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Introdução. A lombalgia é uma condição patológica comum no meio social, principalmente, nas sociedades industri-
alizadas, constituindo uma frequente causa de morbidade e de incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela cefaleia 
na escala dos distúrbios dolorosos que afetam as pessoas. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas apresentam 
incapacidade associada à dor lombar e pelo menos 70% da população terá algum episódio dessa condição ao longo da 
vida. Objetivo. Traçar o perfil sócio-demográfico e físico-funcional dos pacientes portadores de lombalgia aguda, sub-
aguda e crônica de origem específica e inespecífica, atendidos em uma instituição privada de fisioterapia na cidade de 
Manaus/AM. Método. Estudo retrospectivo e descritivo com abordagem quantitativa. Deu-se início a pesquisa após o 
projeto ser analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação de Hematologia e Hemotera-
pia do Amazonas - HEMOAM, sob o Parecer n. 566.617. Foram avaliados 875 prontuários de pacientes submetidos a 
tratamento fisioterapêutico no período de janeiro de 2009 a junho de 2013, em uma clínica privada de fisioterapia, dos 
quais 17% apresentavam lombalgia e atendiam aos critérios de inclusão. A apresentação dos resultados ocorreu pela 
estatística descritiva através das medidas de tendência central e de variabilidade, bem como, a distribuição absoluta 
e relativa. Resultados. A prevalência da lombalgia foi de 17,3%, acometendo principalmente o gênero masculino 
(55%) e trabalhadores da área de produção industrial (25,2%) com média de idade de 40,7±13,2 anos. Há presença de 
doenças associadas em 51,6% (n=33). Submetidos ao exame de palpação, 77,6% (n=85) relataram dor. Foram clas-
sificados com sobrepeso, segundo o cálculo do índice de massa corporal 57,1% (n=28) dos pacientes; 90,0% (n=45) 
tinham padrão postural alterado, 82,5% (n=80) amplitude de movimento relacionada à coluna lombar diminuída e 55,3% 
(n=26) tinham força muscular relacionada à coluna lombar diminuída. Conclusão. O perfil sócio-demográfico foi ca-
racterizado por pacientes do gênero masculino, a partir da terceira década de vida e trabalhadores da área de produção 
industrial. O perfil físico-funcional caracterizou-se por pacientes com sobrepeso, alterações posturais, dor ao exame de 
palpação e amplitude articular da região lombar diminuída.
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