30) 
Medium Risk 52 5.3 (1.19) 2.9 (2.25) 2.4 (2.28) 2.03 (1.65 to 2.41) 51 5.2 (1.19) 3.8 (2.86) 1.4 (2.80) 1.17 (0.70 to 1.64) 
High risk 65 7.3 (1.36) 3.9 (2.97) 3.4 (2.73) 2.53 (2.18 to 2.89) 65 7.4 (1.36) 4.8 (3.63) 2.5 (3.14) 1.86 (1.45 to 2.27) 

4B. RMDQ (0-24)           

All patients  148 15.5 (5.76) 8.9 (7.44) 4.7 (6.44) 0.81 (0.68 to 0.94) 145 13.5 (5.76) 8.8 (7.98) 4.7 (7.06) 0.82 (0.68 to 0.96) 
Low Risk 31 6.9 (4.89) 5.0 (5.79) 1.8 (5.53) 0.50 (0.12 to 0.88) 30 6.9 (3.70) 4.9 (6.77) 2.0 (1.12) 0.54 (0.11 to 0.98) 
Medium Risk 52 13.1 (4.58) 8.6 (6.55) 4.5 (5.56) 0.99 (0.75 to 1.23) 51 13.1 (4.58) 9.1 (7.42) 4.0 (5.78) 0.87 (0.62 to 1.13) 
High risk 65 17.1 (4.35) 10.9 (8.03) 6.1 (7.13) 1.40 (1.11 to 1.69) 65 17.1 (4.35) 10.5 (8.09) 6.6 (7.89) 1.51 (1.19 to 1.83) 

4C. NPRS (0-10)           

All patients  148 7.5 (1.72) 4.8 (2.88) 2.7 (2.87) 1.57 (1.37 to 1.76) 145 7.5 (1.73) 5.7 (3.03) 1.8 (3.03) 1.06 (0.85 to 1.26) 
Low Risk 31 6.1 (1.89) 4.2 (2.57) 1.9 (2.86) 1.01 (0.62 to 1.40) 30 6.2 (1.91) 4.6 (3.17) 1.5 (3.42) 0.80 (1.33 to 1.27) 
Medium Risk 52 7.2 (1.53) 4.5 (2.52) 2.8 (4.42) 1.80 (1.49 to 2.12) 51 7.2 (1.54) 5.7 (2.46) 1.5 (2.49) 0.97 (0.65 to 1.29) 
High risk 65 8.3 (1.25) 5.3 (3.22) 3.0 (3.16) 2.42 (1.97 to 2.86) 65 8.3 (1.26) 6.1 (3.30) 2.2 (3.23) 1.76 (1.30 to 2.21) 
Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect Scale; RMDQ - Roland Morris Disability Questionnaire; 
NPRS - Numerical Pain Rating Scale; N - Number of patients included in the analysis; SD - Standard Deviation; CI - Confidence interval (84%); 
ES - Effect Size.  
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 Table 5. Estimated values of the area under the curve comparing the SBST variation with the clinical 
outcomes of perceived global effect, disability, and pain severity at six weeks and six months. 

Comparison 
Instruments 

N AUC  
(95% CI) 

p N AUC  
(95% CI) 

p 

5A- All patients   
ΔSBST X Cut off GPE*  Baseline – 6 weeks Baseline – 6 months 

All Patients 333 0.77 (0.71 to 0.82) <0.001 320 0.83 (0.78 to 0.87) <0.001 
Low Risk 74 0.71 (0.56 to 0.86) =0.009 71 0.75 (0.62 to 0.89) =0.001 
Medium Risk 112 0.79 (0.68 to 0.89) <0.001 106 0.90 (0.84 to 0.96) <0.001 
High risk 147 0.84 (0.77 to 0.90) <0.001 143 0.89 (0.84 to 0.95) <0.001 

ΔSBST X Cut off RMDQ**       
All Patients 333 0.75 (0.70 to 0.80) <0.001 320 0.83 (0.79 to 0.88) <0.001 
Low Risk 74 0.82 (0.70 to 0.95) <0.001 71 0.98 (0.95 to 1.00) <0.001 
Medium Risk 112 0.85 (0.78 to 0.92) <0.001 106 0.91 (0.85 to 0.97) <0.001 
High risk 147 0.87 (0.81 to 0.93) <0.001 143 0.93 (0.89 to 0.98) <0.001 

ΔSBST X Cut off NPRS***       
All Patients 333 0.79 (0.74 to 0.84) =0.003 320 0.79 (0.74 to 0.84) <0.001 
Low Risk 74 0.71 (0.58 to 0.83) <0.001 71 0.82 (0.80 to 0.92) <0.001 
Medium Risk 112 0.77 (0.68 to 0.86) <0.001 106 0.79 (0.69 to 0.88) <0.001 
High risk 147 0.87 (0.81 to 0.93) <0.001 143 0.86 (0.80 to 0.92) <0.001 

5B- Acute patients 
ΔSBST X Cut off GPE*        

All Patients 185 0.71 (0.64 to 0.78) <0.001 175 0.83 (0.77 to 0.89) <0.001 
Low Risk 43 0.68 (0.49 to 0.86) =0.58 41 0.77 (0.59 to 0.95) <0.001 
Medium Risk 60 0.77 (0.66 to 0.90) <0.001 55 0.93 (0.85 to 1.00) <0.001 
High risk 82 0.75 (0.64 to 0.87) <0.001 79 0.90 (0.83 to 0.96) <0.001 

ΔSBST X Cut off RMDQ**     
All Patients 185 0.77 (0.71 to 0.84) <0.001 175 0.82 (0.76 to 0.89) <0.001 
Low Risk 43 0.79 (0.57 to 1.00) =0.01 41 1.00 (1.00 to 1.00) <0.001 
Medium Risk 60 0.88 (0.79 to 0.96) <0.001 55 0.86 (0.74 to 0.99) <0.001 
High risk 82 0.88 (0.79 to 0.97) <0.001 79 0.93 (0.88 to 0.98) <0.001 

ΔSBST X Cut off NPRS***      
All Patients 185 0.81 (0.75 to 0.87) <0.001 175 0.77 (0.69 to 0.84) <0.001 
Low Risk 43 0.73 (0.58 to 0.88) =0.01 41 0.89 (0.76 to 1.00) <0.001 
Medium Risk 60 0.85 (0.75 to 0.94) <0.001 55 0.80 (0.68 to 0.93) <0.001 
High risk 82 0.86 (0.78 to 0.95) <0.001 79 0.81 (0.72 to 0.91) <0.001 

5C – Chronic patients       
ΔSBST X Cut off GPE*       

All Patients 148 0.70 (0.61 to 0.78) <0.001 145 0.77 (0.69 to 0.86) <0.001 
Low Risk 31 0.62 (0.42 to 0.82) =0.26 30 0.60 (0.40 to 0.81) =0.35 
Medium Risk 52 0.72 (0.58 to 0.85) =0.01 51 0.88 (0.76 to 0.99) <0.001 
High risk 65 0.80 (0.64 to 0.90) <0.001 65 0.86 (0.75 to 0.96) <0.001 

ΔSBST X Cut off RMDQ**     
All Patients 148 0.73 (0.64 to 0.81) <0.001 145 0.84 (0.77 to 0.90) <0.001 
Low Risk 31 0.86 (0.72 to 0.99) <0.001 30 0.95 (0.88 to 1.00) <0.001 
Medium Risk 52 0.82 (0.71 to 0.93) <0.001 51 0.94 (0.88 to 1.00) <0.001 
High risk 65 0.84 (0.74 to 0.93) <0.001 65 0.94 (0.87 to 1.00) <0.001 

ΔSBST X Cut off NPRS***      
All Patients 148 0.79 (0.72 to 0.87) <0.001 145 0.80 (0.72 to 0.89) <0.001 
Low Risk 31 0.68 (0.43 to 0.93) =0.18 30 0.68 (0.47 to 0.88) =0.16 
Medium Risk 52 0.68 (0.53 to 0.84) =0.04 51 0.71 (0.54 to 0.88) =0.04 
High risk 65 0.86 (0.78 to 0.95) <0.001 65 0.93 (0.87 to 0.99) <0.001 

Abbreviations: SBST - STarT Back Screening Tool; GPE - Global Perceived Effect Scale; RMDQ - Roland Morris 
Disability Questionnaire; NPRS - Numerical Pain Rating Scale; N - Number of patients included in the analysis; 
Δ - Score variation (Initial score to Follow-up score). 
* Cut off for the GPE: Patients who scored 3 or more points (-5 to +5) are classified as "improved". 
** Cut off for the RMDQ: Patients who scored 7 or more points (0 to 24) are classified as "improved". 
*** Cut off for the NPRS: Patients with improvement of more than 30% between baseline and follow up are 
classified as "improved. 
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CAPÍTULO 6  

 

 

 

 

 

 

A recorrência de um episódio de dor lombar é influenciada pelos 

subgrupos do STarT Back Screening Tool? 
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RESUMO 

Introdução: A probabilidade de recuperação de um episódio de dor lombar aguda é de 

72,5% após um ano. No entanto, entre 18% a 84% dos pacientes apresentarão 

recorrência no período de um ano. Ainda há necessidade de investigar a incidência de 

recorrência em um país de média renda e se subgrupos de pacientes quando 

estratificados quanto ao risco prognóstico pode influenciar nas taxas de recorrência. 

Objetivos: 1) Calcular a incidência da recorrência da dor lombar após um ano para 

todos os pacientes que se recuperaram de um episódio prévio de dor lombar aguda. 2) 

Calcular a incidência da recorrência da dor lombar após um ano, estratificada pelos 

subgrupos de baixo, médio e alto risco do STarT Back Screening Tool (SBST). 3) 

Identificar as características que podem predizer recorrência da dor lombar. Métodos: 

Esse estudo é uma análise secundária de um inception coorte com segmento de um ano. 

Foram incluídos pacientes que se recuperaram, em até seis semanas, de um novo 

episódio de dor lombar aguda. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa. 

Para calcular a recorrência usamos duas definições: 1) Percepção do paciente sobre ter 

recorrência da dor no último ano; 2) Identificamos todos os pacientes que apresentaram 

mais que dois pontos de intensidade da dor em algum dos segmentos (três, seis meses 

ou um ano). Modelos de regressão logística foram construídos para identificar fatores 

associados a recorrência. Resultados: Incluímos 238 pacientes que se recuperaram de 

um novo episódio de dor lombar aguda. Estes, foram estratificados como baixo (n=74), 

médio (n=79) e alto risco (n=85) de prognóstico desfavorável, usando o SBST. Diante 

do primeiro critério, nós identificamos um total de 33% (IC = 28% a 39%) de incidência 

de recorrência em um período de um ano, sendo que idade e a expectativa de dor 

persistente influenciam esse percentual. Quando estratificados por subgrupos de baixo, 

médio e alto risco do SBST, 28%, 30% e 40% dos pacientes apresentaram recorrência 

ao longo de 1 ano, respectivamente. Usando o segundo critério de recorrência 
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identificamos 42% (IC = 36% a 48%) de recorrência, sendo que a expectativa da dor 

persistente e depressão influenciam esse percentual. A incidência de recorrência para o 

baixo risco foi de 36%, 35% para o médio e 52% para o alto risco do SBST em um ano. 

Conclusão: A incidência de recorrência em um ano da dor lombar variou de 33% a 

42% dependendo do critério utilizado, sendo que a expectativa de dor persistente foi o 

único fator, em comum, associado a recorrência. Os subgrupos do SBST não parecem 

influenciar a incidência de recorrência. 
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INTRODUÇÃO 

Os sintomas de dor lombar são extremamente comuns em todas as idades na 

população1. Apesar da dor lombar ser considerada a maior causa de incapacidade 

mundial,2 seu prognóstico é favorável, principalmente nas primeiras seis semanas3. Um 

estudo de coorte prospectivo4 investigou o curso da dor lombar em 973 pacientes que 

buscaram atenção primária em Sydney, Austrália, e mostrou que a probabilidade 

cumulativa da recuperação de um paciente com dor lombar aguda é de 39,9% após seis 

semanas e de 72,5% após um ano do início do episódio4. Já, outro estudo de coorte 

prospectivo identificou que a probabilidade cumulativa de recuperação de um episódio 

de dor lombar crônica é de 35% após nove meses e de 42% após um ano da 

cronificação dos sintomas5. Apesar do alto percentual de recuperação da dor, entre 18% 

a 84% dos pacientes apresentarão recorrência da dor lombar no período de um ano, 

segundo estimativas de duas revisões sistemáticas6,7. No entanto, a alta variabilidade de 

percentual de recorrência entre os estudos, dificulta a interpretação para a prática 

clínica8-10. Talvez, essa imprecisão pode ser explicada porque nos estudos prévios há 

grande divergências entre as definições de recorrência da dor lombar 10-12. 

A definição mais completa e recomendada na literatura foi descrita por um 

consenso de experts12,13. Assim, recorrência foi definida como: “dor lombar que ocorreu 

pelo menos duas vezes no último ano, em que cada episódio de dor lombar apresentou 

uma duração de pelo menos 24 horas, com intensidade de dor maior que dois pontos 

(em uma escala de 0 a 10 pontos) e com pelo menos um período de 30 dias sem dor 

entre os episódios”12. A mais recente revisão sistemática13 sobre recorrência de um 

episódio de dor lombar aguda incluiu oito estudos para a síntese dos dados e mostrou 

que a melhor estimativa é de 33% de recorrência no período de um ano13. No entanto, 

essa revisão afirma há necessidade de novos estudos que apresentem boa qualidade 
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metodológica e seguem critérios básicos para investigar o risco de recorrência, como 

por exemplo: delinear um estudo de inception coorte, incluindo participantes 

consecutivos que se recuperaram recentemente da dor lombar; usar claras definições de 

recuperação e de recorrência que são idealmente baseadas no consenso de especialistas 

da área; e acompanhar os participantes por pelo menos um ano13.  

Além disso, a revisão sistemática mostra que ainda há uma lacuna na literatura 

em relação as evidências robustas sobre fatores de risco e fatores prognósticos para a 

recorrência da dor lombar 13. Dentre os fatores isolados que foram preditivos em algum 

estudo podemos citar idades avançadas e degeneração discal no estudo de Hancock e 

colaboradores14, assim como ser fumante e não fazer atividade física que foram fatores 

negativos no estudo de Stanton e colaboradores9. O único fator de risco considerado 

consistente entre três estudos foi o número de episódios prévios de dor lombar10,14,15. 

Por outro lado, uma revisão sistemática identificou que a duração dos sintomas foi 

considerada um fator de risco consistente16. Sendo assim, tanto o número de episódios 

prévios da dor lombar quanto a duração dos sintomas são considerados fatores de risco 

não modificáveis para recorrência e estão estritamente associados ao prognóstico dos 

pacientes com dor lombar 3,13,16.  

Atualmente, existe um modelo de subgrupos baseado no prognóstico dos 

pacientes com dor lombar, denominado STarT (Subgroups Target Treatment) Back 

Screening Tool (SBST)17,18. O SBST é um simples instrumento de nove itens, no qual 

múltiplos preditores clínicos modificáveis são utilizados para estratificar os pacientes 

entre três níveis17,18. O SBST avalia o risco individual do paciente, entre o baixo, médio 

ou alto risco de ter um prognóstico desfavorável em relação a incapacidade17,18. Na 

literatura, há estudos que mostram que quanto mais alta a classificação de risco do 

paciente mais intensos são os sintomas, assim como, maior é a duração da dor lombar e 
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aumenta o número de pacientes com dor referida para membros inferiores19,20. Visto que 

os percentuais de recorrência da dor lombar apresentam alta variabilidade entre os 

estudos apresentados, é de extrema importância tentar investigar se há pacientes com 

maior probabilidade de apresentar recorrência, comparado a outros. Ainda não se sabe 

se o percentual de recorrência entre os subgrupos do SBST é similar quando 

comparados com a média da literatura.  

Portanto, os objetivos desse estudo são: 1) Calcular a incidência da recorrência 

da dor lombar após um ano para todos os pacientes que se recuperaram de um episódio 

prévio de dor lombar aguda. 2) Calcular a incidência da recorrência da dor lombar após 

um ano, estratificada pelos subgrupos de baixo, médio e alto risco do SBST. 3) 

Identificar as características que podem predizer recorrência nos pacientes com dor 

lombar que se recuperaram de um episódio prévio de dor aguda. 

Métodos 

Delineamento do estudo 

Esse é um estudo de inception coorte com segmento de um ano que está 

alinhado a um estudo sobre o prognóstico da dor lombar aguda em pacientes que 

buscaram o departamento de emergência de Hospitais públicos em São Paulo, Brasil. 

Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Cidade de 

São Paulo (CAAE: 25315713.7.0000.0064). 

Participantes 

Consecutivos pacientes com dor lombar aguda que buscaram atendimento 

médico emergencial em quatro hospitais públicos do Estado de São Paulo, entre 2015 e 

2017 foram recrutados. Os pacientes precisavam ter idade entre 18 e 80 anos e 

apresentar um novo episódio de dor lombar aguda. Nesse estudo foi utilizada a 
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definição de dor lombar proposta por De Vet e colaboradores21 (i.e. “uma dor ou 

desconforto entre as margens costais e pregas glúteas inferiores, podendo ter ou não dor 

referida para membros inferiores”)21. Foi considerada dor lombar aguda quando a 

duração dos sintomas foi superior a 24h e inferior a seis semanas, precedido por 30 dias 

consecutivos sem dor.  

Foram excluídos os pacientes portadores de doenças severas de coluna; 

condições radiculares da coluna, gestantes, pessoas que não falam a língua portuguesa, 

pacientes com dor lombar crônica e/ou com alguma condição renal que pudesse 

confundir com a dor lombar aguda.  

Para o recrutamento do estudo, todos os pacientes foram avaliados pessoalmente 

por um avaliador treinado para a coleta de dados. Esse avaliador ficava de prontidão no 

pronto socorro do hospital e abordava o paciente logo após o atendimento médico 

emergencial desenvolvido no setor. Os procedimentos do estudo e o Termo de 

Consentimento livre e esclarecido eram explicados aos pacientes considerados 

elegíveis. Um total de 800 pacientes foram triados, sendo que 600 pacientes foram 

incluídos no estudo principal. Os pacientes foram acompanhados via telefone nos 

segmentos de seis semanas, três meses, seis meses e um ano.  

Para a inclusão desse estudo de recorrência, apenas os pacientes que 

apresentavam um novo episódio de dor lombar aguda e foram classificados como 

completamente recuperados da dor após seis semanas de segmento foram incluídos 

(n=238). A definição de recuperação4,5 da dor foi dada a partir das seguintes perguntas: 

1) Durante as últimas seis semanas, você já ficou completamente livre da dor? 2) Qual 

foi a data que se tornou livre da dor? 3) Você ficou livre da dor por um período de 30 

dias consecutivos? Os pacientes que responderam “sim” para as perguntas 1 e 3, até seis 
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semanas após o início de um episódio de dor lombar aguda foram classificados como 

recuperados e incluídos nesse estudo4,5. 

Instrumentos da coleta de dados 

Na avaliação inicial foram coletados dados referentes a características 

demográficas e antropométrica da amostra, como por exemplo, idade, sexo, índice de 

massa corpórea (IMC), e o nível de escolaridade. Também foram coletados dados 

referentes ao estado de saúde do paciente, como por exemplo duração dos sintomas, se a 

dor lombar irradia para membros inferiores, se teve episódios prévios de dor e a 

percepção geral de saúde do paciente, por meio da seguinte pergunta: Em geral, você 

diria que a sua saúde é: excelente; muito boa; boa; ruim; ou muito ruim. Essa pergunta 

foi extraída do instrumento Health Survey - SF1222. Ainda foram coletadas as 

características psicológicas, como por exemplo, depressão, estresse, ansiedade e a 

percepção do paciente da dor se tornar persistente. Todas essas perguntas foram 

retiradas do instrumento Orebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire Short-

Form23 e tinham como opção de resposta uma escala de 0 a 10 pontos, sendo que quanto 

maior a pontuação, mais intenso estavam os sintomas23. Por fim, foram coletadas as 

características clínicas dos pacientes ao longo de um ano (como por exemplo, 

intensidade da dor, incapacidade, percepção do efeito global e o risco de 

cronicidade)18,24-26. 

Para mensurar a intensidade média da dor nos últimos sete dias foi utilizada a 

Escala Numérica Verbal de Dor (NPRS) que varia de 0 (nenhuma dor) a 10 pontos (pior 

dor possível)24. Para mensurar incapacidade no momento da avaliação foi utilizado o 

Questionário Roland Morris de Incapacidade (RMDQ)25. O escore total do RMDQ varia 

de 0 a 24 pontos, sendo que quanto maior a pontuação mais incapaz está o paciente. A 

escala de percepção do efeito global (GPE)24 avalia a percepção global de melhora 
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clínica do paciente, por meio de uma escala que varia de -5 (extremamente pior), 0 (sem 

modificação) e 5 (completamente recuperado)24. Por fim, o risco de cronicidade foi 

avaliado utilizando o STarT Back Screening Tool (SBST). 

O SBST é um simples e rápido instrumento de triagem para dor lombar18,26. Os 

pacientes podem ser classificados como sendo de baixo, médio ou alto risco de 

apresentar um prognóstico desfavorável em relação a incapacidade17. O SBST possui 

nove itens de fatores modificáveis (físicos e psicossociais). O escore total do SBST 

varia de zero a nove pontos. Para classificar os pacientes nos subgrupos, os itens de 

fatores psicossociais têm um peso maior. Se o escore total do SBST for entre zero e três 

pontos o paciente é classificado como baixo risco. Se o escore total do SBST for 

superior a três pontos é calculada apenas a subescala de fatores psicossociais 

(correspondente entre os itens cinco a nove do instrumento). É classificado como médio 

risco as pontuações entre zero a três na subescala. Pontuações acima de três pontos na 

subescala o paciente é classificado como alto risco no SBST17,18. 

Desfecho 

O desfecho primário desse estudo foi calcular a incidência de recorrência de um 

episódio de dor lombar aguda após um ano. Foi utilizada a definição de recorrência 

proposta por Stanton12 e colaboradores diante de um comitê de especialistas. “Dor 

lombar que ocorreu pelo menos duas vezes no último ano, com cada episódio com 

duração de pelo menos 24 horas, com intensidade de dor > dois pontos (em uma escala 

de 0 a 10 pontos) e com pelo menos um período de 30 dias sem dor entre os 

episódios”12. A incidência de recorrência foi perguntada por duas formas: 

Critério 1) No segmento de um ano foi perguntado ao paciente a seguinte 

pergunta, via telefone: “Desde a data da sua recuperação, você teve algum episódio de 



	 128 

dor lombar superior a 24 horas?”. Os pacientes que respondiam sim na pergunta foram 

considerados como recorrência. 

Critério 2) A segunda forma que mensuramos recorrência foi identificar os 

pacientes que relataram dor (intensidade > dois pontos) no segmento de três, seis meses 

ou um ano, mesmo que esses pacientes não tenham relatado recorrência na pergunta 

acima, realizada no segmento de um ano. Isto foi realizado para minimizar o viés de 

memória, sendo que ao longo de um ano alguns pacientes podem ter esquecido se 

apresentaram recorrência da dor.  

Cálculo amostral 

O cálculo do tamanho da amostra baseou-se nos objetivos relacionados às 

estimativas de recorrência, e fatores prognósticos para uma recidiva. Para o cálculo 

relacionado à estimativa de recorrência, considerando a estimativa de recorrência de 

33% com base em estudos anteriores9,15, e uma precisão necessária da estimativa 

amostral em seis pontos percentuais, ou seja, um intervalo de confiança de 95% 

variando de 27% a 39%, foi necessário um tamanho de amostra de 236 participantes. 

Com relação ao objetivo de fatores prognósticos, estudos prévios sugerem pelo menos 

10 eventos por variável candidata no modelo multivariado27,28. Com base na estimativa 

de recidiva de 33%, uma amostra de 236 participantes resultaria em 78 eventos, 

permitindo investigar no máximo oito variáveis preditoras candidatas no modelo. 

Análise estatística 

A normalidade dos dados foi inspecionada por meio de histogramas visuais. As 

características da amostra foram analisadas utilizando estatística descritiva. Dependendo 

da distribuição dos dados foi utilizado média e desvio padrão ou mediana e intervalo 
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interquartil para calcular as variáveis contínuas ou numéricas. Variáveis categóricas 

foram representadas por números absolutos e percentuais.  

Incidência de recorrência 

A incidência de um ano de recorrência da dor lombar foi calculada por meio da 

proporção de pacientes que tiveram recorrência da dor dividida pelo número total de 

pacientes elegíveis para ter uma recorrência. Essas análises foram realizadas entre todos 

os pacientes e estratificada por meio dos subgrupos de baixo, médio e alto risco do 

SBST, na avaliação inicial.  

Fatores preditivos de recorrência 

Dois modelos de regressão logística múltiplos foram construídos. A variável 

dependente para o modelo 1 foi o primeiro critério de recorrência de um episódio da dor 

lombar. Enquanto que a variável dependente do modelo 2 foi o segundo critério de 

recorrência de um episódio de dor lombar. Como variáveis independentes, escolhemos 

oito fatores prognósticos a priori que foram baseados na literatura existente. A Tabela 1 

descreve todos os fatores prognósticos investigados, como eles foram medidos e como 

eles foram codificados na análise. Os resultados da regressão logística foram expressos 

como odds ratio (OR) com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software estatístico SPSS, versão 22.0.  
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Tabela 1. Fatores de risco identificados a priori. 

Fatores Classificação 
das variáveis 

Medida 

Idade  Dado contínuo Medido em anos 

Duração dos sintomas Dado categórico Duração inferior ou igual a duas semanas / duração 
entre duas a seis semanas 

Mais de um episódio 
prévio de dor  

Dado categórico Sim / não 

Expectativa de 
persistência da dor  

Dado contínuo Escala de 0 (Sem risco) a 10 (Risco muito alto), sendo que 
quanto maior a pontuação pior 

Depressão  Dado contínuo Escala de 0 (Nem um pouco) a 10 (Extremamente), sendo 
que quanto maior a pontuação pior 

Mudança de dor entre 
avaliação inicial e seis 
semanas  

Dado contínuo Subtração da intensidade da dor em seis semanas pela 
intensidade da dor na avaliação inicial. A escala variou 
de -10 a 10, sendo que, quanto maior a pontuação pior 

Mudança de 
incapacidade entre 
avaliação inicial e seis 
semanas 

Dado contínuo Subtração do escore de incapacidade em seis semanas 
pelo escore de incapacidade na avaliação inicial. A 
escala variou de -24 a 24, sendo que, quanto maior a 
pontuação pior 

Classificação de risco 
prognóstico (SBST)  

Dado categórico Baixo risco / médio risco / alto risco 

 

RESULTADOS 

No departamento de emergência de hospitais públicos do Estado de SP-Brasil 

foram recrutados 600 pacientes, entre agosto de 2015 e agosto de 2017, que 

apresentavam um novo episódio de dor lombar aguda. Em até seis semanas, um total de 

238 pacientes já estavam completamente recuperados da dor e foram incluídos nesse 

estudo para avaliar a recorrência da dor lombar ao longo de um ano. Os pacientes foram 

classificados usando o SBST e 74 (31,1%) destes foram classificados como baixo risco, 

79 (33,2%) foram classificados como médio risco e 85 (35,7%) pacientes foram 

classificados como alto risco na avaliação inicial. Na avaliação de seis semanas não foi 

possível o contato com dois pacientes (0,8%) da amostra e na avaliação após um ano 
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não foi possível o contato com nove pacientes (3,8%) da amostra. Mais detalhes sobre o 

fluxograma do estudo podem ser observados na Figura 1.	

	 	

Classificação dos pacientes na avaliação inicial 

Médio Risco 
N = 79 (33,2%) 

	

Pacientes que se recuperaram em até 6 semanas e 
foram incluídos no estudo 

N total = 238 (100%) 

Baixo Risco 
N = 74 (31,1%) 

Alto Risco 
N = 85 (35,7%) 

Pacientes com um novo 
episódio de dor lombar 

aguda 
N = 600 

Médio Risco 
N = 78  

	

Baixo Risco 
N = 74	

Alto Risco 
N = 87  

	

Médio Risco 
N = 75  

	

Baixo Risco 
N = 73	

Alto Risco 
N = 81 

	

Perda de segmento - Avaliação após 6 semanas N= 2 (0,8%) 

Perda de segmento - Avaliação após um ano N = 9 (3,8%) 

Pacientes que cronificaram 
os sintomas N = 362 

Figura 1. Fluxograma do estudo. 
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A Tabela 2 apresenta os dados sobre as características demográficas, 

antropométricas e clínicas, a partir da avaliação inicial. Foram apresentados os dados de 

todos os pacientes e também estratificados como baixo, médio e alto risco usando o 

SBST. O sexo feminino compôs 55% da amostra total desse estudo, apenas os pacientes 

classificados como baixo risco prevalece em 51,4% o sexo masculino. A média de idade 

dessa amostra foi de 41 anos (DP=14,16), e apresentaram 26,6 kg/m2 (DP=5,0) de IMC. 

Em relação a duração dos sintomas, a maioria dos pacientes (53,8%) apresentaram mais 

de duas semanas do início ao fim do episódio de dor lombar aguda e se recuperaram em 

média de 18 dias (DP=11,19). Porém 56,8% dos pacientes classificados como baixo 

risco apresentaram menos de duas semanas de duração dos sintomas e se recuperaram 

em média de 12,5 dias (DP= 10,63). A maior proporção dos pacientes 129 (45,8%) 

cursaram até o ensino médio como nível de escolaridade e se classificam como boa 

saúde geral 114 (DP=47,9), sendo que, essas características não foram diferentes entre 

os subgrupos do SBST. Os níveis de estresse e ansiedade foram considerados altos em 

todos os grupos analisados, apresentando 8 pontos de mediana (IQR=6) entre todos os 

pacientes e aumentando para 9 pontos de mediana (IQR=3) para os pacientes 

classificados como alto risco no SBST.  
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Tabela 2. Descrição das características de todos os pacientes e estratificada pelos subgrupos 
de baixo, médio e alto risco do SBST na avaliação inicial. 

Variáveis Todos 
N=238 

Baixo Risco 
N=74 

Médio Risco 
N=79 

Alto Risco 
N=85 

Sexo      

Feminino 131 (55%) 36 (48,6%) 47 (59,5%) 48 (56,5%) 
Masculino 107 (45%) 38 (51,4%) 32 (40,5%) 37 (43,5%) 

Idade (em anos) 41,3 (14,16) 38,7 (13,8) 40, 4 (12,99) 44,5 (15,61) 
IMC (kg/m2) 26,6 (5,0) 26,2 (4,04) 27,0 (5,66) 26,4 (5,13) 

Duração dos sintomas**     
≤ 2 semanas 110 (46,2%) 42 (56,8%) 34 (43,0%) 34 (40%) 

> 2 semanas  128 (53,8%) 32 (43,2%) 45 (57,0%) 51 (60%) 
Recuperação da dor (em dias)  18,1 (11,19) 12,5 (10,63) 19,4 (11,22) 19,2 (11,34) 

Escolaridade     
Analfabetos 7 (2,9%) 1 (1,4%) 2 (2,5%) 4 (4,7%) 

Fundamental 60 (25,2%) 14 (18,9%) 16 (20,3%) 30 (35,3%) 
Ensino Médio 129 (45,8%) 35 (47,3%) 36 (45,6%) 38 (44,7%) 
Superior 49 (20,6%) 19 (25,7%) 20 (25,3%) 10 (11,8%) 

Pós-graduação 13 (5,5%) 5 (6,8%) 5 (6,3%) 3 (3,5%) 
Auto avaliação de saúde     

Excelente 38 (16%) 19 (25,7%) 11 (13,9%) 8 (9,4%) 
Muito boa 55 (23,1%) 20 (27%) 26 (32,9%) 9 (10,6%) 

Boa 114 (47,9%) 33 (44,6%) 35 (44,3%) 46 (54,1%) 
Ruim 25 (10,5%) 2 (2,7%) 4 (5,1%) 19 (22,4%) 

Muito ruim 6 (2,5%) 0 (0%) 3 (3,8%) 3 (3,5%) 
> 1 episódio prévio  156 (65,5%) 44 (59,5%) 53 (67,1%) 59 (69,4%) 

Dor referida para membros 
inferiores  

107 (45%) 20 (27%) 44 (54,6%) 43 (50,6%) 

Fumante  56 (23,5%) 15 (20,3%) 18 (22,8%) 23 (27,1%) 
Expectativa de persistência 
da dor (0-10) 

5,3 (3,48) 4,0 (3,05) 5,0 (3,12) 6,6 (3,48) 

Estresse e Ansiedade (0-10)* 8,0 (6)* 5,0 (6)* 8,0 (6)* 9,0 (3)* 

Depressão (0-10)* 4,0 (8)* 0,5 (5)* 4,0 (8)* 6,0 (7)* 
Dados contínuos e discretos foram expressos por média (desvio padrão), ou por *mediana 

(intervalo interquartil), dependendo da normalidade dos dados. Dados categóricos foram 

expressos por números absolutos (percentuais). **Duração dos sintomas foi mensurada 

utilizando a data do início dos sintomas subtraída pela data de recuperação da dor. 
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A Tabela 3 apresenta os níveis de dor e incapacidade dos pacientes quando 

apresentaram um novo episódio de dor lombar aguda (avaliação inicial), após a 

recuperação da dor (seis semanas) e após um ano de segmento. Os pacientes 

apresentaram altos níveis de intensidade da dor e incapacidade na avaliação inicial, com 

média de 7,5 pontos (DP=2,14) e 14,5 pontos (DP=6,25), respectivamente. Mas logo, 

após 6 semanas os sintomas já estavam baixos, com média de 2,1 pontos (DP=2,71) de 

intensidade da dor e 4,0 pontos (DP=5,64) de incapacidade. Essa tabela ainda descreve 

que parece que quanto mais alto o risco prognóstico (SBST), mais severo são os 

sintomas ao longo de um ano. 

Tabela 3. Descrição da intensidade da dor e incapacidade na avaliação inicial, após 6 
semanas e após um ano.  

Variáveis Todos 

N=238 

Baixo Risco 

N=74 

Médio Risco 

N=79 

Alto Risco 

N=85 

Intensidade da dor  
NPRS (0 – 10) 

Avaliação inicial  7,5 (2,14) 6,4 (2,34) 7,7 (1,82) 8,1 (1,86) 
6 semanas 2,1 (2,71) 1,7 (2,59) 1,9 (2,50) 2,5 (2,95) 
12 meses 1,3 (2,45) 1,0 (1,15) 1,0 (2,01) 1,9 (2,93) 

Incapacidade  
RMDQ (0 – 24) 

Avaliação inicial  14,5 (6,25) 8,9 (5,50) 16,0 (4,38) 18,0 (4,94) 
6 semanas 4,0 (5,64) 2,0 (3,61) 3,9 (5,02) 6,0 (6,96) 
12 meses 2,1 (5,13) 1,0 (2,92) 1,1 (3,15) 4,1 (7,21) 

Todos os dados foram descritos por meio de média (desvio padrão). 

Abreviações: NPRS = Numerical Pain Rating Scale; RMDQ = Roland Moris Disability 

Questionnaire. 
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A Figura 2 apresenta os percentuais de incidência da recorrência da dor lombar 

ao longo um ano, em pacientes que se recuperaram de um novo episódio de dor aguda. 

Diante da percepção do paciente sobre recorrência (critério 1) identificamos que 33% 

(IC 95% = 28% a 39%) dos pacientes apresentaram recorrência da dor ao longo de um 

ano. Quando os pacientes foram estratificados pelos subgrupos do SBST, foram 

identificados os percentuais de recorrência em um ano de 28% (IC 95% = 19% a 40%), 

30% (IC 95% = 21% a 42%) e 40% (IC 95% = 30% a 51% ) para os pacientes 

classificados como baixo, médio e alto risco do SBST, respectivamente.  

Ainda na Figura 2 e utilizando o segundo critério de incidência de recorrência 

(que identifica os pacientes que apresentaram mais de dois pontos de intensidade da dor 

em três, seis meses ou um ano) percebemos que 42% (IC 95% = 36% a 48%) dos 

pacientes apresentam recorrência ao longo de um ano. Quando estratificados por 

subgrupos de baixo, médio e alto risco do SBST, 36% (IC 95% = 26% a 47%), 35% (IC 

95% = 26% a 46%) e 52% (IC 95% = 41% a 62%), respectivamente apresentaram 

recorrência ao longo de um ano.  

Figura 2. Incidência de recorrência em um ano.  

Critério 1 - Memória do paciente sobre a percepção de recorrência em um ano. 

Critério 2 - Pacientes que relataram dor (intensidade > dois pontos) no segmento 
de três, seis meses ou um ano. 
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Os resultados da análise de regressão múltipla estão expressos na Tabela 5. 

Encontramos que apenas idade (OR: 1,03; IC 95%: 1,01 a 1,05) e a expectativa de dor 

persistente (OR: 1,13; IC 95%: 1,03 a 1,24) aumentam as chances de recorrência de um 

episódio de dor lombar de acordo com o critério 1. Por outro lado, a expectativa de dor 

persistente (OR: 1,11; IC 95%: 1,02 a 1,22) e depressão (OR: 1,10; IC 95%: 1,01 a 

1,20) aumentaram as chances de recorrência da dor, quando investigamos recorrência 

utilizando o segundo critério, isto é intensidade maior que dois pontos no segmento de 

três, seis meses ou um ano. 
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Tabela 4. Análise multivariada que identifica os fatores de risco associados a recorrência de 
dor lombar, baseado nos dois critérios. 

Critério 1: Memória do paciente sobre a percepção de recorrência em um ano. 

Fatores de risco N eventos/ 
N total 

Odds Ratio IC 95% p 

Idade N/A 1,03  1,01 a 1,05 0,01 
> 1 episódio prévio     

Não  20/76 Referência  --- --- 
Sim 59/149 1,36 0,71 a 2,61 0,36 

Duração do episódio prévio      
< 2 semanas  64/194 Referência --- --- 
> 2 semanas 15/31 1,74 0,75 a 4,05 0,20 

Expectativa de dor persistente  N/A 1,13 1,03 a 1,24 0,01 
Depressão  N/A 1,03 0,94 a 1,12 0,57 

Mudança na intensidade de dor N/A 1,05 0,96 a 1,15 0,28 
Mudança na incapacidade N/A 1,00 0,95 a 1,05 0,98 
STarT Back Screening Tool     

Baixo risco 21/73 Referência --- 0,95 
Médio risco 24/72 1,12 0,51 a 2,48 0,77 
Alto risco 34/81 1,12 0,49 a 2,57 0,79 

Critério 2: Pacientes que relataram dor (intensidade >2 pontos) no segmento de 3, 6 
meses ou um ano. 

Fatores de risco N eventos/ 
N total 

Odds Ratio IC 95% p 

Idade N/A 1,00 0,98 a 1,03 0,68 
> 1 episódio prévio     

Não  28/76 Referência --- --- 
Sim 72/150 1,27 0,68 a 2,37 0,45 

Duração do episódio prévio      
< 2 semanas  82/195 Referência --- --- 
> 2 semanas 18/31 1,51 0,66 a 3,46 0,33 

Expectativa de dor persistente  N/A 1,11 1,02 a 1,22 0,02 

Depressão  N/A 1,10 1,01 a 1,20 0,02 
Mudança na intensidade de dor N/A 1,08 0,99 a 1,18 0,09 

Mudança na incapacidade N/A 1,02 0,98 a 1,07 0,33 
STarT Back Screening Tool     

Baixo risco 27/73 Referência --- 0,53 
Médio risco 28/72 1,02 0,48 a 2,18 0,96 
Alto risco 45/80 1,48 0,67 a 3,30 0,34 

Abreviações: N/A: não se aplica; IC = Intervalo de Confiança. 

Valores de significância estatística < 0.05 foram marcados em negrito.  
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DISCUSSÃO 

O principal objetivo desse estudo de corte prospectivo foi identificar o 

percentual de incidência de recorrência da dor lombar em pacientes que se recuperaram, 

em até seis semanas, de um novo episódio de dor lombar aguda. Diante de dois critérios 

para mensurar recorrência, a incidência encontrada variou de 33% (critério 1) para 42% 

(critério 2) dos pacientes em um período de um ano. Ao estratificar os pacientes usando 

o SBST identificamos uma variabilidade entre 28% para 36% de incidência de 

recorrência para os pacientes classificados como baixo risco no SBST. Pacientes 

classificados como médio risco apresentaram incidência de recorrência variando de 

30% para 35% e os pacientes classificados como alto risco do SBST a recorrência 

variou de 40% para 52% dos pacientes. Seguindo o primeiro critério de recorrência, 

quanto mais avançada for a idade e quanto mais alta for a expectativa de dor persistente, 

maiores são as chances de ter recorrência ao longo de um ano. Porém, quando 

utilizamos o segundo critério de recorrência, esse estudo identificou que quanto mais 

alta a expectativa de dor persistente e quanto maior for o nível de depressão, mais 

chances eles têm de ter recorrência da dor ao longo de um ano. 

