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Introdução:Estima-se que 27 milhões de pessoas referiram dores na coluna durante o ano de 2013 no Brasil. A dor 
lombar crônica promove um conjunto de manifestações dolorosas que acarretam limitações funcionais. Objetivo: 
Analisar a relação entre incapacidade funcional, capacidade física e capacidade funcional em pacientes com dor lombar 
crônica. Método: Participaram do estudo indivíduos com dor lombar crônica, de ambos os sexos, com 18 anos ou 
mais e moradores da Regional 3 da Cidade de Fortaleza-CE. Os pacientes foram avaliados quanto o nível de incapaci-
dade funcional com o questionário Roland Morris (RM), quanto ao domínio de capacidade funcional do questionário 
SF-36 e quanto a capacidade física, através da distância da mão ao solo no teste de flexão em pé (TFP). Além disso, 
foi feito uma avaliação da dor por meio da escala numérica de dor. Os dados foram descritos e analisados utilizando o 
teste de correlação de Spearman do software SPSS 20.0. O estudo foi aceito pelo Comitê de Ética (1.086.403/2015).
Resultados:Foram avaliados 47 pacientes, sendo 40 mulheres (85%) e 7 homens (15%), com média de idade 
de 55,89(± 15,00) anos, 40% dos pacientes relataram ser ativos fisicamente. Com uma média de intensidade de dor 
5,00 (±3,00), em uma escala de 0 a 10. Após a avaliação, foi encontrada a pontuação do RM de 11,70(±6,50); TFP 
18,60(±12,60); e capacidade funcional 52,50 (± 25,00). Ao avaliar a associação entre a incapacidade física e a capaci-
dade funcional, foi constatada uma correlação negativa, de alta magnitude e significativa entre as variáveis (r= -0,80 
;p<0,001) significando que  baixos níveis de capacidade funcional tem uma forte associação com alto valor de inca-
pacidade. Quando associada incapacidade funcional com a distância mão ao solo (TFP), encontramos uma correlação 
positiva, de moderada magnitude e significativa entre as variáveis (r= 0,40; p = 0,006), o que mostra que indivíduos mais 
incapazes apresentam maior distância mão ao solo.. Enquanto que, esta distância apresenta  uma correlação negativa, 
com moderada magnitude e significativa com a capacidade funcional (r= -0,47; p= 0,001), constatando que indivíduos 
com maior capacidade funcional apresentam melhor desempenho no TFP. Conclusão: Com esses resultados, con-
cluímos que a incapacidade, a capacidade física e a funcional se relacionam entre si e que o TFP pode ser considerado 
um bom teste físico para pacientes com dor lombar crônica. . Ainda salientamos  a importância da avaliação dessas 
variáveis e a elaboração de uma proposta de tratamento pautada na melhora da capacidade física e funcional. 
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