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Introdução. A dor lombar é um importante problema de saúde pública devido à alta prevalência entre a população 
mundial. Fatores emocionais e físicos podem ser considerados preditores de dor lombar crônica. A cinesiofobia é um 
fator relevante em relação às queixas de dor crônica na população em geral, no qual, pode levar a altos índices de 
incapacidade funcional. Objetivo. Investigar a associação entre cinesiofobia, intensidade da dor, incapacidade fun-
cional e qualidade de vida em pacientes com dor lombar crônica não específica. Método. Este estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética e pesquisa da Faculdade de Medicina 350/13. A amostra incluiu 132 indivíduos com dor lombar 
crônica, com idade entre 18-65 anos. A cinesiofobia foi avaliada através da Escala Tampa de Cinesiofobia, intensidade 
da dor foi medida usando a Escala de Avaliação Numérica, com um corte de ≥ 3 de dor, a incapacidade funcional com 
o questionário de Roland Morris, qualidade da dor com o questionário McGill, e qualidade de vida foi avaliada usando o 
questionário de qualidade de vida SF-36 nos domínios físico e emocionais. O nível de significância para todos os testes 
foi de α<0,05. Resultados. Houve diferença estatisticamente significativa, mas baixa associação entre cinesiofobia e 
intensidade da dor (r= 0,187, p= 0,031), a qualidade da dor (sensorial, r= 0,266, p= 0,002 e afetiva, r= -0,174, p= 0,046), 
incapacidade funcional (r= 0,399, p= 0,000) e qualidade de vida (emocional = -0,414, p= 0,000). Conclusão. Cinesio-
fobia é um fator importante para ser avaliado em pacientes com dor lombar crônica não específica. Neste estudo, os 
resultados sugerem que as correlações entre cinesiofobia, intensidade da dor, incapacidade funcional e qualidade de 
vida são estatisticamente significativas, porém, apresentaram baixa correlação.
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