Esse foi o primeiro estudo que mensurou os percentuais de incidência de 

recorrência da dor lombar em pacientes que buscaram o departamento de emergência. 

Também foi o primeiro estudo que estratificou subgrupos de pacientes que apresentam 

diferentes cursos prognósticos para mensurar específicas taxas de recorrência. Outro 

ponto forte desse estudo é que conduzimos um inception coorte, sendo que foi 

recomendado como o melhor delineamento para conduzir um estudo que mensura 

recorrência13. Além disso, outros cuidados metodológicos foram tomados nesse estudo, 

como por exemplo a definição clara de recuperação da dor para a inclusão dos pacientes 

no estudo4,5. Foram incluídos apenas os pacientes no início de um episódio de dor 
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lombar aguda, que em até 6 semanas depois se perceberam completamente recuperados 

da dor (i.e., 30 dias consecutivos sem dor). Também foram utilizadas definições claras 

sobre recorrência da dor, que está de acordo com a opinião de um comitê de 

especialistas e as indicações da última revisão sistemática sobre recorrência12,13. Esse 

estudo também apresenta algumas limitações. A revisão sistemática também indicou 

que os pacientes deveriam ser avaliados, sobre recorrência da dor, em períodos curtos 

de tempo13. No entanto, para esse estudo a pergunta sobre recorrência foi realizada 

apenas após um ano de segmento. Esse fator é considerado uma importante limitação 

desse estudo, visto que o viés de memória dos pacientes pode ter influenciado nos 

resultados. Para minimizar essa limitação, nós utilizamos um segundo critério para 

avaliar a incidência de recorrência. Nós seguimos os mesmos critérios da definição de 

recorrência já utilizada nesse estudo, porém não foi considerada a pergunta sobre a 

percepção de recorrência no segmento de um ano, foram incluídos na análise os 

pacientes que estavam recuperados da dor e apresentaram dois ou mais pontos de 

intensidade da dor (de 0 a 10) nas avaliações de três meses, seis meses ou um ano. 

Um estudo de coorte realizado na Suíça29 investigou a taxa de recorrência e 

fatores prognósticos de até um ano em 772 pacientes com dor lombar após o tratamento 

de quiropraxia29. Esse estudo utilizou a mesma definição de recorrência do presente 

estudo, que foi proposta por Stanton e colaboradores12. No entanto o estudo de coorte 

identificou um total de 13,4% de incidência de recorrência em um ano. Nós acreditamos 

que o tratamento de quiropraxia recebido (no mínimo três meses de tratamento) por 

todos os pacientes pode ter influenciado no percentual de recorrência, uma vez que foi o 

menor percentual de incidência de recorrência identificado na literatura29. Assim como, 

por esse estudo não ser um inception coorte e ter incluído todos os pacientes em 

diferentes momentos de recuperação também teve grande influência no percentual de 
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recorrência encontrado. No estudo, a duração dos sintomas dos pacientes antes do 

tratamento de quiropraxia foi o único fator de risco identificado. Pacientes com duração 

dos sintomas superior a duas semanas tinham 3,31 mais chances de apresentar 

recorrência em um ano29. Porém, a variável duração dos sintomas não teve associação 

com recorrência para o presente estudo. Acreditamos que o motivo desse resultado 

controverso é que a nossa amostra era homogênea, sendo que foram incluídos apenas os 

pacientes com até seis semanas de início dos sintomas. 

Dois estudos de coorte, ambos realizados na Austrália também avaliaram a 

incidência de recorrência de dor lombar, porém, diferente do estudo apresentado acima, 

todos os pacientes apresentavam o mesmo tempo de exposição para mensurar 

recorrência9,15. Além disso, esses estudos utilizaram a mesma definição de recorrência, 

proposta no presente estudo e só incluíram pacientes que se recuperaram de um episódio 

de dor lombar aguda, porém em ambiente de cuidados primários de saúde. O estudo 

proposto por Machado15 e colaboradores incluiu dados de 469 pacientes e identificou 

33% de incidência de recorrência ao longo de um ano, sendo o mesmo percentual 

encontrado nesse estudo usando o primeiro critério15. Já o estudo proposto por Stanton9 

e colaboradores avaliou dados de 353 pacientes e identificou 24% de percentual de 

recorrência ao longo de um ano9. O estudo de Stanton também avaliou recorrência por 

um segundo critério, sendo que, se o paciente relatasse dor nas avaliações de três meses 

ou um ano era considerado recorrência e assim encontrou um percentual de 33% de 

recorrência9. O presente estudo seguiu esse critério para avaliar recorrência (critério 2), 

porém incluímos mais um período de avalição, além daqueles utilizados por Stanton, 

que foi o segmento de seis meses. Talvez, por esse motivo o nosso percentual de 

incidência de recorrência foi de 42%, superior ao encontrado no estudo citado9.  
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Apesar disso, nós também acreditamos que esse segundo percentual identificado 

no presente estudo é superestimado, uma vez que os pacientes incluídos nesse estudo se 

percebiam completamente livres da dor em seis semanas, no entanto 35% desses 

pacientes apresentaram dor acima de dois pontos de intensidade (0 – 10) na avaliação de 

seis semanas. Sabe-se que o limiar de dor é único de cada indivíduo e pode influenciar 

esses resultados, de forma equivocada, na utilização do ponto de corte em dois pontos 

na escala de dor que varia de 0 a 10 pontos. Nós indicamos que os próximos estudos 

que mensurem recorrência de dor incluam perguntas específicas sobre recorrência de 

dor e em várias avaliações ao longo de um ano. Como por exemplo, “Desde a data da 

última avaliação, você teve algum episódio de dor lombar superior a 24 horas”4,5. 

Acreditamos que seguindo a definição já recomendada na literatura, mas utilizando essa 

forma de avalição consistente com a percepção do paciente, seja mais preciso do que 

atribuir um ponto de corte nos desfechos. Até porque, tanto o limiar de dor entre os 

pacientes é diferente, como o número de avaliações e o tempo de segmento também 

varia entre os estudos e isso influencia diretamente em diferentes percentuais de 

recorrência. 

A mais recente revisão sistemática sobre recorrência incluiu dados de 8 estudos, 

totalizando 2.147 pacientes avaliados e também identificou que a melhor estimativa de 

incidência de recorrência em um ano é de 33% dos pacientes com dor lombar que se 

recuperaram de um episódio prévio13. Nessa revisão foi identificado que sete entre os 

oito estudos incluídos apresentaram alto risco de viés de acordo com a ferramenta 

“Quality In Prognosis Studies tool”, isso nos mostra que novos estudos bem delineados 

(de preferência por inception coorte), que apresentem baixo risco de viés e avaliações 

frequentes ao longo de um ano, talvez podem alterar essa perspectiva. Em relação aos 

fatores de risco para recorrência, a revisão sistemática identificou que há uma falta de 
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evidência robusta sobre o risco e os fatores prognósticos para uma recorrência de dor 

lombar em pessoas recentemente recuperadas de um episódio de dor, no entanto a 

presença de episódios prévios de dor lombar foi considerado o único fator prognóstico 

apoiado pela evidência existente4. Porém, esse resultado não corrobora com os achados 

desse estudo, identificamos que a expectativa de dor persistente foi o único fator de 

risco para recorrência da dor, independente do critério utilizado para avaliar recorrência. 

Por meio da pergunta “Em sua opinião, qual o risco da sua atual dor se tornar 

persistente?” conseguimos identificar a chance do paciente de ter recorrência ao longo 

de um ano. Porém, esse foi o primeiro estudo que identificou essa associação, portanto a 

expectativa de dor persistente ainda precisa ser validada como fator de risco de 

recorrência em outra amostra para futura indicação na prática clínica. 

Em relação aos subgrupos do SBST, descrevemos que quanto maior a 

classificação de risco, maiores são os sintomas dos pacientes, como por exemplo de 

intensidade da dor, incapacidade, ansiedade, estresse, depressão e a expectativa de dor 

persistente. Assim como, identificamos que o percentual de recorrência da dor lombar 

também é maior em pacientes classificados como alto risco, comparados ao médio e ao 

baixo risco do SBST. Quanto utilizamos análise simples de associação, identificamos 

que os pacientes classificados como alto risco no SBST têm mais chances de ter 

recorrência comparados ao baixo risco (OR: 2,13 IC 95%: 1,12 a 4,07), porém esse 

resultado não se manteve quando incluído ao modelo multivariado. Parece que quando o 

SBST é utilizado no momento que os pacientes com dor lombar aguda buscam o 

departamento de emergência, a estratificação como baixo, médio e alto risco não 

apresenta associação com a recorrência. Porém, novos estudos ainda precisam 

confirmar esse achado, sendo que esse foi o primeiro estudo que testou a influência dos 
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subgrupos do SBST para predizer recorrência. Talvez em outro departamento de saúde 

ou outro momento de estratificação de risco o resultado pode ser diferente. 

CONCLUSÃO 

Concluímos que a incidência de recorrência de um episódio prévio de dor 

lombar aguda no departamento de emergência varia de 33% a 42% em um ano, 

dependendo do critério utilizado. Quando estratificada por subgrupos encontramos que 

a incidência de recorrência varia de 28% a 36% em pacientes classificados como baixo 

risco, varia de 30% a 35% em pacientes classificados como médio risco e varia de 40% 

a 52% para os pacientes classificados como alto risco. A expectativa de dor persistente 

foi o único fator de risco, preditivo de recorrência de um episódio de dor lombar para 

ambos os critérios de recorrência utilizados. Os subgrupos do SBST não parecem 

influenciar a incidência de recorrência. 
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RESUMO 

Introdução: O Departamento de Emergência está em processo de superlotação devido a 

condições não urgentes estarem cada vez mais prevalentes na emergência. A dor 

musculoesquelética foi identificada como a principal contribuinte de condições não 

urgentes no departamento de emergência, sendo que, a dor cervical e lombar juntas 

representam 48% dos casos. O gerenciamento dos pacientes com dor lombar no 

departamento de emergência não está de acordo com as recomendações das diretrizes de 

prática clínica, gerando recursos desnecessários para o diagnóstico e o tratamento desses 

pacientes. Ainda há necessidade na literatura de sumarizar o perfil, os exames realizados 

e o tratamento recebido de pacientes com dor na coluna (cervical, torácica e lombar) em 

uma amostra representativa de um país de média renda. Objetivos: 1) Descrever o perfil 

clínico dos pacientes que buscaram tratamento médico emergencial privado com 

diagnóstico de dor na coluna; 2) Caracterizar os principais exames e medicamentos 

prescritos aos pacientes em uma amostra representativa no Brasil; e 3) Identificar quais 

características estão associadas com diagnósticos de causa específica ou inespecífica da 

coluna. Métodos: Um estudo retrospectivo, de sete anos de segmento, que utilizou 

dados extraídos de prontuários eletrônicos do departamento de emergência de um 

hospital privado no Brasil. Foram incluídos prontuários de pacientes diagnosticados 

com dor na coluna, de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10), entre 

fevereiro de 2011 e dezembro de 2017. Os pacientes foram estratificados quanto ao 

local da dor (cervical, torácica e lombar) e quanto a etiologia (inespecífica versus 

específica) nas análises descritivas. Análise de regressão logística múltipla foi realizada 

para investigar as variáveis que podem estar associadas a diagnósticos de causa 

específica de dor na coluna. Resultados: A dor na coluna foi motivo de 37.564 visitas 

ao departamento de emergência, isso representa 2,8% de todas as visitas no 
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departamento de emergência, entre 2011 e 2017. A dor cervical foi responsável por 

9.049 (24,1%) visitas, a dor torácica por 663 (1,8%) visitas e a dor lombar por 22.804 

(60,7%) visitas. De todas as visitas relacionadas a dor na coluna, identificamos que 

2.328 (6,2%) visitas apresentavam diagnósticos específicos de coluna de acordo com o 

CID-10. Além disso, a dor na coluna foi responsável por 1.188 (3,2%) internações. No 

departamento de emergência, 18.736 (49,9%) exames de imagem foram prescritos para 

pacientes diagnosticados com dor na coluna, com maior prevalência para raio-x (6.8%), 

seguido por tomografia (18,8%). Em relação aos medicamentos, os anti-inflamatórios 

(AINE), foram mais prescritos (32,7%), seguidos por analgésicos opioides (17,2%). 

Pacientes que apresentam um diagnóstico relacionado a causa específica de dor têm 

mais chances de tomar mais medicamentos e apresentam mais tempo de internação no 

hospital. Conclusão: Dados gerais sobre o gerenciamento dos pacientes que buscaram 

por tratamento para dor na coluna em um departamento emergencial privado foram 

descritos. No geral, o gerenciamento dos pacientes foi considerado aceitável, com 

exceção ao excesso de exames de imagem prescritos sem necessidade. 
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INTRODUÇÃO 

O departamento de emergência está passando por um processo de superlotação 

devido a condições não urgentes estarem cada vez mais prevalentes na emergência1,2. A 

dor musculoesquelética foi identificada como a principal contribuinte de condições não 

urgentes no departamento de emergência2, sendo que a dor na coluna cervical e lombar 

juntas representam 48% dos casos3. As razões mais comuns pelas quais os pacientes não 

urgentes buscaram o departamento de emergência foi, a possibilidade de serem 

examinados mais rapidamente (36,4%) e a impossibilidade de marcar consultas 

antecipadas com unidades de saúde alternativas (30,9%)2. Uma recente revisão 

sistemática4 identificou que a melhor estimativa da prevalência da dor lombar no 

departamento emergencial, corresponde a 4,39% entre todos os pacientes que são 

atendidos4. Estima-se que com esse percentual, a dor lombar esteja entre as 10 

condições de saúde mais prevalentes do departamento de emergência5. Ainda não há 

evidência que afirma que pacientes com dor na coluna que buscam o departamento de 

emergência apresentam doenças mais graves de coluna ou sintomas mais intensos. Mas 

há evidência de que o atendimento na emergência de pacientes com dor na coluna gera 

recursos desnecessários para o diagnóstico e o tratamento desses pacientes6-9. 

A diretriz clínica da American College of Physicians10 de direcionamento e 

abordagem dos pacientes que apresentam dor na coluna na atenção primária indica que 

apenas os pacientes que apresentam sinais e sintomas de compressão de raiz nervosa ou 

de doenças graves de coluna, também chamados de bandeira vermelha deveriam ser 

indicados para a realização de exames de imagem10. No entanto, um estudo encontrou 

que entre os pacientes com dor lombar que não apresentavam indicação a realização de 

exames por imagem, 30,1% (IC95% = 29,1% a 31,1%) receberam exames de imagem, 

sendo que 26,2% destes, receberam imagens avançadas, como por exemplo tomografia 
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computadorizada ou ressonância magnética11. Dados comparativos sobre prescrição de 

exames de imagem na emergência apontaram que a prescrição de exames permanece 

alta para pacientes que não deveriam ser indicados e que até o momento a diretriz 

clínica não foi implementada7,10. Tanto os excessos de exames, quanto o excesso de 

tratamento medicamentoso no departamento de emergência geram altos custos ao 

sistema, mas principalmente, são prejudiciais aos pacientes com dor na coluna9. 

Para tentar melhorar esse cenário é importante entender as características e o 

gerenciamento dos pacientes com dor na coluna no departamento de emergência para 

posteriormente melhorar a gestão12. Há necessidade de estudos robustos na literatura 

para descrever de forma ampla as características dos pacientes com dor na coluna. 

Assim como, descrever as características estratificada por dor cervical, dor torácica e 

dor lombar. Nós identificamos na literatura apenas um guia de atendimento clínico 

sobre dor cervical na emergência13, porém esse estudo não apresenta dados sobre a 

epidemiologia e impacto da dor cervical no departamento de emergência13. Diante do 

nosso conhecimento não foram identificados dados epidemiológicos na emergência 

sobre dor na coluna torácica de origem musculoesquelética, visto que esta não é uma 

condição prevalente e também não gera incapacidade na população. Por outro lado, há 

alguns dados epidemiológicos sobre dor lombar na emergência, principalmente em 

países de alta renda1,2,6,14,15. Apesar disso, ainda não há dados sobre epidemiologia da 

dor na coluna no departamento de emergência em países de baixa e média renda9,12.  

Países de baixa e média renda proporcionam um sistema de saúde difundido 

entre serviços públicos e serviços privados à população12. As características 

populacionais e o tratamento realizado entre esses sistemas são estritamente diferentes 

entre si, assim como também é diferente do sistema de saúde encontrado em países de 

alta renda12. Por este motivo não há possibilidade de inferir dados de países de alta 
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renda já identificados na literatura. Sendo assim, os objetivos desse estudo foram: 1) 

Descrever os dados demográficos e o perfil clínico dos pacientes que buscaram 

tratamento médico emergencial privado com diagnóstico médico de dor na coluna entre 

2011 e 2017; 2) Caracterizar os principais exames e medicamentos prescritos aos 

pacientes em uma amostra representativa no Brasil; e 3) Identificar quais características 

estão associadas com diagnósticos médicos relacionados a causa específica ou 

inespecífica da coluna de acordo com a classificação do CID-10. 

 

MÉTODOS 

Delineamento do Estudo 

Foi desenvolvido um estudo retrospectivo, de sete anos de segmento, que 

utilizou dados extraídos de prontuários eletrônicos de duas unidades do Hospital Israelita 

Albert Einstein – complexo de saúde privado especializado em medicina de alta 

complexidade – SP. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Israelita Albert Einstein (CAAE: 79777417600000071). 

Participantes 

Foram selecionados para este estudo, todos os prontuários de pacientes 

diagnosticados com dor na coluna, de acordo com o Código Internacional de Doenças 

(CID-10), entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2017. Sendo assim, foram incluídos 

pacientes de ambos os sexos, em qualquer idade e que foram atendidos no departamento 

emergencial do Hospital Israelita Albert Einstein, apresentando diagnóstico médico 

relacionado à dor na coluna. 

O termo “Dor na coluna” foi utilizado nesse estudo para representar os pacientes 

com uma variedade de condições de saúde que afetam a coluna vertebral. Portanto, o 

termo engloba diferentes afecções da coluna, independente do local da dor (cervical, 
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torácica ou lombar), independente da causa dessa dor (específica ou não específica) ou 

da duração dos sintomas apresentados (aguda, subaguda ou crônica). Detalhes mais 

específicos sobre todos os diagnósticos médicos, que foram classificados como dor na 

coluna e incluídos nesse estudo estão descritos no Anexo 1.  

Por outro lado, os pacientes que buscaram o departamento de emergência por 

qualquer outra condição que não fosse relacionada às disfunções da coluna foram 

excluídos desse estudo.  

Procedimentos de extração dos dados 

A extração de dados dos prontuários eletrônicos foi realizada de forma 

transversal, em junho de 2018. Nós extraímos dados de todas as visitas que cada 

paciente com dor na coluna realizou no departamento de emergência entre 2011 e 2017. 

Passagens entre fevereiro de 2011 a novembro de 2016 foram extraídas do Sistema de 

Gerenciamento Hospitalar. Passagens de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 foram 

extraídas do sistema Cerner Millenium.  

A extração dos dados foi realizada seguindo as estratégias de filtro no sistema 

eletrônico e foi dividida em 3 etapas. Na primeira etapa foram utilizados como filtros: 

1) a unidade do departamento emergencial (Unidade Morumbi ou Ibirapuera); e 2) o 

Código Internacional de Doenças (CID-10) relacionado a diversas condições da coluna. 

O filtro para o CID-10 foi realizado por meio do diagnóstico primário ou do diagnóstico 

secundário do paciente em cada visita. Assim, a primeira etapa da extração eletrônica de 

dados resultou em um total de 58.000 visitas ao departamento de emergência 

identificadas.  

O diagnóstico primário representa o motivo, pelo qual, o paciente abriu o 

prontuário médico, na primeira vez que buscou o departamento de emergência do 

hospital. Já o diagnóstico secundário representa o diagnóstico que o médico fez ao 
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paciente no momento de cada visita ao hospital. Sendo assim, a nossa principal variável 

de interesse foi o diagnóstico secundário. Porém, não foi possível extrair os dados 

apenas do diagnóstico secundário porque, se o diagnóstico primário fosse igual ao 

diagnóstico secundário era colocado apenas o código de “igual” e não era possível 

identificar todos os pacientes com dor na coluna. Portanto, uma segunda etapa da 

extração de dados foi necessária. 

A segunda etapa da extração teve como objetivo selecionar apenas as visitas dos 

pacientes referentes a dor na coluna e excluir os outros motivos de atendimento dos 

mesmos pacientes no departamento de emergência. Para isso, identificamos os pacientes 

com o código “igual” (diagnóstico primário = diagnóstico secundário) e conferimos a 

seleção dos diagnósticos, buscando quais estavam de acordo com as condições 

relacionadas a coluna. Essa etapa foi realizada de forma manual e com dupla checagem. 

Assim, a segunda etapa resultou em 37.564 visitas totais relacionadas a dor na coluna 

entre 2011 e 2017, como diagnóstico secundário.  

Por fim, a terceira etapa da extração dos dados teve como objetivo classificar o 

diagnóstico dos pacientes em relação a área de acometimento entre: 1) dor na coluna 

cervical, 2) dor na coluna torácica, 3) dor na coluna lombar, e 4) dor na coluna sem 

local especificado, isto é diagnósticos de acordo com o CID-10 que não eram possíveis 

classificar a área da dor, como por exemplo “M54.9 - Dorsalgia não especificada”. Mais 

exemplos sobre todos os diagnósticos que foram alocados em cada grupo de 

acometimento estão descritos nos Anexos 2, 3, 4 e 5, respectivamente.  

Desfechos 

Todos os dados extraídos dos prontuários eletrônicos dos pacientes foram 

estratificados em relação a área de acometimento (cervical, torácica, lombar e local não 

especificado). Foi extraído o número de visitas realizadas ao departamento de 
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emergência estratificada por ano. Também foram extraídos o número de pacientes 

atendidos no setor entre 2011 e 2017 e os dados referentes às características gerais 

desses pacientes, como por exemplo: idade, sexo, intensidade da dor e se o paciente fez 

mais de uma visita ao departamento de emergência. A intensidade da dor foi mensurada 

utilizando a Escala Numérica Verbal de Dor (NPRS), em que o paciente é orientado a 

classificar a intensidade da dor usando uma escala composta por 11 pontos, que varia de 

0 (nenhuma dor) a 10 (pior dor possível)16. Dados de intensidade da dor não 

representam toda a amostra, foram coletados apenas a partir de 2017, totalizando 5.748 

pacientes. Outros dados como por exemplo, a etiologia da dor, exames de imagem 

realizados, o tratamento medicamentoso receitado ao paciente, se foi necessária a 

admissão do paciente no hospital e por quanto tempo, também foram extraídos dos 

prontuários eletrônicos.  

A etiologia da dor na coluna foi estratificada nesse estudo como “Inespecífica”, 

que se refere a disfunções na coluna que não apresentam uma causa específica, como 

por exemplo: M43.6 Torcicolo, M53.2 Instabilidades da coluna vertebral e M54.5 Dor 

lombar baixa; ou classificada como dor na coluna por “Causa específica”, como por 

exemplo, M54.1 Radiculopatia, Z98.1 Artrodese e S32.0 Fratura de vértebra lombar. 

Mais detalhes sobre a classificação diagnóstica quanto a etiologia utilizada nesse estudo 

podem ser encontrados no anexo 6.  

Os tipos de exames realizados foram classificados entre quatro categorias, 

referentes cada visita dos pacientes. Os exames foram agrupados como ressonância 

magnética, tomografia computadorizada, raio-x e ultrassom e foram descritos com mais 

detalhes no Anexo 7. Assim como, os medicamentos prescritos em cada visita no 

departamento de emergência também foram agrupados entre seis categorias, que são os 

medicamentos anti-inflamatório não esteroide (AINE), relaxante muscular, 
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corticosteroide, multivitamínico, analgésico opioide e a categoria outros que engloba, 

por exemplo, antidepressivo, antiemético, ansiolítico e antiepilético (Anexo 8).  

Análise estatística 

A normalidade dos dados foi inspecionada por meio de histogramas visuais. 

Dados descritivos foram apresentados por meio de média e desvio padrão, dados 

categóricos foram apresentados por meio de números absolutos e percentuais. Todas as 

análises descritivas foram realizadas em relação a todos os pacientes e depois 

estratificadas pelo local de acometimento da dor, entre as categorias específicas de dor 

cervical, dor torácica, dor lombar e dor na coluna sem área especificada. Dados sobre a 

prescrição de exames e de medicamentos também foram estratificados em relação a 

diagnósticos específicos e inespecíficos de coluna. 

Foi construído um modelo de regressão logística múltiplo para identificar quais 

características estão associadas com a classificação da etiologia da dor no departamento 

emergencial privado. Para isso foi considerado como variável dependente a etiologia da 

dor (dor específica versus dor inespecífica de coluna). As variáveis independentes 

foram: quantidade de exames, quantidade de medicamentos e tempo de internação 

(medido em dias). Todas as variáveis independentes incluídas no modelo foram 

mensuradas de forma contínua. Os resultados foram expressos em odds ratio e intervalo 

de confiança e foram consideradas associações quando o valor de p da variável 

independente foi <0,05. 

As nossas hipóteses a priori foram: os pacientes que apresentarem diagnóstico 

médico relacionado a dor específica de coluna estarão associados a apresentar mais 

prescrições de exames e mais prescrições medicamentos, assim como associados a mais 

tempo de internação.  
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RESULTADOS  

A Figura 1 do fluxograma desse estudo reporta uma visão geral das visitas 

recebidas no departamento de emergência do Hospital Israelita Albert Einstein. Entre 

2011 e 2017 um total de 1.365.824 visitas para atendimento médico foram realizadas no 

departamento de emergência. Destas, 183.757 visitas, isto é 13,5% foram classificadas 

como visitas ortopédicas e 37.564 visitas, que representa 2,8% de todas as visitas no 

departamento de emergência do hospital apresentaram diagnóstico médico relacionado à 

dor na coluna.  

Sendo assim, um total de 37.564 visitas foram incluídas para as análises desse 

estudo. Quando as visitas que apresentavam diagnóstico médico relacionado à dor na 

coluna foram estratificadas por área de acometimento, identificamos 9.049 visitas 

relacionadas a dor cervical (24,1%); 663 visitas relacionadas a dor torácica (1,8%); 

22.804 visitas relacionadas a dor lombar (60,7%); e 5.048 visitas relacionadas a dor na 

coluna sem área especificada (13,4%). 
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Figura 1. Fluxograma sobre o número de visitas dos pacientes no Departamento de Emergência.  
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A Tabela 1 apresenta o número e percentual de visitas dos pacientes com dor na 

coluna que buscaram o departamento de emergência entre 2011 e 2017. Esses dados 

foram estratificados por ano e local de acometimento. No ano de 2011, por exemplo, 

foram recebidas 5.159 visitas de pacientes com dor na coluna, sendo que 23,4% dessas 

visitas foram relacionadas a dor cervical, 1,5% relacionadas a dor torácica, 60,8% 

relacionadas a dor lombar e 14,4% das visitas não foi possível especificar a área da dor. 

Entre 2011 e 2017 o total de visitas com diagnóstico relacionado a dor na coluna variou 

de, no mínimo 4.898 visitas em 2013, á no máximo, 5.860 visitas em 2015.  

  

Tabela 1. Descrição ao longo de 7 anos do número de visitas dos pacientes com diferentes 

condições da coluna.  

Ano Total Dor Cervical Dor Torácica Dor Lombar Área não 
especificada 

2011 5.159 (100%) 1.205 (23,4%) 75 (1,5%) 3.137 (60,8%) 742 (14,4%) 

2012 4.960 (100%) 1.164 (23,5%) 108 (2,2%) 3.086 (62,2%) 602 (12,1%) 

2013 4.898 (100%) 1.221 (24,9%) 59 (1,2%) 3.036 (62,0%) 582 (11,9%) 

2014 5.532 (100%) 1.413 (25,5%) 76 (1,4%) 3.237 (58,5%) 806 (14,5%) 

2015 5.860 (100%) 1.389 (23,7%) 99 (1,7%) 3.544 (60,5%) 828 (14,1%) 

2016 5.407 (100%) 1.258 (23,3%) 84 (1,5%) 3.322 (61,4%) 743 (13,7%) 

2017 5.748 (100%) 1.399 (24,3%) 162 (2,8%) 3.442 (60,0%) 745 (13,0%) 

Total 37.564 (100%) 9.049 (24,1%) 663 (1,8%) 22.804 (60,7%) 5.048 (13,4%) 

Números descritos por frequência e (percentual). 
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A Tabela 2 apresenta as características dos pacientes incluídos nesse estudo, 

sendo assim identificamos apenas a primeira visita dos pacientes para compor essa 

tabela. Identificamos que um total de 29.546 pacientes com dor na coluna buscaram a 

emergência entre 2011 e 2017. Destes, 7.412 apresentaram diagnóstico de dor cervical, 

569 pacientes de dor torácica, 17.407 pacientes relacionados a dor lombar e 4.158 

pacientes apresentavam diagnóstico de dor na coluna, porém sem especificar a área de 

acometimento. O sexo feminino corresponde a 51% dos pacientes incluídos no estudo, 

sendo que, esse percentual variou entre 46% de pacientes do sexo feminino relacionados 

a dor torácica a 57,5% pacientes do sexo feminino com diagnóstico de dor cervical. A 

média de idade dos pacientes foi de 43 anos (DP = 16,6) e a média de intensidade da dor 

foi de 5,5 pontos (DP = 2,5) em uma escala de 0 a 10 pontos. Tanto a idade quando a 

intensidade da dor foi similar entre todas as áreas de acometimento da coluna. Um total 

de 18,5% dos pacientes fez mais de uma visita ao departamento de emergência e 

apresentaram média de 1,27 visitas (DP = 0,7) entre 2011 e 2017. Quanto a 

classificação referente a área de acometimento, 26,9%, 31,3%, 25,7% e 23,5% dos 

pacientes classificados como dor cervical, torácica, lombar e área não especificada, 

respectivamente, fizeram mais de uma visita ao departamento de emergência. 
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Tabela 2. Descrição das características dos pacientes do departamento de emergência que 

apresentavam dor na coluna. 

Número de pacientes 
Todos Cervical Torácica Lombar 

Área não 
especificada 

29.546 (100%) 7.412 (100%) 569 (100%) 17.407 (100%) 4.158 (100%) 

Variáveis 

Sexo n(%)      

Feminino 15.054 (51) 4.261 (57,5) 262 (46,1) 8.465 (48,6) 2.066 (49,7) 

Masculino 14.491 (49) 3.151 (42,5) 307 (53,9) 8.942 (51,4) 2.091 (50,3) 

Idade (anos) m(DP) 43 (16,6) 39 (17,0) 44 (18,4) 45 (15,9) 41 (16,6) 

Intensidade da dor  

(0 a 10) m(DP)* 

5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 5,7 (2,5) 5,5 (2,5) 5,7 (2,4) 

Fez mais de uma 
visita ao DE n(%) 

5.475 (18,5) 1.994 (26,9) 178 (31,3) 4.468 (25,7) 1.284 (23,5) 

Média de visitas m(DP) 1,3 (0,7) 1,1 (0,4) 1,0 (0,1) 1,2 (0,7) 1,1 (0,3) 

Abreviações: n = número de pacientes; m = média; DP = Desvio Padrão; DE = Departamento de 
emergência. 

Dados contínuos estão expressos como média (desvio padrão) e dados categóricos foram expressos 
usando números absolutos (percentual). 

*O desfecho intensidade da dor foi avaliado apenas nas visitas do ano de 2017, totalizando 5.748 dos 
pacientes. 
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A Tabela 3 apresenta os dados clínicos sobre a etiologia da dor, internações e a 

prescrição de exames e medicamentos. Entre todos os pacientes com dor na coluna, 

2.328 visitas (6,2%) correspondem a diagnósticos que apresentam causa específica de 

dor de acordo com o CID-10. Em relação a internação, foram realizadas 1.188 (3,2%) 

internações no hospital por causa da dor na coluna. A média de dias de internação dos 

pacientes com dor na coluna foi de 5 dias (DP = 4,57). Além disso, em 49,9% das 

visitas foram solicitados exames de imagem e um total de 31.938 exames de imagem 

foram prescritos para pacientes com dor na coluna, entre 2011 e 2017. O exame com 

maior prevalência no departamento de emergência foi o raio-x (n = 21.746; 68,1%), 

seguido pelo exame de tomografia computadorizada (n = 6.012; 18,8%). Em relação aos 

medicamentos, é possível perceber que em 74,2% das visitas foram prescritas 

medicações aos pacientes com dor na coluna. A média de medicamentos prescritos a 

cada visita no departamento de emergência foi de 7 medicamentos (DP = 19,58) entre 

todos os pacientes com diagnóstico médico de dor na coluna, e totaliza 147.764 

medicações prescritas entre 2011 e 2017. Quanto a classificação dos medicamentos, os 

anti-inflamatórios (AINE) foram prescritos na maioria das visitas, sendo 48.373 

(32,7%) prescrições totais. Os analgésicos opioides, foram prescritos no departamento 

de emergência em 25.407 (17,2%) visitas, seguidos por corticosteroides que foram 

prescritos em 14.744 (10%) visitas e relaxantes muscular, prescritos em 10.482 (7,1%) 

visitas. Mais detalhes sobre a etiologia da dor, internações e a prescrição de exames e 

medicamentos estratificados pelo local da dor podem ser observados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Descrição de exames, medicamentos e internação que os pacientes realizaram em cada visita no 
departamento de emergência, estratificado por área de acometimento.  

Número de visitas 

Todos Cervical Torácica Lombar 
Área não 
especificada 

37.564 (100) 9.049 (100) 663 (100) 22.804 (100) 5.048 (100) 
Variáveis      
Etiologia da dor n(%)      

Inespecífico 35.236 (93,8) 8.961 (99) 559 (84,3) 20.676 (90,7) 5.040 (99,8) 
Específico 2.328 (6,2) 88 (1) 104 (15,7) 2.128 (9,3) 8 (0,2) 

Pacientes internados n(%) 1.188 (3,2) 148 (1,6) 25 (3,8) 977 (4,3) 38 (0,8) 
Dias de internação m(DP) 5 (4,57) 4 (4,84) 5 (4,73) 5 (4,54) 5 (4,38) 
Realizou Exame n(%) 18.736 (49,9) 4.141 (45,8) 488 (73,6) 11.435 (50,1) 2.672 (52,9) 
Média de exames prescritos 
por visita m(DP) 1,70 (1,28) 1,71 (1,26) 1,82 (1,40) 1,68 (1,32) 1,77 (1,11) 

Classificação dos exames n(%)*     
Raio-X 21.746 (68,1) 4.640 (65,6) 598 (67,3) 12.782 (66,4) 3.726 (78,7) 
Tomografia 6.012 (18,8) 1.712 (24,2) 204 (23,0) 3.360 (17,5) 736 (15,5) 
Ultrassom 2.740 (8,6) 458 (6,5) 56 (6,3) 2.011 (10,5) 215 (4,5) 
Ressonância 1.440 (4,5) 267 (3,8) 30 (3,4) 1.084 (5,6) 59 (1,2) 

Foi medicado n(%) 27.880 (74,2) 6.243 (69,0) 421 (63,5) 17.976 (78,8) 3.240 (64,2) 
Média de medicamentos 
prescritos por visita m(DP) 7 (19,58) 5 (13,67) 6 (25,81) 7 (21,45) 4 (9,37) 

Classificação dos medicamentos n(%)*     
Anti-inflamatório (AINE) 48.373 (32,7) 9.272 (36,2) 809 (31,7) 33.662 (31,1) 463 (40,4) 
Analgésico Opioide  25.407 (17,2) 4.331 (16,9) 343 (13,4) 18.828 (17,4) 1.905 (16,6) 
Corticosteroide  14.744 (10,0) 2.748 (10,7) 188 (7,4) 10.831 (10,0) 977 (8,5) 
Relaxante Muscular 10.482 (7,1) 2.371 (9,2) 88 (3,4) 6.949 (6,4) 1.074 (9,4) 
Antibiótico 5.127 (3,5) 838 (3,3) 61 (2,4) 3.787 (3,5) 441 (3,9) 
Suplemento Vitamínico 553 (0,4) 84 (0,3) 1 (0,0) 460 (0,4) 8 (0,1) 
Outros  43.078 (29,2) 6.002 (23,4) 1.064 (41,7) 33.598 (31,1) 2.414 (21,1) 

Abreviações: n = número de visitas; m = média; DP = Desvio Padrão. 
Dados contínuos estão expressos como média (desvio padrão) e dados categóricos foram expressos 
usando números absolutos (percentual). *O número total de exames e medicamentos prescritos no 
departamento de emergência entre 2011 e 2017 representam o valor de 100% dessas variáveis. 
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A Tabela 4 enumera uma lista contendo os 10 exames e 10 medicamentos mais 

prescritos para os pacientes com diagnóstico médico de dor na coluna no departamento 

de emergência. O número total de exames prescritos para os pacientes com dor na 

coluna foi de 31,983. Encontramos que o raio-x da coluna lombar foi o exame mais 

prescrito no departamento de emergência, que atingiu 8.140 (25,5%) prescrições por 

exames de imagem, seguido pelo raio-x da coluna cervical, apresentando 3.344 (10,5%) 

prescrições. Sobre os exames de imagem avançada, a tomografia computadorizada da 

coluna lombar foi prescrita em 1.677 casos (5,3%) e representa o quinto exame mais 

prescrito do departamento de emergência. Por outro lado, esse estudo mostrou que 

147,764 medicamentos foram prescritos para os pacientes com dor na coluna entre 2011 

e 2017. O medicamento mais prescrito foi o metamizol (dipirona), que representa 

21.153 (14,3%) prescrições médicas. O segundo medicamento mais prescrito no 

departamento de emergência para pacientes com dor na coluna foi o Cloridrato de 

Tramadol, atingindo 12.941 (8,8%) prescrições, e seguido pelo Cetoprofeno que 

apresenta um total de 9.378 (6,3%) prescrições no departamento. Mais detalhes sobre os 

resultados estratificados em relação a área de acometimento, podem ser encontrados na 

Tabela 4. 
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Tabela 4. Lista dos dez medicamentos e exames mais utilizados nos pacientes com dor na coluna. 

