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Introdução: Nos dias de hoje a dor lombar, devido à alta prevalência e índices de afastamento do trabalho, pode ser 

considerada um problema socioeconômico mundial. No entanto, critérios de indicação cirúrgica para pacientes com dor 

lombar ainda não são uniformes. A prática da segunda opinião, definida como uma alternativa oferecida ao paciente 

para validar ou não a conduta de um profissional diante de determinado conjunto de sinais e sintomas, visa melhorar a 

qualidade do atendimento na área da saúde, o processo de decisão clínica e a qualidade de vida do paciente. E, além 

disso, casos recentes de super indicações cirúrgicas nos sistemas de saúde do mundo todo tornam estudos acerca de 

determinada prática urgentemente necessários Objetivo: O presente estudo tem por objetivo descrever as divergências 

entre indicações de tratamento em pacientes com dor lombar. Materiais e Métodos: Estudo observacional retrospectivo 

conduzido entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2018. 1013 pacientes foram encaminhados no período do estudo ao 

Hospital Israelita Albert Einstein e foram realizadas consultas médicas para determinação da segunda opinião sobre a 

cirurgia de coluna indicada pelo médico de origem. Foi definido como divergência se não houve consenso quanto às 

indicações, seja a respeito da técnica cirúrgica ou de encaminhamento para tratamento conservador. O termo fora do 

escopo também foi utilizado quando não foi possível a inclusão do paciente no programa de segunda opinião. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein de acordo com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 59736016.0.0000.0071. Resultados: Na amostra deste estudo, houve 

divergência entre opiniões em 40,17% (407/1013) dos casos e concordância em 28,43% (288/1013). 0,78% (8/1013) da 

amostra aceitou receber a segunda opinião, porém, ainda não havia recebido indicação conclusiva até o final do período 

do estudo. Além disso, 310 pacientes não participaram do programa de segunda opinião, ou por recusarem a proposta 

(2,07%; 21/1013) ou por serem considerados fora do escopo (28,52%; 289/1013) Conclusão: Houve divergência entre 

diagnósticos em grande parte da amostra observada, evidenciando a necessidade de considerar a busca pela segunda 

opinião na prática clínica, para uma tomada de decisão mais ética e benéfica para o paciente. Descritores: Dor Lombar; 



Cirurgia; Coluna Vertebral.
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