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RESUMO
Objetivo: Avaliar os resultados funcionais em pacientes submetidos a artrodese lombar para tratamento de doença degenerativa discal.
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo que considerou pacientes submetidos à cirurgia devido à doença degenerativa discal, com um
mínimo de 12 meses de seguimento pós-operatório. Os questionários Oswestry Disability Index (ODI) e Scoliosis Research Society-22 (SRS-22),
incluindo valor total e dos domínios, foram considerados indicadores de resultado funcional e qualidade de vida. Resultados: Sessenta e um
pacientes (média de idade de 60,4 anos) satisfizeram os critérios de inclusão e tiveram os dados de ODI e SRS-22 registrados. Dezenove eram
do sexo masculino e 42 do sexo feminino. A média de seguimento pós-operatório foi de 29 meses (12-67 meses). Não houve diferença estatisticamente significante em nenhum escore entre sexos. O valor médio dos resultados dos questionários foi: ODI 43,4%; SRS-22 Total 2,7; Função/
Atividade 2,6; Dor 2,8; Aparência 2,6; Saúde Mental 3,0; Satisfação 3,4. Conclusão: Os valores dos indicadores de resultado cirúrgico foram
compatíveis com incapacidade funcional importante, embora o indicador de satisfação com o tratamento tenha mostrado pacientes satisfeitos.
Descritores: Dor lombar; Fusão vertebral; Qualidade de vida; Inquéritos e questionários.

ABSTRACT
Objective: To evaluate functional results in patients submitted to lumbar arthrodesis for the treatment of degenerative disc disease. Methods:
This is a retrospective study that considered patients submitted to surgery due to degenerative disc disease, with a minimum of 12 months of
postoperative follow-up. The Oswestry Disability Index (ODI) and Scoliosis Research Society-22 (SRS-22) questionnaires, including total value and
domains, were considered indicators of functional outcome and quality of life. Results: Sixty-one patients (mean age 60.4 years) met the inclusion
criteria and had ODI and SRS-22 data recorded. Nineteen were male and 42 female. The mean of postoperative follow-up was 29 months (12-67
months). There was no statistically significant difference in any score between sexes. The mean values obtained by the questionnaires were ODI
43.4%; SRS-22 Total 2.7; Function/Activity 2.6; Pain 2.8; Appearance 2.6; Mental Health 3.0; Satisfaction 3.4. Conclusion: The values of the surgical
outcome indicators were consistent with important functional disability, although the satisfaction indicator with the treatment showed satisfied patients.
Keywords: Low back pain; Spinal fusion; Quality of life; Surveys and questionnaires.

RESUMEN
Objetivo: Evaluar los resultados funcionales en pacientes sometidos a artrodesis lumbar para tratamiento de enfermedad degenerativa del disco.
Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo que consideró pacientes sometidos a la cirugía a debido a la enfermedad degenerativa del disco, con
un mínimo de 12 meses de seguimiento postoperatorio. Los cuestionarios Oswestry Disability Index (ODI) y Scoliosis Research Society-22 (SRS-22),
incluyendo valor total y los dominios, fueron considerados indicadores de resultado funcional y de calidad de vida. Resultados: Sesenta y un pacientes
(promedio de edad de 60,4 años) cumplieron los criterios de inclusión y tuvieron los datos de ODI y SRS-22 registrados. Diecinueve eran del sexo
masculino y 42 del sexo femenino. La media de seguimiento postoperatorio fue de 29 meses (12-67 meses). No hubo una diferencia estadísticamente
significativa en ninguna puntuación entre sexos. El valor promedio de los resultados de los cuestionarios fue: ODI 43,4%; SRS-22 Total 2,7; Función/
Actividad 2,6; Dolor 2,8; Apariencia 2,6; Salud Mental 3,0; Satisfacción 3,4. Conclusión: Los valores de los indicadores de resultado quirúrgico
fueron compatibles con discapacidad funcional importante, aunque el indicador de satisfacción con el tratamiento mostró pacientes satisfechos.
Descriptores: Dolor de la región lumbar; Fusión vertebral; Calidad de vida; Encuestas y cuestionarios.