4.B - Exames n (%) 
Todos Cervical Torácica Lombar 

Área não 
especificada 

31.938 (100) 7.077 (100) 888 (100) 19.237 (100) 4.736 (100) 
      

1. Rx Coluna Lombar 8.140 (25,5) 252 (3,6) 64 (7,2) 7.248 (37,7) 576 (12,2) 

2. Rx Coluna Cervical 3.344 (10,5) 2.774 (39,2) 28 (3,2) 315 (1,6) 227 (4,8) 

3. Rx Coluna Dorsal (Torácica) 2.643 (8,3) 440 (6,2) 102 (11,5) 1.045 (5,4) 1.056 (22,3) 

4. Rx Tórax Frente e Perfil 2.009 (6,3) 307 (4,3) 246 (27,7) 616 (3,2) 840 (17,7) 

5. TC Coluna Lombar 1.677 (5,3) 73 (1,0) 29 (3,3) 1.462 (7,6) 113 (2,4) 

6. Rx Bacia 1.328 (4,2) 95 (1,3) 8 (0,9) 1.101 (5,7) 124 (2,6) 

7. TC Coluna Cervical 920 (2,9) 783 (11,1) 14 (1,6) 84 (0,4) 39 (0,8) 

8. TC Abdome Total 878 (2,7) 28 (0,4) 16 (1,8) 790 (4,1) 44 (0,9) 

9. Rm Coluna Lombo Sacra 759 (2,4) 19 (0,3) 10 (1,1) 718 (3,7) 12 (0,3) 

10. Rx Coluna Sacra 749 (2,3) 28 (0,4) 5 (0,6) 579 (3,0) 137 (2,9) 

Outros 9.491 (29,7) 2.278 (32,2) 366 (41,2) 5.279 (27,4) 1.568 (33,1) 

4.A - Medicamentos n (%) 147.764 (100) 25.646 (100) 2.554 (100) 108.115 (100) 11.449 (100) 

1.  Novalgina - metamizol 
(dipirona) 21.153 (14,3) 3.661 (14,3) 366 (14,3) 15.260 (14,1) 1.866 (16,3) 

2.  traMAL - Cloridrato de 
Tramadol 12.941 (8,8) 2.195 (8,6) 173 (6,8) 9.568 (8,8) 1.005 (8,8) 

3.  Profenid - Cetoprofeno 9.378 (6,3) 1.781 (6,9) 144 (5,6) 6.578 (6,1) 875 (7,6) 

4.  MIOsan - Cloridrato de 
Ciclobenzaprina 9.177 (6,2) 2.100 (8,2) 84 (3,3) 6.057 (5,6) 936 (8,2) 

5.  Decadron - Dexametasona 8.362 (5,7) 1.381 (5,4) 64 (2,5) 6.437 (6,0) 480 (4,2) 

6.  Ansentron - Ondansetron 7.339 (5,0) 1.335 (5,2) 110 (4,3) 5.298 (4,9) 596 (5,2) 

7.  Diprospan - Dipropionato 
de Betametasona + Fosfato 
Dissódico de Betametasona 

5.028 (3,4) 1.181 (4,6) 44 (1,7) 3.351 (3,1) 452 (3,9) 

8.  Teflan - Tenoxicam 4.468 (3,0) 971 (3,8) 70 (2,7) 2.970 (2,7) 457 (4,0) 

9.  tyLEX - acetaminofeno + 
codeína 3.989 (2,7) 839 (3,3) 69 (2,7) 2.689 (2,5) 392 (3,4) 

10. Pantozol - Ondansetron 3.666 (2,5) 707 (2,8) 62 (5,4) 2.502 (2,3) 395 (3,5) 

Outros 65.263 (42,1) 9.495 (37,0) 1.368 (53,6) 47.405 (43,8) 3.995 (34,9) 

Abreviações: n = número de visitas; m = média; DP = Desvio Padrão. 
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Na Tabela 5 foram descritos dados sobre internação, exames e medicamentos 

prescritos no departamento de emergência, estratificados por diagnósticos específicos 

ou inespecíficos de coluna. Identificamos que 13,9% dos pacientes com diagnóstico 

específico de coluna ficaram internados e 55,2% tiveram prescrições de exames de 

imagem. Por outro lado, apenas 2,5% dos pacientes classificados como diagnósticos 

inespecíficos de coluna foram internados e 49,5% realizaram exames de imagem. O tipo 

de exame mais prevalente em ambos os grupos foi o raio-x que foi prescrito em 60,9% e 

68,7% dos exames realizados nos pacientes com diagnóstico específico e inespecífico, 

respectivamente. Já o exame de ressonância magnética foi prescrito em 14,1% para 

diagnósticos específicos e em apenas 3,7% para diagnósticos não específicos. Em 

relação aos medicamentos, identificamos que 86,1% dos pacientes classificados com 

diagnóstico específico foram medicados, receberam em média 12,3 (DP = 36,03) 

medicamentos por visita, sendo que 24,5% dos medicamentos prescritos eram 

classificados como AINE. Enquanto que 73,4% dos pacientes classificados como 

diagnósticos inespecíficos de dor na coluna foram medicados, com média de 4,8 (DP = 

13,75) medicamentos por visita e a classificação do medicamento mais prevalente foi o 

AINE, prescrito em 34,4% em relação a outras classificações de medicamentos.  

  



 

167 
 

  

Tabela 5. Descrição de exames, medicamentos e internação que os pacientes realizaram em 
cada visita no departamento de emergência, estratificado pela etiologia da dor.  

Variáveis 

Todos Específica Inespecífica 

37.564 (100) 2.328 (100)  35.236 (100) 

 
Pacientes internados n(%) 1.188 (3,2) 324 (13,9) 864 (2,5) 

Dias de internação m(DP) 5 (4,57) 5 (4,43) 4 (4,62) 
Realizou Exame n(%) 18.736 (49,9) 1.284 (55,2) 17.452 (49,5) 

Média de exames prescritos por 
visita m(DP) 1,70 (1,28) 1,9 (1,38) 1,7 (1,27) 

Total de exames prescritos n(%) 31.938 (100) 2.389 (100) 29.549 (100) 
Classificação dos exames n(%)    

Raio-X 21.746 (68,1) 1455 (60,9) 20.291 (68,7) 
Tomografia 6.012 (18,8) 451 (18,9) 5.561 (18,8) 

Ultrassom 2.740 (8,6) 147 (6,2) 2.593 (8,8) 
Ressonância 1.440 (4,5) 336 (14,1) 1.104 (3,7) 

Foi medicado n(%) 27.880 (74,2) 2.005 (86,1) 25.875 (73,4) 
Média de medicamentos 
prescritos por visita m(DP) 7 (19,58) 12,3 (36,03) 4,8 (13,75) 

Total de medicamentos 
prescritos n(%) 

147.764 (100) 24.727 (100) 123.037 (100) 

Classificação dos medicamentos n(%)  

Anti-inflamatório (AINE) 48.373 (32,7) 6.050 (24,5) 42.323 (34,4) 
Analgésico Opioide  25.407 (17,2) 3.868 (15,6) 21.539 (17,5) 

Corticosteroide  14.744 (10,0) 2.412 (9,8) 12.332 (10,0) 
Relaxante Muscular 10.482 (7,1) 1.386 (5,6) 9.096 (7,4) 

Antibiótico 5.127 (3,5) 933 (3,8) 4.194 (3,4) 
Suplemento Vitamínico 553 (0,4) 208 (0,8) 345 (0,3) 

Outros  43.078 (29,2) 9.870 (39,9) 33.208 (27,0) 

Abreviações: n = número de visitas; m = média; DP = Desvio Padrão. 

Dados contínuos estão expressos como média (desvio padrão) e dados categóricos foram 
expressos usando números absolutos (percentual). 
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A Tabela 6 apresenta os resultados do modelo de regressão logística múltiplo. A 

variável quantidade de exames prescritos não apresentou associação com a causa 

específica ou não específica da dor na coluna. Pacientes que apresentam diagnóstico 

médico relacionado a causas específicas de coluna têm mais chances de receber mais 

medicamentos (OR = 1,01; IC 95% = 1,01 a 1,02) e de ficar mais tempo internado no 

hospital (OR = 1,08; IC 95% = 1,02 a 1,15). 

Tabela 6. Associação entre a etiologia da dor com a quantidade de exames, quantidade 
de medicamentos e dias de internação. 

Variáveis independentes Odds Ratio (IC 95%)  p 

Quantidade de exames 0,97 (IC = 0,93 a 1,00) 0,06 
Quantidade de medicamentos 1,01 (IC = 1,01 a 1,02) <0,001 

Tempo de internação (dias) 1,08 (IC = 1,02 a 1,15) 0,01 

Abreviação IC = Intervalo de confiança. 

Estatística do poder de discriminação do modelo (Curva ROC) = 0,61. 
 

 

DISCUSSÃO 

Esse estudo retrospectivo, com segmento de sete anos teve como objetivo 

descrever as características e o gerenciamento dos pacientes com dor na coluna que 

buscaram o departamento de emergência privado entre 2011 e 2017. Nós identificamos 

que 2,8% de todas as visitas ao departamento de emergência foram relacionadas a dor 

na coluna. Foram prescritos exames de imagem em 49,9% das visitas, sendo que, os 

pacientes realizaram em média entre um a dois exames, em cada visita. A maioria dos 

pacientes (74.2%) foi medicada no departamento de emergência, principalmente por 

fármacos anti-inflamatórios (AINE) e a dor na coluna ainda foi motivo de 1.188 

internações entre 2011 e 2017. Quando comparamos as áreas de acometimento da 

coluna identificamos que os pacientes com dor lombar apresentaram a maior 
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prevalência no departamento de emergência, assim como tiveram mais prescrições de 

medicamentos, como por exemplo analgésico opioide. Por outro lado, os pacientes com 

dor torácica retornaram mais vezes para o hospital, assim como apresentaram os 

maiores percentuais de diagnósticos específicos de coluna e também percentuais mais 

altos de prescrição de exames de imagem. Além disso, quando estratificamos os 

pacientes com dor na coluna quanto a etiologia da dor identificamos que 6,2% das 

visitas foram classificadas como diagnósticos específicos de coluna e estes têm mais 

chances de apresentar maiores percentuais para prescrições de medicamentos (OR = 

1,01) e tempo internação (OR = 1,08). 

Pelo nosso conhecimento esse foi o primeiro estudo capaz de descrever os dados 

epidemiológicos da dor na coluna de forma ampla e comparativa em um país de média 

renda. Esse estudo apresenta dados epidemiológicos específicos para a dor cervical, a 

dor torácica e da dor lombar como também descreve características distintas entre 

pacientes com diagnósticos específicos de coluna ou diagnósticos inespecíficos. No 

entanto, esse estudo utilizou dados do hospital particular com o maior reconhecimento 

no Brasil. Por esse motivo, é preciso ter atenção com a validade externa desse estudo. 

Além disso, por se tratar de um estudo retrospectivo algumas variáveis importantes não 

foram investigadas, como por exemplo, sinais de bandeiras vermelhas, a duração dos 

sintomas dos pacientes e o nível de incapacidade. Assim como, a intensidade da dor dos 

pacientes só foi coletada no ano de 2017 e representa apenas 15% da amostra. Porém, os 

resultados apresentados nesse estudo são de grande importância principalmente para 

identificar pontos positivos e negativos do gerenciamento dos pacientes com dor na 

coluna departamento de emergência particular e tentar melhorar o gerenciamento futuro 

desses pacientes. 
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Um importante resultado desse estudo foi que identificamos 2,8% de prevalência 

para dor na coluna no departamento de emergência privado. Apesar de parecer um baixo 

percentual, o departamento de emergência recebe uma grande variedade de doenças, 

tornando a prevalência de cada uma delas com baixos percentuais5. Por exemplo, 

sintomas comuns de febre ou sintomas de falta de ar apresentam prevalência de 4,4% e 

4%, respectivamente no departamento de emergência5. Uma revisão sistemática 

identificou que a prevalência da dor lombar no departamento de emergência é de 

4,39%4. Apesar da dor lombar ser mais prevalente quando comparada a outras áreas de 

acometimento nesse estudo, nós encontramos uma prevalência inferior a revisão 

sistemática. Acreditamos que esse percentual pode ter influência do local, sendo que a 

maioria dos estudos incluídos na revisão foram conduzidos em países de alta renda. 

Além disso, esse estudo não foi delineado como estudo de prevalência, apenas 

apontamos o percentual encontrado em um hospital privado entre 2011 e 2017. Um 

estudo apontou que a dor musculoesquelética é a principal queixa das condições não 

urgentes do departamento de emergência2. Quando comparamos a dor na coluna a todas 

as visitas ortopédicas do departamento de emergência desse estudo, identificamos um 

percentual 20,4% de visitas com diagnósticos relacionados a dor na coluna. Além disso, 

a nossa hipótese era que a procura de pacientes com dor na coluna no departamento de 

emergência tivesse aumentado ao longo do tempo17. No entanto, entre 2011 a 2017, o 

total de visitas de pacientes com dor na coluna no departamento de emergência privado 

permanece estável, mesmo para dor cervical, torácica ou lombar. 

Outra hipótese que tínhamos nesse estudo era que pacientes com dor na coluna 

que buscaram o departamento de emergência iriam apresentar sintomas exacerbados, 

como por exemplo de moderada a alta intensidade da dor14,18. No entanto, a média de 

intensidade da dor identificada foi de 5,5 pontos (0 a 10) quando os pacientes buscaram 
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por tratamento emergencial. As razões pelas quais os pacientes buscam o departamento 

de emergência são variadas e talvez, por se tratar de um hospital privado os pacientes 

buscaram por tratamento na emergência mesmo apresentando sintomas não urgentes2,12. 

Em relação a internação, identificamos que 3,2% das visitas relacionadas a dor na 

coluna, evoluíram para internação. Esse percentual aumenta para 4,3% de internações 

quando observamos apenas os pacientes com dor lombar. Um estudo realizado na Itália 

identificou que 3,3% dos pacientes foram internados devido a dor lombar e mostrou que 

o custo médio para cada paciente internado foi de 9.500,00 euros19. Apesar disso, 

podemos destacar que as causas de internações mais frequentes no presente estudo 

foram em pacientes que apresentavam diagnóstico específico de coluna. Esse resultado 

vai de acordo com a nossa hipótese, visto que são pacientes considerados mais graves e 

pode ser necessário acompanhamento hospitalar, em alguns casos20. Além disso, os 

pacientes classificados com diagnósticos específicos de coluna também receberam mais 

exames e mais medicamentos quando mensurados de forma descritiva. Esse estudo 

encontrou que quanto mais medicamentos prescritos, maiores são as chances de 

apresentar um diagnóstico específico de dor. Porém, o número de prescrição de exames 

não apresentou associação com o diagnóstico específico ao não específico da dor na 

coluna, o que vai contra a nossa hipótese inicial. 

As diretrizes de prática clínica indicam que o diagnóstico por imagem só deveria 

ser recomendado para dor na coluna quando há suspeita de uma doença específica (por 

exemplo, malignidade, fratura, infecção ou espondiloartropatias), dor irradiada10 ou dor 

neuropática21. Uma recente revisão sistemática incluiu dados de 45 estudos e 

identificou, com alta qualidade da evidência, que foram prescritos exames de imagem a 

cerca de um terço dos pacientes com dor lombar que buscaram o departamento de 

emergência22. Nossos resultados são menos favoráveis, sendo que cerca 90% dos 
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pacientes incluídos nesse estudo apresentavam diagnósticos relacionados a causa 

inespecífica de coluna, porém metade dos pacientes incluídos nesse estudo receberam 

exames de imagem. Em relação a dor torácica esse percentual aumenta para 74% de 

prescrição de imagem. Há evidências de que além do alto custo empregado com o 

excesso de exames de imagem, também é prejudicial para os pacientes9, sendo que os 

achados nos exames nem sempre representam a causa da dor dos pacientes9. Por se 

tratar de um hospital privado, acreditamos que esse seja um dos motivos do alto 

percentual de exames identificados. Há possibilidade de maior exigência dos pacientes 

visto que estão pagando pelo atendimento. Perguntas qualitativas poderiam ser incluídas 

nos próximos estudos para identificar a satisfação e desfecho do paciente ao não ser 

encaminhado para realizar exames de imagem. Apesar disso, o uso de imagem 

avançada, como por exemplo, a ressonância magnética foi aproximadamente de 4,5% 

dos pacientes, sendo mais prevalente para a dor lombar. Um estudo na literatura 

identificou que a prescrição de ressonância magnética aumentou de 13,1% em 

2005/2006 para 17,8% em 2013/2014 para pacientes com dor lombar7. Sendo assim, 

apesar desse estudo ter excesso de exames prescritos, parece que são exames mais 

simples enquanto que os exames mais complexos foram realizados em um pequeno 

percentual de pacientes, principalmente naqueles classificados com diagnósticos 

específicos de dor na coluna.  

Por outro lado, o tratamento medicamentoso prescrito na emergência atingiu 

74% das visitas relacionadas a dor na coluna. Sendo que a classificação de medicamento 

mais prescrito para os pacientes com dor na coluna foi o anti-inflamatório (AINE). Uma 

revisão sistemática da Cochrane mostra que os AINEs são mais eficazes quando 

comparados a placebo para pacientes com dor lombar crônica, porém esse efeito é 

pequeno23 e poderia ser receitado ao paciente em adição a outras intervenções não 
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medicamentosas, como por exemplo a educação e aconselhamentos9. Uma diretriz 

clínica de dor cervical também recomenda o uso de AINEs, assim como de analgésicos 

opioides para melhora da dor e incapacidade desses pacientes24. Os analgésicos 

opioides, foram prescritos no departamento de emergência do presente estudo em 17,2% 

das visitas, sendo a segunda classificação de medicamento mais prescrita, 

principalmente para pacientes com dor lombar. A última revisão sistemática da 

Cochrane apoia parcialmente a eficácia de vários analgésicos opioides para melhora da 

dor lombar crônica a curto prazo25. No entanto, é preciso prestar atenção sobre os 

potenciais efeitos adversos desses medicamentos a longo prazo, como por exemplo, 

complicações, dependência, overdose e mortes25. Acreditamos que os opioides deveriam 

ser indicados apenas em casos específicos ou após outras tentativas de tratamento 

medicamentoso eficazes3. Até porque, um estudo mostrou que a maioria dos pacientes 

que buscaram o departamento de emergência com dor musculoesquelética aguda não 

desejaram analgésicos e aqueles que desejaram, apenas 10% preferiram opioides3. 

 Por fim, levantamos dados gerais do gerenciamento dos pacientes que buscaram 

por tratamento para dor na coluna em um departamento emergencial privado. O ponto 

negativo que nos chamou mais atenção nesse estudo foi o excesso de exames de 

imagem prescritos aos pacientes, superior a todos os estudos comparados na 

literatura7,22. Indicamos que há necessidade de melhorar a gestão do departamento de 

emergência diante dos pacientes com dor na coluna, com o intuito de diminuir custos e 

evitar diagnósticos e tratamentos excessivos. Futuros estudos são importantes para testar 

novas estratégias. Por exemplo, um programa de educação e treinamento dos médicos 

no departamento de emergência, para alertá-los quanto a prescrição de exames e 

tratamentos, e principalmente para capacitá-los a diferenciar os pacientes que têm 

diagnóstico específico, irradiação ou doenças graves de coluna. 
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CONCLUSÃO 

Dados gerais sobre o gerenciamento dos pacientes que buscaram por tratamento 

para dor na coluna em um departamento emergencial privado foram descritos. No geral, 

o gerenciamento dos pacientes foi considerado aceitável, com exceção ao excesso de 

exames de imagem prescritos sem necessidade. Pacientes que têm um diagnóstico 

relacionado à causa específica de dor têm mais chances de tomar mais medicamentos e 

apresentam mais tempo de internação no hospital. Faz-se necessário um aprimoramento 

para profissionais de primeiro contato em saúde relacionado a critérios de prescrição de 

exames de imagem e triagem em departamentos de emergência. 
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Anexos - Capítulo 7 

 

 

Anexo 1. Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 

Anexo 2. Lista de diagnósticos Dor Cervical, de acordo com o CID-10 

Anexo 3. Lista de diagnósticos Dor Torácica de acordo com o CID-10 

Anexo 4. Lista de diagnósticos Dor Lombar, de acordo com o CID-10 

Anexo 5. Lista de diagnósticos Dor na coluna sem área de acometimento 

especificada, de acordo com o CID-10 

Anexo 6. Classificação quanto a etiologia 

Anexo 7. Descrição dos exames prescritos aos pacientes 

Anexo 8. Lista de todos os medicamentos prescritos aos pacientes e classificação 



 

178 
 

ANEXO 1 – Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 que foram incluídos no estudo 

G24.3 Torcicolo espasmódico 

G57.0 Lesão do nervo ciático 

G95.2 Compressão não especificada de medula espinal 

M25.7 Osteofito 

M40.0 Cifose postural 

M40.2 Outras cifoses e as não especificadas 

M40.5 Lordose não especificada 

M41.1 Escoliose idiopática juvenil 

M41.8 Outras formas de escoliose 

M41.9 Escoliose não especificada 

M42.0 Osteocondrose vertebral juvenil 

M43.0 Espondilólise 

M43.1 Espondilolistese 

M43.4 Outras subluxações atlanto-axiais recidivantes 

M43.6 Torcicolo 

M43.9 Dorsopatia deformante, não especificada 

M45 Espondilite ancilosante 

M46.1 Sacroileíte não classificada em outra parte 

M46.4 Discite não especificada 

M46.9 Espondilopatia inflamatória não especificada 

M47.8 Outras espondiloses 

M47.9 Espondilose não especificada 

M48.0 Estenose da coluna vertebral 

M48.8 Outras espondilopatias especificadas 

M48.9 Espondilopatia não especificada 

M50.2 Outro deslocamento de disco cervical 

M50.8 Outros transtornos de discos cervicais Continua na próxima página 
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M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical 

M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia 

M51.2 Outros deslocamentos discais intervertebrais especificados 

M51.3 Outra degeneração especificada de disco intervertebral 

M51.4 Nódulos de Schmorl 

M51.8 Outros transtornos especificados de discos intervertebrais 

M51.9 Transtorno não especificado de disco intervertebral 

M53.1 Síndrome cervicobraquial 

M53.2 Instabilidades da coluna vertebral 

M53.3 Transtornos sacrococcígeos não classificados em outra parte 

M53.8 Outras dorsopatias especificadas 

M54.0 Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso 

M54.1 Radiculopatia 

M54.2 Cervicalgia 

M54.3 ciática 

M54.4 Lumbago com ciática 

M54.5 Dor lombar baixa 

M54.6 Dor na coluna torácica 

M54.8 Outra dorsalgia 

M54.9 Dorsalgia não especificada 

Q05.7 Espinha bífida lombar, sem hidrocefalia 

Q76.2 Espondilolistese congênita 

Q76.5 Costela cervical 

R07.3 Outra dor torácica 

R07.4 Dor torácica, não especificada 

R29.3 Postura anormal 

S12.2 Fratura de outras vértebras cervicais 

S12.9 Fratura do pescoço, parte não especificada 
Continua na próxima página 
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S13.1 Luxação de vértebra cervical 

S13.4 Distensão e entorse da coluna cervical 

S13.6 Distensão e entorse de articulações e de ligamentos de outras localizações e das não especificadas 

do pescoço 

S20.2 Contusão do tórax 

S22.0 Fratura de vértebra torácica 

S22.1 Fraturas múltiplas da coluna torácica 

S23.1 Luxação de vértebra torácica 

S23.3 Entorse e Distensão da coluna torácica 

S24.2 Traumatismo da raiz de nervo da coluna torácica 

S32.0 Fratura de vértebra lombar 

S32.1 Fratura do sacro 

S32.2 Fratura do cóccix 

S33.5 Entorse e Distensão da coluna lombar 

S33.7  Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas da coluna lombar e da pelve 

S34.1 Outro traumatismo da medula lombar 

Z98.1 Artrodese 
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ANEXO 2 – Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 que foram classificados 

como Dor Cervical 

G24.3 Torcicolo espasmódico 

M43.4 Outras subluxações atlanto-axiais recidivantes 

M43.6 Torcicolo 

M50.2 Outro deslocamento de disco cervical 

M50.8 Outros transtornos de discos cervicais 

M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical 

M53.1 Síndrome cervicobraquial 

M54.0 Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso 

M54.2 Cervicalgia 

S12.2 Fratura de outras vértebras cervicais 

S12.9 Fratura do pescoço, parte não especificada 

S13.1 Luxação de vértebra cervical 

S13.4 Distensão e entorse da coluna cervical 

S13.6 Distensão e entorse de articulações e de ligamentos de outras localizações e das não 

especificadas do pescoço 
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ANEXO 3 – Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 que foram classificados 

como Dor Torácica 

M40.0 Cifose postural 

M40.2 Outras cifoses e as não especificadas 

M54.6 Dor na coluna torácica 

R07.3 Outra dor torácica 

R07.4 Dor torácica, não especificada 

S20.2 Contusão do tórax 

S22.0 Fratura de vértebra torácica 

S22.1 Fraturas múltiplas da coluna torácica 

S23.1 Luxação de vértebra torácica 

S23.3 Entorse e Distensão da coluna torácica 

S24.2 Traumatismo da raiz de nervo da coluna torácica 
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ANEXO 4 – Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 que foram 

classificados como Dor Lombar 

G57.0 Lesão do nervo ciático 

M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia 

M54.1 Radiculopatia 

M54.3 Ciática 

M54.4 Lumbago com ciática 

M54.5 Dor lombar baixa 

Q05.7 Espinha bífida lombar, sem hidrocefalia 

S32.0 Fratura de vértebra lombar 

S33.5 Entorse e Distensão da coluna lombar 

S33.7  Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas da coluna lombar e da 

pelve 

S34.1 Outro traumatismo da medula lombar 
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ANEXO 5 – Lista de todos os diagnósticos, de acordo com o CID-10 que foram classificados 

como Dor na coluna sem área de acometimento especificada. 

G95.2 Compressão não especificada de medula espinal 

M25.7 Osteofito 

M40.5 Lordose não especificada 

M41.1 Escoliose idiopática juvenil 

M41.8 Outras formas de escoliose 

M41.9 Escoliose não especificada 

M42.0 Osteocondrose vertebral juvenil 

M43.0 Espondilólise 

M43.1 Espondilolistese 

M43.9 Dorsopatia deformante, não especificada 

M45 Espondilite ancilosante 

M46.1 Sacroileíte não classificada em outra parte 

M46.4 Discite não especificada 

M46.9 Espondilopatia inflamatórianão especificada 

M47.8 Outras espondiloses 

M47.9 Espondilose não especificada 

M48.0 Estenose da coluna vertebral 

M48.8 Outras espondilopatias especificadas 

M48.9 Espondilopatia não especificada 

M51.2 Outros deslocamentos discais intervertebrais especificados 

M51.3 Outra degeneração especificada de disco intervertebral 

M51.4 Nódulos de Schmorl 

M51.8 Outros transtornos especificados de discos intervertebrais 

M51.3 Outra degeneração especificada de disco intervertebral 

M53.2 Instabilidades da coluna vertebral 

M53.3 Transtornos sacroccígeos não classificados em outra parte 
Continua na próxima página 
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M53.8 Outras dorsopatias especificadas 

M54.8 Outra dorsalgia 

M54.9 Dorsalgia não especificada 

Q76.2 Espondilolistese congênita 

R29.3 Postura anormal 

S32.1 Fratura do sacro 

S32.2 Fratura do cóccix 

Z98.1 Artrodese 

 

 
 

  



 

186 
 

ANEXO 6 – Classificação quanto a etiologia  

6.A - Lista de diagnósticos do dor na coluna por causa inespecífica 

G24.3 Torcicolo espasmódico 

M25.7 Osteofito 

M40.0 Cifose postural 

M40.2 Outras cifoses e as não especificadas 

M40.5 Lordose não especificada 

M41.1 Escoliose idiopática juvenil 

M41.8 Outras formas de escoliose 

M41.9 Escoliose não especificada 

M42.0 Osteocondrose vertebral juvenil 

M43.6 Torcicolo 

M46.1 Sacroileíte não classificada em outra parte 

M46.4 Discite não especificada 

M47.8 Outras espondiloses 

M47.9 Espondilose não especificada 

M48.9 Espondilopatia não especificada 

M50.2 Outro deslocamento de disco cervical 

M50.8 Outros transtornos de discos cervicais 

M50.9 Transtorno não especificado de disco cervical 

M51.1 Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia 

M51.2 Outros deslocamentos discais intervertebrais especificados 

M51.3 Outra degeneração especificada de disco intervertebral 

M51.4 Nódulos de Schmorl 

M51.8 Outros transtornos especificados de discos intervertebrais 

M51.9 Transtorno não especificado de disco intervertebral 

M53.2 Instabilidades da coluna vertebral 

Continua na próxima página 
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M53.3 Transtornos sacroccígeos não classificados em outra parte 

M53.8 Outras dorsopatias especificadas 

M54.0 Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso 

M54.2 Cervicalgia 

M54.5 Dor lombar baixa 

M54.6 Dor na coluna torácica 

M54.8 Outra dorsalgia 

M54.9 Dorsalgia não especificada 

R07.4 Dor torácica, não especificada 

R29.3 Postura anormal 

S13.4 Distensão e entorse da coluna cervical 

S23.3 Entorse e Distensão da coluna torácica 

S33.5 Entorse e Distensão da coluna lombar 

6. B - Lista de diagnósticos do dor na coluna por causa específica 

G57.0 Lesão do nervo ciático 

G95.2 Compressão não especificada de medula espinal 

M43.0 Espondilólise 

M43.1 Espondilolistese 

M43.4 Outras subluxações atlanto-axiais recidivantes 

M43.9 Dorsopatia deformante, não especificada 

M45 Espondilite ancilosante 

M46.9 Espondilopatia inflamatória não especificada 

M48.0 Estenose da coluna vertebral 

M48.8 Outras espondilopatias especificadas 

M53.1 Síndrome cervicobraquial 

M54.1 Radiculopatia 

M54.3 Ciática 

Continua na próxima página 
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M54.4 Lumbago com ciática 

Q05.7 Espinha bífida lombar, sem hidrocefalia 

Q76.2 Espondilolistese congênita 

Q76.5 Costela cervical 

R07.3 Outra dor torácica 

S12.9 Fratura do pescoço, parte não especificada 

S13.1 Luxação de vértebra cervical 

S13.6 Distensão e entorse de articulações e de ligamentos de outras localizações e das não 

especificadas do pescoço 

S20.2 Contusão do tórax 

S22.0 Fratura de vértebra torácica 

S32.0 Fratura de vértebra lombar 

S32.1 Fratura do sacro 

S32.2 Fratura do cóccix 

S34.1 Outro traumatismo da medula lombar 

Z98.1 Artrodese 
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ANEXO 7 – Descrição dos exames prescritos aos pacientes 

Ressonância Magnética (Rm) 

Rm Coluna Lombo Sacra 

Rm Coluna Lombo Sacra 

Rm Coluna Dorsal/Torácica 

Rm Quadril/Coxofemoral 

Rm Coluna Cervical 

Rm Mediastino 

Rm Bacia 

Rm Sacro-ilíaca 

Rm Angiografia Artérias Ilíacas 

Rm Angiografia Aorta Abdominal 

Rm Crânio 

Rm Angiografia Cabeça Ressonância 

Rm Angiografia de Carótidas 

Rm Joelho 

Rm Ante pé 

Rm Tornozelo 

Rm Plexo Braquial Proximal 

Rm Coxa 

Rm Perna 

Rm Ombro 

Rm Escapula 

Rm Angiografia Venosa 

Rm Abdome Inferior/Pélvis 

Rm Articulação Temporo Mandibular 

Rm Abdome Superior 

Rm Cabeça Perfusão 
Continua na próxima página 
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Rm Mão 

Rm Próstata 

Rm Cotovelo 

Rm Angiografia Aorta Torácica 

Rm Face 

Raio-X 

Rx Coluna Lombar 

Rx Tórax Frente e Perfil 

Rx Arcos Costais (esqueleto Torácico) 

Rx Tórax Frente 

Rx Coluna Cervical 

Rx Bacia 

Rx Quadril 

Rx Coluna Sacra 

Rx Escopia (Monitoragem)/Hora 

Rx Fêmur 

Rx Coluna Dorsal (Torácica) 

Rx Mão 

Rx Esôfago Estomago Duodeno 

Rx Ombro (Articulação Escapulo-Umeral) 

Rx Escapula (Omoplata) 

Rx Joelho 

Rx Seios da Face 

Rx Coluna Coccix 

Rx Abdômen (3 Posições) 

Rx Pé 

Rx Tornozelo 

Continua na próxima página 
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Rx Perna 

Rx Mama ou Mastografia 

Rx Antebraço 

Rx Cotovelo 

Rx Clavícula 

Rx Articulação Coxofemoral 

Rx Braço (úmero) 

Rx Punho 

Rx Patela (Rotula) 

Rx Abdômen Simples 

Rx Videodeglutograma 

Rx Panorâmico de Mandíbula 

Rx Crânio 

Rx Transito Intestinal 

Rx Escafoide 

Rx Tíbia 

Rx Escanograma 

Rx Urografia Excretora 

Rx Articulação Temporo-Mandibular 
 

Tomografia Computadorizada 

TC Coluna Lombar 

TC Coluna Sacral 

TC Coluna Cervical 

TC Crânio 

TC Abdome Total 

TC Coluna Dorsal 

TC Bacia 

Continua na próxima página 
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TC Tórax 

TC Ombro 

TC Faringe 

TC Seios da Face 

TC Angiotomografia Torácica 

TC Angiotomografia Abdominais 

TC Punção Infilt Proc Superf 

TC Punção Biopsia Simples ou Proc. Superf. 

TC Quadril 

TC Punção Biopsia Complexo ou Processos Profundos c/ anestesia 

TC Vasos Angiotomografia Coronária 

TC Angiotomografia Cervicais 

TC Abdome (Superior) 

TC Punho 

TC Mandíbula 

TC Punção Drenagem Complexo ou Processos Profundos c/Anestesia 

TC Abdome (Inferior/Pélvis) 

TC Angiotomografia Intracranianos 

TC Buco-Maxilo Articulação Temporo Mandibular 

TC Ouvido 

TC Mao 

TC Joelho 

TC Cotovelo 

TC Tornozelo 

TC Coronárias Score de Cálcio 

TC Perna (Tíbia/Fíbula) 

TC Coxa (fêmur) 
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Ultrassonografia 

Us Abdome Total 

Us Doppler Vasc.1 seg. Venoso de MI 

Us IV Partes Moles 

Us Doppler Vasc.1 seg. Artérias Renais 

Us Trato Urinário + Próstata 

Us IV Articulação 

Us III Testículos 

Us I Renal E Trato Urinário Masculino 

Us Doppler Vasc.1 seg. Venoso de MMII ou MMSS 

Us Doppler Vasc.1 seg. Arterial de MMII ou MMSS 

Us I Renal e Trato Urinário Feminino 

Us Doppler Vasc.1 seg. Carótidas 

Us IV Pélvico 

Us I Abdome Superior 

Us II Pélvico Transvaginal 

Us III Mamas 

Us III Tireoide 

Us Obstétrico 

Us Doppler Vasc.1 seg. Carótidas e Vertebrais 

Us I Tórax 

Us Doppler Vasc.1 seg. Sistema Porta 

Us Infiltração Guiada por USG Proc Superf 

Us Doppler Vasc.1 seg. Outros Órgãos 

Us Doppler Vasc.1 seg. Arterial de MI 

Us Doppler Vasc.1 Seg. Venoso De Ms 

Us Doppler Vasc.3 seg. Veia Cava Inf. Ilíacas e Ven. MMII 

Continua na próxima página 
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Us Doppler Vasc.2 seg. Aorta e Ilíacas 

Us III Glândulas Salivares 

Us Doppler Vascular 1 segmento 

Us p/guiar Punção/biopsia 

US Punção Biop.c/Anestesia Drena. Cole, Intra-Abd, Hepatica, Renal, Amniocentese 

US Punção Biop.s/Anest Próstata, Derrame Pleural, Ascite, Col.Superf.Mama 

Us III Próstata 

Us Transvaginal Obstétrico 

US Punção Biop.s/Anest Drena. Cole, Intra-Abd, Hepática, Renal, Amniocentese 

Us Obstétrico com Doppler 

US Doppler Vasc 1 Seg. Arterial de MS 

Us I Abdome Inferior Masculino 

US I Abdome Inferior Fem 

US Punção Biop.s/Anest PAAF, Linfonodos, Tireoide e Mama 

Us Doppler Vasc.3 seg. Aorta, Ilíacas e Sist. Art. MMII 

Us Doppler Vascular 2 segmentos 

Us Doppler Vasc.1 seg. Veia Cava Inferior 

Us III Cerebro 

Us Avaliação Endovaginal do Colo Uterino 
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ANEXO 8 – Lista de todos os medicamentos prescritos aos pacientes e classificação 

• Analgésico Opióide  
• Anti-inflamatório (AINE) 
• Antibiótico 
• Corticosteroide  
• Outros  
• Relaxante Muscular 
• Suplemento Vitamínico 

 

Medicamento Classificação 

Aas Inf 100mg cp 
 

AINE 

ALIVium 600mg cp 
 

AINE 

Aspirina Prevent 100mg cp 
 

AINE 

CETOPROFENO 100MG EV FAP 
HMVSC 
 

AINE 

Cetoprofeno 50mg ca 
 

AINE 

CETOROLACO DE TROMETAMINA 
30MG 
 

AINE 

DICLOFENACO SÓDICO 50MG CP 
BIOSSINTÉTICA 
 

AINE 

FELDENE SL 20MG CP 
 

AINE 

FLANAX 550MG CP 
 

AINE 

naPROSyn 250MG 
 

AINE 

Naproxeno 500mg cap 
 

AINE 

Novalgina 500mg cp 
 

AINE 

Profenid 100Mg IV Fap 
 

AINE 

Somalgin 325mg cp 
 

AINE 

Teflan 20mg fap 
 

AINE 

Tenoxicam 20mg fap 
 

AINE 

Tilatil 20mg cp 
 

AINE 

Classificação atribuída 
ao estudo 
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Tiorfan 100mg ca 
 

AINE 

TORAgesic 10mg cp sl 
 

AINE 

tyleNOL (paracetamol) 750mg cp 
 

AINE 

VOLTAren 50mg cp 
 

AINE 

neoSALDina dg 
 

AINE + amina simpaticomimética + 
cafeína 

Lisador ap 2ml 
 

AINE + anti-histamínico + inibidor de 
receptores nicotínicos 

ALFAST 0,5MG/ML AP 5ML 
 

Analgésico opióide 

diMORF 0,2mg ap 1 ml [port 344](MAVi) 
 

Analgésico opióide 

Dolantina 100mg ap 2ml [port 344] 
 

Analgésico opióide 

DUROgesic Dtrans 2,1mg (12mcg/h)[port 
344] 
 

Analgésico opióide 

FENTANEST S/C 0,05MG/ML 5ML 
[CON A1] 
 

Analgésico opióide 

Fentanil s/Conservante 50mcg/ml ap 10ml 
[port 344] 
 

Analgésico opióide 

Mytedom 10mg ap 1ml [port 344] 
 

Analgésico opióide 

Nubain 10mg ap 1ml [port 344] 
 

Analgésico opióide 

OXYcontin 10mg cp [port 344] 
 

Analgésico opióide  

REMIFENTANIL 2MG FAP 
 

Analgésico opióide 

Sufenta 50mcg/ml ap 1ml [port 344] 
 

Analgésico opióide 

Sylador 100mg ap 2ml [port 344] 
 

Analgésico opióide 

Tramadon 100mg ap 2ml [port.344] 
 

Analgésico opióide 

traMAL 100mg ap 2ml [port 344] 
 

Analgésico opióide  

Ultiva 1mg fap [port 344] 
 

Analgésico opióide 

Ultracet (37,5/325) mg cp[port 344] 
 

Analgésico opióide 

tyLEX 30mg cp [port 344] 
 

Analgésico opióide + AINE 
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AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G 
FAP 
 

Antibiótico 

Amoxicilina 500mg Cap E.M.S 
 

Antibiótico 

Avalox 400mg cp 
 

Antibiótico 

Avalox 400mg cp fap PVC 
 

Antibiótico 

AZITROMICINA 500MG CP (UNI) 
EUROFARMA 
 

Antibiótico 

Azitromicina 500mg cp Sandoz 
 

Antibiótico 

Azulfin 500mg cp (SulfaSSALAzina) Antibiótico 
Bac-Sulfitrin IV  400+80mg ap 5ml 
 

Antibiótico  

Bactrim f cp 800+160mg cp 
 

Antibiótico 

Benzetacil 1.200.000 ui Fap 4ml 
 

Antibiótico 

Cefadroxila 500mg Cap 
 

Antibiótico 

CEFAmox 500mg ca 
 

Antibiótico 

Celestone Soluspan (6mg) ap 1ml 
 

Antibiótico 

CILINON FAP 1G 
 

Antibiótico 

Cipro 200mg Bol 100ml 
 

Antibiótico 

CIPROFLOXACINO 200MG BOL 
100ML 
 

Antibiótico 

Claritromicina 250mg cp 
 

Antibiótico 

CLAVULin BD875MG CP 
 

Antibiótico 

Cloridrato de Cefepima 1g fap 
 

Antibiótico 

CUBICIN 500MG FAP [refr] 
 

Antibiótico 

Flagyl 400mg cp 
 

Antibiótico 

Floxacin 400mg cp 
 

Antibiótico 

Fortaz 1g Fap 
 

Antibiótico 

Fosfato de Clindamicina 150mg/ml ap 4ml Antibiótico 
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FresoFLOX (ciprofloxacina) 200mg fr 
100ml 
 

