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Introdução: Por ser sintoma incapacitante que acomete o drive neuromotor, representação cortical e funcionalidade 
física, tentar compreender a dor crônica tem estado em pauta e gerado muitas perguntas nos espaços de intervenção 
fisioterapêutica e pesquisa. Sabe-se que em 10% dos casos de dor lombar não especifica encontram-se causas2. E 
que nos casos de dor lombar especifica é difícil relacionar achados clínicos com imagens3. Então, olhar sobre mor-
fologia e sobre funções e disfunções musculares, articulares, neurais e de movimento, utilizando-se testes validados, 
é importante para construir diagnóstico fisioterapêutico, objetivos e planejamento de condutas. Delimita-se perfil que 
orientará estratégias de ação em saúde. Objetivos: Identificar achados musculares, articulares, neurais e de movi-
mentos relacionados à dor lombar cônica de pessoas da comunidade de Ceilândia Sul. Metodologia: Incluídos na 
pesquisa indivíduos inscritos no projeto de extensão “Avaliação Tratamento Pessoas Incapacidade Neuromotora” com 
queixa de dor lombar crônica e cinesiofobia. Características dos participantes: questionário sobre idade, ocupação, 
tempo de percepção dor, característica e intensidade da dor (Escala Visual Analógica/EVA). Avaliação física. Postura 
ortostática: equilíbrio estático e movimentação ativa de membros inferiores (MMII) em cadeia fechada, movimentação 
ativa da coluna lombar (flexão, inclinações e extensão) e testes provocativos; Sedestação: força muscular, reflexos 
miotáticos, dermátomos e Slump Test (ST); Decúbitos: artrocinemática, palpação, inspeção, trofismo. CEP/FS CAAE 
44396714.0.0000.0030. Resultados:  12 indivíduos, 11 (91,7%) mulheres e 1 (8,3%) homem; médias (DP) de idade 
66,5 (±9,39) e de tempo de dor 9,8 (±7,65) anos; intensidade da dor 6,8 (±2,55) EVA. Achados físicos: 100% dos indi-
víduos com hipomobilidade região lombar, sendo 3 indivíduos (25%) com dor convergência facetária durante inclinação 
tronco; 4 indivíduos (33,33%) com dor deslizamento póstero-anterior vertebras lombares; 3 (25%) com dor no desli-
zamento póstero-anterior de sacro. Achados musculares: 100% dos indivíduos com encurtamento de cadeia muscular 
posterior; 5 (41,66%) apresentaram hipotrofismo de multífidos; e 2 (16,66%) mostraram alteração de força muscular em 
MMII. Achados neurais: 1 participante (8,33%) com alteração de sensibilidade exteroceptiva; 2 indivíduos (16,66%) com 
ST positivo unilateral; e 1 (8,33%) com ST positivo bilateral. Achados de movimento: 100% da amostra com descarga 
de peso assimétrica em ortostase, alteração de cadeia neuromotora ascendente e alteração de controle motor de MMII; 
3 indivíduos (25%) com diminuição do controle motor de tronco. Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados 
podemos inferir que as pessoas com dor lombar, apresentaram disfunções nos quatro subsistemas avaliados: muscu-
lares, articulares, neurais e de movimentos.
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