INTRODUÇÃO
A doença degenerativa lombar (DDL) é uma condição crônica
amplamente prevalente em todas as populações, apresentando
impacto significante na sociedade.1-3 Pode cursar com manifestações
clínicas distintas, mas de acordo com a gravidade dos sintomas,

a DDL associa-se com algum grau de incapacidade funcional, com
impacto negativo na qualidade de vida do paciente.1,4-6 Nos últimos
anos, houve diversas tentativas no desenvolvimento de instrumentos
de avaliação da gravidade da incapacidade funcional e qualidade de
vida, além do resultado clínico após o tratamento, a partir da própria
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perspectiva do paciente.7-9 Como parte desse esforço, quantificar
objetivamente a satisfação do paciente quanto ao tratamento que
já foi submetido, seja conservador ou cirúrgico, representa um
desafio para a decisão terapêutica preferencial considerando-se a
individualidade de cada paciente.10,11
O emprego de questionários para análise da qualidade de vida
têm se mostrado útil, permitindo quantificar dados subjetivos, baseado
na percepção própria dos pacientes quanto as suas habilidades e
limitações pessoais. No estudo das patologias da coluna vertebral, recomenda-se o emprego dos questionários específicos que abrangem
domínios relevantes, como intensidade da dor, limitação funcional,
estado emocional e também satisfação com o tratamento,11-14 sendo
os mais comumente aplicados o Oswestry Disability Index (ODI) e o
Scoliosis Research Society-22 (SRS-22).11,13
Considerando pacientes com doença degenerativa da coluna
vertebral que foram submetidos a tratamento cirúrgico, o emprego
desses instrumentos específicos para avaliar qualidade de vida se faz
necessário para o entendimento do resultado clínico do tratamento
realizado.4-8 Entretanto, os valores obtidos com o preenchimento dos
questionários não traduzem diretamente o impacto do tratamento
nas atividades diárias do paciente, ou seja, sua qualidade de vida.15
Atualmente, a análise do resultado clínico de um procedimento
cirúrgico, para o tratamento de doenças degenerativas da coluna
vertebral, está centrado na interpretação da própria satisfação do
paciente.10,11,15 O objetivo do presente estudo foi avaliar os resultados
funcionais em uma amostra de pacientes submetidos a cirurgia com
artrodese lombar para tratamento de doença degenerativa discal
em um mesmo serviço.

MÉTODOS
Tipo de estudo, aspectos éticos e amostra
Trata-se de um estudo retrospectivo, considerando pacientes
submetidos a artrodese da coluna lombar para tratamento de doenças degenerativas lombares em um único serviço. Após aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa local (parecer nº 1.148.992), os
dados de interesse dos pacientes foram coletados. Foram incluídos
pacientes submetidos a procedimento cirúrgico para tratamento de
doença degenerativa lombar com tempo mínimo de seguimento de
12 meses todos tendo preenchido Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido aprovado pelo CEP. Foram excluídos pacientes portadores
de outras patologias neurológicas ou ortopédicas que pudessem
influenciar a qualidade de vida além da doença degenerativa lombar.
Variáveis
Como indicadores do resultado clínico do procedimento cirúrgico
dos pacientes, foram considerados os questionários ODI e SRS-22,
ambos traduzidos e adaptados para o Português do Brasil.14,16 Quanto
ao questionário SRS-22, foram considerados o valor de cada um
dos cinco domínios (Função/atividade, Dor, Aparência, Saúde mental
e Satisfação), o valor Subtotal, excluindo o domínio satisfação, e o
valor total, considerando os cinco domínios. Também foram coletados
dados demográficos como idade e gênero dos pacientes.
Análise estatística
Os valores dos escores dos questionários foram comparados
entre os gêneros dos pacientes pelo Teste t de Student. Todas as
análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SPSS,
versão 20.0, e o nível de significância estatística adotado foi p < 0.05.

RESULTADOS
Foram incluídos 61 pacientes, sendo 19 (31%) homens e 42
(69%) mulheres. A média da idade foi de 60.4 anos (DP: ±14.7)
considerando o total da amostra, sendo de 58.9 anos (DP: ±18.7)
para os homens e 61.1 (DP: ±12.7) para as mulheres (P = 0.602).
O tempo médio de seguimento pós-operatório foi de 29 meses,
variando entre 12 e 67. Não houve diferença significante entre os
gêneros quanto ao tempo de seguimento pós-operatório (P = 0.164).

A Tabela 1 mostra os valores (média, mínima, máxima e mediana)
dos escores obtidos dos questionários ODI e SRS-22, incluindo
seus domínios. A Tabela 2 mostra os mesmos valores divididos pelo
gênero, sendo que não houve diferença significante entre os gêneros
para nenhum dos escores considerados (P > 0.05).
Tabela 1. Sumário dos valores dos escores dos indicadores de resultado
cirúrgico pós-operatório.
ODI

SRS-22
Função/
Total
Dor Aparência Mental Satisf. Subtotal
Atividade

Média 43.4 2.7

2.6

2.8

2.6

3

3.4

2.6

DP

21.8

0.6

0.9

0.9

0.9

0.9

1.1

0.6

Mínima

4

1.4

1.

1

1

1.4

1

1.5

Máxima 98

4.4

5.

5

5

5

5

4.2

Mediana 40

2.7

2.6

3

2.6

3

3.5

2.5

DP: Desvio Padrão.

Tabela 2. Sumário dos valores dos escores dos indicadores de resultado
cirúrgico pós-operatório, distribuídos pelo gênero.