Antibiótico 

Garamicina 40mg ap 1ml 
 

Antibiótico 

GENTAMICIN 40MG AP 1ML 
 

Antibiótico 

Invanz 1g fap  
 

Antibiótico 

kefaDIM 1g Fap 
 

Antibiótico 

KefaZOL 1g Fap 
 

Antibiótico 

keFLEX 500mg dg 
 

Antibiótico 

kefLIN 1g Fap 
 

Antibiótico 

Keftron (Ceftriaxona) 1g fap IV 
 

Antibiótico 

KEROXIME 750MG 
 

Antibiótico 

Klaricid iv 500mg Fap 
 

Antibiótico 

LEVAquin 500mg cp 
 

Antibiótico 

LEVOFLOXACINO 500MG BOL 100ML 
 

Antibiótico 

Macrodantina 100mg ca 
 

Antibiótico 

Maxcef 1g Fap 
 

Antibiótico 

Meronem IV 1 g fap 
 

Antibiótico 

Metroniflex 500mg Bol 100ml 
 

Antibiótico 

NORFLOXACINO 400MG 
 

Antibiótico 

Oxacilina 500mg fap 
 

Antibiótico 

OXANON 500MG FAP 
 

Antibiótico 

PIPERACILINA + TAZOBACTAM 
2,25G FAP 
 

Antibiótico 

Rifaldin 300mg ca 
 

Antibiótico 

Rocefin 1g EV Fap 
 

Antibiótico 
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Sulfato de Amicacina 500mg ap 2ml 
 

Antibiótico 

Sulfato de Neomicina 0,5g (500mg) ca 
 

Antibiótico 

Targocid 200mg Fap 
 

Antibiótico 

TAZOCIN 2,25G FAP 
 

Antibiótico 

TEICOPLANINA 200MG FAP 
 

Antibiótico 

TYGAcil 50mg fap 
 

Antibiótico 

Vancocina 500mg Fap cx 01 
 

Antibiótico 

ZENCEF 750MG FAP 
 

Antibiótico 

Zinacef 750mg Fap 
 

Antibiótico 

Zinnat 250mg cp 
 

Antibiótico 

zyVOX 600mg fr 300ml pvc   
 

Antibiótico  

Calcort 30mg cp 
 

Corticosteroide 

Cortisonal  500mg fap (hidrocortisona) 
 

Corticosteroide 

Decadron (dexametasona) 0,5mg 
(500mcg)cp 
 

Corticosteroide 

DEPO-medrol 40mg/ml Fap 2ml 
 

Corticosteroide 

DIPROSPAN 1ML AP 
 

Corticosteroide 

Florinefe 0,1mg (100mcg)cp [refr] 
 

Corticosteroide 

Meticorten (prednisona) 20mg cp 
 

Corticosteroide 

METILPREDNISOLONA 500MG  FAP 
HMVSC 
 

Corticosteroide 

PREDI-medrol 40mg fap 
 

Corticosteroide 

PREDNISONA 20MG CP 
 

Corticosteroide 

PREDSIM 20MG CP 
 

Corticosteroide 

PULMIcort 0,25mg/ml ss Nebul fr 2ml 
 

Corticosteroide 

SOLU-meDROL (metilprednisolona) Corticosteroide  
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125mg Fap 
 
Succ Sodico Metilprednisolona 125mg Fap 
 

Corticosteroide 

triancil 20mg/ml fap 5ml 
 

Corticosteroide  

UNImedrol (metilprednisolona) 125mg fap 
 

Corticosteroide 

AZUL METILENO 10% AMPOLA 5ML  
 

Outros 

Azul Metileno 10% ap 10ml 
 
 

Outros 

CÁLCIO (CARBONATO) 500MG 
ENVELOPE EFERVE 
 

Outros 

Carbonato de Calcio po env 1g 
 

Outros 

SORCAL PO ENV 30G   (E 60) 
 

Outros 

artroLIVE 500+400mg ca 
 

Outros (glicosamina + condroitina ) 

Endofolin 5mg cp 
 

Outros: ácido fólico 

Niquitin adesivo 14mg ST 
 

Outros: adesivo de nicotina 

Normastig 0,5 mg/ml ap 1 ml 
 

Outros: agente anticolinesterásico  

Visipaque 320 fap 100ml 
 

Outros: agente de contraste 

Iopamiron 300 Fap 20ml 
 

Outros: agente de contraste iodado 

Recormon 10.000 ui sga [refr] 
 

Outros: agente estimulante da eritropoiese 

Exelon 3mg ca [port 344] 
 

Outros: agente parassimpaticomimético 

EXELON PATCH 10  
(9,5MG/24H)[Control C1] 
 

Outros: agente parassimpaticomimético 

DULCOlax 5mg dg 
 

Outros: agente utilizado para tratar prisão 
de ventre 

dosTINEX 0,5mg (500mcg)cp 
 

Outros: agonista dopaminérgico 

Aramin 10mg ap 1ml 
 

Outros: agonista dos receptores 
adrenérgicos 

Fenilefrina 1% ap 1ml 
 

Outros: agonista seletivo do receptor 
adrenérgico a1 

Efedrin 5% ap 1 ml [port 344]  
 

Outros: agonista a e b adrenérgico 
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Plasmalyte so bol 500ml 
 

Outros: água + eletrólitos 

Flexbumin - Albumina Humana Baxter bol 
50ml 
 

Outros: albumina (tipo de proteína) 

Mantidan 100mg cp[port 344] 
 

Outros: amina simétrica (tratamento de 
Parkinson)  

Ketosteril CP  
 

Outros: aminoácidos + análogos 

Asalit 250mg sup 
 

Outros: aminossalicilato 
  

MESACOL 400MG C (UNIT) 
 

Outros: aminossalicilato 

Labirin 8mg cp 
 

Outros: análago-histamínico 

Pyridium 100mg dg 
 

Outros: analgésico (quando secretado na 
urina) 

Lyrica 75MG Cap [Control C1] 
 

Outros: análogo de GABA 
(anticonvulsivante e antiepiléptico) 

Ketamin S 50mg/ml AP 2ml[CONTROL 
C1] 
 

Outros: anestésico 

Vecuron 10mg fap 
 

Outros: anestésico geral 

Hypnomidate 20mg ap 10ml [port 344] 
 

Outros: anestésico hipnótico 

Naropin 10mg/ml ap 20ml 
 

Outros: anestésico local 

NEOcaina 0,5% c/Vaso fr 20ml 
 

Outros: anestésico local 

Xylestesin 2% c/Vaso fap 20ml [refr] 
 

Outros: anestésico local 

ROPIVACAÍNA 7,5MG/ML AP 20ML 
 

Outros: anestésico local (amino-amida) 

diPRIvan ap 20ml [port 344] 
 

Outros: anestésico parenteral 

FRESOfol 1% (propofol) fap 50ml [port 
344] 
 

Outros: anestésico parenteral 

PROVIVE 1% (PROPOFOL) FR 50ML 
[PORT344] 
 

Outros: anestésico parenteral 

Ansitec 5mg cp (Controlado-C1) 
 

Outros: ansiolítico 

seloKEN 100mg cp 
 

Outros: antagonista adrenérgico b-1 
seletivo 

seloZOK 25mg cp 
 

Outros: antagonista adrenérgico b-1 
seletivo 

Lanexat 0,5mg ap 5ml [port 344] Outros: antagonista de benzodiazepínicos 
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Narcan 0,4mg ap 1ml [port 344] 
 

Outros: antagonista de opióide 

Motilium 10mg cp 
 

Outros: antagonista do receptor da 
dopamina (agente procinético) 

Antak (ranitidina) 150mg cp 
 

Outros: antagonista do receptor H2 

Antak (ranitidina) 25mg/ml ap 2ml 
 

Outros: antagonista do receptor H2 

RANITIDINA CL. 25MG/ML AP 2ML 
 

Outros: antagonista do receptor H2 

Rapifen ap 5ml [port 344] 
 

Outros: antagonista do receptor µ 

Vonau Flash 4mg cp 
 

Outros: antagonista dos receptores 5-HT 

Secotex ADV 0,4mg (400Mmcg)cp 
 

Outros: antagonista dos receptores a-
adrenérgico 

Hytropin (ATROPINA) 0,25mg ap 1ml 
 

Outros: antagonista muscarínico 

Pasmodex (atropina) 0,25mg AP 1 ml 
 

Outros: antagonista muscarínico 

Enablex 7,5mg cp 
 

Outros: antagonista seletivo dos receptores 
muscarínicos M3 

Kytril (granisetrona) 1 mg ap 1 ml 
 

Outros: antagonistas dos receptores 5HT3 
(tratamento de náusea) 

Thiaben 500mg cp 
 

Outros: anti-helmintico (benzimidazois) 

Benicar 20mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo 

Nipride 50mg AP 
 

Outros: anti-hipertensivo  

NOVANLO 2,5MG CP 
 

Outros: anti-hipertensivo 

Atensina 100mcg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (agonista 
adrenérgico) 

Clonidin 150mcg ap 1mL 
 

Outros: anti-hipertensivo (agonista 
adrenérgico) 

cardURAN XL 4mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (alfa 
bloqueador) 

diOVAN 40mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (antagonista do 
receptor angiotensina) 

Atacand 8mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (antagonista do 
receptor da angiotensina) 

Micardis 40mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (antagonista do 
receptor de angiotensina) 

ARADOIS 25MG CP 
 

Outros: anti-hipertensivo (antagonista dos 
receptores da angiotensina) 

coZAAR 50mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (antagonista dos 
receptores de angiotensina) 
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Atenol 25mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (beta 
bloqueador) 

PROPRANOLOL 10MG CP 
(UNITARIO) MEDLEY 
 

Outros: anti-hipertensivo (bloqueador 
beta-adrenérgico) 

Coreg 12,5mg cp  
 

Outros: anti-hipertensivo (bloqueador não 
seletivo a1, b1) 

Moduretic 25mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (diurético 
poupador de K+) 

reniTEC 10mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (inibidor da 
ECA) 

TRIatec 5mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (inibidor da 
ECA) 

zeSTRIL 10mg cp 
 

Outros: anti-hipertensivo (inibidor da 
ECA) 

CONCOR 2,5MG CP 
 

Outros: anti-hipertensivo (inibidor de 
receptores b1 seletivo) 

Nepresol 20 mg ap 
 

Outros: anti-hipertensivo (vasodilatador) 

Allegra 60mg cp 
 

Outros: anti-histamínico 

CLARITin 10mg cp 
 

Outros: anti-histamínico 

Difenidrin (difenidramina) 50mg/ml ap 
1ml 
 

Outros: anti-histamínico 

Fenergan 25mg cp 
 

Outros: anti-histamínico 

Hixizine (hidroxizina)25mg cp 
 

Outros: anti-histamínico 

Polaramine 2mg cp 
 

Outros: anti-histamínico 

Allegra D cp 
 

Outros: anti-histamínico + agonista 
adrenérgico 

Dramin b6 (dimenidrinato) 50mg ap 1ml 
 

Outros: anti-histamínico + vitamina B6 

CLOREXIDINE AQUOSO 1% 30ML 
 

Outros: anti-séptico 

plaVIX 75mg cp 
 

Outros: antiagregador plaquetário 

Atlansil 100mg cp 
 

Outros: antiarrítmico 

Atlansil 150mg ap 3ml 
 

Outros: antiarrítmico 

Atlansil 200mg  cp 
 

Outros: antiarrítmico 

Ritmonorm 300mg cp 
 

Outros: antiarrítmico 

Adenocard 3mg/ml ap 2ml Outros: antiarrítmico (adenosina) 
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DILAcoron 80mg cp 
 

Outros: antiarrítmico (bloqueador dos 
canais de cálcio) 

Teolong 100mg ca 
 

Outros: antiasmático 

Arixtra 2,5mg Sga 0,5 ml (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

Clexane 100mg Sga 1,0ml (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

Coumadin 1mg cp (MED ALTA 
VIGILÂNCIA) 
 

Outros: anticoagulante 

Hemofol 5000ui/ml Fap 5ml (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

Heptar 5000ui/ml fap 5ml (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

Marevan 2,5mg cp (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

XARELTO 10 MG CP (MAVi) 
 

Outros: anticoagulante 

PROPANTELINA 1% GEL SACHE 1G 
 

Outros: anticolinérgico 

reteMIC 5mg cp 
 

Outros: anticolinérgico 

Buscopan 10mg dg 
 

Outros: anticolinérgico (antimuscarínico) 

BUSCOPAN 20MG AP 1ML (E 5) 
 

Outros: anticolinérgico (antimuscarínico) 

Butilbrometo escopolamina 20mg ap UQ 
(NP 
 

Outros: anticolinérgico (antimuscarínico) 

Akineton 2mg cp [port 344] 
 

Outros: anticolinérgico (ou 
antimuscarínico) 

depakOTE 250 mg cp [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

GABAPENTINA 300MG CAP [PORT 
344][UNIT] 
 

Outros: anticonvulsivante 

LamiCTAL 50mg cp [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

NEUROntin 300mg ca [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

Tegretol 200mg cp [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

Topamax 25 mg cp [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

TOPIRAMATO 25MG [PORT 344] 
 

Outros: anticonvulsivante 

Trileptal 300mg cp [port 344] Outros: anticonvulsivante 
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Hidantal 100mg cp [port 344] 
 

Outros: anticonvulsivante (hidantoína) 

sandoGLOBULina (imunoglobulina 
humana)6g Fap 
 

Outros: anticorpo IgG 

Mabthera 500Mg Fap 
 

Outros: anticorpo monoclonal 

PROLIA 60 MG SOL INJ SER 
PREENCH X 1 ML 
 

Outros: anticorpo monoclonal 

Rhophylac 300mcg sga [REFRIGERADO] 
 

Outros: anticorpo para prevenção de 
eritroblastose fetal 

BUP 150 MG [port 344] 
 

Outros: antidepressivo 

Donaren 50mg cp [port 344]   
 

Outros: antidepressivo (derivado da 
triazolopiridina) 

Pamelor 10mg ca [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor da 
receptação da norepinefrina) 

zyBAN 150mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor da 
receptação de dopamina) 

Efexor XR 37,5mg ca [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor da 
receptação de serotonina) 

PRISTIQ 50MG CP [PORT 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor da 
receptação de serotonina) 

SERTRALINA 50MG [PORT 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor da 
receptação de serotonina) 

proZAC 20mg ca [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
da receptação da seratonina) 

Aropax 20mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
da receptação de serotonina) 

Cipramil 20mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
de receptação da serotonina) 

cymBALTA 30mg ca [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
de receptação da serotonina) 

FLUOXETINA 20MG CAP [PORT 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
de receptação da serotonina) 

LexAPRO 10mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidor seletivo 
de receptação de serotonina) 

Zoloft 50mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo (inibidores 
seletivos de receptação da serotonina) 

IMIPRA 25 MG [CONTRO C1] 
 

Outros: antidepressivo tricíclico 

RAZAPINA 15MG CP ODT  [CONTROL 
C1] 
 

Outros: antidepressivo tricíclico 

reMERon Soltab 15mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo tricíclico 

Tofranil 25mg dg [port 344] Outros: antidepressivo tricíclico 
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trYPTAnol 25mg cp [port 344] 
 

Outros: antidepressivo tricíclico 

IMOsec 2mg cp (CONTROLADO C1) 
 

Outros: antidiarreico (agonista opióide do 
receptor µ)  

AMYTRIL 25MG CP [port 344] 
 

Outros: antidrepressivo (antidepressivo 
tricíclico) 

Ansentron 2mg/ml ap 2ml (ondansetron) 
 

Outros: antiemético 

BROMOPRIDA 5MG/ML AP2ML 
 

Outros: antiemético 

diGEsan 10mg ca 
 

Outros: antiemético 

Nausedron (ondansetrona) 8mg cp 
 

Outros: antiemético 

ONICIT (PALONOSETRONA) 0,075MG 
FAP 1,5ML 
 

Outros: antiemético (antagonista dos 
receptores 5-HT3 de serotonina) 

Plasil (metoclopramida)10mg ap 2ml 
 

Outros: antiemético (bloqueador 
dopaminérgico) 

Droperdal 2,5mg/ml ap 1ml [port 344] 
 

Outros: antiemético e antipsicótico 
(antidopaminérgico) 

Duspatalin 200mg ca 
 

Outros: antiespasmódico 

Dicetel 100mg cp 
 

Outros: antiespasmódico (bloqueador dos 
canais de cálcio) 

Dimeticona gts fr 15ml 
 

Outros: antifisético 

Luftal 40mg cp 
 

Outros: antifisético 

Zoltec 100mg ca 
 

Outros: antifúngico triazólico 

Carbolitium 300mg cp [port 344] 
 

Outros: antimaníaco estabilizador do 
humor 

Detrusitol 2mg cp 
 

Outros: antimuscarínico 

VESICARE 5MG CP 
 

Outros: antimuscarínico 

Sifrol 0,125mg cp [port 344] 
 

Outros: antiparkinsoniano (agonista da 
dopamina)  

Prolopa 200/50mg cp 
 

Outros: antiparkinsoniano (precursor 
metabólico da dopamina)  

AMPLICTil 25mg ap 5ml [port 344] Outros: antipsicótico 
OLANZAPINA 5MG CP [port 344] 
 

Outros: antipsicótico 

QUETROS 25MG [port 344] 
 

Outros: antipsicótico 

Risperdal 1mg cp [port 344] 
 

Outros: antipsicótico 
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Seroquel 100mg CP [port 344] 
 

Outros: antipsicótico 

zyPREXA 10mg im fap [port 344] 
 

Outros: antipsicótico 

Equilid 50mg ca [port.344] 
 

Outros: antipsicótico (benzamida) 

Haldol 1mg cp [port 344] 
 

Outros: antipsicótico (butirofenona) 

HALO 5MG AMPOLA 1ML 
 

Outros: antipsicótico (butirofenona) 

Epivir 150mg cp [port 344] 
 

Outros: antirretroviral 

Kaletra 200/50MG CP [port 344] 
 

Outros: antirretroviral 

BETASERC 24MG CP 
 

Outros: antivertiginoso 

Oseltamivir 75 mg ca  
 

Outros: antiviral 

Tamiflu 75 mg ca  
 

Outros: antiviral 

VALtrex 500mg cp 
 

Outros: antiviral 

Zovirax 200mg cp 
 

Outros: antiviral 

Gardenal 100mg cp [port 344] 
 

Outros: barbitúrico 

NOPROSIL 5MG/ML AMP 2ML 
 

Outros: benzamida (agente 
gastroenterológico) 

cardiZEM 30mg cp 
 

Outros: benzodiazepínico  

comPAZ (DIAzepam) 10mg ap 2ml 
[port.344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

Dormonid 15mg ap 3ml [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

Frontal 0,25mg (250mcg) cp [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

LexOTAN 3mg cp [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

LoRAX (lorazepan)1mg cp [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

RIVOtril 0,25mg SL (250mcg)cp [port 
344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

roHYPnol 1mg cp [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

Valium 5mg cp [port 344] 
 

Outros: benzodiazepínico 

Pamidronato 30mg fap Outros: bifosfonato (tratamento de 
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 hipercalcemia) 
Fosamax 70mg ca 
 

Outros: bisfosfonato 

ZOLIBBS (ÁC. ZOLEDRONICO) 4MG 
FAP 
 

Outros: bisfosfonatos 

Inderal 10mg cp 
 

Outros: bloqueador beta-adrenérgico (anti-
hipertensivo) 

Flunarin 10mg ca 
 

Outros: bloqueador dos canais de cálcio 

Norvasc 5mg cp 
 

Outros: bloqueador dos canais de cálcio 

Cardilol 3,125mg cp 
 

Outros: bloqueador não seletivo alpha/beta 

Sotacor 120mg cp 
 

Outros: bloqueador b 

AMINOfilina 0,24g ap 10ml 
 

Outros: broncodilatador (sal da teofilina) 

Glicose 50% ap 10ml 
 

Outros: carboidrato (monossacarídeo) 

Adrenalina 1mg ap 1ml 
 

Outros: catecolamina 

NOREPINEFRINA 1MG/ML AP 4ML 
 

Outros: catecolamina (monoamina) 

FLORAtil 100mg ca 
 

Outros: cepa tropical de levedura 

Hepa Merz 5g env  
 

Outros: combinação de aminoácidos 

Beriplex 500ui fap 
 

Outros: complexo protrombínico 

Cloreto de Potassio 19,1% ap 10ml 
(MAVi) 
 

Outros: composto inorgânico salino 

Glicerina ad sp  
 

Outros: composto orgânico 

Omnipaque 300mg Fap 20ml 
 

Outros: contraste radiológico 

Stugeron 25mg cp Outros: derivado de piperazina 
Clorana 25mg cp 
 

Outros: diurético 

CLORTALIDONA 25MG CP 
 

Outros: diurético 

Higroton 25mg cp 
 

Outros: diurético 

laSIX (furosemida) 20mg ap 2ml [Look-
alike] 
 

Outros: diurético 

Aldactone 100mg cp 
 

Outros: diurético (antagonista dos 
receptores mineralocorticoides)  
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Aldactone 25mg cp 
 

Outros: diurético (antagonista dos 
receptores mineralocorticoides) 

Isocord 20mg ca 
 

Outros: diurético osmótico 

Isordil 5mg cp sl 
 

Outros: diurético osmótico 

MINILax sp 
 

Outros: diurético osmótico 

Monocordil 20mg cp 
 

Outros: diurético osmótico 

Singulair 10mg cp  
 

Outros: eicosanoide  

Lipuro 1% Ap 20ml(PROPOFOL) 
[CONTR] 
 

Outros: emulsão para injeção intravenosa 

Creon 25000 ca 
 

Outros: enzimas pancreáticas 

Deca-durabolin 50mg ap 1ml [port 344] 
 

Outros: esteroide anabolizante 

Ritalina 10mg cp [port 344] 
 

Outros: estimulante do SNC (derivado da 
piperidina) 

Colchis 0,5mg (500mcg) cp 
 

Outros: fármaco utilizado na gota 

Alopurinol 100MG CP 
 

Outros: fármaco utilizado na gota - 
inibidor seletivo das etapas finais da 
biossíntese de ácido úrico 

Zyloric 100mg cp 
 

Outros: fármaco utilizado na gota - 
inibidor seletivo das etapas finais da 
biossíntese de ácido úrico 

FERINJECT 50MG/ML FAP 10ML 
 

Outros: ferro 

Fiber Mais Flora sache 5G 
 

Outros: fibras + probióticos 

Metamucil C/sabor po Env 5,8g 
 

Outros: fibras naturais 

Digoxina 0,25mg (250mcg)cp 
 

Outros: glicosídeo cardiotônico 

Albumina Humana 20% Grifols fr 50ml 
 

Outros: hemoderivado injetável  

ALBUREX ALBUMINA HUM 20% FR 
50ML 
 

Outros: hemoderivado injetável 

Synvisc One SGA 
 

Outros: hialuronano 

imoVANE 7,5mg cp [port 344] 
 

Outros: hipnótico(ciclopirrolona) 

STANGLIT 15MG CP 
 

Outros: hipoglicemiante oral 

Glifage 500mg cp Outros: hipoglicemiante oral (biguanida) 
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Glucoformin 500mg cp 
 

Outros: hipoglicemiante oral (biguanida) 

REPAGLINIDA 1MG CAPS 
 

Outros: hipoglicemiante oral (meglitinida) 

daONIL 5mg cp 
 

Outros: hipoglicemiante oral 
(sulfonilureia) 

Diamicron MR 30mg cp 
 

Outros: hipoglicemiante oral 
(sulfonilureia) 

AMAryl 1mg cp 
 

Outros: hipoglicemiante oral 
(sulfoniluréia) 

AMAryl 2MG CP 
 

Outros: hipoglicemiante oral 
(sulfoniluréia) 

Citalor 10mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina)  

Crestor 10mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina) 

Lipitor 40mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina) 

Sinvastatina 10mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina) 

Vytorin 10mg/20mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina) 

ZETIA 10MG CP 
 

Outros: hipolipemiante (estatina) 

ZOCor 10mg cp 
 

Outros: hipolipemiante (estatina)  

Adalat 10mg ca 
 

Outros: hipotensor/vasodilatador 
(bloqueador dos canais de cálcio) 

Adalat Oros 30mg cp 
 

Outros: hipotensor/vasodilatador 
(bloqueador dos canais de cálcio) 

Adalat Retard 10mg cp 
 

Outros: hipotensor/vasodilatador 
(bloqueador dos canais de cálcio)) 

Eprex (alfaepoetina) 4.000 ui Sga 0,4ml 
[refr] 
 

Outros: hormônio de glicoproteína que 
controla a produção de células vermelhas 
no sangue 

Synthroid 100mcg cp 
 

Outros: hormônio sintético 

Flumazil 0,5mg ap 5mL [port 344] 
 

Outros: imidazobenzodiazepínico 

PATZ 5MG CP SL [port 344] 
 

Outros: imidazopiridina 

stilNOX 10mg cp [port 344] 
 

Outros: imidazopiridina 

ZOLPIDEM 10MG COMPRIMIDO 
[CONTROL C1] 
 

Outros: imidazopiridina 

remiNYL ER 8mg ca [port 344] 
 

Outros: inibidor da acetilcolina 
(tratamento de Mal de Alzheimer) 
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Transamin 250mg ap 5ml 
 

Outros: inibidor da atividade proteolítica 

OMEPRAZOL 20MG CA 
(UNITARIO)(E28) 
 

Outros: inibidor da bomba de próton 

Pantozol 20mg cp 
 

Outros: inibidor da bomba de próton 

Pariet 20mg cp 
 

Outros: inibidor da bomba de próton 

ESIO 40MG FAP EV 
 

Outros: inibidor da bomba de prótons 

loSEC Mups 20mg cp [Look-alike] 
 

Outros: inibidor da bomba de prótons 

neXIum 40mg cp 
 

Outros: inibidor da bomba de prótons 

sandiMMUN Neoral 100mg ca 
 

Outros: inibidor da calcineurina 

comTAN 200mg cp [port 344] 
 

Outros: inibidor da COMT (catecol-O-
metiltransferase) 

ENTARKIN 200MG CP [PORT 344] 
 

Outros: inibidor da COMT (catecol-O-
metiltransferase) 

Januvia 50mg cp 
 

Outros: inibidor da dipeptidil peptidase-4 
(anti-hiperglicemico) 

Cebralat 50mg cp 
 

Outros: inibidor da fosfodiesterase III 
(vasodilatador e antiagregador 
plaquetário) 

Zoladex LA  (gosserelina) 10,8 mg sga 
 

Outros: inibidor da gonadotropina 
hipofisária 

reVATio 20mg cp [port 344] 
 

Outros: Inibidor da PDE5 (tratamento de 
disfunção erétil) 

Aclasta 5mg fap 100ml 
 

Outros: inibidor da reabsorção óssea 
osteoclástica (reduzir a quantidade de 
cálcio) 

Aclasta 5mg fap 100ml 
 

Outros: inibidor da reabsorção óssea 
osteoclástica (reduzir a quantidade de 
cálcio) 

Brilinta 90 mg cp 
 

Outros: inibidor de agregação plaquetária 

Capoten 25mg cp 
 

Outros: inibidor de ECA 

Captopril 25mg cp EMS 
 

Outros: inibidor de ECA 

Niar 5mg cp [port 344] 
 

Outros: inibidor seletivo de MAO 
(tratamento de doença de Parkinson) 

Travad Enema Sol 133ml 
 

Outros: laxante 

Humectol d cp  
 

Outros: laxante estimulante (derivado de 
difenilmetano) 

muVINLax 14G env Outros: laxante isosmótico 
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PHOSFOENEMA FR SOL 130ML 
 

Outros: laxativo 

Fluicistein 10% ap 3ml 
 

Outros: mucolítico 

FLUIMUCIL 600MG CP EFERV. SEM 
ACUCAR 
 

Outros: mucolítico 

Botox 100U fap [refr] 
 

Outros: neurotoxina 

Cloridrato de Dopamina 50mg ap 10ml 
 

Outros: neurotransmissor central 

Sucralfato 2g/10mL fl 
 

Outros: octassulfato de sacarose (fármaco 
que afeta a função gastrointestinal) 

voLUven 6% fr 500ml 
 

Outros: prevenção de hipovolemia 

PROBIATOP 1G SACHE 
 

Outros: probiótico 

Miacalcic 100ui 1ml (e 5) [refr] 
 

Outros: regulador dos níveis de cálcio 

Bridion 100mg/ml Fap 2ml 
 

Outros: reversor de bloqueio 
neuromuscular 

BICARBONATO DE SÓDIO 1G ENV 
 

Outros: sal 

Bicarbonato de Sodio 5G ENV 
 

Outros: sal 

Cloreto Sodio 20% ap 10ml (MAVi) 
 

Outros: sal 

Precedex ap 200mcg/ 2mL[port 344] 
 

Outros: sedativo (agonista a2 adrenérgico) 

Questran Light po Env 4g 
 

Outros: sequestrador de ácidos biliares 

Dobutrex 250mg ap 20ml 
 

Outros: simpaticomimético 

SG5% 1000ML+NACL20% 
20ML+KCL19,1%10ML - Eutramix 0,4 
 

Outros: solução de manutenção (água, 
sódio e potássio) 

Venofundin 6% 500ml  fr Ecoflac 
 

Outros: substituto do volume coloidal 

neoVITE LUTEIN CP 
 

Outros: suplemento antioxidante 

OMEGA 3 CAPS 1000MG 
 

Outros: suplemento de ácido graxo 

OS-CAL D 500MG + 400 UN. CP REV. 
 

Outros: suplemento de cálcio 

Slow k 600mg dg 
 

Outros: suplemento de cloreto de potássio 

Tamarine Ca 
 

Outros: suplemento de fibras 
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Sulfato Magnesio 10% ap 10ml 
 

Outros: suplemento de magnésio 

Neutrofer 300mg cp 
 

Outros: suplemento férrico 

Noripurum (sac. hidr. férrico) IV 100mg 
ap 5ml 
 

Outros: suplemento férrico 

GLUCONATO DE CALCIO 10% 
AMPOLA 10ML MANIP 
 

Outros: suplemento mineral 

PIDOLATO DE MAGNÉSIO 150MG/ML 
FL 10ML 
 

Outros: suplemento mineral 

Pidomag fl 10ml 
 

Outros: suplemento mineral 

RINGER LACTA SODIO FR 500ML 
ECOFLAC 
 

Outros: suplemento para reidratação 
reposição eletrolítica 

Lacto pro env 1g 
 

Outros: suplemento probiótico 

Lactofos env 
 

Outros: suplemento probiótico 

Flagass 40mg cp 
 

Outros: surfactante 

MANITOL ORAL 150G SOLUVEL  
 

Outros: tipo de açúcar 

SUMax 100mg cp 
 

Outros: triptano 

ERANZ 5mg cp [port 344] 
 

Outros: utilizado para tratar Alzheimer 

ebix 10mg cp [port 344] 
 

Outros: utilizado para tratar Alzheimer 
(bloqueador de receptores NMDA) 

Daflon 500mg cp 
 

Outros: vasoativos 

APRESolina 25mg dg 
 

Outros: vasodilatador 

HIDRALAZINA 25MG DG 
 

Outros: vasodilatador 

Pentoxifilina 400mg cp 
 

Outros: vasodilatador 

Tridil 5mg/ml Fap 10ml 
 

Outros: vasodilatador 

Vastarel Mr 35mg 
 

Outros: vasodilatador 

Ddavp 0,1mg  (100mcg) cp 
 

Outros: vasopressina 

zentel 200mg cp 
 

Outros: vermífugo 

Brometo de Rocuronio 10mg/ml Fap 5ml Relaxante muscular  
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Dantrolen 20mg fap 
 

Relaxante muscular 

ESMEron 50mg Fap 5ml [refr] 
 

Relaxante muscular 

lioRESal 10mg cp 
 

Relaxante muscular 

MIOsan 5mg cp 
 

Relaxante muscular 

nimBIUM 2mg/ml ap 5 ml [refr] 
 

Relaxante muscular 

ROCURON 50MG FAP 5ML [REFR] 
 

Relaxante muscular 

Sirdalud 2mg cp 
 

Relaxante muscular 

Succinil Colin 100mg fap 
 

Relaxante muscular 

Succitrat 100mg fap 
 

Relaxante muscular 

BACLON 10MG CP 
 

Relaxante muscular (agonista de GABA) 

roCALTrol 0,25mcg ca 
 

Suplemento vitamínico: forma ativa da 
vitamina D 

AD Element 2ml 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Beneroc dg (Complexo b) 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Centrum cp 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Cerne 12 fap 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Citoneurin 5.000 mcg ap 2ml 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Complexo B dragea 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 

Hyplex B ap 2ml 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico  

MAGNEN B6 CP 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico + 
mineral 

ocuVITE Lutein 
 

Suplemento vitamínico: polivitamínico 
oftalmológico 

Tiamina/Vit.B1 100mg ap 1ml 
 

Suplemento vitamínico: suplemento de 
vitamina B1 

Benerva 300mg cp Rev 
 

Suplemento vitamínico: vitamina B 
(tiamina) 

Cronobe 5.000mcg ap 2,5mL 
 

Suplemento vitamínico: vitamina B12 

Rubranova 5000 ap 2ml 
 

Suplemento vitamínico: vitamina B12 
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PIRIDOXINA/ VIT B6 100MG CAP 
 

Suplemento vitamínico: vitamina B6 

Vitamina C 1g ap 5ml 
 

Suplemento vitamínico: vitamina C 

Cewin 500mg cp 
 

Suplemento vitamínico: vitamina C (ácido 
ascórbico) 

ADDERA D3 1000UI CP 
 

Suplemento vitamínico: vitamina D 

Vita E 400mg ca 
 

Suplemento vitamínico: vitamina E 

FITOMENADIONA 10MG/ML AP 1ML 
 

Suplemento vitamínico: vitamina K 

Vita K 10mg ap 1ml 
 

Suplemento vitamínico: vitamina K 

Kanakion MM 10mg ap 1ml 
 

Suplemento vitamínico: vitamina K1 
(sintética) 
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CAPÍTULO 8  

 

 

 

 

 

 

Tradução, adaptação transcultural e avaliação das 

propriedades de medida do Keele STarT MSK Tool para o 

Português-Brasileiro  
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RESUMO 

Introdução: Com o intuito de facilitar a tomada de decisão clínica do profissional da 

saúde no atendimento de pacientes com dor musculoesquelética foi desenvolvido o 

Keele STarT Msk Tool. O Keele STarT Msk Tool é um instrumento composto por 10 

itens que estratifica os pacientes em relação ao risco prognóstico desfavorável entre o 

baixo, médio ou alto risco. Há carência de instrumentos de estratificação de risco para 

condições musculoesqueléticas no Brasil. Objetivos: Traduzir, adaptar 

transculturalmente para o português-brasileiro e testar as propriedades de medida de 

reprodutibilidade (consistência interna, confiabilidade e concordância), validade de 

construto, além das características de interpretabilidade, efeito teto e piso e 

generalização do Keele STarT Msk Tool. Métodos: Pacientes que apresentavam as 

principais condições de dor musculoesquelética (dor cervical, lombar, no ombro ou no 

joelho) foram incluídos nesse estudo. Todos os dados foram coletados entre dezembro 

de 2018 e fevereiro de 2019. A tradução e adaptação transcultural do Keele STarT MSK 

Tool para o português-brasileiro foi realizada em seis fases até chegarmos na versão 

final do instrumento para testar a interpretabilidade dos pacientes de forma qualitativa 

(etapa 1 - teste piloto envolvendo 30 pacientes). Para avaliar as propriedades de medida 

(etapa 2), a consistência interna foi calculada utilizando o Alfa de Cronbach; a 

confiabilidade utilizando o Coeficiente de Correlação Intraclasse do tipo 2,1 (CCI2,1); a 

concordância foi calculada pelo percentual do erro padrão da medida (EPM) e da 

mínima mudança detectável (MMD); e a validade do construto foi avaliada de acordo 

com o teste de hipóteses formulado a priori. Resultados: Um total de 151 pacientes 

com dor musculoesquelética foram incluídos no estudo, sendo que 30 pacientes 

participaram do teste piloto da adaptação transcultural (etapa 1) e 121 pacientes 

participaram da amostra para avaliar as propriedades de medida (etapa 2). Durante a 
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fase de teste piloto identificamos três itens do instrumento em que os pacientes 

apresentavam dificuldade de interpretação e esses itens foram adaptados para uma 

linguagem mais simples, mantendo a semântica original. Na etapa 2, encontramos uma 

baixa consistência interna (Alfa de Cronbach = 0,65), confiabilidade substancial (CCI2,1 

= 0,84; IC 95% = 0,77 a 0,89) e uma boa concordância (EPM = 9,5% e MMD = 2,67 

pontos). Um total de 80% das hipóteses foram aceitas para a validade do construto, 

quando o Keele STarT MSK Tool foi correlacionado com instrumentos que mensuram a 

intensidade média da dor, qualidade de vida e o risco prognóstico relacionado a 

incapacidade e ao trabalho. Conclusão: O Keele STarT MSK Tool foi traduzido e 

adaptado para o português-brasileiro, as propriedades de medida de confiabilidade, 

concordância, validade do construto e efeito teto e piso foram consideradas aceitáveis e 

pode ser utilizado na população brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

Sintomas de dor musculoesquelética são muito comuns na população 

economicamente ativa1, principalmente em mulheres2. Muitos pacientes com dor 

musculoesquelética apresentam dor em mais de uma região do corpo3. Um desafio na 

literatura é encontrar novas estratégias que melhorem a qualidade de vida e o 

gerenciamento de pacientes com dor musculoesquelética nos serviços de saúde4. Já 

existe uma estratégia de gerenciamento bem sucedida para pacientes com dor lombar5,6, 

denominada STarT Back Screening Tool (SBST)7. O SBST estratifica os pacientes com 

dor lombar em três subgrupos de risco prognóstico (baixo, médio ou alto risco)7. Após a 

estratificação, diferentes níveis de tratamento são direcionados para cada subgrupo6. O 

tratamento estratificado auxilia o profissional da saúde na tomada de decisão clínica, é 

capaz de reduzir custos e mostrou ser mais eficaz quando comparado aos cuidados 

usuais de fisioterapia6. Até pouco tempo, não havia abordagens de gerenciamento 

similares ao SBST para outras condições de dor musculoesquelética. 

O Keele STarT Msk Tool é uma abordagem de estratificação de risco para 

pacientes com dor musculoesquelética8. O Keele STarT Msk Tool8 foi desenvolvido 

pelos mesmos pesquisadores e com os mesmos objetivos do SBST. O Keele STarT Msk 

Tool é instrumento multidimensional e contém 10 itens. Esses itens mensuram fatores 

biopsicossociais modificáveis e foram desenvolvidos para captar os principais 

desfechos, elegidos em consenso entre pesquisadores, clínicos e pacientes com 

diferentes condições musculoesqueléticas9. Até o momento, o Keele STarT Msk Tool foi 

desenvolvido e testado na língua inglesa9. Os testes de propriedade de medidas iniciais 

na versão original foram realizados em pacientes com dor cervical, lombar, ombro e 

joelho8,9. O Keele STarT Msk Tool mostrou excelente confiabilidade teste-reteste e forte 

validade de construto convergente quando comparado com padrões de referência, 
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incluindo qualidade de vida geral e instrumentos específicos que avaliam dor e 

incapacidade em condições musculoesqueléticas9.  

No Brasil, há sistemas públicos de saúde que são caóticos e não atendem 

adequadamente a grande demanda de pacientes com dor musculoesquelética. É de 

extrema importância possibilitar o uso de um instrumento fácil e rápida aplicação, capaz 

de estratificar os pacientes com dor musculoesquelética em subgrupos de risco e 

melhorar o gerenciamento desses pacientes nos sistemas de saúde da população 

brasileira. Portanto, os objetivos desse estudo são: 1) Traduzir e adaptar 

transculturalmente o Keele STarT Msk Tool para o português brasileiro e; 2) Avaliar as 

propriedades de medida de reprodutibilidade (consistência interna, confiabilidade e 

concordância), validade de construto, além das características de interpretabilidade, 

efeito teto e piso e generalização do Keele STarT Msk Tool. 

