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Histórico do artigo:

Objetivo: Determinar a prevalência de lombalgia crônica (LBC) e os preditores de força mus-

Recebido em 13 de fevereiro de 2017

cular nas costas (FMC) em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES).
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Métodos: Estudo transversal. Selecionaram-se 96 pacientes ambulatoriais com LES por amos-
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tragem não probabilística, entrevistados e testados durante consultas médicas. As medidas

Palavras-chave:

Escala Tampa para Cinesiofobia, Escala de Gravidade da Fadiga e contrações isométricas

de desfecho foram: prevalência ocasional de LBC, Índice de Incapacidade de Oswestry,
Lúpus eritematoso sistêmico

voluntárias máximas (CIVM) de preensão manual e dos músculos das costas. Usaram-se o

Lombalgia crônica

coeﬁciente de correlação e a regressão linear múltipla na análise estatística.

Força muscular

Resultados: Dos 96 indivíduos entrevistados, 25 apresentavam LBC, o que indicou uma pre-

Prevalência

valência circunstancial de 26% (92% mulheres). A correlação entre o Índice de Incapacidade

Predição

de Oswestry e a contração isométrica voluntária máxima dos músculos das costas foi de
r = -0,4, IC 95% [-0,68; -0,01] e entre a CIVM de preensão manual e dos músculos das costas
foi de r = 0,72, IC 95% [0,51; 0,88]. O modelo de regressão apresentou o maior valor de R2
observado quando a CIVM dos músculos das costas foi testada com cinco variáveis independentes (63%). Nesse modelo, a força de preensão manual foi a única variável preditiva
(ß = 0,61, p = 0,001).
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Conclusões: A prevalência de LBC em indivíduos com LES foi de 26%. A CIVM dos músculos das costas foi 63% prevista por cinco variáveis de interesse. No entanto, apenas a força
de preensão manual foi uma variável preditiva estatisticamente signiﬁcativa. A CIVM dos
músculos das costas apresentou uma relação linear diretamente proporcional à força de preensão manual e inversamente proporcional ao Índice de Incapacidade de Oswestry (ou seja,
músculos das costas mais fortes estão associados a menores pontuações de incapacidade).
© 2017 Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Chronic low back pain in patients with systemic lupus erythematosus:
prevalence and predictors of back muscle strength and its correlation
with disability
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To determine the prevalence of Chronic Low Back Pain (CLBP) and predictors of

Systemic erythematosus lupus

Back Muscle Strength (BMS) in patients with Systemic Lupus Erythematosus (LES).

Chronic low back pain

Methods: Cross-sectional study. Ninety-six ambulatory patients with LES were selected by

Muscle strength

non-probability sampling and interviewed and tested during medical consultation. The out-

Prevalence

comes measurements were: Point prevalence of CLBP, Oswestry Disability Index, Tampa

Prediction

Scale of Kinesiophobia, Fatigue Severity Scale and maximal voluntary isometric contractions (MVIC) of handgrip and of the back muscles. Correlation coefﬁcient and multiple linear
regression were used in statistical analysis.
Results: Of the 96 individuals interviewed, 25 had CLBP, indicating a point prevalence of
26% (92% women). The correlation between the Oswestry Index and maximal voluntary
isometric contraction of the back muscles was r = -0.4, 95% CI [-0.68;-0.01] and between the
MVIC of handgrip and of the back muscles was r = 0.72, 95% CI [0.51;0.88]. The regression
model presented the highest value of R2 being observed when MVIC of the back muscles
was tested with ﬁve independent variables (63%). In this model handgrip strength was the
only predictive variable (ß = 0.61, P = 0.001).
Conclusions: The prevalence of CLBP in individuals with LES was 26%. The MVIC of the back
muscles was 63% predicted by ﬁve variables of interest, however, only the handgrip strength
was a statistically signiﬁcant predictive variable. The MVIC of the back muscles presented
a linear relation directly proportional to handgrip and inversely proportional to Oswestry
Index i.e. stronger back muscles are associated with lower disability scores.
© 2017 Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open access article under the CC
BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A lombalgia é deﬁnida pela presença de dor entre a margem
costal e as pregas glúteas, tem manifestações clínicas variáveis e é considerada crônica quando persiste por mais de três
meses.1,2 A lombalgia crônica (LBC) é considerada um problema de saúde pública associado a altos custos econômicos
nas nações industrializadas.3,4 Os custos diretos da lombalgia
nos EUA, por exemplo, são de US$ 100 bilhões por ano.5 Na
Europa, os custos são de D 2 a 4 bilhões por ano. No entanto,
não foi feita avaliação dos custos sociais da dor nas costas no
Brasil.6,7
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inﬂamatória crônica, autoimune, que afeta negativamente vários
órgãos e sistemas e apresenta períodos de remissão e
exacerbação.8 O LES mais comumente afeta mulheres jovens
em idade reprodutiva, em uma proporção de nove a dez para
cada homem.9 A incidência do LES no Brasil é estimada em
8,7 casos por 100 mil pessoas por ano.10 A etiologia dessa

