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Introdução/Objetivos: 
verificar a influência da dor, da incapacidade funcional, e dos fatores psicológicos na qualidade de vida de 
pacientes que serão submetidos à cirurgia da coluna lombar. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
estudo transversal com 210 pacientes no pré-operatório de coluna lombar por doenças degenerativas 
refratárias ao tratamento clínico. Os pacientes foram avaliados com os seguintes instrumentos: qualidade de 
vida pelo SF36 (componente físico, CF-SF36; e componente mental, CM-SF36), escala numérica da dor 
(NRS), índice de incapacidade Oswestry (OSW), inventário de depressão de Beck (IDB), escala de 
ansiedade e depressão hospitalar (HAD-A) e o questionário Fear Avoidance Beliefs (FAB). As análises 
estatísticas foram conduzidas com o SPSS, sendo realizadas correlações simples com o coeficiente de 
correlação de Spearman entre os instrumentos. Para verificar as variáveis que explicavam a variância do 
CF-SF36 e do CM-SF36 foi realizada uma análise de regressão múltipla linear. O modelo final da regressão 
foi obtido segundo o método de backward deletion, com significância se p ≤ 0.05. 
 
 
 
Resultados: 
o CF-SF36 apresentou fraca correlação com NRS (r = -0.199; p = 0.004) e FAB (r = -0.251; p = 0.032); 
moderada com IDB (r = 0.456; p < 0.0001) e HAD-A (r = -0.380; p < 0.0001); e forte com OSW (r = -0.583; p 
< 0.0001). O CM-SF36 apresentou fraca correlação com NRS (r = -0.243; p = 0.002); moderada com OSW 
(r = -0.405; p < 0.0001); e forte com IDB (r = -0.559; p < 0.0001) e HAD-A (r = -0.549; p < 0.0001). A 
duração dos sintomas não apresentou correlação estatisticamente significativa com a qualidade de vida. O 
modelo final de regressão linear múltipla demonstrou que as variáveis OSW, IDB e HAD-A explicam 56.1% 
da variância do SF36. 
 
 
Conclusões: 
os únicos fatores que apresentaram influência na qualidade de vida dos pacientes foram incapacidade 
funcional, depressão e ansiedade. 
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