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Introdução. A caminhada é uma forma simples e acessível de atividade física. Tem sido mostrado que caminhar pode 

reduzir em 14% o risco de dor na coluna. Embora estudo recente tenha observado que a caminhada está 

negativamente associada com a prevalência de dor lombar, não está claro qual a relação da caminhada com outros 

aspectos que os indivíduos com dor lombar apresentam. Objetivo. Verificar se há relação entre caminhada, dor, 

aspectos funcionais e aspectos psicossociais de indivíduos com dor lombar crônica. Método. Os dados deste estudo 

transversal fazem parte de um ensaio clínico randomizado e foram coletados no Hospital Universitário/UFS, de out/2017 

a mar/2018, após aprovação do Comitê de Ética (CAAE 73756917.5.0000.5546). Pacientes com dor lombar há pelo 

menos 3 meses, com idade de 18 a 65 anos e que estavam procurando atendimento fisioterapêutico foram recrutados 

através de divulgação local e em redes sociais. A intensidade da dor foi avaliada pela Escala Numérica da Dor. Os 

aspectos funcionais foram avaliados através da função auto relatada (Specific Patient Function Scale) e incapacidade 

(Roland Morris Disability Questionnaire). Para avaliação dos aspectos psicossociais foram considerados depressão e 

ansiedade (através de perguntas simples validadas) e catastrofização da dor (Pain Catastrophizing Scale). A caminhada 

foi avaliada através de dois itens do Questionário Internacional de Atividade Física (do inglês, IPAQ) calculando o tempo 

total de caminhada (frequência de caminhada semanal [dias/semana] vezes duração [minutos/dia]). Regressão logística 

binária foi utilizada para verificar a influência das variáveis no desfecho (tempo total de caminhada). Foi utilizado relação 

inversa para interpretação dos resultados da regressão. Todas análises foram feitas através do software SPSS V.22.0. 

Resultados. De um total de 105 pacientes, 77 foram elegíveis para participar do estudo. Não foi observada nenhuma 

interação significativa entre caminhada e intensidade da dor (OR 1,00; IC95% 0,38 – 2,63, p=0,99), função (OR 0,72; 

IC95% 0,27 – 1,87, p=0.50), incapacidade (OR 0,80; IC95% 0,29 – 2,22, p=0,68), depressão (OR 1,48; IC95% 0,57 – 

3,85, p=0,41) ou catastrofização da dor (OR 1,31; IC95% 0,50 – 3,39, p=0,57). Foi observado uma relação significativa 

entre caminhada e ansiedade. Os indivíduos que se sentem ansiosos tem 4 vezes mais chance de caminharem menos 

(OR 0,23; IC95% 0,06 – 0,82, p=0.02). Conclusão. Dor, função auto relatada, incapacidade, depressão e catastrofização 



da dor não estão relacionados com o tempo de caminhada. A ansiedade aumenta a chance de os indivíduos com dor 

lombar crônica caminharem menos. 

Descritores: Fisioterapia; exercício; dor crônica.