 

MÉTODOS 

Este estudo foi dividido em duas etapas: 1) Processo de tradução e adaptação 

transcultural do Keele STarT MSK Tool para o português-brasileiro (incluiu um teste 

piloto envolvendo 30 pacientes). 2) Avaliação de propriedades de medida do Keele 

STarT MSK Tool (amostra de 121 pacientes). Este estudo possui aprovação do Comitê 

de Ética e Pesquisa da Universidade Cidade de São Paulo (CAAE: 

86930518.0.0000.0064) e todos os dados foram coletados entre dezembro de 2018 e 

fevereiro de 2019. Vale a pena ressaltar que o Keele STarT Msk Tool ainda não foi 

liberado para ser utilizado publicamente. Por este motivo a versão final do instrumento 

na língua inglesa e no português-brasileiro ainda estão embargados, conforme acordado 

entre os criadores do Keele STarT Msk Tool e o pesquisadores do Brazilian Back Pain 

Research Group  
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Participantes 

Um total de 151 pacientes com 18 anos ou mais e que apresentavam dor 

cervical, dor lombar, dor no ombro, dor no joelho ou dor em múltiplos locais, foram 

incluídos nesse estudo. Os pacientes também precisavam ser capazes de ler e entender o 

idioma português-brasileiro para ser elegível ao estudo. Pacientes diagnosticados por 

doenças graves (por exemplo, suspeita de fratura, câncer), condições inflamatórias, 

polimialgia reumática, gravidez, casos urgentes (por exemplo, síndrome da cauda 

equina) ou pacientes vulneráveis (por exemplo, trauma recente, comprometimento 

cognitivo, demência ou doença terminal) não foram incluídos no estudo.  

Procedimentos 

Para a realização da tradução e adaptação transcultural do Keele STarT MSK 

Tool para o português-brasileiro nós seguimos seis fases, seguindo a diretriz de 

adaptação transcultural (Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-

report measures)10. Também seguimos as recomendações metodológicas do 

COSMIN11,12 (COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement 

INstruments) como critérios e definições para mensurar as propriedades de medida 

nesse estudo12,13. Segundo o COSMIN um total de 100 indivíduos são considerados 

excelentes para realizar as análises de propriedade de medida com precisão 

estatística11,12. Mais detalhes sobre cada etapa do processo podem ser observados na 

Tabela 1.   
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Tabela 1. Descrição das Etapas 1 e 2 do estudo.  
1A. Etapa 1 – Tradução e Adaptação transcultural 
Fase 1 Dois tradutores independentes realizaram a tradução inicial do Keele STarT 

MSK Tool. Nessa etapa a versão original em Inglês do instrumento foi 
traduzida para o Português-Brasileiro.  

Fase 2 Os tradutores entraram em consenso para compor uma versão única da 
tradução inicial.  

Fase 3 Dois novos tradutores traduziram, de forma independentemente, a versão 
consensual do Keele STarT MSK Tool do português-brasileiro para o idioma 
de origem, o inglês.  

Fase 4 Os dois tradutores da fase 3 entraram em consenso para compor uma versão 
única da retrotradução para o idioma de origem. 

Fase 5 Um grupo de experts ajustaram o instrumento e entraram em consenso para 
a construção da versão final do Keele STarT MSK Tool, considerando a 
versão original, as traduções e retrotraduções.  

Fase 6 A versão final do Keele STarT MSK Tool foi testada para checar 
interpretabilidade da população alvo. O teste piloto foi realizado com 30 
pacientes com dor musculoesquelética que estavam em tratamento de 
fisioterapia. 

1B. Etapa 2 – Teste das propriedades de medida 
Reprodutibilidade  

-Consistência interna Avalia a homogeneidade entre os itens de uma escala, ou seja, avalia o 
quanto que os 10 itens do Keele STarT Msk Tool estão relacionados entre si. 

-Confiabilidade É o erro relativo de medida e avalia até que ponto os indivíduos dessa 
amostra podem ser distinguidos entre si, levando em consideração o erro da 
medida. 

- Concordância É o erro absoluto de medida e mensura a proximidade em que duas medidas 
repetidas estão, umas das outras. 

Validade do construto Tem objetivo de avaliar se escore do Keele STarT Msk Tool é consistente 
quando correlacionado a outros instrumentos que mensuram o mesmo 
construto, ou similares. 

Efeito de teto e piso Avalia a porcentagem de indivíduos da amostra que obtiveram o máximo 
ou mínimo escore possível 

Generalização Relata as informações sobre a amostra em que os dados foram coletados 
para a investigar a generalização dos resultados na população 

 

Descrição da coleta de dados 

Os dados desse estudo foram coletados em quatro centros de reabilitação nos 

estados de São Paulo e Minhas Gerais. Quatro avaliadores treinados ficaram de 

prontidão na sala de espera dos centros de reabilitação para a abordagem inicial nos 

pacientes, enquanto estes aguardavam pelo atendimento de fisioterapia. Informações 

sobre os objetivos da pesquisa foram explicados aos pacientes, em seguida, eles eram 

orientados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, se estivessem de 

acordo em participar do estudo. 
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Foram coletados na avaliação inicial as características sócio demográficas dos 

pacientes, o risco prognóstico (Keele STarT MSK Tool)14, intensidade da dor na última 

semana, a dor mínima e a dor atual (Escala Numérica Verbal de Dor - END)15, 

qualidade de vida (Short Form-12 - SF-12)16 e o risco prognóstico relacionado a fatores 

psicossociais (Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form - 

ÖMPSQ–Short)17,18. Todos os pacientes foram reavaliados após de 24 a 48 horas. As 

reavaliações foram realizadas via telefone e os mesmos instrumentos foram coletados. 

Utilizamos o intervalo de 24 a 48h para evitar viés de memória dos pacientes, mas 

também para evitar alterações clínicas significantes nos pacientes com dor 

musculoesquelética. Todos os instrumentos utilizados nesse estudo já foram traduzidos 

e adaptados para o Português-Brasileiro, exceto o Keele STarT MSK Tool15,17,19. 

Keele STarT Msk Tool - é uma abordagem de estratificação de risco nos cuidados 

primários de saúde e destinado aos pacientes que apresentam as principais condições de 

dor musculoesquelética (dor lombar, cervical, ombro, joelho ou dor em múltiplos 

locais)14. O Keele STarT Msk Tool classifica os pacientes em subgrupos de risco 

relacionados ao prognóstico desfavorável (baixo, médio ou alto risco)14. Os itens do 

Keele STarT Msk Tool representam os domínios que são considerados como mais 

importantes para clínicos e pesquisadores e que foram validados para a visão dos 

pacientes. O instrumento é composto por 10 itens que abordam, respectivamente a: 

intensidade da dor, autogerenciamento da dor, impacto da dor, caminhando apenas 

curtas distâncias, dor em outras partes do corpo, expectativas de longo prazo, outros 

problemas de saúde importantes, bem-estar emocional, medo sobre o dano e duração da 

dor. O escore total varia de 0 (menor risco) a 12 pontos (maior risco). O subgrupo baixo 

risco é classificado pela soma do escore total entre 0 a 4 pontos. Escore total entre 5 a 8 

pontos o paciente é classificado como médio risco e, entre 9 a 12 pontos de escore total 
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o paciente é classificado como alto risco do mau prognóstico14. A versão original do 

instrumento Keele STarT Msk Tool na língua inglesa está detalhada no Anexo 1, porém 

ressaltamos que esta versão ainda está embargada, restrita ao uso apenas as pessoas que 

solicitam autorização para fins de pesquisa. 

Short Form-12 (SF-12) - avalia qualidade de vida diante de oito diferentes dimensões 

sobre função física, (Incapacidade, Aspecto Físico, Dor, Saúde Geral, Vitalidade, 

Função Social, Aspecto Emocional e Saúde Mental)19. Dois escores podem ser 

mensurados: o físico (Physical Component Summary ou PCS) e o mental (Mental 

Component Summary ou MCS). O escore total de cada subescala varia de 0 (pior) a 100 

pontos (melhor)19.  

Escala Numérica Verbal de Dor (END) - avalia a intensidade da dor percebida pelo 

paciente por meio de uma escala Likert de 11 pontos (varia de 0 a 10), sendo 0 

classificado como "nenhuma dor" e 10 "a pior dor possível"15. 

Escala de Percepção do Efeito Global (EPEG) - é uma escala de 11 pontos que varia de 

-5 “extremamente pior” a 5 “completamente recuperado”. A EPEG compara a 

percepção atual dos sintomas do paciente com o início desses sintomas. Quanto maior o 

escore significa que o paciente se sente mais recuperado15. 

Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form (ÖMPSQ–Short) - 

avalia o risco prognóstico relacionado ao trabalho e incapacidade. Os construtos 

avaliados no ÖMPSQ–Short são: dor, função percebida, estresse, expectativa de retorno 

ao trabalho, crenças e medo do movimento. A pontuação total do questionário varia de 

1 a 100 pontos, sendo que quanto maior o escore, pior o prognóstico do paciente. 

Pontuações de até 50 pontos os pacientes são classificados como baixo risco, acima de 

50 pontos os pacientes são classificados como alto risco7. 

Análise estatística 
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A normalidade dos dados foi interpretada por meio de histogramas visuais. 

Dados contínuos foram descritos por média e desvio padrão ou mediana e intervalo 

interquartil, dependendo da normalidade dos dados. Dados categóricos foram descritos 

por frequência e percentual. A interpretabilidade da tradução e adaptação do Keele 

STarT Msk Tool para a população brasileira foi analisada de forma qualitativa (teste 

piloto).  

Para avaliar as propriedades de medida do Keele STarT Msk Tool e responder a 

segunda etapa desse estudo foram realizados os testes estatísticos abaixo: 

Reprodutibilidade:  

Consistência interna: Foi calculada utilizando o Alfa de Cronbach. Esse 

coeficiente varia de 0 a 1, sendo que os coeficientes de 0,75 a 0,90 são 

considerados aceitáveis20. Também foram avaliadas as estimativas de Alpha para 

cada item deletado.  

Confiabilidade (intra-avaliador): Foi calculada utilizando o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse (CCI) do tipo 2,1, e seus respectivos intervalos de 

confiança a 95%. Valores inferiores a 0,40 correspondem a baixa confiabilidade, 

entre 0,41 e 0,75 confiabilidade moderada, entre 0,76 e 0,90 confiabilidade 

substancial e maior que 0,90 é classificado como confiabilidade excelente.  

Concordância: Foi avaliada pelo percentual do erro padrão da medida (EPM) e 

da mínima mudança detectável (MMD). O EPM foi calculado pela razão entre o 

desvio-padrão (DP) da média das diferenças sobre a raiz quadrada de 2 (desvio 

padrão das diferenças/√2). O resultado é interpretado como EPM menor ou 

igual a 5% é considerado muito bom, EPM entre 5 e 10% é considerado bom, 

entre 11 e 20% é duvidoso, e maior que 20% é negativo. A MMD foi calculada 

por 1,654 x √2 x EPM. 
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Validade do construto: Foi avaliada de acordo com o teste de hipóteses formulado a 

priori12,16. A validade de construto foi avaliada por correlação de Pearson entre os 

instrumentos: Escala Numérica Verbal de Dor, Short Form-12 e o Örebro 

Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form correlacionados ao Keele 

STarT Msk Tool. Mais detalhes sobre as hipóteses formuladas podem ser observados na 

Tabela 4. O teste das hipóteses é considerado positivo quando 75% ou mais das 

hipóteses são confirmadas12,16. 

Efeito de teto e piso: Foi calculado por análises de frequência a partir da soma do 

número de indivíduos que responderam com escores máximos (teto) e escores mínimos 

(piso). Se mais de 15% dos entrevistados da amostra atingem a maior ou a menor 

pontuação, é considerado efeito teto e efeito piso, respectivamente13. 

Generalização: Foram descritas informações como, idade, gênero, local da dor 

musculoesquelética, assim como informações sobre o local da coleta de dados, país da 

coleta e a língua em que os instrumentos foram aplicados12.  

 

RESULTADOS  

Um total de 151 pacientes com dor musculoesquelética foram incluídos nesse 

estudo, sendo que 30 destes pacientes participaram apenas do teste piloto referente a 

Etapa 1 de adaptação transcultural e 121 pacientes participaram da Etapa 2, referente a 

amostra principal para avaliar as propriedades de medida do Keele STarT Msk Tool. Na 

avaliação inicial foram testadas as propriedades de consistência interna e validade do 

construto, assim como as características de efeito teto e piso e generalização. Na 

reavaliação após 24 a 48h não foi possível o contato com 13 pacientes (10,7%), e foram 

realizadas a avaliação da confiabilidade e concordância. Mais detalhes sobre o fluxo dos 

pacientes podem ser observados na Figura 1.  
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Pacientes avaliados  
N = 180 

Pacientes incluídos no estudo  

N = 151 

 

Etapa 1: Tradução e 
Adaptação Transcultural 

N = 30 (teste piloto) 

 

Etapa 2: Avaliação das 
propriedades de medida 

N = 121 

Avaliação inicial 

N = 121 

• Consistência Interna 

• Validade do Construto 

• Efeito teto e piso 

• Generalização 

Reavaliação após 24-48h 
N = 108 

• Confiabilidade 

• Concordância 

 

Figura 1. Fluxo dos pacientes no estudo. 

Pacientes não incluídos (N= 29) 
 

- Não quiseram participar 
- Cirurgia prévia 
- Dor no pé 
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Etapa 1: Tradução e adaptação trascultural 

As traduções do Keele STarT Msk Tool para o português-brasileiro apresentaram 

pequenas diferenças entre os tradutores (tradutores 1 e 2) e a frase consensual foi 

formulada de forma clara e o mais próximo possível da língua portuguesa, mantendo o 

conteúdo da versão original do Keele STarT Msk Tool. O documento enviado para os 

tradutores, assim como a versão consensual das traduções iniciais foram detalhadas nos 

Anexos 2 e 3, respectivamente. As retrotraduções dos tradutores 3 e 4 mostraram 

bastante equivalência com a versão original do instrumento (documento detalhado no 

Anexo 4). O primeiro pré-teste foi realizado entre pesquisadores e clínicos da área e 

pequenas alterações foram realizadas, como por exemplo reposicionamentos ou 

substituições de termos por sinônimos para gerar uma compreensão mais fácil 

(documento detalhado no Anexo 5). O segundo pré-teste foi realizado envolvendo 30 

pacientes com dor musculoesquelética para testar a interpretabilidade do instrumento. 

Seis pacientes relataram dificuldade no entendimento dos itens 2, 4 e/ou 7 do Keele 

STarT Msk Tool. Nós identificamos as palavras em que os pacientes estavam com 

dificuldade de interpretar e alteramos por sinônimos, mais comuns na língua 

portuguesa. O item 2 do instrumento perguntava: “Você geralmente se sente inseguro 

sobre como gerenciar a sua dor?”, e após o pré-teste com os pacientes passou a 

perguntar: “Você geralmente se sente inseguro sobre como lidar com a sua dor?”. Já o 

item 4 perguntava: “Por causa da sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por 

curtas distâncias?”, e passou a ser: “Por causa da sua dor, você só consegue caminhar 

por curtas distâncias?”. E o item 7 do instrumento perguntava: “Você tem outros 

problemas de saúde importantes?”, esse item passou a ser: “Você tem outros problemas 

de saúde que considera importantes?”. A versão final do Keele STarT Msk Tool está 

detalhada no Anexo 6. Ressaltamos que essa versão do Keele STarT Msk Tool traduzida 
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e adaptada para o português-brasileiro ainda está embargada e restrita para o uso apenas 

desse estudo. 

Etapa 2: Amostra principal para testar as propriedades de medida 

A Tabela 2 apresenta as características dos pacientes que foram incluídos nesse 

estudo para possibilitar a generalização dos dados. A maioria dos pacientes eram do 

gênero feminino (n= 81; 66,9%), com média de idade de 48 anos (DP = 15,77). Em 

relação ao local da dor, 41,3% dos pacientes (n = 50) apresentavam dor na coluna 

lombar e 27,3% dos pacientes (n = 33) apresentavam dor no joelho. A dor crônica 

correspondeu a 89,3% dos pacientes, além disso 22,3% dos pacientes já tinham sidos 

afastados do trabalho devido a dor musculoesquelética, 48,8% faziam atividade física e 

46,3% dos pacientes faziam uso de medicamento. Em relação as características clínicas, 

os pacientes apresentaram, em média, 5,7 (DP = 2,77) pontos de intensidade média da 

dor e 3,4 pontos (DP = 2,50) de intensidade mínima da dor, enquanto que a pontuação 

média de risco prognóstico avaliado pelo ÖMPSQ – Short foi de 60 pontos (DP = 

14,99) e a pontuação de qualidade de vida foi de 40,4 pontos (DP = 9,28) para o fator 

físico do SF-12 e de 45,7 pontos (DP = 11,24) para o fator mental do SF-12. Ainda na 

Tabela 2, apresentamos as características dos pacientes estratificadas pelos subgrupos 

de baixo médio e alto risco do Keele STarT Msk Tool. Foi possível observar que os 

pacientes apresentam em média, diferentes características clínicas entre esses 

subgrupos, que podem ser melhor observadas na Tabela 2. 
. 
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Tabela 2. Descrição das características da amostra 
Variáveis Amostra 

Principal 
n = 121 

Baixo risco 
n = 35 

Médio risco 
n = 61 

Alto risco 
n = 25 

Idade 48 (15,77) 43 (18,30) 49 (13,87) 52 (15,34) 

Altura (metros) 1,65 (0,96) 1,71 (0,09) 1,64 (0,09) 1,59 (0,06) 

Massa Corporal (kg) 75,6 (16,39) 75,6 (15,67) 76,3 (17,72) 73,7 (14,37) 

Gênero     

Masculino 40 (33,1%) 22 (62,9%) 14 (23,0%) 4 (16,0%) 

Feminino 81 (66,9%) 13 (37,1%) 47 (77,0%) 21 (84,0%) 

Escolaridade     

Analfabeto 1 (8,0%) 1 (2,9%) 0   

Fundamental 14 (11,6%) 2 (5,7%) 9 (14,8%) 3 (12,0%) 

Ensino médio 36 (29,8%) 7 (20,0%) 22 (36,1%) 7 (28,0%) 

Ensino Superior 42 (38,0%) 16 (45,7%) 17 (27,9%) 13 (52,0%) 

Pós-graduação 24 (19,9%) 9 (25,0%) 13 (21,3%) 2 (8,0%) 

Local da dor     

Dor cervical 11 (9,1%) 0 7 (11,5%) 4 (16,0%) 

Dor lombar 50 (41,3%) 14 (40,0%) 25 (41,0%) 11 (44,0%) 

Dor no ombro 27 (22,3%) 13 (37,1%) 10 (16,4%) 4 (16,0%) 

Dor no joelho 33 (27,3%) 8 (22,9%) 19 (31,1%) 6 (24,0%) 

Fumante 8 (6,6%) 0 3 (4,9%) 5 (20%) 

Duração dos sintomas     

Agudo 0 a 12 semanas 13(10,7%) 10 (28,6%) 2 (3,3%) 1 (4,0%) 

Crônico > 12 semanas 108 (89,3%) 25 (71,4%) 59 (96,7%) 24 (96,0%) 

Afastado do trabalho 27 (22,3%) 4 (11,4%) 16 (26,2%) 7 (28,0%) 

Faz atividade física  59 (48,8%) 24 (68,6%) 27 (44,3%) 8 (32,0%) 

Uso de medicamento 56 (46,3%) 2 (5,7%) 36 (59%) 18 (72,0%) 

END média (0 a 10) 5,7 (2,77) 3,31 (2,27) 6,2 (2,31) 7,8 (1,95) 

END mínima (0 a 10) 3,4 (2,50) 1,83 (2,01) 3,7 (2,13) 4,8 (2,88) 

END atual (0 a 10) 3,8 (3,03) 1,91 (2,17) 4,3 (3,04) 5,4 (2,79) 

Keele STarT MSK Tool (0 a 12) 6,0 (2,84) 2,54 (0,98) 6,4 (1,11) 10,0 (1,06) 

ÖMPSQ – Short (0 a 100) 60,0 (14,99) 50,2 (15,79) 61,8 (13,11) 69,4 (9,98) 

SF – 12 PCS (0 a 100)* 40,4 (9,28) 47,9 (7,35) 38,7 (8,28) 34,0 (7,01) 

SF –12 MCS (0 a 100)* 45,7 (11,24) 51,5 (9,13) 46,5 (10,19) 35,5 (9,73) 

Abreviações: END = Escala Numérica Verbal de Dor; ÖMPSQ – Short = Örebro Musculoskeletal 
Pain Screening Questionnaire – Short Form; SF – 12 PCS = componente físico de qualidade de 
vida (SF-12); e SF –12 MCS componente mental de qualidade de vida (SF-12). Dados contínuos 
descritos na tabela como média (desvio padrão). Dados categóricos descritos como números 
absolutos (percentual). *Quanto menor o escore pior é a qualidade de vida. 

.
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A Tabela 3 apresenta os resultados sobre a propriedade de medida de 

reprodutibilidade mensurada nesse estudo. A consistência interna do escore total do 

Keele STarT Msk Tool foi de 0,65 avaliada pelo Alfa de Cronbach, sendo que variou de 

0,60 para o menor item deletado a 0,66 para o maior item deletado. A confiabilidade foi 

de 0,84 (IC = 0,77 a 0,89), avaliada na diferença de dois dias (DP = 1,74), em média. A 

concordância para o escore total do Keele STarT Msk Tool foi de 1,14 (9,5%) e a 

mínima mudança detectável foi de 2,67 pontos. O efeito teto foi observado em três 

pacientes (2,5%), mas não foi observado o efeito piso. 

 

Tabela 3. Reprodutibilidade do Keele STarT Msk Tool. 
 Consistência 

interna 
n = 121 

Confiabilidade 
n = 108 

Concordância 
n = 108 

 Alfa de Cronbach 
para cada item 
deletado 

CCI (IC 95%) EPM (%) MMD 
(pontos) 

Item 1 0,64    
Item 2 0,64    
Item 3 0,60    
Item 4 0,62    
Item 5 0,61    
Item 6 0,62    
Item 7 0,65    
Item 8 0,60    
Item 9 0,66    
Item 10 0,63    
Escore total  0,65 0,84 (0,77 a 0,89) 1,14 (9,5%) 2,67 
Abreviações: CCI = Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC = Intervalo de confiança 
a 95%); EPM = Erro Padrão da Medida; e MMD = Mínima Mudança Detectável.  
 

A Tabela 4 constitui o teste de hipóteses para avaliar a validade do construto do 

Keele STarT Msk Tool. As hipóteses foram construídas com base em testes de 

correlação de Pearson entre o Keele STarT Msk Tool e a Escala Numérica Verbal de 

Dor, o componente físico e o componente mental do questionário Short Form-12 e o 

Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form. Quatro hipóteses 
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foram formuladas a priori e três delas foram aceitas, representando um total de 80% de 

hipóteses aceitas. 

 
Tabela 4. Teste de hipóteses para mensurar a validade do construto do Keele STarT Msk 
Tool. 

Hipóteses Resultados Hipóteses 
confirmadas 

1 A correlação entre o Keele STarT Msk Tool e a Escala 
Numérica Verbal de Dor será positiva e r ³ 0,50.  

Essa hipótese é baseada em um estudo prévio sobre as 
primeiras versões de desenvolvimento do Keele STarT Msk 
Tool que mostra que a habilidade preditiva para o desfecho 
dor foi de moderada a alta, dependendo do local da dor21. 

r = 0,57 
p < 0,001 

Sim 

2 A correlação entre o Keele STarT Msk Tool e o 
componente físico do questionário de qualidade de vida 
Short Form-12 será negativa e r ³ 0,50. 
Essa hipótese é baseada em um estudo de desenvolvimento do 
Keele STarT Msk Tool que mostra que o instrumento 
apresentou de moderada a alta correlação com o Euroqol 
(EQ-5D-5L), que também é um instrumento que mensura 
qualidade de vida9.  

r = -0,57 
p < 0,001 

Sim 

3 A correlação entre o Keele STarT Msk Tool e o 
componente mental do questionário de qualidade de vida 
Short Form-12 será negativa e r ³ 0,50. 
Essa hipótese apresenta a mesma justificativa da hipótese 2. 

r = -0,52 

p < 0,001 

Sim 

4 A correlação entre o Keele STarT Msk Tool e o Örebro 
Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short 
Form será positiva e r ³ 0,60.  
Essa hipótese é baseada nos conceitos e objetivos propostos 
por estes dois instrumentos. Ambos foram desenvolvidos para 
estratificar os pacientes com dor musculoesquelética em 
relação ao risco prognóstico14,18.  

r = 0,49 
p < 0,001 

Não 

Número de hipóteses confirmadas  3/4 

. 
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DISCUSSÃO 

Principais resultados do estudo 

Esse estudo é a primeira validação externa do Keele STarT Msk Tool, após o 

desenvolvimento do instrumento no Reino Unido. Nosso objetivo foi traduzir e adaptar 

transculturalmente o Keele STarT Msk Tool para o português-brasileiro durante seis 

etapas cuidadosas, procurando manter a equivalência semântica, idiomática e conceitual 

e sem perder os conceitos da versão original do instrumento. Após ajustes dos itens 2, 4 

e 7 do instrumento durante o teste piloto, a versão final do Keele STarT Msk Tool não 

apresentou dúvidas de interpretação na visão dos pacientes. Em relação as propriedades 

de medida encontramos uma baixa consistência interna, já as propriedades de 

confiabilidade, concordância e o efeito teto e piso foram considerados entre aceitáveis a 

bons. Um total de 80% das hipóteses foram aceitas avaliar a validade do construto, 

quando o Keele STarT MSK Tool foi correlacionado com instrumentos que mensuram a 

intensidade média da dor, qualidade de vida e o risco prognóstico relacionado a 

incapacidade e ao trabalho. 

Pontos fortes e pontos fracos do estudo 

Podemos ressaltar que os possíveis cuidados metodológicos foram atribuídos no 

desenvolvimento desse estudo. Seguimos os critérios e etapas recomendadas pela 

diretriz para o processo de adaptação transcultural10, assim como seguimos os critérios 

metodológicos do Cosmin checklist para a avaliação e conceitos das propriedades de 

medida do Keele STarT MSK Tool11,12. Além disso, o tamanho da amostra desse estudo 

é considerado excelente, segundo o Cosmin11,12. Também buscamos aumentar a 

validade externa desse estudo, sendo que a amostra não foi restrita a pacientes agudos 

ou crônicos, por exemplo, e também em relação aos centros de fisioterapia selecionados 

para a coleta de dados que a amostra variou entre, um local de atendimento público, um 
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privado, uma clínica escola e um local de atendimento associado ao convênio de 

saúde22. Porém, podemos atribuir como limitação desse estudo que apesar de incluirmos 

pacientes que apresentam diferentes condições de dor musculoesquelética, a 

distribuição desses pacientes na amostra não foi homogênea. A maioria dos pacientes, 

por exemplo, apresentava dor lombar, enquanto que apenas 9% dos pacientes 

apresentavam dor cervical. Acreditamos que essa característica represente a alta 

prevalência da dor lombar na população brasileira23, visto que os locais onde as coletas 

de dados foram realizadas atendiam condições de dor musculoesquelética em geral. 

Além disso, devemos ressaltar que não foram incluídas todas as condições de dor 

musculoesquelética nesse estudo, apenas as principais que são a dor cervical, dor 

lombar, dor no ombro e dor no joelho23. Decidimos escolher apenas essas condições de 

dor musculoesquelética pelo motivo que a versão original do Keele STarT Msk Tool só 

foi testada, até o momento para essas condições8,9,21, e portanto esse estudo restringe o 

uso do instrumento para outras condições de dor musculoesquelética. 

Comparação com outros estudos 

Até o presente momento, o Keele STarT Msk Tool foi desenvolvido e testado 

somente no Reino Unido8,9. O estudo proposto para avaliar as propriedades de medida 

da versão final do Keele STarT Msk Tool ainda não foi concluído, por este motivo a 

versão final do instrumento na língua inglesa e no português-brasileiro ainda estão 

embargados14,24. Apesar disso, algumas versões prévias que foram testadas durante o 

desenvolvimento do instrumento podem ser comparadas aos resultados do presente 

estudo8,9. O estudo de coorte que desenvolveu a primeira versão do Keele STarT Msk 

Tool incluiu um total de 425 pacientes com dor musculoesquelética nos cuidados 

primários de saúde8. A confiabilidade dessa versão do instrumento apresentou um 

coeficiente de correlação intraclasse de 0.98 (IC 95% 0,97 a 0,99), classificada como 
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excelente confiabilidade8. Como comparação, a confiabilidade do presente estudo foi 

classificada como substancial o que também é um resultado aceitável para essa 

propriedade de medida. Além disso, no estudo citado foram selecionados apenas os 

pacientes que se classificaram como “estável” entre as avaliações de teste e re-teste para 

avaliar a confiabilidade8. O erro padrão da medida apresentado no estudo foi de 0,86 

para avaliar a concordância e corrobora com os resultados do presente estudo, em que o 

erro padrão da medida foi classificado como bom.  

Ainda no estudo de desenvolvimento do Keele STarT Msk Tool, a validade do 

construto foi avaliada diante da correlação com apenas um instrumento de qualidade de 

vida, o Euroqol (EQ-5D-5L)8. A correlação entre esses instrumentos foi positiva e alta, 

sendo r = 0,678. No presente estudo, o Euroqol não foi incluído na coleta de dados 

porque até o presente momento, não há uma adaptação transcultural e avaliação das 

propriedades de medida desse instrumento no Brasil. Talvez, isso pode ser interpretado 

como um ponto fraco desse estudo, visto que houve influência com base nos itens do 

Euroqol para o desenvolvimento do Keele STarT Msk Tool8,9. No entanto, utilizamos o 

instrumento SF-12 que também avalia qualidade de vida, similar ao Euroqol e 

encontramos correlações moderadas com o Keele STarT Msk Tool. O teste de hipóteses 

para testar a propriedade de validade do construto no presente estudo atingiu 80% de 

hipóteses aceitas, sendo que eram necessárias no mínimo 75% de hipóteses aceitas12,16. 

A única hipótese que foi negada nesse estudo, foi sobre a correlação entre o Keele 

STarT Msk Tool e o Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short 

Form. Nós esperávamos uma alta correlação entre esses dois instrumentos, visto que 

ambos estratificam pacientes com dor musculoesquelética em relação ao risco 

prognóstico. Esse resultado inesperado, talvez pode ser explicado devido ao Örebro 

Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form ter sido desenvolvido para 
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predizer incapacidade e afastamento do trabalho, enquanto que o Keele STarT Msk Tool 

está mais relacionado ao estado de saúde geral do paciente. Outra possível explicação 

para esse resultado negativo é que, apesar do Örebro Musculoskeletal Pain Screening 

Questionnaire – Short Form ter sido desenvolvido para condições musculoesqueléticas, 

ele só foi testado em pacientes com dor cervical ou dor lombar. Sendo assim, pode ser 

que o Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire – Short Form apresente 

correlação mais alta quando comparado apenas aos pacientes que apresentaram dor 

cervical ou lombar no presente estudo. Sabemos que não há um padrão ouro para a 

comparação de validade de construto com o Keele STarT Msk Tool, mas os resultados 

sobre a validade do construto identificados nesse estudo foram satisfatórios. 

O segundo estudo de desenvolvimento do Keele STarT Msk Tool apresentou 

dados agrupados em uma análise secundária envolvendo 570 pacientes com as 

principais condições de dor musculoesquelética9. Esse estudo reportou resultados 

semelhantes ao primeiro estudo, sendo classificados como satisfatórios em relação a 

confiabilidade e concordância e também a validade do construto quando correlacionada 

ao EQ-5D- 5L9. Além disso, esse segundo estudo também apresentou boa consistência 

interna, com o Alfa de Cronbach de 0,889. Por esse motivo, os autores sugerem que o 

Keele STarT Msk Tool pode ser considerado como uma escala para avaliar o estado 

geral de saúde do paciente9. Por outro lado, o presente estudo apresentou uma 

consistência interna inferior ao esperado para o escore total do Keele STarT Msk Tool, 

na versão brasileira. Apesar disso, acreditamos que esse resultado negativo não interfere 

na conclusão do presente estudo. Isso porque, apesar da consistência interna ser uma 

propriedade de medida extremamente importante em instrumentos unidimensionais, 

mensura a homogeneidade entre os itens de uma escala ou subescala25. E portanto, não 
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há obrigatoriedade em testar a consistência interna diante de instrumentos 

multidimensionais de acordo com o Cosmin25. 

Implicações clínicas e futuros estudos 

O Keele STarT Msk Tool é um instrumento simples e fácil de ser utilizado na 

prática clínica, que demora apenas cinco minutos para aplicação. Além disso, esse 

instrumento avalia os principais desfechos para pacientes com dor musculoesquelética, 

segundo a opinião de um grupo de clínicos, pesquisadores e pacientes8. O uso Keele 

STarT Msk Tool ainda traz informações importantes sobre o risco prognóstico desses 

pacientes auxiliando na tomada de decisão clínica. No entanto, ainda há necessidade de 

cautela no uso do Keele STarT Msk Tool em pacientes com diferentes condições de dor 

musculoesquelética na população brasileira, as quais o instrumento ainda não foi 

testado, como por exemplo condições musculoesqueléticas de saúde relacionadas a dor 

no cotovelo, tornozelo e pé. 

Futuramente, o Keele STarT Msk Tool visa direcionar um tratamento específico 

para cada subgrupo14,24. Esse estudo ainda está sendo desenvolvido com o intuito de 

testar se o tratamento estratificado por subgrupos de baixo, médio e alto risco é custo-

eficaz quando comparado aos cuidados usuais de fisioterapia14. E mesmo se esses 

resultados forem positivos, o Keele STarT Msk Tool ainda precisa ser implementado na 

população alvo com o intuito de investigar a adaptação diante da abordagem de 

cuidados estratificados na visão do paciente, dos profissionais da saúde e também dos 

gestores de saúde. O Keele STarT Msk Tool parece ser um instrumento promissor a 

longo prazo, sendo que o intuito diante da abordagem de tratamento estratificado será 

direcionar mais atenção e cuidado apenas aos pacientes que precisam e assim, diminuir 

os custos e melhorar sistema caótico diminuindo a fila de espera entre os pacientes que 
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apresentam as principais condições de dor musculoesquelética24. Mas, essas propostas 

ainda precisam ser comprovadas em futuros estudos.  

 

CONCLUSÃO 

O Keele STarT Msk Tool foi traduzido e adaptado transculturalmente para o 

português-brasileiro. O Keele STarT Msk Tool é um instrumento multidimensional que 

não apresentou valores aceitáveis de consistência interna. Porém os testes de 

propriedade de medida de confiabilidade, concordância, validade do construto e efeito 

teto e piso foram consideradas aceitáveis e comparados a versão original do instrumento 

e pode ser utilizado na população brasileira.   
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Anexos - Capítulo 8 

 

 

Anexo 1. Versão original em inglês do Keele STarT MSK Tool 

Anexo 2. Documento formulado para realizar a tradução inicial 

Anexo 3. Consenso da tradução inicial envolvendo os tradutores 1 e 2 

Anexo 4. Retro tradução, envolvendo os tradutores 3 e 4 

Anexo 5. Comitê de especialistas 

Anexo 6. Versão final do Keele STarT MSK Tool - Brasil  

Anexo 7. Licença para o uso do Keele STarT MSK Tool nesse estudo
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ANEXO 1 - The Keele STarT MSK Tool (Instrumento embargado, ainda não 
autorizado ao uso) 

 

For questions 1-9, think about just the last two weeks: 

Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain [where 0 is “no pain” and 10 is “pain as bad as it could be”]? 
 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 
�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 

 
                                                               
                                                  Please cross one box for each question below          Yes          No 

2) Do you often feel unsure about how to manage your pain condition? �1  �0 

3) Over the last two weeks, have you been bothered a lot by your pain? �1 �0 

4) Have you only been able to walk short distances because of your pain? �1 �0 

5) Have you had troublesome joint or muscle pain in more than one part of your 
body? �1 �0 

6) Do you think your condition will last a long time? �1 �0 

7) Do you have other important health problems? �1 �0 

8) Has pain made you feel down or depressed in the last two weeks?  �1 �0 

9) Do you feel it is unsafe for a person with a condition like yours to be 
physically active? �1 �0 

10) Have you had your current pain problem for 6 months or more? �1 �0 
 

Red text represents coding applied if box ticked 
Total maximum score = 12 
0 – 4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9 – 12 High Risk 
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ANEXO 2 – Documento formulado para realizar a tradução inicial 

 

 

Tradução e adaptação do instrumento Keele STarT MSK Tool 

Do idioma Inglês para o Português-brasileiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2018 

Equipe 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Lucíola da Cunha Menezes Costa  

Doutoranda: Flávia Cordeiro de Medeiros  

Para que possamos usar um instrumento da língua inglesa na população brasileira, é 

necessário que o paciente seja capaz de compreender o texto e os itens do instrumento.  

O objetivo dessa tradução e adaptação é deixar o instrumento Keele STarT MSK Tool o 

mais claro possível e próximo da língua portuguesa.  

Não é necessária uma tradução literal, o importante dessa tradução é manter o 

conteúdo adaptado para a população brasileira, alcançando a equivalência com a versão 

original do Keele STarT MSK Tool.  

Cada item apresentado abaixo representa inicialmente a versão original (inglês) do 

Keele STarT MSK Tool e em seguida um item chamado tradução para o avaliador/tradutor 

colocar a tradução da frase em questão.  
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The Keele STarT MSK Tool © Self-report version 

 
Inglês: 

 

Tradução: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Inglês: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [where 0 is “no pain”, 10 is “pain as bad as it could be”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 
 

Tradução: 
 
1)  

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

                            Please cross one box for each question below          Yes         No 

2) Do you often feel unsure about how to manage your pain condition? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

                               …               … 

2)  
 �1  �0 

 

  

For questions 1-9, think about just the last two weeks: 
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Inglês: 
 

3) Over the last 2 weeks, have you been bothered a lot by your pain? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

3)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

 

4) Have you only been able to walk short distances because of your pain? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

4)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

 

5) Are you having troublesome pain in more than one part of your body? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

5)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 
 

6) Do you think your condition will last a long time? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

6)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

 

7) Do you have other important health problems? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

7)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

 

8) Has pain made you feel down or depressed in the last two weeks? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

8)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 
 

9) Do you feel it is unsafe for a person with a condition like yours to be 
physically active? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

9)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

 

10) Have you had your current pain problem for 6 months or more? �1  �0 
 
 

 
Tradução: 

 

10)  �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Inglês: 

Red text represents coding applied if box ticked 
Total maximum score = 12 
0 – 4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9 – 12 High Risk 
 

Tradução: 
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ANEXO 3 – Consenso da tradução inicial envolvendo os tradutores 1 e 2. 

 

 

Tradução e adaptação do instrumento Keele STarT MSK Tool 

Do idioma Inglês para o Português-brasileiro  

 

Até o presente momento foi realizada a tradução inicial do Keele STarT MSK Tool do inglês 
para o português brasileiro. A tradução foi realizada por dois avaliadores independentes e uma 
opção de consenso será apresentada, a partir dessas traduções.  

A tradução consensual precisa estar clara e o mais próximo possível da língua portuguesa, 
mantendo o conteúdo e alcançando a equivalência com a versão original do instrumento Keele 
STarT MSK Tool. 

Neste documento contêm: 1) A versão em inglês; 2) Tradução Leo; 3) Tradução Lailah; e 4) 
Consenso Prévio. As discrepâncias entre as traduções estão grifadas em amarelo. 

A sua tarefa será checar se a tradução consensual do Keele STarT MSK Tool esta clara e 
adaptada para o uso em pacientes brasileiros, mantendo equivalência com a versão original do 
instrumento.  

*Leo, por favor analise o consenso de forma clínica, para deixar a escrita clara ao entendimento 
dos pacientes brasileiros. 

*Lailah, por favor analise a semântica entre a versão inglesa e o consenso, isto é se ao traduzir 
para o português mudou o significado de uma palavra ou da frase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2018 

Equipe 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Lucíola da Cunha Menezes Costa  

Doutoranda: Flávia Cordeiro de Medeiros  
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The Keele STarT MSK Tool © Self-report version 

Inglês: 

 

Tradução LEO: 

 

Tradução LAILAH: 

 

Consenso: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Inglês: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [where 0 is “no pain”, 10 is “pain as bad as it could be”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Tradução LEO: 
Intensidade da dor 
1) Em média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo 0 “ausência de dor” e 10 “a pior dor possível”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Tradução LAILAH: 
Intensidade da dor 
1) Na media, qual foi a intensidade da sua dor? (0 significa “sem dor”, 10 significa “pior dor possível” 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Consenso: 
Intensidade da dor 
Na media, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

_____________________________________________________________________________________ 

  

For questions 1-9, think about just the last two weeks: 

Para as questões 1-9, considere apenas as últimas duas semanas: 

Para responder as questões de 1 a 9, pense apenas sobre as 2 últimas semanas 

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 
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Inglês: 
                            Please cross one box for each question below          Yes         No 

2) Do you often feel unsure about how to manage your pain condition? �1  �0 

Tradução Leo: 
                 Por favor, marque uma opção para cada questão abaixo               Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como gerenciar sua dor?  
 �1  �0 

Tradução Lailah: 
                             Assinale uma alternativa para cada pergunta abaixo           Sim       Não 

2) Você geralmente se sente incerto sobre como lidar com a sua dor? 
 �1  �0 

Consenso: 
                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo           Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como gerenciar sua dor?  
 