doença não é clara. Contudo, critérios diagnósticos e de tratamento estão disponíveis.11–13
O LES é uma doença complexa com quadro clínico de
artrite inﬂamatória variável. A artrite afeta principalmente
as pequenas articulações das mãos e os joelhos, é a causa
mais frequente de dor musculoesquelética, comumente precede outras manifestações da doença.14 A LBC é comum em
algumas artropatias inﬂamatórias. Um estudo recente relatou uma prevalência de LBC de 65% em pacientes com artrite
reumatoide (AR).15 No entanto, não há informações sobre a
prevalência da LBC no LES.
Trabalhos recentes têm relatado que pacientes com LES
têm redução na força muscular e capacidade funcional em
comparação com controles pareados por idade e gênero.16
Uma explicação para a redução na força muscular no LES é
baseada no uso de corticosteroides, que pode causar hipertroﬁa das ﬁbras musculares e levar à diminuição da força
e à exacerbação da fadiga.17 Cerca de 80% dos pacientes
com LES identiﬁcam a fadiga como o sintoma que mais
afeta a qualidade de vida e a atividade física.18 Há um
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consenso crescente de que os exercícios para as costas são
uma intervenção importante na prevenção e no tratamento
da LBC.19 No entanto, não há estudos que explorem como as
características do LES estão relacionadas com a força muscular das costas em pacientes com LES que também são afetados
pela LBC. Assim, este estudo teve como objetivo: (I) determinar a prevalência de LBC em pacientes com LES e (II) avaliar a
relação entre variáveis clínicas, físicas e funcionais como preditores da força muscular nas costas em pacientes com LES e
LBC.

Material e métodos
Pacientes
Este estudo foi aprovado em 2014 pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade (CAAE: 27527214.7.0000.0030).
Os participantes foram recrutados no Hospital Universitário (Clínica de Reumatologia) sob o método de amostragem
não probabilística. Durante as consultas, os participantes foram recrutados por reumatologistas, que explicaram
o estudo e obtiveram seu consentimento informado por
escrito. De acordo com informações do Departamento de
Estatística do Hospital, a Clínica de Reumatologia conta
com cerca de 200 pacientes atendidos regularmente pela
equipe de médicos e residentes. Com base nesses números, usou-se a seguinte fórmula para calcular a quantidade
de entrevistas necessárias para o estudo: n = N*n0 /N + n0 ,
em que N = tamanho da população; n = tamanho da amostra
e n0 = primeira aproximação ao tamanho da amostra. Para
determinar n0 , foi feito um cálculo inicial com a seguinte fórmula: n0 = 1/E0 2 , em que E0 2 = erro de amostragem tolerável
(5%).20 O cálculo do tamanho da amostra demonstrou a necessidade de entrevistar 40 indivíduos.
A ﬁm de serem incluídos no estudo, os participantes
precisavam ter sido diagnosticados com LES por um reumatologista, ter dor persistente na coluna lombar por mais de
três meses e estar em atendimento no Hospital Universitário da Clínica de Reumatologia. Os pacientes foram excluídos
do estudo se fossem gestantes, tivessem história de fratura
e/ou cirurgia da coluna lombar, infecção do trato urinário
nos três meses anteriores, história de tumor ou câncer na
coluna lombar, órgãos pélvicos e/ou trato gastrointestinal ou
um aneurisma na parte descendente da aorta.