ODI

Masculino
Média (DP)

Feminino
Média (DP)

P

49.6 (26.9)

40.6 (18.7)

0.138

SRS-22
Total

2.7 (0.6)

2.8 (0.6)

0.587

Função/atividade

2.5 (1.0)

2.7 (0.9)

0.345

Dor

2.9 (0.9)

2.8 (0.9)

0.650

Aparência

2.5 (1)

2.7 (0.9)

0.615

Mental

2.8 (1)

3.1 (0.8)

0.305

Satisfação

3.5 (1.1)

3.3 (1.2)

0.580

Subtotal

2.5 (0.5)

2.6 (0.5)

0.341

DP: Desvio Padrão. Teste t de Student.

DISCUSSÃO
O presente estudo teve como proposta apresentar valores de
instrumentos de medida da capacidade funcional e resultado cirúrgico
em pacientes submetidos a tratamento de doença degenerativa
lombar em um único serviço. Apesar de haver diversos instrumentos
idealizados para avaliar o resultado clínico em cirurgia de coluna,
comparando-se os resultados obtidos em diferentes questionários
pode identificar inconsistências.17
O questionário Oswestry Disability Index (ODI) é amplamente
usado há muitos anos como um efetivo método para mensuração da
capacidade funcional em pacientes com dor lombar.14 No presente
estudo, a média do valor obtido para o questionário foi 43.4%, sendo
que valores acima de 41% são considerados como incapacidade
funcional intensa.14 Além disso, a mediana foi de 40%, ou seja,
metade dos pacientes tiveram valores do ODI classificados como
incapacidade intensa. Segundo os autores do questionário, em casos
pós-operatórios, valores obtidos do ODI acima de 41% devem ser
considerados como INALTERADOS.14
O questionário SRS-22 consiste em cinco domínios, incluindo
Dor, Função/atividade, Aparência, Saúde mental e Satisfação. Cada
domínio contém cinco questões, exceto satisfação, que contém
apenas duas questões, sendo que o resultado tanto de cada domínio quanto do total do questionário é expresso como média. Foi
originalmente descrito para análise do resultado de cirurgias de
escoliose idiopática do adolescente,18 mas também validado como
um instrumento para avaliar o resultado clínico em cirurgias na coluna
vertebral de adultos.19 A vantagem desse instrumento é permitir a
avaliação do resultado cirúrgico baseado na interpretação própria do
paciente em relação a diferentes aspectos de seu cotidiano, inclusive
especificamente sua satisfação com o tratamento.
No presente estudo, foi observado que a média dos resultados
Total e dos domínios do SRS-22 foi próximo da metade, ou seja,
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2,5, enquanto a média do domínio satisfação com o tratamento foi
superior, 3,4. A correlação entre os escores desses instrumentos
de avaliação do resultado cirúrgico para tratamento de doenças
degenerativas lombares, sobretudo quanto à satisfação do paciente
com a cirurgia, não está totalmente estabelecida na literatura.
Alguns estudos evidenciaram que a despeito de indicativos de
melhora da dor e da satisfação com o tratamento pelos instrumentos
de análise do resultado cirúrgico em artrodese lombar, os pacientes
mantinham inalterada elevada taxa de consumo de medicação, baixa
taxa de retorno ao trabalho e atividade funcional limitada, medida
pelo ODI.20,21 Mais recentemente, um estudo considerando pacientes
adultos operados para tratamento de deformidade da coluna vertebral demonstrou fraca correlação entre satisfação dos pacientes,
avaliado pelo domínio satisfação do questionário SRS-22, e tanto
indicadores de qualidade de vida quanto parâmetros radiográficos
ao final do seguimento clínico.22
O presente estudo apresenta limitações, sobretudo por tratar-se
de uma análise retrospectiva de uma amostra de conveniência.
Apesar do intuito ter sido avaliar o resultado funcional de pacientes
submetidos a cirurgia, baseado em instrumentos que avaliavam
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qualidade de vida, não foi possível considerar a ocorrência de comorbidades ou complicações cirúrgicas. Outro fator com potencial
para interferir no resultado dos questionários de resultado funcional
pós-operatório é a presença de benefícios trabalhistas ou litigiosos,
o que também não foi avaliado no presente estudo.

CONCLUSÃO
Apresentamos valores dos indicadores de resultado cirúrgico
em pacientes submetidos a tratamento de doença degenerativa
lombar com seguimento mínimo de 12 meses, medido através de
instrumentos que quantificam qualidade de vida avaliado pelos
próprios pacientes. Foi observado que os valores obtidos são compatíveis com incapacidade funcional importante, embora o indicador
de satisfação com o tratamento tenha resultado valores alusivos a
pacientes satisfeitos.
Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito de
interesses referente a este artigo.
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