�1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Inglês: 

3) Over the last 2 weeks, have you been bothered a lot by your pain? �1  �0 
 
 

 

Tradução LEO: 

3) Nas últimas 2 semanas, você ficou muito incomodado com sua dor?  �1  �0 

 
Tradução LAILAH: 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa 
da dor?  �1  �0 

 
Consenso: 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa 
da sua dor?  �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 

4) Have you only been able to walk short distances because of your pain? �1  �0 
 
 

 
Tradução LEO: 

4) Você só tem sido capaz de fazer caminhadas curtas por causa da sua dor? �1  �0 

 
Tradução LAILAH: 

4) Por causa de sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por curtas 
distâncias?  �1  �0 

 
Consenso: 

4) Por causa de sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por curtas 
distâncias?  �1  �0 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Inglês: 

5) Are you having troublesome pain in more than one part of your body? �1  �0 
 
 

 
Tradução LEO: 

5) Você está tendo dores incômodas em mais de uma parte do corpo? �1  �0 

 
Tradução LAILAH: 

5) Você tem sentido dor incomoda em mais de uma parte do corpo?  �1  �0 

 

Consenso: 
 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do 
corpo?  �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 

6) Do you think your condition will last a long time? �1  �0 

Tradução Leo: 

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo?  �1  �0 

Tradução Lailah: 

6) Você acha que a sua condição vai durar muito? �1  �0 

Consenso: 

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Inglês: 

7) Do you have other important health problems? �1  �0 
 
 

Tradução Leo: 

7) Você tem outros problemas severos de saúde?  �1  �0 

Tradução Lailah: 

7) Você tem outros problemas de saúde importantes? �1  �0 

Consenso: 

7) Você tem outros problemas de saúde importantes? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 

8) Has pain made you feel down or depressed in the last two weeks?  �1  �0 

Tradução Leo: 

8) Sua dor te fez sentir pra baixo ou deprimido nas últimas 2 semanas? �1  �0 

Tradução Lailah: 

8) A dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1  �0 

Consenso: 

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Inglês: 

9) Do you feel it is unsafe for a person with a condition like yours to be 
physically active? �1  �0 

Tradução Leo: 

9) Você sente que é perigoso para uma pessoa com o mesmo problema que 
você ser fisicamente ativo?  �1  �0 

Tradução Lailah: 

9) Você acha que é arriscado alguém com a sua condição fazer exercício físico? �1  �0 

Consenso: 

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o 
seu ser fisicamente ativo? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Inglês: 

10) Have you had your current pain problem for 6 months or more? �1  �0 
 
 

 
Tradução LEO: 

10) Seu problema de dor atual já dura seis meses ou mais? �1  �0 

 

Tradução LAILAH: 

10) Você está sentindo dor por seis meses ou mais?  �1  �0 

 
Consenso: 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais?  �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Inglês: 
Red text represents coding applied if box ticked 
Total maximum score = 12 
0 – 4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9 – 12 High Risk 
 

Tradução LEO: 
O texto vermelho representa codificação aplicada se a caixa estiver assinalada 
Pontuação máxima total = 12 
0 – 4 = Baixo Risco, 5 – 8 = Médio Risco, 9 – 12 Alto Risco 
 

Tradução LAILAH: 
O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se devidamente marcado 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
 

Consenso: 
O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
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ANEXO 4 – Documento de consenso da Retro tradução, envolvendo os tradutores 3 e 4. 

 

 

Tradução e adaptação transcultural do instrumento Keele STarT MSK Tool 

Do idioma Inglês para o Português-Brasileiro  

 

O objetivo dessa tradução e adaptação é de deixar o Keele STarT MSK Tool o mais 

claro possível para a cultura brasileira, mas mantendo o conteúdo e alcançando a 

equivalência com a versão inglesa, original do instrumento.  

Até o presente momento foi realizada a tradução inicial do Keele STarT MSK Tool, 

por dois avaliadores independentes do idioma inglês para o Português-Brasileiro. Após as 

traduções, uma frase consensual foi acordada entre os tradutores. Essa frase consensual (em 

português) foi retro traduzida para o Idioma inglês por outros dois tradutores independentes, 

que não tiveram acesso a versão original do Keele STarT MSK Tool. 

Nesse momento, precisamos identificar uma frase consensual da Retro tradução para a 

futura comparação da versão original (em inglês) e a versão final (em português). 

 

São Paulo  

2018 

Equipe 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Lucíola da Cunha Menezes Costa  

Doutoranda: Flávia Cordeiro de Medeiros  
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The Keele STarT MSK Tool © Self-report version 

 

Consenso em português: 

 
Retro tradução Patrícia: 

 
Retro tradução Matheus: 

 
Consenso Retro tradução: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Consenso em português: 
Intensidade da dor 
1) Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Retro tradução Patrícia: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [0 means "no pain" and 10 "worst pain possible"] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Retro tradução Matheus: 
Pain intensity 
1) In average, how was your pain intensity? [0 means “no pain” and 10 “the worst pain imaginable”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Consenso Retro tradução: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [0 means "no pain" and 10 "worst pain possible"] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
  

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 

To answer questions from 1 to 9, consider only the last two weeks: 

To answer the question 1 to 9, please consider only the last two weeks: 

To answer questions from 1 to 9, consider only the last two weeks: 
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Consenso em português: 
                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo             Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como gerenciar sua dor? �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

Please check one option for each question below                                                Yes     No 

2) Do you usually feel insecure about managing your pain? �1  �0 

  
Retro tradução Matheus: 

Please cross one option for each question below                               Yes        No 

2) Do you often feel unsafe about how to manage your pain? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

Please cross one option for each question below                                         Yes      No 

2) Do you usually feel unsafe about how to manage your pain?  �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Consenso em português: 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa 
da sua dor?  �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

3) In the last two weeks, have you been very uncomfortable because of your 
pain? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus: 

3) During the past two weeks, have you feel troubled because of your pain? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

3) During the past two weeks, have you been very uncomfortable because of 
your pain? �1  �0 
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Consenso em português: 

4) Por causa de sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por curtas 
distâncias?  �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia: 

4) Because of your pain, have you only been able to walk for short distances? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus: 

4) Because of your pain, do you feel capable to walk short distances? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

4) Because of your pain, have you only been able to walk for short distances? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Consenso em português: 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do 
corpo?  �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

5) Have you felt any pain that bothers you in more than one part of the body? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus:  

5) Do you have pain in other body regions that bothersome you? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

5) Have you felt any pain that bothers you in more than one part of the body? �1  �0 
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Consenso em português:  

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

6) Do you think your problem will last a long time? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus:  

6) Do you think your problem will last a long time? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

6) Do you think your problem will last a long time? �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Consenso em português:  

 7) Você tem outros problemas de saúde importantes? �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

7) Do you have other important health problems? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus:  

7) Do you have other important health problems? �1  �0 

 

Consenso Retro tradução:  

7) Do you have other important health problems? �1  �0 

 
__________________________________________________________________________________________ 
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Consenso em português:  

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

8) Has your pain made you feel discouraged or depressed in the last two weeks? 
 �1  �0 

 
Retro tradução Matheus:  

8) During the past two weeks, has pain made you feel down or depressed? 
 �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

8) Has your pain made you feel down or depressed in the last two weeks? �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Consenso em português:  

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o 
seu ser fisicamente ativo? �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia:  

9) Do you feel that it is risky for a person with the same problem as your 
physically active being? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus:  

9) Do you feel it is harmful for a person with the same condition of yours to be 
physically active? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

9) Do you feel that it is risky for a person with the same problem as yours to be 
physically active? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Consenso em português: 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais?  �1  �0 

 
Retro tradução Patrícia: 

10) Are you feeling this pain for six months or more? �1  �0 

 
Retro tradução Matheus: 

10) Are you feeling this pain for six months or more? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

10) Are you feeling this pain for six months or more? �1  �0 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Consenso em português: 

O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
 

Retro tradução Patrícia: 
The text in red represents the applicable codes if the box is checked 
Total maximum score = 12 
0-4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9-12 = High Risk 

 
Retro tradução Matheus: 

The text in red represents the applicable codes if the box is checked 
Total maximum score = 12 
0-4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9-12 = High Risk 
 

Consenso Retro tradução: 
The text in red represents the applicable codes if the box is checked 
Total maximum score = 12 
0-4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9-12 = High Risk 
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ANEXO 5 – Documento discutido entre o comitê de especialistas 

 

 

Comitê de especialistas da tradução e adaptação do instrumento Keele STarT MSK Tool 

Do idioma Inglês para o Português-brasileiro  

 

Com o intuito obter uma nova abordagem de estratificação de risco para pacientes com dor 

musculoesquelética, foi desenvolvido o instrumento Keele STarT Msk Tool. Esse instrumento é 

multidimensional e contém 10 itens que representam os fatores biopsicossociais que são mais 

importantes para pacientes com dor musculoesquelética. O Keele STarT Msk Tool tem o potencial de 

auxiliar o profissional da saúde na tomada de decisão clínica e espera-se que a abordagem terapêutica 

utilizando o instrumento seja mais custo-eficaz, quando comparado ao tratamento usual dos pacientes 

com dor musculoesquelética. 

No Brasil, há sistemas públicos de saúde que são caóticos e não atendem a demanda de 

pacientes com dor musculoesquelética. É de extrema importância possibilitar o uso de um instrumento 

fácil e rápida aplicação, capaz de estratificar os pacientes com dor musculoesquelética em subgrupos de 

risco e melhorar o gerenciamento desses pacientes nos sistemas de saúde da população brasileira. 

Para isso, é necessário traduzir, adaptar transculturalmente o instrumento Keele STarT Msk Tool 

para o português brasileiro e testar suas propriedades de medida. As propriedades de medida são 

critérios de qualidade relacionados a instrumentos de avaliação. Esses critérios determinam a qualidade 

metodológica dos estudos de desenvolvimento e avaliação dos questionários. 

Até o presente momento foi realizada a tradução inicial, a síntese das traduções e a retro-

tradução seguindo as diretrizes Beaton. A próxima etapa será realizar o comitê de especialistas, por isso 

gostaria de convidar você para participar do comitê de especialistas para desenvolvermos uma versão 

final do questionário. 
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 O objetivo do comitê de especialistas é auditar todas as traduções, comparar e discutir com os 

tradutores em um comitê de especialistas, resolver possíveis discrepâncias e desenvolver uma versão 

final do questionário a ser testado.  

 A tradução consensual precisa estar clara e o mais próximo possível da língua portuguesa, 

mantendo o conteúdo e alcançando a equivalência com a versão original do Keele STarT Msk Tool. 

Cada item do instrumento possui, primeiramente, a versão original em inglês Keele STarT Msk 

Tool; em seguida a sua tradução consensual, que foi realizada por dois tradutores independentes e a 

retro-tradução, que também foi realizada por outros dois tradutores independentes.  

A sua tarefa será checar se a Versão Final (em português) do Keele STarT Msk Tool esta clara e 

adaptada para o uso em pacientes brasileiros mantendo equivalência com a versão original do 

instrumento. 
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The Keele STarT MSK Tool © Self-report version 

 

Versão original inglês: 

 
Tradução inicial: 

 
Retro tradução: 

 
Versão Final Português:  

_____________________________________________________________________________________ 

 
Versão original inglês: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [where 0 is “no pain”, 10 is “pain as bad as it could be”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Tradução inicial: 
Intensidade da dor 
1) Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

Consenso Retro tradução: 
Pain intensity 
1) On average, how intense was your pain? [0 means "no pain" and 10 "worst pain possible"] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 
Versão Final Português: 
Intensidade da dor 
1) Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

  

For questions 1-9, think about just the last two weeks: 

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 

To answer questions from 1 to 9, consider only the last two weeks: 

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 
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Versão original inglês: 
                                 Please cross one box for each question below          Yes           No 

2) Do you often feel unsure about how to manage your pain condition? �1  �0 

 
Tradução inicial: 

                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo           Sim         Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como gerenciar sua dor? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

Please	check	one	option	for	each	question	below       Yes           No 

2) Do you often feel unsafe about how to manage your pain? �1  �0 

 
Versão Final Português: 

                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo           Sim         Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como gerenciar sua dor?  �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Versão original inglês: 

3) Over the last 2 weeks, have you been bothered a lot by your pain? �1  �0 

 
Tradução inicial: 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa da sua 
dor?  �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

3) During the past two weeks, have you been very uncomfortable because of your 
pain? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa da sua 
dor? �1  �0 
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_____________________________________________________________________________________ 

Versão original inglês: 

4) Have you only been able to walk short distances because of your pain? �1  �0 

 
Tradução inicial: 

4) Por causa de sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por curtas distâncias?  �1  �0 

 
Retro tradução: 

4) Because of your pain, have you only been able to walk for short distances? �1  �0 

 
Versão Final Português: 

4) Por causa de sua dor, você só tem sido capaz de caminhar por curtas distâncias? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Versão original inglês: 

5) Are you having troublesome pain in more than one part of your body? �1  �0 
 
 

 
Tradução inicial: 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do corpo?  �1  �0 

 
Retro tradução:  

5) Have you felt any pain that bothers you in more than one part of the body? �1  �0 

 
Versão Final Português: 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do corpo? �1  �0 
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Versão original inglês: 

6) Do you think your condition will last a long time? �1  �0 

 
Tradução inicial:  

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

6) Do you think your problem will last a long time? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Versão original inglês: 

7) Do you have other important health problems? �1  �0 

 
Tradução inicial:  

 7) Você tem outros problemas de saúde importantes? �1  �0 

 

Retro tradução:  

7) Do you have other important health problems? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

7) Você tem outros problemas de saúde importantes? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 
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Versão original inglês: 

8) Has pain made you feel down or depressed in the last two weeks?  �1  �0 

 
Tradução inicial: 

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1  �0 

 
Consenso Retro tradução:  

8) Has your pain made you feel down or depressed in the last two weeks? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Versão original inglês: 

9) Do you feel it is unsafe for a person with a condition like yours to be physically 
active? �1  �0 

 

Tradução inicial:  

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o seu ser 
fisicamente ativo? �1  �0 

 
Retro tradução:  

9) Do you feel that it is risky for a person with the same problem as yours to be 
physically active? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o seu ser 
fisicamente ativo? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________ 
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Versão original inglês: 

10) Have you had your current pain problem for 6 months or more? �1  �0 

 
Tradução inicial: 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais?  �1  �0 

 
Consenso Retro tradução: 

10) Are you feeling this pain for six months or more? �1  �0 

 
Versão Final Português:  

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais? �1  �0 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Versão Original em Inglês: 
Red text represents coding applied if box ticked 
Total maximum score = 12 
0 – 4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9 – 12 High Risk 

 
Tradução inicial: 

O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
 

Retro tradução: 
The text in red represents the applicable codes if the box is checked 
Total maximum score = 12 
0-4 = Low Risk, 5-8 = Medium Risk, 9-12 = High Risk 
 

Versão Final Português: 
O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
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ANEXO 6 - Keele STarT MSK Tool - Brasil (Instrumento embargado, ainda 
não autorizado ao uso) 

 

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 

Intensidade da dor 
1) Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 

 
    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 
                                                               
                                     Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo            Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como lidar com a sua dor? �1  �0 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por causa da 
sua dor? �1 �0 

4) Por causa de sua dor, você só consegue caminhar por curtas distâncias? �1 �0 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do corpo? �1 �0 

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo? �1 �0 

7) Você tem outros problemas de saúde que considera importantes? �1 �0 

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas semanas? �1 �0 

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o seu 
ser fisicamente ativo? �1 �0 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais? �1 �0 
 

O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
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ANEXO 7 – Licença para o uso do Keele STarT MSK Tool nesse estudo. 

 

Temporary Licence Agreement for the use of the Keele STarT MSK Tool ©2017 
 
“This agreement is between (1) Masters and Doctoral Programs in Physical Therapy, 
Universidade Cidade de São Paulo and (2) the University of Keele, a university 
established by the University of Keele Act 1962 (10&11 Eliz.2 Ch Xv) and the granting of 
a Royal Charter in 1962 of Keele, Staffordshire ST5 5BG (“Keele”) and sets out the terms 
that the parties have agreed upon to cover the licensing arrangements for the STarT MSK 
Tool which is owned by Keele. 
 
This Licence Agreement shall be effective from 16th of march of 2018 for 36 months.  It 
may be terminated by either Party upon one (1) months’ written notice to the other Party. 
 
The details of the Lead contact for Keele are: 
Professor Kate Dunn (k.m.dunn@keele.ac.uk) or Dr Paul Campbell 
(p.campbell@keele.ac.uk) 
 
 
The details of the Lead contact for the Organisation are: 
Associate Professor Lucíola Menezes Costa (luciolamenezes@gmail.com)  
 
 
 

The Organisation wish to use the tool for (please 
indicate using the appropriate sections below): 

 
1. Clinical use (please specify within UK or outside of UK and departments using the 
tool) 
 
Not applicable  
 
 
2. Research use (please briefly state the purpose of use, e.g. validation in another cohort, 
translation, this will assist to avoid duplication) 
 
We aim firstly to Cross-culturally adapt the instrument into Brazilian-Portuguese and then 
to test the measurement proprieties of the new version.  
 
Later, if the creators were interest, we are keen test the prediction ability of the instrument 
in another cohort of patients here in Brazil.  
 
 
3. Commercial use (brief statement of how tool will be used and on what population). 
 
Not applicable  
 
The Organisation understands that the tool is not yet recommended for use to match 
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patients to treatments.  
Once we have received your acknowledgement and acceptance of temporary licence 
agreement we will send a PDF version of the tool (both Self-Report and Clinical versions) 
as well as information on use and scoring. I would also ask that you read the information 
below on the copyright status of the tool. 
 
The copyright (©2017) of the Keele STarT MSK Tool (Self-Report and Clinical versions) 
and associated materials is owned by Keele University, the development of which was 
funded by a grant from the National Institute for Health Research (NIHR; RP-PG-1211-
20010), Arthritis Research UK (13413) and an NIHR research professorship (NIHR-RP-
011-015). 
 
i) the tool is designed for use by health care practitioners, ii) the tool is not intended to 
recommend the use of any particular product. This is a licensed tool (©2017 Keele 
University) that may not be modified or copied. 
ii) The clinical and cost effectiveness of using the tool to match patients to treatment is the 
focus of a full randomised controlled trial, therefore Keele University reserve the right to 
withdraw, amend and update the tool in future. 
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CAPÍTULO 9  

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais  
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9.1 Principais resultados da tese 

Essa tese teve como principal objetivo explorar o uso do STarT Back Screening 

Tool (SBST) na população brasileira. Diante de cinco estudos de coorte prospectivos, 

aplicamos o SBST tanto em pacientes com dor lombar cônica em um departamento de 

fisioterapia, quanto em pacientes com dor lombar aguda que buscaram um tratamento 

emergencial, visando, investigar o desempenho do SBST em uma população de um país 

em desenvolvimento, ao qual ainda não havia sido investigado. Além disso, essa tese foi 

composta por mais dois estudos, que não são específicos sobre o uso do SBST no 

Brasil, mas que abordam tópicos relacionados. Os objetivos paralelos dessa tese foram 

investigar as características e o gerenciamento dos pacientes com dor na coluna em um 

departamento de emergência privado por meio de um estudo retrospectivo com 

segmento de sete anos e por fim, traduzir e adaptar transculturamente o Keele STarT 

MSK Tool para o português-brasileiro e testar as propriedades de medida desse 

instrumento que é capaz de estratificar risco prognóstico em pacientes com dor 

musculoesquelética, similar ao SBST. Os principais resultados encontrados foram: 

1) O SBST foi capaz de estratificar características clínicas entre os diferentes 

subgrupos, incluindo a incapacidade, intensidade da dor, ansiedade e depressão 

(capítulos 2, 3, 4, 5 e 6); 

2) Os pacientes classificados como alto risco sempre apresentam características clínicas 

mais intensas, quando comparados aos outros subgrupos (capítulos 2, 3, 4, 5 e 6);  

3) A maioria dos pacientes com dor lombar muda de subgrupo, após seis semanas, 

quando recebem um tratamento emergencial (52,1%) ou tratamento de fisioterapia 

(60,8%), sendo que a maioria desses pacientes melhoram na classificação de risco 

usando o SBST (capítulos 3 e 4);  



 276 

4) Os pacientes com dor lombar foram acompanhados durante seis meses e após as 

primeiras seis semanas a maioria desses pacientes (mais de 65% dos pacientes de ambas 

amostras) permanecem mais estáveis entre os subgrupos do SBST (capítulos 3 e 4); 

5) Pacientes classificados como médio risco são mais instáveis, quando comparado aos 

pacientes classificados como baixo ou alto risco do SBST ao longo de seis meses de 

acompanhamento (capítulos 3 e 4); 

6) O SBST apresentou melhor desempenho para predizer incapacidade a curto e médio 

prazo, quando comparado a predição de intensidade da dor (capítulos 2, 3 e 4);  

7) O SBST não foi capaz de predizer recorrência de um episódio de dor lombar aguda 

em um ano (capítulo 6);  

8) O melhor momento para aplicar o SBST visando estratificar características e predizer 

desfechos é após seis semanas tanto em pacientes com dor lombar aguda quanto 

crônica. Isso se deve ao fato de que o SBST não foi capaz de predizer desfechos clínicos 

quando aplicado na avaliação inicial e ajustado para possíveis confundidores (capítulos 

3 e 4); 

9) O SBST é capaz de detectar mudança clínica a curto e médio prazo em pacientes com 

dor lombar aguda ou crônica e parece, ter melhor desempenho para pacientes com dor 

lombar aguda (capítulo 5).  

10) A dor na coluna é uma condição de saúde comum na emergência de um hospital 

privado no Brasil, correspondendo a cerca de 20% de todas as visitas relacionadas a 

ortopedia entre 2011 e 2017 (capítulo 7); 

11) A quantidade de exames de imagem e medicamentos prescritos para os pacientes 

com dor na coluna que buscaram o departamento médico emergencial privado no Brasil 
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entre 2011 e 2017 é excessiva, quando comparada com as recomendações das diretrizes 

de prática clínica (capítulo 7); 

12) O Keele STarT MSK Tool foi traduzido e adaptado transculturalmente para o 

português-brasileiro. A consistência interna apresentou valores inferiores ao esperado, 

mas como se trata de um instrumento multifatorial, isto é aceitável. Os testes de 

propriedade de medida de confiabilidade, concordância, validade do construto e efeito 

teto e piso foram considerados aceitáveis quando comparados com a versão original do 

instrumento (capítulo 8). 

Vale ressaltar, nessas considerações finais, que o capítulo 8 é o único que ainda 

está em coleta de dados e, portanto, as análises e resultados podem ser alterados para a 

versão final desse estudo. Iremos coletar mais 79 pacientes para ter uma amostra final 

de 230 pacientes que apresentam as condições de dor musculoesquelética mais comuns. 

A amostra final será composta por 30 pacientes do teste piloto, 50 pacientes com dor 

cervical, 50 pacientes com dor lombar, 50 pacientes com dor no ombro e 50 pacientes 

com dor no joelho. E assim, nos possibilita a realização de análises sensitivas para testar 

se as propriedades de medida do Keele STarT MSK Tool podem ser influenciadas diante 

da condição de saúde apresentada. Ainda ressaltamos que esse instrumento está 

embargado, tanto na versão original em inglês quanto nessa versão do português-

brasileiro, e só será publicado e permitido o uso clínico do instrumento somente após a 

liberação do grupo de pesquisa da universidade de Keele, no Reino Unido, ao qual estão 

testando pela primeira vez a versão original do Keele STarT MSK Tool1. 

9.2 Implicações clínicas 

Como implicações clínicas gerais dos nossos estudos, afirmamos que o SBST é 

um instrumento fácil de ser aplicado, nenhum paciente apresentou dificuldades em 

responder o questionário e, em apenas cinco minutos, o profissional da saúde é capaz de 
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ter uma visão ampla sobre as características clínicas e psicossociais do paciente, sem 

precisar aplicar vários questionários demorados. Nossos estudos também afirmam que 

ao identificar o subgrupo que o paciente com dor lombar foi classificado, o profissional 

obtém informações prognósticas, principalmente sobre incapacidade a longo prazo, que 

são muito importantes e podem nortear as informações sobre educação que são 

proporcionadas ao paciente e auxiliar na tomada de decisão clínica. Outro ponto que 

destacamos como aplicabilidade do SBST diante desses estudos é a capacidade de 

monitoramento dos pacientes que apresentam dor lombar aguda ou crônica. Isso é muito 

importante, por exemplo, durante as reavaliações entre as sessões de fisioterapia. 

Usando o SBST, além de identificar melhora ou piora clínica no paciente, ainda é 

possível comparar qual construto do instrumento foi positivo para nortear o tratamento 

de fisioterapia. Sendo assim, nós indicamos que o uso do SBST pode auxiliar na 

abordagem dos pacientes com dor lombar, o que pode trazer benefícios tanto para o 

paciente quanto para o profissional da saúde. Porém, ressaltamos que até o momento o 

SBST pode auxiliar, mas a avaliação clínica e teste físico ainda devem ser a principal 

fonte norteadora de decisões.  

Nós desenvolvemos uma sequência de estudos aplicando o SBST na população 

brasileira para tentar investigar e ajustar o instrumento para essa população. A principal 

diferença que identificamos até o momento, entre os nossos estudos realizados no Brasil 

comparados aos estudos conduzidos em países desenvolvidos, foi o perfil da população. 

Parece que os pacientes no Brasil apresentam mais características psicológicas 

envolvidas com a dor lombar, isso porque, o maior percentual de pacientes incluídos 

nos nossos estudos foi classificado como alto risco do SBST na avaliação inicial, tanto 

em pacientes com dor lombar aguda (45%), quanto em pacientes com dor lombar 

crônica (43,9%). Esses resultados nos chamaram atenção porque o percentual dos 
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pacientes classificados como alto risco não atinge nem 30% das amostras em estudos 

prévios na literatura2-6. Outra explicação é que as nossas coletas de dados se 

restringiram a departamentos públicos na área da saúde, e pode ser que esta seja uma 

característica relacionada aos pacientes do que buscam o tratamento público e não da 

cultura brasileira como um todo. Por exemplo, no estudo de tradução e adaptação 

transcultural do SBST para a população brasileira, a coleta foi realizada em um setor de 

saúde particular e o percentual de pacientes classificados como alto risco foi de 24% e 

corrobora aos dados prévios apresentados nos países desenvolvidos7. Nós sabemos que 

há características que são diferentes entre os pacientes que frequentam departamentos 

públicos ou privamos de saúde8. Por esse motivo, escolhemos dois extremos de 

departamentos públicos com alta demanda de pacientes com dor lombar para testar o 

SBST. Nós acreditamos que do ponto de vista de saúde pública, estes sejam os locais 

que mais poderiam se beneficiar com o uso do SBST futuramente, com o intuito de 

direcionar o tratamento estratificado na população brasileira e reduzir custos públicos. 

A intenção desde o início, portanto era testar a eficácia do tratamento 

estratificado por subgrupos para a nossa população. Porém, não nos parece prudente a 

implantação de uma abordagem de triagem, classificação e direcionamento do 

tratamento dos pacientes sem que antes compreendamos quais eram os ajustes 

necessários para a realidade brasileira. A partir do alto percentual de pacientes 

classificados como alto risco encontrados nesses estudos, e sabendo que o tratamento 

direcionado para o alto risco é o mais caro, (demanda mais tempo, atenção e 

treinamento do fisioterapeuta), acreditamos que a implementação do tratamento 

estratificado nas populações que estudamos no Brasil, mesmo se fosse eficaz, em vez de 

reduzir os custos, talvez poderia até aumentar.  
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Com esse pensamento, tivemos o objetivo de investigar o momento de uso do 

SBST para estratificar o risco na nossa população. Observamos que os subgrupos do 

SBST são instáveis e em uma reavaliação após seis semanas a maioria dos pacientes são 

classificados como baixo risco, em ambas as populações estudadas e independente do 

tratamento recebido. Sendo assim, parece que na avaliação inicial, em que os pacientes 

estão no pico máximo de exacerbação dos seus sintomas9, talvez não seja o melhor 

momento de estratificar os pacientes utilizando o SBST. Sugerimos então estudar a 

estratificação de risco e direcionamento de tratamento na reavaliação de seis semanas, 

sendo que após essas primeiras semanas os pacientes permanecem em um curso clínico 

mais estável nos subgrupos, o que está de acordo com a curva prognóstica10. E assim 

como os percentuais de classificação de risco usando o SBST nessa reavaliação são 

comparáveis aos países de alta renda, talvez seria possível reduzir o custo com o 

tratamento direcionado no Brasil. 

9.3 Futuros estudos  

Após a hipótese levantada a partir dos resultados dessa tese que uma reavaliação 

após 6 semanas parece ser um bom momento de estratificação de risco para direcionar 

tratamento usando o SBST, o nosso grupo de pesquisa já está conduzindo um estudo 

para testar a viabilidade dessa abordagem. Decidimos testar a viabilidade do ponto de 

vista do paciente, visto que a cultura no Brasil, primeiro não está acostumada com um 

tratamento por subgrupo e depois que também não é comum o profissional da saúde só 

oferecer o tratamento após uma reavaliação para o paciente. Essa abordagem de 

reavaliação já ocorre em outras culturas, mas acreditamos que diante da cultura 

brasileira pode ser vista como um descaso do atendimento e de difícil implementação. 

Sendo assim, uma nova amostra envolvendo 200 pacientes com dor lombar (aguda ou 
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crônica), que buscaram o departamento médico emergencial de um hospital público de 

saúde estão sendo acompanhados ao longo de seis meses.  

O nosso objetivo é entender se os resultados dessa tese serão replicados em outra 

amostra em relação ao alto percentual de pacientes classificados como alto risco em 

uma avaliação inicial e também se o mesmo padrão de mudança ocorre entre os 

subgrupos. Como ainda não podemos recomendar um momento ideal para estratificação 

de risco em seis semanas, visto que não estudamos outros momentos da aplicação do 

SBST, também estamos realizando reavaliações após uma, duas ou seis semanas nesses 

pacientes. E assim, diante de um respaldo científico replicado, da opinião qualitativa do 

paciente relatada e adicionando informações mais detalhadas sobre custos dispendidos 

com o tratamento, pretendemos decidir o momento ideal para estratificação dos 

subgrupos e direcionamento de tratamento usando o SBST e finalmente testar a eficácia 

essa abordagem.  

De acordo com a abordagem de tratamento estratificado, o uso do SBST visa 

reduzir custos relacionados ao sistema de saúde, oferecendo mais tratamento apenas a 

quem precisa de mais atenção e assim, evita o excesso de tratamento que geralmente é 

oferecido aos pacientes com dor lombar e organiza o fluxo dos pacientes para o 

tratamento6. Até o presente momento, a eficácia do tratamento estratificado mostrou 

superioridade ao tratamento convencional de fisioterapia no Reino Unido6, porém não 

houve diferença entre esses dois grupos quando a amostra foi replicada no sistema de 

saúde dos Estados Unidos11. Há mais um estudo sendo conduzido na Dinamarca que 

também tem o objetivo de testar a eficácia clínica da abordagem de tratamento 

estratificado, porém esses resultados ainda não foram divulgados. Portanto, a literatura 

ainda está inconclusiva sobre o uso do SBST para direcionar tratamento. Nós 

pretendemos dar continuidade e estudar a eficácia do tratamento por subgrupos, porém 
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tentando adaptar a melhor forma de nos beneficiar com o SBST na população 

brasileira12. 

9.4 Abordagem de tratamento por subgrupos 

Há mais de 20 anos, o tratamento estratificado por subgrupo para pacientes com 

dor lombar é a principal prioridade de pesquisa segundo comitês de especialistas da 

área13,14. A abordagem por subgrupo propõe identificar pacientes com dor lombar que 

apresentam características similares entre si, sendo que o efeito do tratamento nesse 

grupo de pacientes será superior ao que ocorre na média naquela população. Um 

editorial publicado no Jospt15, mostra que há entusiasmo entre os pacientes e os clínicos 

sobre os modelos de subgrupo, porém deve haver cuidado para a condução dos estudos 

e na interpretação dos resultados15. Entre os pontos positivos mencionados nesse 

editorial podemos citar e há plausibilidade estudar a abordagem de subgrupos nesses 

pacientes. Isso porque, a dor lombar é um sintoma que não se restringe a um único 

diagnóstico ou causa e que aproximadamente 95% dos pacientes são classificados como 

causa inespecífica de dor, assim faz sentido pensar que essa população não deve ser 

homogênea. Além disso, como o efeito do tratamento em geral para os pacientes com 

dor lombar é pequeno, identificar grupos de pacientes que respondem melhor a 

determinado tratamento pode aumentar esse efeito. Porém como pontos negativos, 

diante do princípio estatístico, exatamente pelo motivo do efeito das intervenções gerais 

em fisioterapia já ser pequeno e não muito diferentes uns dos outros, é muito difícil 

encontrar diferenças clinicamente relevantes entre os subgrupos. Além disso, a amostra 

necessária e o custo empregado para conduzir um estudo de eficácia de tratamento por 

subgrupo são muito altos. Foi por esse motivo que tivemos cautela em desenvolver 

estudos prévios e continuamos tendo na realização de um estudo de viabilidade. É de 

extrema importância que estudos de viabilidade sejam realizados previamente à 
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condução de um estudo controlado aleatorizado de grande escala para que estimativas 

do tamanho do efeito e cálculo amostral sejam mais precisos e para identificar se a 

implementação dessa abordagem terá um custeio alto ou baixo para o paciente e para o 

sistema de saúde. Diante dos modelos de subgrupos para pacientes com dor lombar 

publicados na literatura, a maioria ainda são inconclusivos. Nós ainda acreditamos que 

subgrupos de pacientes com dor lombar parece ser uma abordagem diferenciada, 

específica e promissora, porém ainda há dificuldade na condução desses estudos, assim 

como em observar eficácia clínica quando comparado ao tratamento não estratificado e 

principalmente a dificuldade de implementação da abordagem de tratamento 

estratificado. 

9.5 Visão final sobre o tópico 

 Ao longo dos últimos quatro anos de estudo sobre o tópico desta tese e após 

todos trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, a minha visão pessoal 

sobre os benefícios do uso do SBST no Brasil é que ainda estamos apenas no início dos 

estudos nessa linha de pesquisa e neste momento, não há uma recomendação dicotômica 

entre “use” ou “não use” esse instrumento para pacientes com dor lombar. O SBST é 

extremamente interessante e mostrou alguns resultados promissores, como apresentados 

ao longo dos capítulos dessa tese, principalmente para estratificação de risco e predição 

prognóstica desses pacientes. Assim, se o intuito for a utilização do SBST para estes 

objetivos mencionados, nós aconselhamos o uso do instrumento na população brasileira, 

e principalmente, em uma reavaliação após seis semanas. No entanto, se o objetivo for 

uso do instrumento visando os benefícios da abordagem de tratamento estratificado por 

subgrupos, nós ainda não podemos recomendar o uso para a nossa população. São 

necessários estudos para testar a eficácia e custos dessa abordagem de tratamento 
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estratificado no Brasil. Além disso, mesmo se os resultados forem positivos, ainda 

haverá necessidade de testar a implementação da abordagem.  

Nós recomendamos que a implementação da abordagem de tratamento 

estratificado do SBST seja realizada no setor público de saúde no Brasil, sendo o setor 

que mais se beneficiaria em direcionar mais tratamento somente a quem mais necessita 

e assim reduzir as longas filas de espera e consequentemente, os custos relacionados. 

Porém, ressaltamos que a implementação da abordagem de tratamento do SBST 

envolve o treinamento de várias equipes multidisciplinares no departamento público de 

saúde, assim como a interdisciplinaridade do tratamento de pacientes com dor lombar e 

ainda, que o médico de contato primário tenha tempo de escutar o paciente, aplicar o 

SBST e já educar esse paciente sobre a sua condição de saúde durante o primeiro 

atendimento. Portanto, não é uma estratégia fácil de implementação, envolve o trabalho 

em conjunto de muitos profissionais da saúde como os médicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem e talvez, seria necessário aumentar o tempo de 

atendimento médico de cada paciente no setor público para contemplar um atendimento 

de excelência, como preconizado pelo SBST e isso se torna uma possível barreira de 

implementação.  

Outro ponto que devemos testar a implementação é sobre a aceitação do paciente 

diante da abordagem de tratamento estratificado pelo uso do SBST. Será que pacientes 

classificados como baixo risco, por exemplo, ficarão satisfeitos em receber apenas uma 

sessão de tratamento, baseada em educação? Será que eles vão entender que apenas uma 

“conversa com o médico” já é o tratamento que eles necessitavam? Ou então, será que 

os pacientes irão aceitar esperar seis semanas para ser encaminhado ao tratamento de 

fisioterapia? Ainda não sabemos como será a aceitação do paciente diante da 

abordagem de tratamento estratificada, mas uma possível estratégia para melhorar a 
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aceitação da população seria a popularização do assunto. O objetivo seria realizar 

campanhas na internet, em rádios, jornais e/ou televisões para educar a população sobre 

prognóstico da dor lombar, por exemplo, mostrando que a maioria das pessoas com dor 

lombar melhoram logo nas primeiras semanas, que a condição de saúde não é grave e 

que não há necessidade de um tratamento presencial de imediato, para a maioria dos 

casos. Assim como várias outras dicas para a população, como por exemplo a “não 

necessidade” de exames de imagem para a dor lombar inespecífica.  

Atualmente, como a dor lombar é uma condição de saúde não letal, pouco é 

investido em dinheiro público para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

Porém, a cada ano que passa tem aumentado os anos vividos com incapacidade por 

causa da dor lombar e esta se tornou a condição de saúde que mais gera incapacidade 

mundial e consequentemente, o aumento de custos associados. Acredito que o SBST 

seja uma nova e promissora abordagem de tratamento para os pacientes com dor 

lombar, no entanto mais estudos devem ser realizados e novas estratégias de 

implementação na população brasileira.   
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Anexos Finais 

 

 

Anexo 1. Aprovação do Comitê de ética (referente aos capítulos 2, 3 e 5) 

Anexo 2. Livro de avaliação (referente aos capítulos 2, 3) 

Anexo 3. Aprovação do Comitê de ética (referente aos capítulos 4, 5 e 6) 

Anexo 4. Livro de avaliação (referente aos capítulos 4, 5 e 6) 

Anexo 5. Aprovação do Comitê de ética (referente ao capítulo 7) 

Anexo 6. Aprovação do Comitê de ética (referente ao capítulo 8) 

Anexo 7. Livro de avaliação (referente ao capítulo 8) 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Eficácia da adição do método Kinesio Taping ao tratamento baseado nos princípios da 
Fisioterapia Convencional em pacientes com dor lombar crônica inespecífica: Um 
estudo controlado aleatorizado 

Pesquisador:  Lucíola da Cunha Menezes Costa 
Área Temática:  Novos procedimentos terapêuticos invasivos; 
Versão:  3 
CAAE: 14386513.4.0000.0064 
Instituição Proponente: Universidade Cidade de São Paulo 
Patrocinador Principal:  Universidade Cidade de São Paulo 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 414.949 
Data da Relatoria: 03/10/2013 

 
Apresentação do Projeto: 
Trata-se de estudo prospectivo, experimental, aleatorizado,com pessoas que apresentem dor lombar, para a 
investigação da eficácia da adição do uso do Kinesio Taping ao tratamento fisioterápico convencional, no 
alívio da dor e da melhora da incapacidade funcional. O Kinesio Taping é um metódo utilizado para alívio da 
dor lombar que consiste na aplicação de bandagens elásticas. Não há evidências científicas de sua eficácia 
devido a escassez de estudos científicos a respeito. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 
Determinar a eficácia, em relação ao alívio da dor e a melhora da incapacidade funcional, da adição do uso 
do Kinesio Taping em pacientes com dor lombar crônica inespecífica que recebem tratamento baseado nos 
principios da fisioterpaia convencional. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
A pesquisadora declara risco de aumento discreto da dor após a aplicação das bandagens e 
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Continuação do Parecer: 414.949 
 
 

possível reação alérgica as bandagens. Os pacientes serão monitoradas quanto a estes sintomas podendo 
ser excluídos da pesquisa. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Embora trate-se de terapêutica sem evidência científica há riscos mínimos envolvidos aos paticipantes. O 
estudo pode contribuir para validação desta terapêutica como alternativa a pacientes com dor lombar 
crônica inespecífica. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Apresenta os termos obrigatórios. 

