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Introducao: A síndrome de dor lombar crônica (SDLC), pela etiologia multifatorial, é influenciada tanto por variáveis físicas quanto
psicossociais. Embora os pacientes com SDLC modifiquem os padrões de marcha por conta do quadro álgico, pouco se sabe da
contribuição da percepção de humor na magnitude da dor durante atividades funcionais.

Objetivos: Avaliar o efeito da classificação etiológica da SDLC, da intensidade do esforço durante a caminhada em esteira e da
percepção do estado de humor sobre a magnitude da dor em pacientes lombálgicos.

Método: Estudo observacional transversal. A amostra foi composta por 26 voluntários de ambos os sexos, sedentários e com idade entre
25 e 59 anos. Além do grupo controle (GC/ n=8), fez-se a divisão dos lombálgicos por critérios baseados nos sinais e sintomas em grupo
de dor lombar específica (GE/ n=9), e grupo de dor lombar inespecífica (GI/ n=9). Mediu-se a intensidade da dor pela escala visual
analógica (EVA), e a percepção de humor pela Escala de Humor de Brunel (BRUMS) nas dimensões de tensão, estado depressivo, raiva,
fadiga, vigor e confusão mental. Os dados foram coletados inicialmente no repouso e ao final de cada um dos três blocos de cinco
minutos de caminhada em esteira rolante nas seguintes velocidades: a) preferida (VP); b) 5% abaixo da VP; c) 5% acima da VP. Para
análise estatística foram utilizados os Modelos Lineares Generalizados (GLMMS) com nível de significância de 5%.

Resultados: Observou-se que a intensidade dolorosa foi significativamente menor no GC comparada aos outros dois grupos, e não
houve diferença estatística entre GE e GI. Também não se observaram diferenças estatísticas na magnitude da dor nas comparações entre
as diferentes intensidades de caminhada e nas comparações com o repouso. A magnitude da dor, relacionada com o estado depressivo e
com o vigor, foi significativamente mais alta tanto no GE quanto no GI em relação ao GC.

Conclusão: Ambos os grupos de lombálgicos apresentaram maior magnitude dolorosa em relação ao controle, mas não houve diferença
entre eles. Tanto o estado depressivo quanto o vigor contribuíram para o aumento na magnitude da dor nos lombálgicos. A intensidade
da caminhada não afetou a magnitude da dor. "
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