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Introdução/Objetivos: 
analisar a associação do déficit de força pré-operatório e implicações no seguimento dos pacientes com 
hérnia de disco lombar (HDL) com relação à capacidade funcional, nível de dor, qualidade de vida, 
depressão e ansiedade. 
 
 
 
Materiais e Métodos: 
estudo prospectivo com 94 pacientes com diagnóstico de HDL refratários ao tratamento clínico que foram 
submetidos à ressecção por microcirurgia ou videocirurgia. Os pacientes foram avaliados no pré-operatório, 
em 30 dias e em 6 meses pós-operatório com os seguintes instrumentos: escala numérica da dor, índice de 
incapacidade Oswestry, qualidade de vida pelo SF-36, inventário de depressão de Beck e escala de 
depressão e ansiedade hospitalar. As análises estatísticas foram conduzidas com o SPSS, sendo realizadas 
análises comparativas com testes não-paramétricos (qui-quadrado e Mann-Whitney) entre os pacientes com 
déficit de força e os pacientes sem déficit no pré-operatório. 
 
 
 
Resultados: 
em relação ao exame motor no pré-operatório, 70.2% (n = 66/94) dos pacientes apresentavam paresia. O 
tempo de evolução dos sintomas foi de 1.87 meses no grupo com défict e 1.97 meses no grupo sem déficit 
motor (p = 0.75). Na avaliação pré-operatória dos pacientes não houve diferença entre os pacientes com ou 
sem déficit motor em relação à capacidade funcional, qualidade de vida, nível de dor e avaliações 
psicológicas. As avaliações em 30 dias e em 6 meses pós-operatório também não demonstraram diferenças 
estatisticamente significativas nos desfechos clínicos entre os dois grupos. 
 
 
Conclusões: 
a presença de déficit motor no pré-operatório de pacientes com HDL não está associada à pior capacidade 
funcional, qualidade de vida, nível de dor, depressão e ansiedade. Os pacientes com déficit no pré-
operatório apresentam os mesmos resultados pós-operatórios dos pacientes sem déficit. 
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