Recomendações: 
não há 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
não há 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 
Projeto aprovado pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em reunião realizada no dia 17/05/2013. O 
projeto foi enviado erroneamente para apreciação da   CONEP. 

 
 
 

SAO PAULO, 03 de Outubro de 2013 
 
 

Assinador por: 
Danilo Minor Shimabuko 

(Coordenador) 
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Eficácia da adição do método Kinesio Taping ao tratamento baseado nos 
princípios da Fisioterapia Convencional em pacientes com dor lombar crônica 

inespecífica: Um estudo controlado aleatorizado 
 
 

Livro do Paciente 
 
 
 
Por favor, confira se as seguintes informações foram preenchidas antes do paciente ir embora e então, 
date e assine. 
 

Avaliações 
Assinale a caixa para cada item 

concluído Assinatura e Data 
 
Critérios de inclusão 
 

q 
 

 
Termo de consentimento 
 

q 
 

 
Dados e contatos do paciente  
 

q 
 

 
Linha de base 
 

q 
 

 
Follow-up 5 semanas 
 

q 
 

 
Follow-up 3 meses 
 

q 
 

 
Follow-up 6 meses 
 

q 
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Paciente está interessado em participar do estudo?         Sim r  Não r  
 
 
Critérios de inclusão e de exclusão 

Critérios de inclusão 
Todas as questões devem ser respondidas SIM para determinar a entrada do paciente no estudo 
 
Sim Não 
r  r Dor lombar há pelo menos 3 meses; 
r  r Idade entre 18 e 60 anos; 
r  r Pacientes que estiverem procurando tratamento para dor lombar. 
 
  
Critérios de exclusão 
Todas as questões devem ser respondidas NÃO para determinar a entrada do paciente no estudo 
 
Sim Não 
r  r Contra-indicações ao uso do Kinesio Taping (alergia ou intolerância ao material-  
   esparadrapos, fitas, band-aid, etc); 

r  r Patologias graves de coluna (fraturas, tumores e patologias inflamatórias como   
   espondilite anquilosante, etc); 

r  r Condições radiculares da coluna (hérnia discal e espondilolistese com    
   comprometimento neurológico, estreitamento de canal medular e outros);  

r  r Doenças cardiorespiratórias graves; 

r  r Gravidez; 

r  r Cirurgias prévias na coluna lombar. 

r  r Intensidade da dor ≤ 2 (NOTA: será avaliada adiante na página 7)  

r  r Outros: _____________________________________________ 

 
Comentários (Se o sujeito for inelegível, por favor registrar abaixo o motivo): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
As informações que seguem estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária nesta pesquisa 
cujo título é “Eficácia da adição do método Kinesio Taping ao tratamento baseado nos princípios da 
Fisioterapia Convencional em pacientes com dor lombar crônica inespecífica: Um estudo controlado 
aleatorizado”. 

Objetivos do estudo: determinar a eficácia, em relação ao alívio da dor e a melhora da 
incapacidade funcional, da adição do uso do Kinesio Taping em indivíduos com dor lombar crônica 
inespecífica que recebem tratamento baseado nos princípios da fisioterapia convencional, onde 
consistem em movimentos aplicados na coluna pelo terapeuta, massagens nos músculos da coluna e 
fortalecimento da musculatura abdominal. Segue abaixo o planejamento da pesquisa: 

1ª etapa - decisória para sua participação na pesquisa 
Preenchimento da ficha de avaliação, que conterá informações como: dados pessoais, história do 
quadro da dor, características da dor e critérios de elegibilidade que determinarão sua participação ou 
não nessa pesquisa (apresentar dor lombar há 3 meses ou mais, não apresentar doença grave de coluna, 
não apresentar restrição médica para realização de exercício físico, cirurgias prévias na coluna lombar 
ou alergia a fias adesivas). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2ª etapa – avaliação 
- Avaliação de fatores prognósticos – Ferramenta de Triagem StarT  
-Avaliação da intensidade dor na coluna - Pain Numerical Rating Scale; 
-Avaliação do quanto essa dor interfere na realização de suas atividades diárias - Roland Morris 
Disability Questionnaire  
-Como os sintomas se apresentam no momento - Escala de Percepção do Efeito Global; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3ª etapa: Após a avaliação, o examinador sorteará um número que determinará com qual técnica você 
será atendido: movimentos nas vértebras da coluna, massagens terapêuticas e fortalecimento, ou as 
técnicas anteriores com a adição da fita elástica. Serão realizadas 10 sessões de tratamento (2 vezes por 
semana com dois dias de intervalo entre elas), durante cinco semanas.                                             
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4ª etapa: a avaliação será realizada novamente com 5 semanas, 3 meses e 6 meses pós randomização 
da mesma forma descrita na 2ª etapa. Na 5° semana, será analisado a satisfação dos cuidados 
fisioterapêuticos recebidos durante o tratamento – Medrisk. 

 
O presente estudo é orientado pela Profª Lucíola da Cunha Menezes Costa, sendo realizado pelo 

aluno do curso de mestrado em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo, Marco Aurélio 
Nemitalla Added. 
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Existe a possibilidade de um aumento discreto dos sintomas da dor lombar após a aplicação das 
bandagens. Além disso, é possível observar uma pequena reação alérgica a fita. Essas aplicações são 
feitas rotineiramente por fisioterapeutas e geralmente pacientes não relatam exacerbação dos sintomas, 
mas é possível que ocorra. Você também tem a garantia de que terá acesso aos pesquisadores 
responsáveis para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Se desejar, é garantida a liberdade da retirada 
de consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo. As informações obtidas 
serão analisadas em conjunto com as dos demais participantes, não sendo divulgada a identificação dos 
mesmos. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Os pesquisadores se comprometem a utilizar 
os dados coletados somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos. Concordo 
voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante a mesma, sem penalidades ou prejuízo. 
 
Eu, ______________________________________________________________________________, 
RG.: ___________________________________de __________________, do sexo ______________, 
Nascido em ________________, residente à ______________________________________________ 
___________________________________________________na cidade de ____________________,  
declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre os objetivos deste estudo sobre as 
técnicas e procedimentos e que estarei sendo submetido e sobre os riscos e desconfortos que poderão 
ocorrer. Recebi garantias de total de sigilo e de obter novos esclarecimentos sempre que desejar. Sei 
que minha participação esta isenta de despesas e que tenho direito a tratamento hospitalar (ou outro), 
se necessário. Assim, concordo em participar voluntariamente deste estudo e sei que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de qualquer beneficio (caso o 
sujeito de pesquisa esteja matriculado na Instituição onde a pesquisa está sendo realizada). 
 
Data: ___/___/_____ 
 
_________________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante 
 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
Pesquisador responsável / orientador 
 
Eu, Marco Aurélio Nemitalla Added 
Responsável pela pesquisa “Eficácia da adição do método Kinesio Taping ao tratamento baseado nos 
princípios da Fisioterapia Convencional em pacientes com dor lombar crônica inespecífica: Um estudo 
controlado aleatorizado”,declaro que obtive espontaneamente o consentimento deste sujeito de 
pesquisa para realizar este estudo. 
Data:___/___/____ 
 
___________________________________________ 
Assinatura Pesquisador 
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DADOS DO PACIENTE 
 

Informações gerais 
 

Duração da dor lombar:____________________(Meses) 

Idade_____ (anos)  Data de nascimento:___/___/____  Gênero: r Masculino  r Feminino  

Estado civil: r Solteiro  r Casado  r Divorciado  r Viúvo  r Outros 

Peso (em quilos):___________ Altura (em metros):___________ 

Alfabetizado: r Não   r Sim   

Escolaridade completa: r Fundamental  r Médio r Superior r Especialização  

    r Mestrado  r Doutorado. 

Profissão:_________________ 

Você utiliza algum medicamento para a dor lombar?      r Sim   r Não   Qual?_____________ 

Você teve algum episódio de dor lombar recentemente? r Sim   r Não  

Você pratica alguma atividade física? r Sim   rNão 

Se sim, qual___________________ Há quanto tempo________ Frequência/Duração_________ 

Fumante? r Sim   r Não 

Está afastado do trabalho?   r Sim   r Não 

Recebe alguma remuneração financeira devido afastamento? r Sim   r Não 

 

Dados para contato 

Por favor escreva abaixo seus dados para contato: 

Telefone residencial: __________Telefone celular: __________Telefone comercial: ____________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Endereço: Rua/Av________________________________________nº_______Complemento:_______ 

Bairro:________________________________Cidade:________________ CEP:__________________ 

 

Contato de um parente ou amigo 

Para nos ajudar e entrar em contato com você caso você se mude de casa, por favor escreva os dados 

de contato de um parente ou amigo seu que não more com você mas saiba para onde você vai mudar: 

Nome do parente/amigo:___________________________________________ 

O que essa pessoa é sua:__________________________________________ 

Telefone residencial:____________Telefone celular:__________Telefone comercial:_____________ 

E-mail:_____________________________________________ 
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Linha de Base 
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Caracterização da dor e do quadro clínico do paciente 
 

Escala Numérica de Dor 
 
Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor possível. Por favor, dê 
um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  
 

 
 
 
 
 

 
Escala de Percepção do Efeito Global 
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Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

 
Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente 
faz. Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem 
dores nas costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por 
descrever você hoje. Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que 
descreve você hoje, responda sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a 
próxima frase. Lembre-se, responda sim apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 
 
1 r Sim r Não Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
2 r Sim r Não Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 
3 r Sim r Não Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 
4 r Sim r Não Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos 

que geralmente faço em casa. 
5 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 
6 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar freqüentemente. 
7 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 
8 r Sim r Não Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as 

coisas por mim. 
9 r Sim  r Não Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 
10 r Sim r Não Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas 

costas. 
11 r Sim r Não Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 
12 r Sim r Não Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas 

costas. 
13 r Sim r Não As minhas costas doem quase o tempo todo. 
14 r Sim r Não Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 
15 r Sim r Não Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 
16 r Sim r Não Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das 

dores em minhas costas. 
17 r Sim r Não Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 
18 r Sim r Não Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 
19 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 
20 r Sim r Não Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 
21 r Sim r Não Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 
22 r Sim r Não Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com 

as pessoas do que o habitual. 
23 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o 

habitual. 
24 r Sim r Não Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

 
Pontuação: _____ 
 
__________________________________________________________________________________

_ 
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Follow-up 5 semanas (pós randomização)  
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Caracterização da dor e do quadro clínico do paciente 
 

Escala Numérica de Dor 
 
Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor possível. Por favor, dê 
um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  
 

 
 
 
 
 

 
Escala de Percepção do Efeito Global 

 
 
 
 
 
Você recebeu algum outro tratamento, além do tratamento recebido neste estudo, durantes as cinco 
semanas de terapia? 
 
r  Não   r Sim   Qual?_________________ 
 
 
 
Você continua afastado ou conseguiu retornar ao trabalho, durante as cinco semanas de terapia? 
 
r  Afastado   r Retornou 
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Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

 
Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente 
faz. Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem 
dores nas costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por 
descrever você hoje. Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que 
descreve você hoje, responda sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a 
próxima frase. Lembre-se, responda sim apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 
 
1 r Sim r Não Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
2 r Sim r Não Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 
3 r Sim r Não Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 
4 r Sim r Não Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos 

que geralmente faço em casa. 
5 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 
6 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar freqüentemente. 
7 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 
8 r Sim r Não Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as 

coisas por mim. 
9 r Sim  r Não Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 
10 r Sim r Não Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas 

costas. 
11 r Sim r Não Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 
12 r Sim r Não Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas 

costas. 
13 r Sim r Não As minhas costas doem quase o tempo todo. 
14 r Sim r Não Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 
15 r Sim r Não Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 
16 r Sim r Não Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das 

dores em minhas costas. 
17 r Sim r Não Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 
18 r Sim r Não Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 
19 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 
20 r Sim r Não Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 
21 r Sim r Não Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 
22 r Sim r Não Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com 

as pessoas do que o habitual. 
23 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o 

habitual. 
24 r Sim r Não Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

 
Pontuação: _____ 
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Instrumento MedRisk para Avaliação da Satisfação do Paciente com o Tratamento Fisioterápico 
 
 
 

 

Por Favor, responda as questões abaixo circulando a resposta que melhor descreve sua opinião a respeito de 
seu tratamento 

 

 

 

 

    
Discordo 

completamente Discordo Neutro Concordo 
Concordo 

completamente  
1 A(o) recepcionista(o) foi cortês 1 2 3 4 5       NA 
2 O processo de registro foi adequado. 1 2 3 4 5 ■ 

3 
A sala de espera era confortável (iluminação, 
temperatura, móveis). 1 2 3 4 5 NA 

4 A localização da clínica não era conveniente. 1 2 3 4 5 ■ 
5 Esta clínica oferece estacionamento adequado. 1 2 3 4 5 NA 

6 
Eu esperei muito tempo para ser atendido(a) pelo 
meu fisioterapeuta. 1 2 3 4 5 ■ 

7 
Os horários de atendimento desta clínica foram 
convenientes para mim. 1 2 3 4 5 ■ 

8 
Meu fisioterapeuta não ficou tempo suficiente 
comigo.  1 2 3 4 5 ■ 

9 
Meu fisioterapeuta me explicou cuidadosamente os 
tratamentos que eu recebi. 1 2 3 4 5 ■ 

10 Meu fisioterapeuta me tratou respeitosamente. 1 2 3 4 5 ■ 
11 Os funcionários da clínica foram respeitosos. 1 2 3 4 5 NA 
12 O estagiário de fisioterapia foi respeitoso. 1 2 3 4 5 NA 
13 Meu fisioterapeuta não escutou as minhas queixas. 1 2 3 4 5 ■ 

14 
Meu fisioterapeuta respondeu a todas as minhas 
questões. 1 2 3 4 5 ■ 

15 
Meu fisioterapeuta aconselhou-me sobre formas de 
evitar futuros problemas. 1 2 3 4 5 ■ 

16 A clínica e suas dependências estavam limpas. 1 2 3 4 5 ■ 
17 A clínica utilizou equipamentos atualizados. 1 2 3 4 5 ■ 

18 

Meu fisioterapeuta forneceu-me instruções 
detalhadas sobre meu programa de exercícios para 
casa. 1 2 3 4 5 ■ 

19 

De uma forma geral, eu estou completamente 
satisfeito(a) com os serviços que eu recebi do meu 
fisioterapeuta. 1 2 3 4 5 ■ 

20 
Eu retornaria a esta clínica para futuros serviços ou 
tratamento. 1 2 3 4 5 ■ 

■ = a resposta tem que ser um número de 1 a 5 
NA = não se aplica  
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Follow-up 3 meses (pós randomização) 
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Caracterização da dor e do quadro clínico do paciente 
 
 

Escala Numérica de Dor 
 
Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor possível. Por favor, dê 
um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  
 

 
 
 
 
 

 
Escala de Percepção do Efeito Global 

 
 
 
 
 
 
Você recebeu algum outro tratamento, além do tratamento recebido neste estudo, durante estes 3 meses 
após ao termino terapia recebida? 
 
r  Não   r Sim   Qual?_____________ 
 
 
 
Você continua afastado ou conseguiu retornar ao trabalho, após os três meses do término da terapia? 
 
r  Afastado   r Retornou    
 
 
 
 
 
 



Nome: ________________________________________ Data: __________ Trial # _______ 

 305 

 

Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

 
Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente 
faz. Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem 
dores nas costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por 
descrever você hoje. Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que 
descreve você hoje, responda sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a 
próxima frase. Lembre-se, responda sim apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 
 
1 r Sim r Não Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
2 r Sim r Não Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 
3 r Sim r Não Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 
4 r Sim r Não Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos 

que geralmente faço em casa. 
5 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 
6 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar freqüentemente. 
7 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 
8 r Sim r Não Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as 

coisas por mim. 
9 r Sim  r Não Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 
10 r Sim r Não Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas 

costas. 
11 r Sim r Não Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 
12 r Sim r Não Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas 

costas. 
13 r Sim r Não As minhas costas doem quase o tempo todo. 
14 r Sim r Não Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 
15 r Sim r Não Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 
16 r Sim r Não Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das 

dores em minhas costas. 
17 r Sim r Não Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 
18 r Sim r Não Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 
19 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 
20 r Sim r Não Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 
21 r Sim r Não Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 
22 r Sim r Não Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com 

as pessoas do que o habitual. 
23 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o 

habitual. 
24 r Sim r Não Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

 
Pontuação: _____ 
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Follow-up 6 meses (pós randomização)  
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Caracterização da dor e do quadro clínico do paciente 
 
 

Escala Numérica de Dor 
 
Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor possível. Por favor, dê 
um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  
 

 
 
 
 
 

 
Escala de Percepção do Efeito Global 

 
 
 
 
Você recebeu algum outro tratamento além do tratamento recebido neste estudo, durante estes 6 meses 
após ao termino terapia recebida? 
 
r  Não   r Sim   Qual?_____________ 
 
 
 
Você continua afastado ou conseguiu retornar ao trabalho, após os seis meses do término da terapia? 
 
 
r  Afastado   r Retornou    
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Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

 
Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente 
faz. Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem 
dores nas costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por 
descrever você hoje. Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que 
descreve você hoje, responda sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a 
próxima frase. Lembre-se, responda sim apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 
 
1 r Sim r Não Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
2 r Sim r Não Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 
3 r Sim r Não Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 
4 r Sim r Não Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos 

que geralmente faço em casa. 
5 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 
6 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar freqüentemente. 
7 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 
8 r Sim r Não Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as 

coisas por mim. 
9 r Sim  r Não Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 
10 r Sim r Não Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas 

costas. 
11 r Sim r Não Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 
12 r Sim r Não Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas 

costas. 
13 r Sim r Não As minhas costas doem quase o tempo todo. 
14 r Sim r Não Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 
15 r Sim r Não Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 
16 r Sim r Não Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das 

dores em minhas costas. 
17 r Sim r Não Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 
18 r Sim r Não Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 
19 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 
20 r Sim r Não Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 
21 r Sim r Não Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 
22 r Sim r Não Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com 

as pessoas do que o habitual. 
23 r Sim r Não Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o 

habitual. 
24 r Sim r Não Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação: _____ 
 
Apenas para o avaliador:  
Em que grupo você acha que este paciente foi randomizado? r Fisioterapia Convencional OU  
r Fisioterapia Convencional + Kinesio Taping 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM DOR LOMBAR AGUDA: ESTUDO DE 
COORTE LONGITUDINAL PROSPECTIVO COM SEGUIMENTO DE UM ANO 

Pesquisador: Lucíola da Cunha Menezes Costa 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 25315713.7.0000.0064 
Instituição Proponente: Universidade Cidade de São Paulo 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 617.814 
Data da Relatoria: 09/04/2014 

 
Apresentação do Projeto: 
Trata o presente da apresentação do estudo cujo título é "PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM DOR 
LOMBAR AGUDA: ESTUDO DE COORTE LONGITUDINAL PROSPECTIVO COM SEGUIMENTO DE UM 
ANO", da pesquisadora Lucíola da Cunha Menezes Costa do Programa de Mestrado e Doutorado em 
Fisioterapia da Unicid. 

 
Objetivo da Pesquisa: 
O estudo aponta como Objetivo Primário: Determinar, em estudo de coorte prospectivo com seguimento 
de  1 ano, o prognóstico para pessoas que apresentam um quadro de dor  lombar 
aguda e que procuram atendimento médico para cuidados primários no Hospital Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo. Como Objetivo Secundário: Desenvolver um modelo prognóstico para 
pacientes que apresentam um quadro de dor lombar aguda através das características clínicas, 
sóciodemográficas e psicológicas que serão   coletadas. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Quanto a riscos, refere que não apresenta nenhum tipo de risco à integridade física e psíquica; uma vez 
que somente acompanharemos o quadro clínico desses pacientes por um período de 12 meses. Quanto 
aos Benefícios: aponta que os participantes serão acompanhados por um   período 
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Continuação do Parecer: 617.814 
 
 

de tempo em que terão a chance de indagar sobre as suas condições de saúde. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
O estudo apresenta documentos com informações importantes e relata como será o procedimento 
(acompanhamento do grupo de pacientes que referem dor lombra e são atendido no local de coleta de 
dados durante um ano). O cronograma faz referencia que esse acompanhamento será feito até 2017. 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Consta no processo a Folha de Rosto da plataforma Brasil com a assinatura de pesquisador 
responsável,Formulário de Encaminhamento do estudo assinado pelo responsável na Unicid, TCLE, 
Declaração de Riscos e Benefícios; NAO FOI ANEXADO CURRICULO DO PESQUISADOR. 
Neste momento foi anexado a carta de anuência do local de coleta de daodos(Hospital Santa Casa de 

Misericórdia/ departamento de  fisioterapia). 

Recomendações: 
o CRONOGRAMA APRESENTA UM PRAZO BEM ESTENDIDO PARA A COLETA DE DADOS, MAS   NÃO 
FERE PRINCIPIOS ÉTICOS. Mantemos a recomendação para rever observação sobre bolsa de   estudos. 

 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Nesta oportunidade o estudo apresentou documentação adequada para sua avaliação. 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 
Mantido parecer da Relatora. 

 

 

 

SAO PAULO, 16 de Abril de 2014 
 
 

Assinador por: 
Danilo Minor Shimabuko 

(Coordenador) 
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PROGNÓSTICO DE PACIENTES COM DOR LOMBAR AGUDA: ESTUDO DE 

COORTE LONGITUDINAL PROSPECTIVO COM SEGUIMENTO DE UM ANO 

 

Livro do Paciente 

Por favor, confira se as seguintes informações foram preenchidas antes do paciente ir embora e então, date e assine. 
 

Avaliações Assinale a caixa para cada item 
concluído 

 
Assinatura 

 
Data 

 

Critério de inclusão: Paciente com 
dor lombar aguda 

q 
  

____/____/ 20____ 

 

Termo de consentimento 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Dados e contatos do paciente q 
  

____/____/ 20____ 

 

Baseline 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Follow-up 6 semanas 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Follow-up 3 meses 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Follow-up 6 meses 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Follow-up 12 meses 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Participando APENAS do estudo de MMII     r Simr Não    
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As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

1. Participante ciente dos objetivos do estudo e de acordo em participar voluntariamente 
deste estudo: 

Simr  Nãor 

Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

2. Critérios de inclusão 

Todas as questões devem ser respondidas SIM para determinar a entrada do paciente no estudo 

Sim Não  
 
r 

 
r 

 
Dor ou desconforto entre as margens costais e pregas glúteas inferiores, 
com ou sem irradiação para os membros inferiores 
 

 
r 

 
r 

 
Duração de mais de 24 horas até no máximo 6 semanas, precedida 
por um período de pelo menos um mês sem dor 
 

 
r 

 
r 

 
Idade entre 18 e 80 anos 

 
r 

 
r 

 
Participantes que estiveram procurando tratamento para dor lombar 
aguda 

 
3. Critérios de exclusão 

Todas as questões devem ser respondidas NÃO para determinar a entrada do paciente no estudo 

Sim Não  
 
r 

 
r 

 
Participantes portadores de doenças severas de coluna (por exemplo: 
fraturas, tumores e patologias inflamatórias como espondilite 
anquilosante) 

 
r 

 
r 

 
Apresenta condições radiculares da coluna (dois de três sinais positivos 
ao exame neurológico da mesma raiz nervosa: 1) redução de força. 2) 
hipoestesia e 3) hiporeflexia). CRITÉRIO EXCLUSÃO RELATIVO 
(APENAS PARA O ESTUDO PRINCIPAL) 

 
r 

 
r 

 
Gravidez 
 

 
r 

 
r 

 
Participantes que apresentarem suspeita ou confirmação de doença 
renal 

Comentários (Se o sujeito for inelegível, por favor, registrar abaixo o motivo): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Via do Estudo 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O Sr(a) ______________________________________________________________________________  

RG no ____________________________________, nascido em ________________________________, 

do sexo _____________________________, residente à _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________, está sendo convidado a participar do estudo “Prognóstico de 

pacientes com dor lombar aguda: estudo de coorte longitudinal prospectivo com seguimento de um 

ano”cujo o primeiro objetivo será determinar, em um estudo de coorte prospectivo com seguimento de 1 

ano, o prognóstico para pessoas que apresentam um quadro de dor lombar aguda e que procuram 

atendimento médico para cuidados primários no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O 

segundo objetivo será desenvolver um modelo prognóstico para pacientes que apresentam um quadro de 

dor lombar aguda através das características clínicas, sócio-demográficas e psicológicas que serão 

coletadas. Para tanto, no momento da sua consulta ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

você será convidado a participar do estudo, conhecerá os objetivos do estudo ficará ciente do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e terá livre escolha de decisão em participar ou não do estudo. Após 

assinar o documento, você responderá aos questionários, sendo o primeiro contato presencial e os demais 

realizados como entrevista por contato de telefone que ocorrerão em seis semanas, três, seis e 12 meses 

após a realização da avaliação inicial. O tempo médio dessa avaliação é de aproximadamente 10 minutos 

e eu estarei sempre presente para esclarecer qualquer dúvida.  

Uma vez que você será abordado durante uma consulta agendada por você mesmo no Hospital Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo e após será abordado através de uma ligação telefônica a sua residência, não 

haverá ônus ou gratificação, bem como não haverá ressarcimento referente a pesquisa ou ao seu 

deslocamento. 

Este estudo não apresenta nenhum tipo de risco a sua integridade física e psíquica.  

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser dado pelo pesquisador responsável, Lucíola da Cunha 

Menezes Costa, que pode ser encontrada na Rua Cesário Galeno 475, São Paulo, São Paulo, Brasil, CEP 

03071-000, Telefone: (+55 11) 2178-1565.O Sr (a). tem garantia de sigilo de todas as informações 

coletadas e pode retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de 

benefício.  

Declaro ter sido informado e estar devidamente esclarecido sobre os objetivos deste estudo, sobre as 

técnicas e procedimentos a que estarei sendo submetido e sobre os riscos e desconfortos que poderão 
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ocorrer. Recebi garantias de total sigilo e de obter novos esclarecimentos sempre que desejar. Assim, 

concordo em participar voluntariamente deste estudo e sei que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de qualquer benefício (caso o sujeito de pesquisa 

esteja matriculado na Instituição onde a pesquisa está sendo realizada). 

. 

Data: ____ /____ /20____ 

_____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal 

 

_______________________________________________________ 

                     Pesquisador responsável / Orientador 

 

 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

Eu, Lucíola da Cunha Menezes Costa, Responsável pela pesquisa “Prognóstico de pacientes com dor 

lombar aguda: estudo de coorte longitudinal prospectivo com seguimento de um ano” declaro que obtive 

espontaneamente o consentimento deste sujeito de pesquisa (ou de seu representante legal) para realizar 

este estudo. 

 

Data: ____ /____ /20____ 

 

__________________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador Responsável 
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É importante ressaltar a importância desses dados, pois sem a coleta de telefones para o 

contato o estudo seria inviável. Se o participante se recusar a repassar essas informações ele 

será automaticamente excluído do estudo, mesmo que apresente critérios de inclusão 

satisfatórios. 

 

Dados para contato 

Telefones: Residencial:______________Celular:_____________Comercial:________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Endereço: 

Rua/Av________________________________________nº_______Complemento:_______ 

Bairro:___________________________Cidade:________________CEP:__________________ 

 

 

Contato de um parente ou amigo 

Para nos ajudar e entrar em contato com você caso você se mude de casa, por favor, forneça os 

dados de contato de um parente ou amigo seu que não more com você mas saiba para onde você 

vai mudar: 

Nome do parente/amigo:_________________________________________________________ 

O que essa pessoa é sua:_________________________________________________________ 

Telefones: Residencial:______________Celular:_____________Comercial:________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 
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Dados Sociodemográficos do Participante 

Baseline 

 

Idade_____ (anos)  Data de nascimento:___/___/____  Gênero: r Masculino  rFeminino  

Estado civil: r Solteiro  r Casado  r Divorciado  r Viúvo  r Outros 

Peso (em quilos):___________ Altura (em metros):___________ 

Alfabetizado: rSimrNão 

Nível de Escolaridade: r Fundamental  r Médio r Superior r Especialização  

 r Mestrado  rDoutorado 

Profissão:_____________________________________________________________________ 

 Sim Não 

1. Você é fumante?..................................................................................... r r 
2. Você já teve um episódio anterior de dor lombar?................................. r r 
3. Está afastado do trabalho?...................................................................... r r 
4. Recebe alguma remuneração financeira devido o afastamento?............ r r 
5. Você já recebeu licença médica devido a dor lombar?........................... r r 
6. Você já passou por uma cirurgia para a dor lombar?............................. r r 
7. O aparecimento da sua dor lombar foi de forma repentina?.................. r r 
8. No início deste episódio de dor lombar você estava realizando alguma 

atividade física por pelo menos 30 minutos 3 vezes por semana ou 

mais? (por exemplo:caminhar rapidamente, andar de bicicleta, etc ) 

 

r 

 

r 

9. Além da dor nas suas costas, você também possue dor na(s) sua(s) 

perna(s) devido a sua dor nas costas?..................................................... 
 

r 

 

r 
10. Você está atualmente tomando medicação para a dor nas costas?......... r r 
Se sim, o que: ________________________________________________________________ 
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11. Faz quanto tempo que o presente episódio de dor lombar começou? (escolha apenas uma 

alternativa) 

r Menos de 2 semanas ( Especifique: _______ dias atrás ) 

r De 2 a 3 semanas atrás 

r De 3 a 4 semanas atrás 

r De 4 a 5 semanas atrás 

r De 5 a 6 semanas atrás 

 

12. Em relação ao episódio atual de dor nas costas, quantos dias suas dores nas costas e/ou dores nas 

pernas forçou você a diminuir as atividades que você geralmente realiza, considerando um 

período de mais 12 horas: __________ dias.  

 

13. Em relação ao episódio atual de dor nas costas ou dor nas pernas, quantos dias você ficou 

impedido de ir para o trabalho (ou escola)? _______ dias  

 

14. Em geral você diria que sua saúde é: (Circule uma) 

Excelente ................................................................................................................................. 1 

Muito boa................................................................................................................................. 2 

Boa........................................................................................................................................... 3 

Ruim ........................................................................................................................................ 4 

Muito ruim............................................................................................................................... 5 

15. Onde você tem dor? Assinale os locais apropriados. 

rPescoçorOmbro    rColuna torácica   rColuna lombarrPerna 
 

16. Durante os últimos 7 dias, de que maneira a sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, vizinhos, amigos e ou em 

grupo? (Circule uma) 

De forma nenhuma................................................................................................................... 1 

Ligeiramente............................................................................................................................ 2 

Moderadamente....................................................................................................................... 3 

Bastante.................................................................................................................................... 4 

Extremamente.......................................................................................................................... 5 
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17. Se você tivesse que passar o resto de sua vida com os sintomas que você tem agora, como é que 

você se sente sobre isso? (escolha apenas uma alternativa) 

r Muito insatisfeito 

r Um pouco insatisfeito 

r Nem satisfeito / Nem insatisfeito 

r Um pouco satisfeito 

r Muito satisfeito 

18. Considerando todas as coisas que você faz para lidar com sua dor em um dia comum, quanto você é 
capaz de reduzi-la? Por favor, circule o número apropriado. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

não consigo reduzi-la nem um pouco                                                                consigo reduzi-la completamente 

19. Qual o nível de estresse ou ansiedade você sentiu na semana passada? Circule um número. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

totalmente calmo e relaxado                                             estressado e ansioso como eu nunca havia me sentido 

20. Quanto vem lhe incomodando o fato de estar se sentindo deprimido na semana passada? Circule um 
número. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

nem um pouco                                                                                                        extremamente 

21. Em sua opinião, qual o risco da sua atual dor se tornar persistente? Circule um número. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

sem risco                                                                                                                    risco muito alto 

 

22. Por favor, classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior dor 

possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  
 

Localização da dor? Indique no boneco a localização da sua dor e/ou desconforto?
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Informações sobre as condutas médias realizadas pela equipe médica do Hospital na cidade de 
São Paulo – Brasil: 
 

23 Foi realizado a prescrição de alguma medicação?   rSimrNão 
Se SIM, qual medicação? ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
24 Foi prescrito a realização de algum exame de imagem?   rSimrNão 
Se SIM, qual exame? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
25 Foi realizado o encaminhamento para outros profissionais da área da saúde, como por 
exemplo a fisioterapia ou para outros especialistas?   rSimrNão 
Se SIM, qual especialidade?______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
26 Foi prescrito outros tipos de exames (exemplo: exame de sangue, urina, etc.)?  

rSimrNão 
Se SIM, qual exame? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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27. Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. 
Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por descrever você hoje. 
Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que descreve você hoje, responda 
sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim 
apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

1 r Sim rNão Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

2 r Sim rNão Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3 r Sim rNão Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4 r Sim rNão Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 

6 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 

7 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar 

de uma cadeira normal. 

8 r Sim rNão Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9 r Sim  rNão Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 r Sim rNão Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11 r Sim rNão Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12 r Sim rNão Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13 r Sim rNão As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14 r Sim rNão Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 

15 r Sim rNão Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16 rSim rNão Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17 rSim rNão Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18 rSim rNão Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20 rSim rNão Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21 rSim rNão Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22 rSim rNão Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24 rSim rNão Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação:____
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Por favor, indiquea suasituação de trabalhoatual. 

Situação Atual de Trabalho 
 

28. Qual a sua condição de trabalho 
quando a dor começou? 

  
29. Agora, qual a sua 
situação de trabalho? 

 
r 

 
 

1. Trabalhando tempo integral, sem restrições de atividades 
por causa da dor lombar 

 
 
r 

r 
 

2. Trabalhando tempo integral, com restrições de atividades 
por causa da dor lombar 

 
r 

r 
 

3. Trabalhando tempo parcial, sem restrições de atividades 
por causa da dor lombar 

 
r 

r 
 

4. Trabalhando tempo parcial, com restrições de atividades 
por causa da dor lombar 

 
r 

r 
 

5. Possui vínculo empregatício, porém está afastado do 
trabalho com remuneração devido à dor lombar 

 
r 

r 
 

6. Possui vínculo empregatício, porém está afastado do 
trabalho com remuneração devido à outra condição de saúde. 

 
r 

r 
 

7. Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do 
trabalho sem remuneração devido à dor lombar 

 
r 

r 
 

8. Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do 
trabalho sem remuneração devido à outra condição de saúde 

 
r 

r 
 

9. Desempregado  
 
r 

r 
 

10. Aposentado ou não está atualmente à procura de um 
emprego remunerado 

 
r 

r 
 

11. Licença maternidade, férias-prêmio, período sabático. 
 

r 

r Estudante         r 
Nota: Trabalho integral é considerado pelo menos uma jornada de trabalho de 35 horas por semana. 
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30. Ferramenta de Triagem StarT 

Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas duas 
últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no ombro e/ou na nuca pelo menos uma vez nas 
duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas 
costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais devagar 
por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma pessoa 
com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa da 
minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que nunca vai 
melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas como eu 
costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou nas 
duas últimas semanas 

  

 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 

 
Se o paciente respondeu SIM para condição de dor nas pernas associados a dor 
lombar, avalie as seguites questões: 
 
31. Possui dermátomo alterado?rSimrNão 
Se sim, qual? ___________________________________________________________ 
32. Possui miótomo alterado?rSimrNão 
Se sim, qual? ___________________________________________________________ 
33. Possui reflexo alterado?rSimrNão 
Se sim, qual? ___________________________________________________________ 
34. Possui laseguepositivo?rSimrNão 
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USO APENAS PARA O AVALIADOR  
Orientações para realização das questões citadas anteriormente (auxílio dos exames): 
* Atenção aos sinais: 
-dor em uma perna apenas 
-a dor ultrapassa a fossa poplítea 
-sensação de choque 
-o paciente não consegue andar na ponta dos pés e nem nos calcanhares 
Teste especial: 

1- Slump e Lasegue 

 

Como realizar: 
-Força (isométrico) 
*pedir ao paciente para manter a posição inicial e não ceda a resistência manual do terapeuta. 
-Sensibilidade 
*usar papel, algodão ou apenas as mãos;*fazer com os olhos fechados 
L2 - Flexão de quadril  
L3 – Extensão de joelho  
Miotomos: psoas e quadríceps 
Reflexo: reflexo patelar 
Dermatomo: região lombar, região superior da nádega, região anterior da coxa e joelho, região inferior e 
medial da perna. 
L4- Dorsiflexão 
Miótomo- tibial anterior e extensor do hálux. 
Reflexo- patelar 
Dermátomo- região medial da nádega, região lateral da coxa, região medial da perna, dorso do pé e hálux. 
L5- Extensão do hálux 
Miótomo- extensor longo do hálux, glúteo médio, dorsiflexores e ísqueotibiais. 
Reflexo- não há 
Dermátomo- nádega, região lateral e posterior da coxa, face lateral da perna, dorso do pé, região medial 
da sola dos pés, 1°, 2° e 3° dedos. 
S1-Flexão plantar 
Miótomo- panturrilha, ísqueotibiais, fibulares, glúteo, flexores plantares. 
Reflexo- aquileu 
Dermátomo- nádega, região lateral da perna e do pé. 
S2 
Miótomo- panturrilha, ísqueotibiais, glúteo, flexores plantares. 
Reflexo- aquileu 
Dermátomo- nádega, região lateral da perna e do pé. 
S3 
Miótomo-nenhum 
Reflexo- nenhum 
Dermátomo- região medial da coxa, virilha e joelho. 
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Follow-up 6 semanas 

Obs: As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua recuperação em relação ao seu problema nas 
costas. Nós iremos medir a sua recuperação de três maneiras diferentes: 

• A primeira medida seráem relação a sua capacidade de retornar a situação de trabalho 
anterior de você apresentar os sintomas de dores nas costas; 

• A segunda medida será relacionada se as suas dores nas costas não interferiu com as 
atividades dentro ou fora de casa; 

• E, finalmente, que, se você já não sente mais dores nas costas. 

Retornarà perguntade trabalho 
 
Obs:Só é aplicávelse o pacienteestava: 
(1) trabalhandoquando a dorlombar começou e por causa desta dor ele estavafora do 
trabalhoou estava realizando o trabalho comfunções reduzidas no dia da avaliação inicial 
(baseline;ou 
(2)ele estava empregadoquando a dor começou e encontrava-se de licença médica na data da 
avaliação inicial(baseline). Seinaplicável, vá para a pergunta2. 
 
1a.Durante as últimasseis semanasvocê retornou a sua situação de trabalho que você 
apresentava antes dos sintomas de dores nas costas?  
r Simr Não   Sesimvá para a questão1b, se não irpara a pergunta 2. 

1b.Você pode me dizera dataqueretornouao seu trabalho?____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar estipular uma data aproximada. 

1c. Desde que você retornou ao trabalho, você traballhou por 30 dias consecutivos sem se 
afastar do trabalho novamente por causa de suas costas?                   r Simr Não 

Interferência com as atividades de vida diária  

2a.Esta pergunta é sobreo quanto ador interfere comas suas atividades normaisdiárias (incluindo 
tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa). Durante as últimasseis semanasvocêchegou ao 
ponto em queas dores nas costasnão causaramnenhuma interferência nas suas atividades, tando 
fora de casa e dentro de casa?  

r Sim   r Não   Sesimvá para a questão2b, se não irpara a pergunta 3. 

2b. Você pode me dizer a data em que você não teve interferência nas suas atividades 
diárias?___/___/20___ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

2c.Desde que você não teve interferência nas suas atividades diárias, você ficou pele menos 30 
dias consecutivos sem que a dor interferisse nas suas atividades diárias? r Sim r Não 
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Pergunta sobre Dor 
3a. Durante as últimas seis semanas você já ficou completamente livre de dor lombar? 

r Sim   r Não   Sesimvá para a questão3b, se não irpara a pergunta 5. 

3b . Você pode me dizer a data em que tornou-se livre da dor? ____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

3c. Desde que você ficou livre de dor, você ficou sem dor durante um período de 30 dias 
consecutivos?r Simr Não 

Na questão seguinte deve ser estipulada uma data em que o paciente encontrou-se recuperado, 
por no mínino um mês, em todas as medidas avaliadas acima (trabalho, incapacidade e dor). É 
importante ressaltar que essas datas de recuperação podem aparecer em momentos diferentes, 
sendo assim deve ser levado em consideração à data que abranger a recuperação de todas as 
medidas, ou seja, a data mais recente. 
 
4. Data de recuperação para todas as três medidas de recuperação____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

 

Estado atual 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como você estáatualmente.  