Medidas de desfecho
Durante a consulta de rotina, os médicos entrevistaram os
participantes para veriﬁcar a existência de LBC e registrar as
variáveis sociodemográﬁcas, os hábitos de vida, as características clínicas da LBC e a atividade do LES. A atividade da
doença foi estimada por um reumatologista com o Systemic
Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI), em que a
pontuação pode variar de 0 a 105.21 Pontuações maiores do
que 8 indicam que a doença está ativa e pontuações maiores ou iguais a 12 indicam doença grave.22 A intensidade da
LBC foi avaliada pela escala de dor numérica, em que o paciente quantiﬁca sua dor em uma escala de 0 a 10, 0 representa

“sem dor” e 10 indica “máxima dor percebida” no momento
da avaliação.23
As demais variáveis independentes do estudo foram obtidas por meio de: (I) impacto da dor sobre as atividades de vida
diária (AVD) com o Índice de Incapacidade de Oswestry (IIO),
subdividido em 10 partes. A primeira seção do IIO lida com a
intensidade da dor e as outras nove abordam os efeitos incapacitantes da dor sobre as atividades de vida diária. A pontuação
ﬁnal é dada em porcentagem e classiﬁca os pacientes de
acordo com o grau de capacidade;24 II) o medo e a evitação
de movimentos, com a Escala Tampa para Cinesiofobia (ETC),
que compreende 17 declarações relacionadas com a dor,
das quais o paciente discorda completamente (1), discorda
parcialmente (2), concorda parcialmente (3) ou concorda
completamente (4). Os escores variam de 17 a 68 pontos
(a maior pontuação indica o maior grau de cinesiofobia);25
(III) avaliação da fadiga relacionada com o uso da Escala
de Gravidade da Fadiga (EGF), que consiste em um questionário com nove perguntas relacionadas com a fadiga
física e perda de energia. A pontuação varia de 1 a 7; 1
indica discordo completamente e 7 concordo completamente
(a pontuação mais alta indica o maior grau de fadiga);26
e (IV) contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de
preensão manual com o dinamômetro dinâmico Jamar
(Warrenville, Illinois). O teste de preensão manual (PM) é
usado como um preditor do estado geral de força global.27
Durante a CIVM de preensão manual, solicitou-se ao paciente que permanecesse sentado em um sofá sem apoio de
braço, mantivesse as costas eretas, os joelhos ﬂexionados a
90 graus, o ombro em adução e rotação neutra, o cotovelo
ﬂexionado a 90◦ , com o antebraço em posição intermediária
entre a pronação e a supinação. Padronizou-se a preensão
palmar com o uso das falanges médias dos dedos.28 A PM
foi analisada bilateralmente, mas apenas os valores do lado
dominante foram usados para ﬁns de análise de dados.
A variável dependente foi a CIVM dos músculos das cos®
tas, obtida com o uso do dinamômetro para costas CROWN
(São Paulo, Brasil). A mensuração foi feita depois da entrevista
(questionários) e da mensuração da PM. Os pacientes permaneceram nas marcas para pés da plataforma dinamométrica
e foram solicitados a manter as costas eretas com os braços
estendidos atrás do corpo e os joelhos estendidos. Os participantes ﬁzeram então a ﬂexão anterior de tronco; seguraram
o pegador do dinamômetro com ambas as mãos e ﬁzeram a
extensão isométrica para a avaliação da CIVM (ﬁg. 1). Fizeram-se três medidas com comandos verbais padronizados, com
intervalo de descanso de um minuto entre as tentativas.
O valor mais alto das três medidas foi usado tanto para
a PM quanto para a CIVM dos músculos das costas durante
a análise estatística. Três examinadores ﬁzeram os procedimentos de avaliação na seguinte ordem: um responsável pela
aplicação do questionário desenvolvido pelos autores (prevalência e aspectos clínicos), outro para a aplicação das escalas
(IIO, ETC e EGF) e o terceiro responsável pela operacionalização
dos testes de força de CIVM.

Análise estatística
Testou-se a normalidade dos dados com o teste de Shapiro-Wilk. Os dados são apresentados com a média e desvio padrão
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Figura 1 – Contração isométrica voluntária máxima dos músculos extensores de tronco. Posição inicial (esquerda) e ﬁnal
(direita) do teste.
ou a mediana e intervalos interquartis (25-75%) quando os
pressupostos não foram atendidos. A correlação entre as
variáveis dependente e independente foi feita pelo coeﬁciente
de correlação de Pearson. A análise de regressão multivariada testou o modelo de predição único para estudar a relação
da variável dependente (CIVM dos músculos das costas) com
todas as variáveis independentes (idade, SLEDAI, tempo de
diagnóstico, intensidade da lombalgia, IIO, ETC, EGF e PM).
Usou-se o modelo de regressão stepwise para identiﬁcar o
maior R2 para o modelo testado. A multicolinearidade foi considerada presente na ocorrência de tolerância p < 0,1 e VIF
próxima de 1. Para a regressão linear múltipla foram atendidas as suposições de resíduos com comportamento normal na
representação gráﬁca Q-Q Plot e no teste de Shapiro-Wilk. A
signiﬁcância estatística foi estabelecida em 5% e todas as análises foram feitas com o programa SPSS versão 21.0 (Armonk,
Nova Iorque).

