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A dor na região lombar é um importante problema de saúde pública de caráter 

multifatorial e comum em diversas faixas etárias em ambos os sexos. Os objetivos do 
estudo foram investigar a prevalência da dor lombar e analisar sua associação com as 
atividades sedentárias, nível de informação ergonômica e qualidade do sono em 
estudantes universitários. Estudo observacional transversal analítico, no qual foram 
entrevistados 1.143 universitários de uma Universidade Privada de Bauru (SP). Na 
coleta de dados, os universitários responderam um questionário compostos dos 
seguintes itens: 1. Caracterização e informações dos participantes; 2.Questionário 
Nórdico; 3. Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). Realizou-se as análises 
descritivas com distribuição de frequência e de regressão logística bivariada e 
posteriormente multivariada considerando a dor (dicotômica) e as demais variáveis 
foram consideradas independentes, utilizando o nível de significância de 5%. A 
prevalência de dor lombar foi de 66,3% (IC 63,5 a 69,0). No modelo final da regressão 
multivariada a variável dor lombar se apresentou com diferença estatística significativa 
mostrando-se associadas ao sexo feminino, uso do celular na postura semi-deitado, 2h 
ou mais de uso diário do tablet, qualidade ruim e distúrbio do sono. Conclui-se que a 
dor lombar teve alta prevalência nos universitários, no qual as variáveis sexo feminino, 
uso do celular na postura semi-deitado, 2h ou mais de uso diário do tablet, qualidade 
ruim e distúrbio do sono apresentaram ser fatores de risco para desenvolver o sintoma. 
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