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Introdução: A dor lombar é definida como: dor, tensão muscular ou rigidez localizada abaixo da margem costal e 
acima das dobras inferiores dos glúteos, com ou sem irradiação para a perna1. Os aspectos emocionais, funcionais e 
de intensidade da dor e cinesiofobia podem ser preditores para a recuperação do individuo4. Então, o entendimento 
das alterações funcionais e emocionais são essenciais para o entendimento da dor lombar. Além disso, ressalta-se a 
importância de pesquisas diagnósticas de perfil avaliativo e crítico que serão as diretrizes para planejamento de inter-
venções inteligentes voltadas para a funcionalidade neuromotora. Objetivos: Identificar os principais achados funcio-
nais, emocionais relacionados à dor lombar cônica. Método: Foram avaliados 32 indivíduos, pacientes da fisioterapia, 
idade média de 55 (13) anos. As avaliações foram subjetivas sobre dor, fatores funcionais e emocionais, compostas por 
perguntas sobre: tempo relatado e intensidade de dor (Escala Visual Analógica/EVA). A análise dos aspectos funcionais 
e emocionais foram realizados através da utilização de 2 questionários: Escala Tampa para cinesiofobia (TKS) e Os-
westry Disability Index (ODI). CEP/FS CAAE 44396714.0.0000.0030. Resultados: Em relação aos achados sobre a 
dor relatada foram identificados: tempo médio de 8,3 (7,8) anos da consciência dor e de intensidade média de 7,6 (2,1) 
(EVA). A respeito das avaliações subjetivas com o uso dos questionários, a Escala TKS apresentou pontuação média de 
50 (±5,9) identificando presença grave de níveis para movimentos cinesiofóbicos; e pontuação média da escala ODI de 
29 (±15) apresentando características de incapacidade grave. A análise estatística mostrou relação linear positiva entre 
os questionários ODI e TKS sendo que ODI relaciona-se em 31% com os resultados obtidos do TKS (R2 = 0,624; p = 
0,00). Além disso houve correlação negativa entre idade e questionários TKS (R = -0,389; p:0,03) e ODI (R= -0,709; p = 
0,00). Conclusão: Pode-se inferir que o estudo identificou elevado tempo (crônico) e intensidade média de dor lom-
bar, grave incapacidade funcional e emocional. Quanto maior a incapacidade e a cinesiofobia, menor a idade. Quanto 
maior a incapacidade maior a cinesiofobia.

Descritores: Physical Therapy; Low Back Pain; 
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