5.Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior 

dor possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  

 

6. Escala de Percepção do Efeito Global 

Comparado a quando este episódio começou como você descreveria suas costas nestes dias?
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7. Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. 
Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por descrever você hoje. 
Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que descreve você hoje, responda 
sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim 
apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

1 r Sim rNão Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

2 r Sim rNão Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3 r Sim rNão Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4 r Sim rNão Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 

6 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 

7 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar 

de uma cadeira normal. 

8 r Sim rNão Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9 r Sim  rNão Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 r Sim rNão Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11 r Sim rNão Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12 r Sim rNão Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13 r Sim rNão As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14 r Sim rNão Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 

15 r Sim rNão Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16 rSim rNão Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17 rSim rNão Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18 rSim rNão Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20 rSim rNão Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21 rSim rNão Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22 rSim rNão Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24 rSim rNão Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação: _____ 
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Volte para oquestionário baselinee verifique qual era o status de trabalhodo sujeitoantes da 
lesãoeno início do estudo. Seeles estavam trabalhandopedir-lhes paradizer-lhe quala 
suasituação de trabalhoatual. 

8.Por favor, indiquea suasituação de trabalhoatual. 

Situação Atual de Trabalho 
 

 
 

 
 Sim Não 

1 
 
Trabalhando tempo integral, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

2 
 
Trabalhando tempo integral, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

3 
 
Trabalhando tempo parcial, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

4 
 
Trabalhando tempo parcial, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

5 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a dor lombar  

 
r 

 
r 

6 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a outra condição de saúde. 

 
r 

 
r 

7 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a dor lombar 

 
r 

 
r 

8 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a outra condição de saúde 

 
r 

 
r 

9 
 
Desempregado 

 
r 

 
r 

10 
 
Aposentado ou não está atualmente à procura de um emprego remunerado 

 
r 

 
r 

11 
 
Licença maternidade, férias-prêmio, período sabático  

 
r 

 
r 

Nota: Trabalho integral é considerado pelo menos uma jornada de trabalho de 35 horas por semana. 
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Ferramenta de Triagem StarT 

9.Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas duas 
últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no oubro e/ou na nuca pelo menos uma vez nas 
duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas 
costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais devagar 
por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma pessoa 
com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa da 
minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que nunca vai 
melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas como eu 
costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou nas 
duas últimas semanas 

  

 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 
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Follow-up 3 meses 

Obs: As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua recuperação em relação ao seu problema nas 
costas. Nós iremos medir a sua recuperação de três maneiras diferentes: 

• A primeira medida seráem relação a sua capacidade de retornar a situação de trabalho 
anterior de você apresentar os sintomas de dores nas costas; 

• A segunda medida será relacionada se as suas dores nas costas não interferiu com as 
atividades dentro ou fora de casa; 

• E, finalmente, que, se você já não sente mais dores nas costas. 

Retornarà perguntade trabalho 

Obs:Só é aplicávelse o pacienteestava 

(1) trabalhandoquando a dor lombar começou e por causa desta dor ele estavafora do 
trabalhoou estava realizando o trabalho comfunções reduzidas no dia da avaliação inicial 
(baseline).ou (2)ele estava empregadoquando a dor começou e encontrava-se de licença médica 
na data da avaliação inicial(baseline). Seinaplicável, vá para a pergunta2. 

1a.Durante os últimostrês mesesvocê retornou a sua situação de trabalho que você apresentava 
antes dos sintomas de dores nas costas?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão1b, se não irpara a pergunta 2. 

1b.Você pode me dizera data queretornouao seu trabalho?____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

1c. Desde que você retornou ao trabalho, você traballhou por 30 dias consecutivos sem se 
afastar do trabalho novamente por causa de suas costas?                   r Simr Não 

Interferência com as atividades de vida diária  

2a.Esta pergunta é sobreo quanto ador interfere comas suas atividades normais diárias(incluindo 
tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa). Durante os últimos três mesesvocêchegou ao 
ponto em queas dores nas costasnão causaramnenhuma interferência nas suas atividades, tando 
fora de casa e dentro de casa?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão2b, se não irpara a pergunta 3. 

2b. Você pode me dizer a data em que você não teve interferência nas suas atividades 
diárias?___/___/20___ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

2c.Desde que você não teve interferência nas suas atividades diárias, você ficou pele menos 30 
dias consecutivos sem que a dor interferisse nas suas atividades diárias? r Sim r Não 
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Pergunta sobre Dor 
3a. Durante os últimos três meses você já ficou completamente livre de dor lombar? 

r Simr Não   Sesimvá para a questão3b, se não irpara a pergunta 5. 

3b . Você pode me dizer a data em que tornou-se livre da dor? ____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

3c. Desde que você ficou livre de dor, você ficou sem dor durante um período de 30 dias 
consecutivos?r Simr Não 

Na questão seguinte deve ser estipulada uma data em que o paciente encontrou-se recuperado, 
por no mínino um mês, em todas as medidas avaliadas acima (trabalho, incapacidade e dor). É 
importante ressaltar que essas datas de recuperação podem aparecer em momentos diferentes, 
sendo assim deve ser levado em consideração à data que abranger a recuperação de todas as 
medidas, ou seja, a data mais recente. 
 
4. Data de recuperação para todas as três medidas de recuperação____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

 
Estado atual 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como você estáatualmente.  

5.Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior 

dor possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias. 

 

6. Escala de Percepção do Efeito Global 

Comparado a quando este episódio começou como você descreveria suas costas nestes dias?
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7. Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. 
Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por descrever você hoje. 
Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que descreve você hoje, responda 
sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim 
apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

1 r Sim rNão Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

2 r Sim rNão Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3 r Sim rNão Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4 r Sim rNão Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 

6 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 

7 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar 

de uma cadeira normal. 

8 r Sim rNão Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9 r Sim  rNão Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 r Sim rNão Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11 r Sim rNão Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12 r Sim rNão Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13 r Sim rNão As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14 r Sim rNão Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 

15 r Sim rNão Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16 rSim rNão Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17 rSim rNão Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18 rSim rNão Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20 rSim rNão Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21 rSim rNão Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22 rSim rNão Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24 rSim rNão Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação: _____ 
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Volte para oquestionário basee verifique qual era o status de trabalhodo sujeitoantes da 
lesãoeno início do estudo. Seeles estavam trabalhandopedir-lhes paradizer-lhe quala 
suasituação de trabalhoatual. 

8.Por favor, indiquea suasituação de trabalhoatual. 

Situação Atual de Trabalho 
 

 
 

 
 Sim Não 

1 
 
Trabalhando tempo integral, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

2 
 
Trabalhando tempo integral, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

3 
 
Trabalhando tempo parcial, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

4 
 
Trabalhando tempo parcial, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

5 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a dor lombar  

 
r 

 
r 

6 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a outra condição de saúde. 

 
r 

 
r 

7 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a dor lombar 

 
r 

 
r 

8 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a outra condição de saúde 

 
r 

 
r 

9 
 
Desempregado 

 
r 

 
r 

10 
 
Aposentado ou não está atualmente à procura de um emprego remunerado 

 
r 

 
r 

11 
 
Licença maternidade, férias-prêmio, período sabático  

 
r 

 
r 

Nota: Trabalho integral é considerado pelo menos uma jornada de trabalho de 35 horas por semana. 
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Ferramenta de Triagem StarT 

9.Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas duas 
últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no oubro e/ou na nuca pelo menos uma vez nas 
duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas 
costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais devagar 
por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma pessoa 
com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa da 
minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que nunca vai 
melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas como eu 
costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou nas 
duas últimas semanas 

  

 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 



Nome: ____________________________________________________ Data:___/___/20___Nº do Booklet:______ 

 

335 
 

Follow-up 6 meses 

Obs: As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua recuperação em relação ao seu problema nas 
costas. Nós iremos medir a sua recuperação de três maneiras diferentes: 

• A primeira medida seráem relação a sua capacidade de retornar a situação de trabalho 
anterior de você apresentar os sintomas de dores nas costas; 

• A segunda medida será relacionada se as suas dores nas costas não interferiu com as 
atividades dentro ou fora de casa; 

• E, finalmente, que, se você já não sente mais dores nas costas. 

Retornarà perguntade trabalho 

Obs:Só é aplicávelse o pacienteestava 

(1) trabalhandoquando a dor lombar começou e por causa desta dor ele estavafora do 
trabalhoou estava realizando o trabalho comfunções reduzidas no dia da avaliação inicial 
(baseline); ou (2)ele estava empregadoquando a doe começou e encontrava-se de licença 
médica na data da avaliação inicial(baseline). Seinaplicável, vá para a pergunta2. 

1a.Durante os últimosseis mesesvocê retornou a sua situação de trabalho que você apresentava 
antes dos sintomas de dores nas costas?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão1b, se não irpara a pergunta 2. 

1b.Você pode me dizera data queretornouao seu trabalho?____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

1c. Desde que você retornou ao trabalho, você traballhou por 30 dias consecutivos sem se 
afastar do trabalho novamente por causa de suas costas?                   r Simr Não 

Interferência com as atividades de vida diária  

2a.Esta pergunta é sobreo quanto ador interfere comas suas atividades normais diárias(incluindo 
tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa). Durante os últimosseis mesesvocêchegou ao 
ponto em queas dores nas costasnão causaramnenhuma interferência nas suas atividades, tando 
fora de casa e dentro de casa?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão2b, se não irpara a pergunta 3. 

2b. Você pode me dizer a data em que você não teve interferência nas suas atividades 
diárias?___/___/20___ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

2c.Desde que você não teve interferência nas suas atividades diárias, você ficou pele menos 30 
dias consecutivos sem que a dor interferisse nas suas atividades diárias? r Sim r Não 
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Pergunta sobre Dor 
 
3a. Durante os últimos seis meses você já ficou completamente livre de dor lombar? 

r Simr Não   Sesimvá para a questão3b, se não irpara a pergunta 5. 

3b . Você pode me dizer a data em que tornou-se livre da dor? ____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

3c. Desde que você ficou livre de dor, você ficou sem dor durante um período de 30 dias 
consecutivos?r Simr Não 

Na questão seguinte deve ser estipulada uma data em que o paciente encontrou-se recuperado, 
por no mínino um mês, em todas as medidas avaliadas acima (trabalho, incapacidade e dor). É 
importante ressaltar que essas datas de recuperação podem aparecer em momentos diferentes, 
sendo assim deve ser levado em consideração à data que abranger a recuperação de todas as 
medidas, ou seja, a data mais recente. 
 
4. Data de recuperação para todas as três medidas de recuperação____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

 

Estado atual 
Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como estar atualmente.  

5.Por favor, classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior 

dor possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  

 

6. Escala de Percepção do Efeito Global 

Comparado a quando este episódio começou como você descreveria suas costas nestes dias?
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7. Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. 
Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por descrever você hoje. 
Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que descreve você hoje, responda 
sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim 
apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

1 r Sim rNão Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

2 r Sim rNão Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3 r Sim rNão Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4 r Sim rNão Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 

6 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 

7 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar 

de uma cadeira normal. 

8 r Sim rNão Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9 r Sim  rNão Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 r Sim rNão Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11 r Sim rNão Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12 r Sim rNão Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13 r Sim rNão As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14 r Sim rNão Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 

15 r Sim rNão Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16 rSim rNão Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17 rSim rNão Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18 rSim rNão Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20 rSim rNão Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21 rSim rNão Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22 rSim rNão Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24 rSim rNão Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação: _____ 
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Volte para oquestionário basee verifique qual era o status de trabalhodo sujeitoantes da 
lesãoeno início do estudo. Seeles estavam trabalhandopedir-lhes paradizer-lhe quala 
suasituação de trabalhoatual. 

8.Por favor, indiquea suasituação de trabalhoatual. 

Situação Atual de Trabalho 
 

 
 

 
 Sim Não 

1 
 
Trabalhando tempo integral, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

2 
 
Trabalhando tempo integral, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

3 
 
Trabalhando tempo parcial, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

4 
 
Trabalhando tempo parcial, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

5 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a dor lombar  

 
r 

 
r 

6 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a outra condição de saúde. 

 
r 

 
r 

7 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a dor lombar 

 
r 

 
r 

8 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a outra condição de saúde 

 
r 

 
r 

9 
 
Desempregado 

 
r 

 
r 

10 
 
Aposentado ou não está atualmente à procura de um emprego remunerado 

 
r 

 
r 

11 
 
Licença maternidade, férias-prêmio, período sabático  

 
r 

 
r 

Nota: Trabalho integral é considerado pelo menos uma jornada de trabalho de 35 horas por semana. 
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Ferramenta de Triagem StarT 

9.Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas duas 
últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no oubro e/ou na nuca pelo menos uma vez nas 
duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas 
costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais devagar 
por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma pessoa 
com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa da 
minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que nunca vai 
melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas como eu 
costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou nas 
duas últimas semanas 

  

 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 
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Follow-up 12 meses 

Obs: As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua recuperação em relação ao seu problema nas 
costas. Nós iremos medir a sua recuperação de três maneiras diferentes: 

• A primeira medida seráem relação a sua capacidade de retornar a situação de trabalho 
anterior de você apresentar os sintomas de dores nas costas; 

• A segunda medida será relacionada se as suas dores nas costas não interferiu com as 
atividades dentro ou fora de casa; 

• E, finalmente, que, se você já não sente mais dores nas costas. 

Retornarà perguntade trabalho 

Obs:Só é aplicávelse o pacienteestava 

(1) trabalhandoquando a dor lombar começou e por causa desta dor ele estavafora do 
trabalhoou estava realizando o trabalho comfunções reduzidas no dia da avaliação inicial 
(baseline)..ou (2)ele estava empregadoquando a doe começou e encontrava-se de licença 
médica na data da avaliação inicial(baseline). Seinaplicável, vá para a pergunta2. 

1a.Durante os últimos12 mesesvocê retornou a sua situação de trabalho que você apresentava 
antes dos sintomas de dores nas costas?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão1b, se não irpara a pergunta 2. 

1b.Você pode me dizera data queretornouao seu trabalho?____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

1c. Desde que você retornou ao trabalho, você traballhou por 30 dias consecutivos sem se 
afastar do trabalho novamente por causa de suas costas?                   r Simr Não 

Interferência com as atividades de vida diária  

2a.Esta pergunta é sobreo quanto ador interfere comas suas atividades normais diárias(incluindo 
tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa). Durante os últimos12 mesesvocêchegou ao ponto 
em queas dores nas costasnão causaramnenhuma interferência nas suas atividades, tando fora de 
casa e dentro de casa?  

r Simr Não   Sesimvá para a questão2b, se não irpara a pergunta 3. 

2b. Você pode me dizer a data em que você não teve interferência nas suas atividades 
diárias?___/___/20___ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

2b. Você pode me dizer a data em que você não teve interferência nas suas atividades 
diárias?___/___/20___ 
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Pergunta sobre Dor 
3a. Durante os últimos 12 meses você já ficou completamente livre de dor lombar? 

r Simr Não   Sesimvá para a questão3b, se não irpara a pergunta 5. 

3b . Você pode me dizer a data em que se tornou livre da dor? ____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

3c. Desde que você ficou livre de dor, você ficou sem dor durante um período de 30 dias 
consecutivos?r Simr Não 

Na questão seguinte deve ser estipulada uma data em que o paciente encontrou-se recuperado, 
por no mínino um mês, em todas as medidas avaliadas acima (trabalho, incapacidade e dor). É 
importante ressaltar que essas datas de recuperação podem aparecer em momentos diferentes, 
sendo assim deve ser levado em consideração à data que abranger a recuperação de todas as 
medidas, ou seja, a data mais recente. 
 
4. Data de recuperação para todas as três medidas de recuperação____/____/ 20____ 

Se o paciente não souber relatar uma data específica, por favor, tente alguns artifícios para 
tentar lembra-lo e assim estipular uma data aproximada. 

 

Estado atual 

Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como estar atualmente.  

5.Por favor, classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior 

dor possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  

 

6 .Escala de Percepção do Efeito Global 

Comparado a quando este episódio começou como você descreveria suas costas nestes dias?
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7. Questionário Roland-Morris de Incapacidade 

Instruções: 
Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldades em fazer algumas coisas que normalmente faz. 
Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem quando sentem dores nas 
costas. Quando você ler (ou ouvir) estas frases poderá notar que algumas se destacam por descrever você hoje. 
Ao ler (ou ouvir) a lista pense em você hoje. Quando ler ou ouvir uma frase que descreve você hoje, responda 
sim. Se a frase não descreve você, então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim 
apenas à frase que tiver certeza que descreve você hoje. 

1 r Sim rNão Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

2 r Sim rNão Mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3 r Sim rNão Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4 r Sim rNão Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu uso o corrimão para subir escadas. 

6 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar frequentemente. 

7 r Sim rNão Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar 

de uma cadeira normal. 

8 r Sim rNão Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9 r Sim  rNão Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10 r Sim rNão Eu somente fico de pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11 r Sim rNão Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12 r Sim rNão Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13 r Sim rNão As minhas costas doem quase o tempo todo. 

14 r Sim rNão Tenho dificuldade em me virar na cama por causa de minhas costas. 

15 r Sim rNão Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16 rSim rNão Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17 rSim rNão Caminho apenas curta distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18 rSim rNão Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 

19 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20 rSim rNão Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21 rSim rNão Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22 rSim rNão Por causa de minhas dores nas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23 rSim rNão Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24 rSim rNão Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 

Pontuação: _____ 
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Volte para oquestionário basee verifique qual era o status de trabalhodo sujeitoantes da 
lesãoeno início do estudo. Seeles estavam trabalhandopedir-lhes paradizer-lhe quala 
suasituação de trabalhoatual. 

8.Por favor, indiquea suasituação de trabalhoatual. 

Situação Atual de Trabalho 
 

 
 

 
 Sim Não 

1 
 
Trabalhando tempo integral, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

2 
 
Trabalhando tempo integral, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

3 
 
Trabalhando tempo parcial, sem restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

4 
 
Trabalhando tempo parcial, com restrições de atividades por causa da dor lombar 

 
r 

 
r 

5 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a dor lombar  

 
r 

 
r 

6 
 
Possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho com remuneração 
devido a outra condição de saúde. 

 
r 

 
r 

7 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a dor lombar 

 
r 

 
r 

8 
 
Não possui vínculo empregatício, porém está afastado do trabalho sem remuneração 
devido a outra condição de saúde 

 
r 

 
r 

9 
 
Desempregado 

 
r 

 
r 

10 
 
Aposentado ou não está atualmente à procura de um emprego remunerado 

 
r 

 
r 

11 
 
Licença maternidade, férias-prêmio, período sabático  

 
r 

 
r 

Nota: Trabalho integral é considerado pelo menos uma jornada de trabalho de 35 horas por semana. 
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Ferramenta de Triagem StarT 

9.Pensando nas duas últimas semanas, assinale sua resposta para as seguintes perguntas 
 

 
 Discordo 

0 
Concordo 

1 

1 
 
A minha dor nas costas se espalhou pelas pernas nas duas 
últimas semanas 

 
r 

 
r 

2 
 
Eu tive dor no oubro e/ou na nuca pelo menos uma vez nas 
duas últimas semanas  

 
r 

 
r 

3 
 
Eu evito andar longas distâncias por causa da minha dor nas 
costas 

 
r 

 
r 

4 
 
Nas duas últimas semanas, tenho me vestido mais devagar 
por causa da minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

5 
 
A atividade física não é realmente segura para uma pessoa 
com um problema como o meu 

 
r 

 
r 

6 
 
Tenho ficado preocupado por muito tempo por causa da 
minha dor nas costas 

 
r 

 
r 

7 
 
Eu sinto que minha dor nas costas é terrível e que nunca vai 
melhorar  

 
r 

 
r 

8 
 
Em geral, eu não tenho gostado de todas as coisas como eu 
costumava gostar 

 
r 

 
r 

9 
 
Em geral, quanto a sua dor nas costas te incomodou nas 
duas últimas semanas 

  

 
 
rNada rPouco   r Moderado r Muitor Extremamente 

 

Recorrência  

Pergunte seo pacienterelataausência de dorpor umperíodo de um mês 

10.Vocêpassou por um períodosuperior aum mêslivre de dor?  

r Simr Não 

 

Se sim, você já experimentoualgum novo episódio dedor nas costas, que durou mais de 24 horas?  

r Simr NãorNão se aplica 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO RETROSPECTIVA DE PACIENTES COM DOENÇAS DEGENERATIVAS 
DA COLUNA 

Pesquisador:  Mario Ferretti Filho 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 79777417.6.0000.0071 
Instituição Proponente: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 2.451.834 

 

Apresentação do Projeto: 
A dor na coluna lombar é um sintoma comum, que acomete com frequência a população adulta e 
economicamente ativa. Atualmente, há divergência de opiniões quanto aos critérios que determinam quais 
pacientes devem ser submetidos ao procedimento cirúrgico, devido ao vasto número de métodos e técnicas 
de tratamentos disponíveis. 
O estudo utilizará a base de dados relativa a 1888 pacientes que participaram do projeto de segunda opinião 
em cirurgias de coluna, conduzido no Hospital Israelita Albert Einstein, entre fevereiro de 2011 e dezembro 
de 2016. 

Objetivo da Pesquisa: 
O estudo tem como objetivos: 
1) Observar o perfil de pacientes com doenças degenerativas da coluna inseridos em um programa de 
segunda opinião nas indicações de cirurgias: descrever suas características epidemiológicas, avaliar 
desfechos de dor, qualidade de vida e disfunção 
2) Comparar desfechos de dor, qualidade de vida e disfunção em diferentes abordagens de tratamento 
3) Analisar os fatores prognósticos que podem contribuir para tomada de decisões clínicas 
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Continuação do Parecer: 2.451.834 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Como se trata de estudo retrospectivo, existe risco minimo de perda de confidencialidade dos dados 
coletados. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
A pesquisa pode trazer mais informações sobre o assunto em questão. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Termos presentes e de acordo. 

Recomendações: 
Para evitar erros de interpretação, o ideal serial trocar observacional por retrospectivo no tipo de estudo. 

 

É atribuição do CEP “acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios semestrais dos 
pesquisadores e de outras estratégias de monitoramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa”. Por 
isso o/a pesquisador/a responsável deverá encaminhar para o CEP Einstein os Relatórios Parciais a cada 
seis meses e o Relatório Final de seu projeto, até 30 dias após o seu término. 

 
Segundo a Resolução CNS 466/2012 o pesquisador responsável deve prever procedimentos que 
assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos 
participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 
comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. 

 
 
 
 
 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Pendencias anteriores esclarecidas, importante salientar que o item 3 dos critérios de inclusão não 
equivalem para este estudo (entendimento da língua portuguesa e após aceitação de um consentimento por 
escrito) visto que o mesmo solicita isenção de TCLE. 

 
Foram aprovados nesta análise: 
1-Projeto de Pesquisa - Versão 2 - Dezembro de 2017; 
2-Solicitação de isenção de TCLE. 
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Continuação do Parecer: 2.451.834 

 
Considerações Finais a critério do CEP: 
DOCUMENTAÇÃO APROVADA PELO CEP DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN EM REUNIÃO 
REALIZADA EM 19/12/2017. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1011942.pdf 

04/12/2017 
20:56:53 

 Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Retrospectivos_PlatBrasil_V2.docx 04/12/2017 
20:56:30 

Mario Ferretti Filho Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

ResponsabilidadeInvestigadorV2.pdf 09/11/2017 
19:57:33 

Mario Ferretti Filho Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 09/11/2017 
19:57:07 

Mario Ferretti Filho Aceito 

Folha de Rosto IMG.pdf 09/11/2017 
19:53:24 

Mario Ferretti Filho Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

SAO PAULO, 20 de Dezembro de 2017 
 
 

Assinado por: 
Fabio Pires de Souza Santos 

(Coordenador) 
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  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E AVALIAÇÃO DAS 
PROPRIEDADES DE MEDIDA DO KEELE START MSK TOOL PARA A 
POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Pesquisador: Lucíola da Cunha Menezes Costa 
Área Temática: 
Versão: 2 
CAAE: 86930518.0.0000.0064 
Instituição Proponente: Universidade Cidade de São Paulo 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 2.734.381 

 

Apresentação do Projeto: 
Considerando que um novo instrumento denominado, Keele STarT Msk Tool foi desenvolvido para 
estratificar pacientes com uma variedade de condições musculoesqueléticas, em três subgrupos, com 
base no risco de mau prognóstico e para identificar as opções de tratamento correspondentes a cada 
subgrupo e que o Keele STarT Msk Tool não foi traduzido e adaptado para o português brasileiro e as 
suas propriedades de medida ainda não foram testadas, este projeto de Doutorado foi elaborado para 
realizar a tradução e adaptação transcultural. 

Objetivo da Pesquisa: 
Traduzir e adaptar transculturalmente a Versão-1 e Versão-2 do instrumento Keele STarT Msk Tool 
para o português brasileiro para o uso do instrumento na população. 
Avaliar as propriedades de medida de reprodutibilidade (consistência interna, confiabilidade, e 
concordância), Erro padrão de medida, validade de construto (teste de hipóteses), responsividade, 
além das características de interpretabilidade (efeito teto e piso) e generalização da Versão-1 e 
Versão-2 do instrumento Keele STarT Msk Tool. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Risco mínimo, considerando que o mesmo trata de questionário. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Pesquisa bem fundamentada 
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Continuação do Parecer: 2.734.381 

 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Todos os termos de apresentação encontram-se anexados ao processo, o TCLE foi apresentado com nova 
redação e linguagem adequando-se ao público alvo. 

Recomendações: 
- Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
- O TCLE foi reformulado com inserção das solicitações recomendadas. Nesse sentido, considero o Projeto 
Aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
Mantido Parecer do Relator. 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 08/05/2018  Aceito 
do Projeto ROJETO_1106563.pdf 17:03:13  

TCLE / Termos de Termo_de_Consentimento_ajustado.pdf 08/05/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
Assentimento /  17:02:45 Menezes Costa  
Justificativa de     
Ausência     

Outros termo_comprometimento_sigilo.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  12:06:30 Menezes Costa  

Outros Riscos_beneficios_Flavia.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  12:05:53 Menezes Costa  

Outros Lattes_Luciola_Costa.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  12:05:22 Menezes Costa  

Outros Lattes_Flavia_Medeiros.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  12:05:04 Menezes Costa  

Outros Formulario_encaminhamento.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  12:04:38 Menezes Costa  

Projeto Detalhado / Projeto_CEP.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
Brochura  11:53:54 Menezes Costa  
Investigador     

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 04/04/2018 Lucíola da Cunha Aceito 
  11:53:45 Menezes Costa  

 
 

Situação do Parecer: 
Aprovado 
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Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

SAO PAULO, 25 de Junho de 2018 
 
 

Assinado por: 
Danilo Minor Shimabuko 

(Coordenador) 
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TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E AVALIAÇÃO DAS 
PROPRIEDADES DE MEDIDA DO KEELE START MSK TOOL PARA O 

PORTUGUÊS-BRASILEIRO  

 

 

Livro do Paciente – Sports Clinic 

 
Por favor, confira se as seguintes informações foram preenchidas antes do paciente ir embora e então, date e assine. 

 
Avaliações Assinale a caixa para cada item 

concluído 

 
Assinatura 

 
Data 

 

Critério de inclusão: Paciente com 
dor musculoesquelética 

q 
  

____/____/ 20____ 

 

Termo de consentimento 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Dados e contatos do paciente q 
  

____/____/ 20____ 

 

Baseline 
q 

  

____/____/ 20____ 

 

Follow-up 24 a 48 horas 
q 

  

____/____/ 20____ 

 
 
 
 
 

Dados para contato: 

Número: _____   Nome: ______________________________________________________________ 

Telefone Residencial:__________________________Celular:_______________________________ 

E-mail:____________________________________________ 
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As instruções para o entrevistador estão em itálico. 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

1. Participante ciente dos objetivos do estudo e de acordo em participar voluntariamente 
deste estudo: 

Simr  Nãor 

Critérios de inclusão e exclusão do estudo 

2. Critérios de inclusão 

Todas as questões devem ser respondidas SIM para determinar a entrada do paciente no estudo 

Sim Não  
 
r 

 
r 

 
Dor musculoesquelética aguda, subaguda ou crônica. (Dor cervical, dor 
lombar, dor no ombro, dor no joelho ou dor em múltiplos locais) 
 

r r Acima de 18 anos 
 
r 

 
r 

 
Participantes que estão procurando ou fazendo qualquer tipo de 
tratamento para dor musculoesquelética 

 
3. Critérios de exclusão 

Todas as questões devem ser respondidas NÃO para determinar a entrada do paciente no estudo 

Sim Não  
 
r 

 
r 

 
Participantes portadores de doenças graves (por exemplo: suspeita de 
fratura, câncer) 

 
r 

 
r 

 
Participantes portadores de espondiloartropatia ou polimialgia 
reumática. 

 
r 

 
r 

 
Participantes que apresentarem suspeita ou confirmação de doença 
renal 

 
r 

 
r 

 
Casos urgentes (por exemplo, síndrome da cauda equina) 

 
r 

 
r 

 
Pacientes vulneráveis (por exemplo, trauma recente, comprometimento 
cognitivo, demência ou doença terminal) 

 
r 

 
r 

 
Gravidez 
 

 
r 

 
r 

 
Traumas pós-cirúrgico recente (até 6 meses) 
 

 
 
Comentários (Se o sujeito for inelegível, por favor, registrar abaixo o motivo): 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

O Sr.(a)________________________________________________________________  

RG nº _________________________________, nascido em ____________________, 

do sexo ___________, residente em _________________________________________ 

na cidade de ___________________________, está sendo convidado a participar do 

estudo “Tradução, adaptação transcultural e avaliação das propriedades de medida do 

Keele STarT Msk Tool para a população brasileira” cujo objetivo é traduzir, adaptar e 

testar um instrumento de idioma e cultura inglesa para a língua portuguesa e cultura 

brasileira, visando auxiliar os profissionais da saúde a identificar diversas características 

dos pacientes com dor musculoesquelética dessa população para posteriormente, 

encaminhar a intervenção adequada. 

Antes ou após o seu atendimento na Sports Clinic você será convidado a participar do 

estudo, conhecerá os objetivos do estudo e ficará ciente do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Você terá livre escolha de decisão em participar ou não do estudo. 

Após aceitar participar e assinar o documento, você responderá alguns questionários 

presencialmente, no momento da primeira avaliação durante 5 a 10 minutos, enquanto 

você estiver na Sports Clinic. Você será reavaliado mais uma vez por telefone ou 

presencialmente, essa segunda avaliação será realizada após 24 a 48 horas da sua 

avaliação inicial.  

Este estudo não apresenta nenhum tipo de risco a sua integridade física e psíquica. 

Apenas pedimos para você disponibilizar de 5 a 10 minutos do seu tempo para cada 

uma das duas avaliações. O Sr(a). tem garantia de que seus dados pessoais, como por 

exemplo nome, número de telefone e endereço não serão divulgados. O Sr(a). pode 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou perda de 

benefício e sair desse estudo.  



354 
 

Declaro ter sido informado(a) e estar devidamente esclarecido(a) sobre os objetivos 

deste estudo, importância, procedimentos a que estarei sendo submetido e sobre os 

riscos que poderão ocorrer. Recebi garantias de total sigilo e de obter novos 

esclarecimentos sempre que desejar. Assim, concordo em participar voluntariamente 

deste estudo e sei que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo ou perda de qualquer benefício (caso o sujeito de pesquisa esteja 

matriculado na Instituição onde a pesquisa está sendo realizada). 

Data: __ /__/ __ 

_____________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal 

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
Eu, Lucíola da Cunha Menezes Costa, Responsável pela pesquisa “Avaliação das 

propriedades de medida do instrumento Keele STarT Msk Tool” declaro que obtive 

espontaneamente o consentimento deste sujeito de pesquisa (ou de seu representante 

legal) para realizar este estudo. 

 

Data: ____ /____ /20____ 

 

__________________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador Responsável. 

 

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser dado pelo pesquisador responsável, 

Lucíola da Cunha Menezes Costa, que pode ser encontrada na Rua Cesário Galeno 475, 

São Paulo, São Paulo, Brasil, CEP 03071-000, Telefone: (+55 11) 2178-1565. 
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Dados Sociodemográficos do Participante – Avaliação inicial 

Idade_____ (anos)  Data de nascimento:___/___/____  Gênero: r Masculino  rFeminino  

Estado civil:   rSolteiro   r Casado   r Divorciado   r Viúvo   r Outros 

Peso (em quilos):___________ Altura (em metros):___________ 

Alfabetizado: rSimrNão 

Nível de Escolaridade: rAnalfabetorFundamental r Médio r Superior  

r Especialização rMestrado rDoutorado 

Queixa Principal:_______________________________________________________________ 

Profissão:_____________________________________________________________________ 

 Sim Não 

1. Você é fumante?..................................................................................... r r 
2. Está afastado do trabalho?...................................................................... r r 
3. Você já passou por uma cirurgia? Qual?_______________________ r r 
4. No início deste episódio de dor você estava realizando alguma 

atividade física por pelo menos 30 minutos 3 vezes por semana ou 

mais? (por exemplo: caminhar rapidamente, andar de bicicleta, etc ) 

 

r 

 

r 

5. Você está atualmente tomando medicação para a dor r r 
Se sim, o que: ________________________________________________________________ 

 

6.  Onde você tem dor? Assinale os locais apropriados 

rPescoço   rOmbro   rColuna torácica   rColuna lombar   rJoelho   rPé 
 
Localização da dor? Indique no boneco a localização da sua dor e/ou desconforto? 
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7. Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior dor 

possível”. Por favor, dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias. 

 
8. Por favor, dê um número para descrever o mínimo de dor que você sentiu nos últimos sete dias. 

 

9. Por favor, dê um número para descrever sua dor neste momento. 
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5. Keele STarT MSK Tool - Self-report version 

 

Intensidade da dor 
Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 
 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo                                             Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como lidar com a sua dor?  
 

�1  �0 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por 
causa da sua dor?  

�1  �0 

4) Por causa de sua dor, você só consegue caminhar por curtas distâncias? �1  �0 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do 
corpo?  

�1  �0 

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo? �1  �0 

7) Você tem outros problemas de saúde que considera importantes? �1  �0 

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas 
semanas? 

�1  �0 

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o 
seu ser fisicamente ativo? 

�1  �0 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais? �1  �0 

O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 
  

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 
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6. Questionário de qualidade de vida SF-12 
Instruções: queremos saber sua opinião sobre sua saúde. Essa informação nos ajudará a saber como o(a) sr(a) se 

sente e como é capaz de fazer suas atividades do dia a dia. Responda cada questão indicando a resposta certa. Se está 

em dúvida sobre como responder a questão, por favor, responda da melhor maneira possível. 

1. Em geral, o(a) sr(a) diria que sua saúde é: (circule uma) 

 Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2   3 4 5 

 

Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido a sua 

saúde, você teria dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto? (circule um número para cada linha) 

Atividades  

 
Sim. Dificulta muito Sim. Dificulta um 

pouco 
Não. Não dificulta de 

modo algum 

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

1 2 3 

3. Subir vários lances de escada  1 2 3 

 

Durante as últimas quatro semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma 

atividade diária regular, como consequência de sua saúde física? (circule uma em cada linha) 

4. Realizou menos tarefas do que gostaria?  Sim Não 

5. Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 
atividades?  Sim Não 

 

Durante as últimas quatro semanas, você̂ teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com alguma 

atividade diária regular, como consequência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou ansioso) ? 

6. Realizou menos tarefas do que gostaria?  Sim Não 

7. Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com 
tanto cuidado como geralmente faz?  Sim Não 

 



359 
 

8. Durante as últimas quatro semanas, quanto a presença de dor interferiu com o seu trabalho normal 

(incluindo tanto o trabalho fora de casa e dentro de casa)? (circule uma)1  

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4  5 

 

Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as últimas quatro 

semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira como você̂ se sente. Em 

relação as últimas quatro semanas. (circule um número para cada linha) 

 Todo 
tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

9. Quanto tempo você tem se sentido 
calmo ou tranquilo?  1  2 3 4  5 6 

10. Quanto tempo você tem se sentido 
com muita energia?  1 2 3 4 5 6 

11. Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado e abatido?  1  2 3  4 5 6 

 

12. Durante as últimas quatro semanas, quanto do seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? (circule uma)  

Todo o tempo A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena parte 
do tempo 

Nenhuma parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 

 

  



360 
 

7. Orebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire Short-Form 

1. Há quanto tempo você vem apresentando essa dor? Assinale uma alternativa.  

⃝0-1 semana ⃝2-3 semanas ⃝4-5 semanas ⃝6-7 semanas ⃝8-9 semanas ⃝10-11 semanas ⃝12-23 semanas 

⃝24-35 semanas ⃝36-52 semanas ⃝> 52 semanas 

2. Como você classificaria a dor que você tem tido durante a última semana? Circule um número:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sem dor                                                                  pior dor possível 

Aqui está uma lista de duas atividades. Por favor circule o numero que melhor descreve sua atual capacidade para 

participar em cada uma dessas atividades. 

10 – X 

3.Eu posso realizar trabalho leve por uma hora. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não posso realizar por causa da dor                posso realizar, pois a dor não me atrapalha 

4. Eu consigo dormir à noite. 10 – X 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

não posso realizar por causa da dor              posso realizar, pois a dor não me atrapalha 

5. Qual o nível de estresse ou ansiedade você sentiu na semana passada? Circule um número.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

totalmente calmo e relaxado  estressado e ansioso como eu nunca havia me sentido 

6. Quanto vem lhe incomodando o fato de estar se sentindo deprimido na semana passada? Circule um 

número. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nem um pouco                                                          extremamente 

7. Na sua opinião, qual o risco da sua atual dor se tornar persistente? Circule um número.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sem risco                                                           Risco muito alto 

8. Em sua estimativa, quais são as chances de que você estará apto a trabalhar em seis meses?  10 – X 

Circule um número.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sem chance                                                   Chance muito grande 

9. Um aumento da dor é um sinal de que eu deveria parar de fazer o que eu estou fazendo até que a dor 

diminua. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo completamente                                            Concordo completamente 

10. Eu não deveria realizar minhas atividades normais, inclusive trabalhar, com a minha dor atual.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo completamente                                            Concordo completamente 
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Follow-up 24 a 48 horas 
 

Nome do paciente: ______________________________________________________________ 

Resumidamente se apresentar e agradecer ao paciente pela participação no estudo. 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua recuperação em relação ao seu problema 
____________________________________________. 

 
Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre como você está atualmente.  

1. Por favor classifique sua dor de 0 a 10 sendo 0 classificado como “nenhuma dor” e 10 “a pior dor possível”. Por favor, 

dê um número para descrever sua média de dor nos últimos sete dias.  

 
2. Por favor, dê um número para descrever o mínimo de dor que você sentiu nos últimos sete dias.  

 

3. Por favor, dê um número para descrever sua dor neste momento. 

 

4. Escala de Percepção do Efeito Global 

Comparado com a avaliação anterior que eu fiz em você, como você descreveria sua condição agora?
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5. Keele STarT MSK Tool - Self-report version 

 

Intensidade da dor 
Na média, qual foi a intensidade da sua dor? [sendo que, 0 significa “sem dor” e 10 “a pior dor possível”] 
 

    0     1     2     3     4     5      6      7      8     9     10 

�0 �0 �0 �0 �0 �1 �1 �2 �2 �3 �3 
 

                   Por favor, marque uma opção para cada pergunta abaixo                                             Sim       Não 

2) Você geralmente se sente inseguro(a) sobre como lidar com a sua dor?  
 

�1  �0 

3) Nas últimas duas semanas, você tem se sentido muito incomodado por 
causa da sua dor?  

�1  �0 

4) Por causa de sua dor, você só consegue caminhar por curtas distâncias? �1  �0 

5) Você tem sentido alguma dor que te incomoda em mais de uma parte do 
corpo?  

�1  �0 

6) Você acha que seu problema vai durar muito tempo? �1  �0 

7) Você tem outros problemas de saúde que considera importantes? �1  �0 

8) Sua dor tem te deixado desanimado ou deprimido nas últimas duas 
semanas? 

�1  �0 

9) Você sente que é arriscado para uma pessoa com o mesmo problema que o 
seu ser fisicamente ativo? 

�1  �0 

10) Você está sentindo essa dor por seis meses ou mais? �1  �0 

O texto em vermelho representa os códigos aplicáveis se a caixa estiver assinalada 
Escore total máximo = 12 
0-4 = Baixo Risco, 5-8 = Médio risco, 9-12 = Alto Risco 

Para responder as questões de 1 a 9, considere apenas as últimas duas semanas: 
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