Resultados
Dos 96 indivíduos entrevistados, 37 apresentaram LBC. Contudo, 12 foram excluídos em razão dos critérios de exclusão.
Assim, 25 participaram do estudo e forneceram dados para
análise estatística, o que indicou uma prevalência circunstancial de LBC de 26%.
Na análise da tabela 1, pode-se observar que a amostra
foi composta predominantemente por mulheres (n = 23; 92%),
com média de 43 anos (DP = 13,9). A maior parte dos participantes estava empregada e tinha ensino médio ou superior.
A tabela 2 mostra que a mediana de tempo desde o diagnóstico de LES foi de nove anos (5-11), com um escore médio no

Tabela 1 – Análise descritiva das características
da amostra (n = 25)
Características

n (%)

Gênero
Feminino
Masculino

23 (91,7)
2 (8,3)

Empregado (sim)

15 (60)

Escolaridade
Nenhuma
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior

3 (12)
3 (12)
13 (52)
6 (24)

Atividade física (mais de 150 minutos)

8 (32)

Tabagismo
Fumante
Ex-fumante
Não fumante

4 (16)
5 (20)
16 (64)

Comorbidades atuais
Hipertensão arterial
Hipotireoidismo
Dislipidemia
Fibromialgia
Diabetes mellitus

19 (76)
2 (8)
5 (20)
3 (12)
1 (4)

Autoavaliação da saúde
Boa
Regular
Ruim

7 (28)
13 (52)
5 (20)
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O modelo testado apresentou signiﬁcância estatística, o
maior valor de R2 foi observado quando a CIVM dos músculos das costas (variável dependente) foi testada com cinco
variáveis independentes (R2 = 0,63; R2 ajustado = 0,53). Nesse
modelo, a CIVM da PM foi a única variável preditiva com signiﬁcância estatística (p = 0,001; ß = 0,61) (tabela 4).

Tabela 2 – Análise descritiva das variáveis dependentes
e independentes (n = 25)
Característica

Idade
SLEDAI
Duração do LES
Dor
IIO
ETC
EGF
PM (N)
CIVM (N)

Média (DP) ou
mediana (25-75%)a

IC 95%

42,5 (13,6)
3 (0-10)a
9 (5-11)a
5,8 (2,3)
20,2 (14,2)
42 (7,4)
37,4 (14,2)
247,1 (72,9)
367,7 (159,4)

36,9;48,7
–
–
4,7;6,6
10,3;47,5
38,6;45
32,9;45
215;274
304;439

Discussão

CIVM, Contração isométrica voluntária máxima; EGF, Escala de Gravidade de Fadiga; ETC, Escala Tampa para Cinesiofobia; IIO, Índice
de Incapacidade de Oswestry; N, Newton; PM, Força de preensão
manual; SLEDAI, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index.
a

Resultados apresentados com a mediana (25-75%).

Tabela 3 – Correlação entre a CIVM dos músculos
extensores de tronco e variáveis independentes
Variável dependente (CIVM
dos músculos das costas)
Variáveis independentes

R

IC 95%

Idade
SLEDAI
Duração do LES
Intensidade da dor (END)
IIO
ETC
EGF
PM (N)

−0,19
− 0,22
−0,18
−0,17
−0,4
−0,23
−0,14
0,72

−0,53 a 0,21
−0,55 a 0,18
−0,53 a 0,23
−0,22 a 0,53
−0,68 a -0,01
−0,56 a 0,17
−0,5 a 0,26
0,46 a 0,86

CIVM, Contração isométrica voluntária máxima; EGF, Escala de
Gravidade da Fadiga; END, Escala numérica de dor; ETC, Escala
Tampa para Cinesiofobia; IIO, Índice de Incapacidade de Oswestry;
PM, Força de preensão manual; SLEDAI, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index.

