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Introdução: Segundo a OMS (2012), a dor lombar crônica (DLC) é a principal causa de incapacidade em adultos. 
Estudos epidemiológicos brasileiros apontam sua prevalência entre 37,8% a 61,4% em adultos, enquanto em idosos 
a prevalência chega a 51,4%. A incapacidade funcional decorrente da DLC é um fenômeno complexo, o qual diversos 
fatores influenciam na sua determinação. Dentre estes fatores cita-se as crenças do medo excessivo ao movimento, 
chamada de cinesiofobia, sendo esta um importante fator relacionado ou não a incapacidade desses indivíduos. Ob-
jetivo: Verificar se existe associação da cinesiofobia e intensidade da dor com a incapacidade em individuos com 
DLC. Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado no período de 2015 e 2016. Foram incluídos indivíduos 
de ambos os sexos, com idade entre 18 e 70 anos, que apresentavam queixa de DLC. Após a captação, avaliuo-se os 
pacientes nos seguintes desfechos: cinesiofobia, avaliado por meio da Escala tampa para Cinesiofobia, a pontuação 
varia de 17 a 68; incapacidade relacionada a dor lombar, por meio do Questionário Roland Morris (RM), com pontuação 
entre 0 e 24; e intensidade da dor no momento da avaliação, por meio da escala numérica de dor (END) de 0 a 10 
pontos. O estudo foi aceito pelo Comitê de Ética (1.086.403/2015). O teste utilizado para verificar a correlação entre os 
desfechos foi o teste de Correlação de Spearman (software SPSS 20.0, α= 0,05). Resultados: A amostra foi com-
posta de 42 sujeitos sendo sendo 5 homens (11,9%) e 37 mulheres (88%). A media de idade foi 56,9 anos (±17,3). Após 
a avaliação, foram encontrados os valores da escala de cinesiofobia 43,5 (±9,8); dor 4,52 (±2,89); e incapacidade 11,85 
(±6,6). Cinesiofobia e incapacidade apresentaram uma correlação positiva de moderada magnitude e significativa (r = 
0,43/ p = 0,005). A correlação da cinesiofobia e incapacidade com a variável de intensidade da dor, não apresentaram 
uma correlação significativa, com p = 0,641 e p = 0,567 respectivamente. Conclusão: Observou-se a influência da 
cinesiofobia sobre a incapacidade, os quais não se mostraram influenciados pela intensidade de dor. Concluiu-se que a 
cinesiofobia tem um impacto sobre as atividades de vida diária e práticas físicas dos indivíduos, tornando-os mais inca-
pacitados em suas funções. O uso de estratégias de tratamento que visem a desconstrução do medo de se movimentar 
devem ser considerados quando o objetivo da intervenção é a funcionalidade do paciente. 
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