
Introdução 

Não houve significância estatística entre a cinesiofobia e o

equilíbrio dinâmico nesse estudo.

Conclusão

Foram incluídos indivíduos de 18 a 50 anos, que possuíam quadro de dor lombar a mais de 12 semanas. Foi feita a leitura e assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo comitê de ética da FCE/UnB e os participantes foram submetidos a anamnese e

avalição física. Foram utilizados o Y-Balance Test (YBT) e a escala Tampa de cinesiofobia. Os dados foram analisados descritivamente, em

programa estatístico (SPSS versão 25.0). A correlação foi analisada pelo teste de Pearson. Na correlação, os valores de r foram: pequeno (≤0,25),

baixo (0,26-0,49), moderado (0,50-0,69), alto (0,70-0,89) e muito alto (>0,90). Foi utilizada a medida de variância compartilhada (r2, em %). A

significância foi de 5% (P<0,05).

Método

O MEDO DE SE MOVIMENTAR TEM RELAÇÃO COM O 

EQUILÍBRIO DINÂMICO EM INDIVÍDUOS COM DOR 

LOMBAR CRÔNICA NÃO-ESPECÍFICA?

Marina Cardoso de Melo Silva ¹,²*; Caroline Ribeiro Tottoli ²,³; Thaís Dias Ribeiro ¹,²; Daiane Vieira de Barros ¹,²; Yara 

Andrade Marques ²,³; Rodrigo Luiz Carregaro ¹,²,³.

1.Curso de Fisioterapia, Universidade de Brasília (UnB), Campus UnB Ceilândia;

2.Núcleo de Evidências e Tecnologias em Saúde (NETecS), Campus UnB Ceilândia;

3.Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabiliação (PPGCR), Campus UnB Ceilândia.

* e-mail: marina.cms@aluno.unb.br

Estudamos 32 indivíduos; 22 mulheres e 10 homens. Na

cinesiofobia, o score médio foi de 43,4 ± 8,5, sendo o masculino de

45 ± 8,1, e o feminino de 42,68 ± 9,0. Quanto ao equilíbrio, o

escore médio do membro direito foi 55,3 ± 12,7 e do membro

esquerdo foi 58,2 ± 11,2; as mulheres obtiveram score maior à

direita e os homens, score maior à esquerda. Observou-se uma

correlação moderada entre a idade e o índice de massa corporal e

alta correlação entre o YBT à direita e à esquerda. Os demais dados

não obtiveram significância. A correlação entre o score de

cinesiofobia com o YBT, tanto à direita quanto à esquerda, foram

baixos, sendo o valor de r à direita igual a -0,302 e à esquerda -

0,275.
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Agradecimentos

A lombalgia é uma condição clínica definida como dor na região lombar ou sacral. A classificação depende da duração e da especificidade da dor.

Estando relacionada a cinesiofobia (medo excessivo e debilitante de se movimentar) e a alterações da propriocepção. 

O objetivo desse estudo foi de investigar a correlação entre cinesiofobia e o equilíbrio dinâmico em indivíduos acometidos por dor lombar crônica 

não-específica.

Resultados

Feminino Masculino

Média (DP) Média (DP)

Idade (anos) 35,9 (10,5) 33,2 (8,7)

IMC (Kg/m²) 25,9 (4,5) 26,3 (3,5)

Cinesiofobia (escore) 42,7 (9,0) 45 (8,07)

Comprimento MID (cm) 85,04 (4,2) 90,6 (4,3)

Comprimento MIE (cm) 85,7 (3,8) 91,4 (4,5)

YBT composto D (cm) 55,9 (14,3) 53,7 (9,5)

YBT composto E (cm) 57,7 (12,5) 59,2 (8,9)

Dados descritivos. IMC: índice de massa corporal; cm: centímetros; Kg/m²: quilograma

divido pela altura ao quadrado; DP: desvio padrão; YBT D: Y-Balance Test a direita; YBT

E: Y-Balance Test a esquerda.

Figura 1. Correlação entre cinesiofobia e YBT E: Y-Balance Test a 

esquerda

Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo, estratificado por 

gênero

Figura 2 Correlação entre cinesiofobia e YBT D: Y-Balance Test a 

direita.
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