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Introdução: A população idosa encontra-se em crescimento nos últimos anos, sendo a dor lombar (DL) uma afecção 

comum nesta população. Dentre as consequências da presença de alterações musculoesqueléticas como a DL, as 

quedas são substanciais, e têm sido referenciadas na literatura como fator de risco para redução da funcionalidade, 

contudo ainda são escassos trabalhos que verificam a relação da intensidade da dor com o evento. Objetivos: Verificar 

se existe correlação entre intensidade de dor e número de quedas em idosos comunitários com DL agudizada do estudo 

Back Complaints in the Elders –BACE. Método: 495 idosos com 60 anos e mais que relataram novo episódio de DL nas 

últimas seis semanas participantes do BACE aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (ETIC 0100.0.203.000-11), 

foram incluídos, sendo excluídos os que apresentaram possível déficit cognitivo de acordo com o Mini Exame do Estado 

Mental. O número de quedas foi obtido através dos relatos dos pacientes e classificados em caidores (1 episódio de 

queda ou mais ) e não caidores. A intensidade da dor foi avaliada pela Escala Numérica de Dor (END), categorizada em 

leve, moderada e intensa, no momento da avaliação (EVA_M) e na semana anterior (EVA_A). A associação das 

categorias da END com o evento queda foi verificada por meio do teste de Qui-Quadrado de Pearson e as correlações 

da intensidade da dor e quedas pelo coeficiente de correlação de Spearman. Os dados foram analisados pelo programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0 Resultados: Dos 495 idosos participantes (média de 

idade 67,2 ± 6,79) anos foi constituída em sua maioria por mulheres (86,7%). A média da END_M foi de 5,78 (± 3,08) e 

nos últimos 7 dias de 7,43 (±2,45). 127 (25,7%) idosos relataram pelo menos 1 episódio de quedas nas últimas 

semanas, e destes 42 (31,1%) apresentavam a intensidade da dor como intensa. A associação das categorias da 

END_M com o evento queda foi significativa = 0,010 (p<0,005), demonstrando associação entre as variáveis. Dos 

caidores 6 (10,3%), possuíam END_M categorizada como leve, 79 (26,2%) moderada e 42 (31,1%) intensa, revelando 

que quanto maior a END_M, maior a prevalência de quedas. A correlação da END_M com o número de quedas foi de 



0,124 (p=0,006) demonstrando fraca associação. Conclusão: Houve significativa, porém fraca correlação entre 

intensidade de dor e o número de quedas em idosos com DL agudizada, sugerindo que quedas são eventos 

multifatoriais, podendo estar associadas a outras variáveis.