SLEDAI de 3,0 (0-10). A duração média da LBC foi de sete anos
(DP = 6,4), com intensidade de dor média de 5,8 (DP = 2,3).
A tabela 3 apresenta os resultados da análise de correlação
entre as variáveis dependente e independente. As duas
correlações selecionadas foram: (1) IIO e CIVM dos músculos das costas (r = -0,4) e entre (2) CIVM de preensão manual
e CIVM dos músculos das costas (r = 0,72).

O presente estudo teve como objetivo determinar a prevalência de LBC em pacientes com LES e a relação entre a CIVM dos
músculos das costas e variáveis clínicas, físicas e funcionais.
Os resultados demonstraram uma prevalência circunstancial
de 26% de LBC em pessoas com LES. Esses resultados podem
ser comparados aos valores de prevalência em pacientes com
artrite reumatoide15,29–31 e indivíduos com LBC.6
Baykara et al.15 avaliaram a prevalência de lombalgia em
pacientes com AR e encontraram um valor de 64,5%. Neva
et al.29 relataram que a prevalência de LBC foi de 19% em
pacientes com AR, sugeriram que, embora comum na AR,
sua prevalência não é maior do que em controles saudáveis
(25%). No entanto, taxas mais altas de LBC foram relatadas
na AR. Kothe et al.,30 por exemplo, estudaram o impacto da
LBC em pacientes com AR e relataram uma prevalência de
53,4%. Sakai et al.31 ﬁzeram um estudo de imagens radiográﬁcas da coluna lombar em pacientes com AR e determinaram
que a prevalência de lesões discais foi de 45,2%, sugeriram que
essa era a origem da dor na população estudada. Os resultados
do presente estudo sugerem que a presença de LBC no LES é
semelhante ou ligeiramente inferior à encontrada na AR, mas
destaca a necessidade de que sejam feitos mais estudos sobre
a LBC no LES.
Alguns estudos que avaliaram a prevalência e os fatores
de risco para o desenvolvimento de LBC em adultos jovens
relataram uma prevalência que variava de 15% a 45%.6 Meucci
et al.,32 por exemplo, em uma revisão sistemática, veriﬁcaram
que a prevalência de LBC pode variar de acordo com a idade.
Em indivíduos entre 24 e 39 anos, a prevalência de LBC foi de
4,2%, 19,6% entre 20 e 59 anos e 25,4% nos idosos. Garcia et al.33
relataram uma prevalência de LBC de 10,5% na população
geral da América Latina, alcançaram até 65% para grupos mais
expostos a fatores de risco, como os envolvidos em trabalho
manual pesado (p. ex., serradores, carregadores de caminhão,
donas de casa e auxiliares de enfermagem). Nascimento et al.34
ﬁzeram uma revisão sistemática da prevalência de LBC no Brasil e encontraram altas taxas (> 50%) em adultos, 13,1% a 19,5%

