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Introdução: A dor lombar é um severo problema de saúde pública que gera altos níveis de incapacidade e altos custos 

socioeconômicos. A intervenção educativa é um tratamento recomendado pelas diretrizes de prática clínica. No entanto, 

ainda existem poucas evidências que descrevam a sua eficácia e custos.

Objetivo: Investigar a efetividade e os custos totais pela perspectiva da sociedade de uma intervenção educativa no 

tratamento de pacientes com dor lombar crônica não específica (DLCNE).

Métodos: 74 pacientes com DLCNE receberam uma cartilha educativa baseada no modelo biomédico, com informações 

que foram orientadas e explicadas por um fisioterapeuta em uma única sessão. Os pacientes foram orientados a seguir 

as informações da cartilha educativa durante seis semanas. Os desfechos avaliados foram dor (Escala Numérica de 

Dor), incapacidade (Questionário de Incapacidade Roland Morris), catastrofização (Escala de Catastrofização da Dor) e 

cinesiofobia (Escala Tampa de Cinesiofobia) mensurados na linha de base, seis semanas, seis e 12 meses. Também 

foram mensurados os custos totais da sociedade (custos diretos e indiretos) no período de 12 meses. Os efeitos médios 

da intervenção foram calculados usando ANOVA para medidas repetidas, e expressos como diferença entre os 

momentos de avaliação e intervalo de confiança (IC) a 95%. Os custos totais da sociedade foram reportados em média 

e erro padrão (EP). Este estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Cidade de 

São Paulo (CAAE: 29303014.7.0000.0064). 

Resultados: Após seis semanas foi observada melhora estatisticamente significante somente para dor (-0,9; IC 95% -1,7 

a -0,0). Após seis meses foi observada melhora estatisticamente significante somente para incapacidade (-2,8; IC 95% -

4,6 a -1,0). Já após 12 meses foi observada melhora estatisticamente significante para dor (-1,6; IC 95% -2,6 a -0,6), 

incapacidade (-4,0; IC 95% -6,1 a -1,8) e catastrofização (-4,7; IC 95% -8,7 a -0,7). Para os demais desfechos e 

momentos de avaliação não houve diferença estatisticamente significante. A média dos custos totais da sociedade foi 

de R$1475,00 (R$293,00) em 12 meses.

Conclusão: Sugere-se que uma intervenção educativa promove pequenos benefícios para dor a curto prazo e longo 

prazo, incapacidade a médio e longo prazo e para catastrofização a longo prazo com uma média de custo total da 

sociedade de R$1475,00 em pacientes com DLCNE. No entanto, esta intervenção não promove efeitos adicionais para 



a cinesiofobia.
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