Tabela 4 – Regressão linear multivariada
Variável dependente
CIVM

Variável independente
SLEDAI
IIO
ETC
EGF
PM

R2
0,63

R2 ajustado
0,53

ß padronizado

p

0,27
0,26
0,27
0,21
0,61

0,13
0,11
0,12
0,20
0,01

CIVM, contração isométrica voluntária máxima; EGF, Escala de Gravidade da Fadiga; ETC, Escala Tampa para Cinesiofobia; IIO, Índice de
Incapacidade de Oswestry; PM, Força de preensão manual; SLEDAI, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index.
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em adolescentes e 4,2% a 14,7% para a LBC na população geral.
Os resultados do presente estudo demonstram que a prevalência de LBC naqueles com LES é maior do que na população
geral.
A partir da análise da correlação entre a CIVM dos músculos das costas e as variáveis independentes, observaram-se
duas correlações estatisticamente signiﬁcativas entre o IIO e
a CIVM (r = -0,4) e entre a PM e a CIVM (r = 0,72). Os resultados encontrados para o IIO e a CIVM apresentaram uma
correlação negativa moderada, mostraram que uma CIVM
mais elevada dos músculos das costas está associada a uma
menor incapacidade funcional relacionada com a dor. Ruiz
et al.35 demonstraram a relação entre o movimento da coluna
lombar (amplitude de movimento sem dor e amplitude de
movimento funcional), a dor e a incapacidade (avaliada pelo
IIO) em indivíduos com LBC. Esses autores encontraram uma
correlação positiva entre o IIO e a intensidade da lombalgia
(quanto maior a dor, maior a incapacidade funcional relatada);
a diminuição da amplitude de movimento também esteve
associada a uma maior incapacidade. Gronblad et al.36 avaliaram a correlação entre o Índice de Incapacidade Relacionada
com a Dor e o IIO em pacientes com LBC. Os autores também
encontraram uma correlação positiva moderada entre o IIO e
a intensidade da dor. Esses achados possibilitam sugerir que a
maior CIVM dos músculos das costas naqueles com LES resulta
em um menor impacto sobre as atividades de vida diária (IIO).
O achado de que houve uma forte correlação positiva entre a
CIVM de preensão manual e a CIVM dos músculos das costas
sugere que a força muscular das costas é diretamente proporcional à PM. Esses achados são corroborados por estudos
anteriores. Por exemplo, Soares et al.37 analisaram a correlação
entre os testes de dinamometria da preensão manual, escápula e região lombar em indivíduos saudáveis. Esses autores
demonstraram uma correlação positiva moderada entre a PM
e a CIVM da coluna lombar (r = 0,58).
Em relação à análise de regressão, a PM foi a única variável preditiva com signiﬁcância estatística (p = 0,001; ß = 0,61).
A equação de regressão pode ser descrita da seguinte maneira:
CIVM = a + b*X, em que a = uma constante de intercepção reta
no eixo vertical; b = uma constante que representa a inclinação
da linha; X = a variável que representa o fator de explicação na
equação. Assim, a CIVM dos músculos das costas = 25,5 + 1,3 *
247,1; CIVM = 346,73 N. Portanto, na prática clínica, a PM pode
predizer a CIVM dos músculos das costas em pacientes com
LES. Esse fato é indubitavelmente relevante clinicamente, pois,
de acordo com vários estudos, a PM é usada como um preditor do estado geral de força global.37,38 Para determinar a
associação entre a força muscular e a fadiga dinâmica, desempenho funcional e qualidade de vida em pacientes com LES,
Balsamo et al.16 demonstraram que de todas as variáveis independentes preditivas de 52% da força muscular dinâmica, a PM
foi a única das variáveis preditivas com signiﬁcância estatística (p = 0,0027; R2 = 0,22; ␤ = 2,09).
Demoulin et al.39 investigaram a relação entre três variáveis de medo relacionado com a dor (TSK, Photograph Series of
Daily Activities [PHODA] e Fear Visual Analog Scale) e três testes
especíﬁcos de capacidade funcional da coluna vertebral (Distância Dedo-Chão, CIVM e Teste de Sorensen) em indivíduos
com LBC e correlacionaram com medidas de dor. Veriﬁcou-se que o gênero foi a única variável preditiva da CIVM com
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signiﬁcância estatística (p < 0,001; ␤ = 0,621), o que não foi
encontrado no presente estudo. Keller et al.40 investigaram as
variáveis associadas a melhorias na força muscular (dor, medo
e incapacidade medidas pelo IIO) e quantiﬁcaram como essas
variáveis contribuíram para a mudança na força muscular das
costas em pacientes com LBC. A mudança na dor, a mudança
nas crenças de evitação e medo, a mudança na autoeﬁcácia para a dor e o tratamento explicaram 46% das mudanças
na força muscular, a mudança na dor e no tratamento foi preditor signiﬁcativo.
O presente estudo teve algumas limitações metodológicas:
muitos participantes se recusaram a participar da pesquisa, o
que pode ter resultado em uma subestimação da prevalência
de LBC. Em alguns pacientes, também não foi possível determinar o SLEDAI, o que também levou a perdas na amostra.
Por ﬁm, os resultados devem ser interpretados com cautela,
uma vez que a aplicação da predição nesse tipo de estudo não
implica necessariamente uma relação de causa e efeito.
A prevalência de LBC em pacientes com LES atendidos na
Clínica de Reumatologia do Hospital Universitário foi de 26%. A
análise de correlação entre a CIVM e as variáveis independentes indicou duas correlações estatisticamente signiﬁcativas.
Houve uma correlação negativa moderada entre o IIO e a CIVM
e uma correlação positiva forte entre a PM e a CIMV. A
CIVM foi 63% predita por cinco variáveis de interesse; no
entanto, apenas a PM foi uma variável preditora estatisticamente signiﬁcativa.
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