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Resumo 

Introdução: Caraterizada por degeneração e subsequente a perda de mielina em todo 
o sistema nervoso central, a esclerose múltipla (EM) é uma das doenças neurológicas 
mais comuns em adultos jovens. Entre os sintomas mais comuns estão a 
espasticidade, redução na função motora, ataxia, tremor intencional, comprometimento 
da sensibilidade, deficiências visuais, problemas com a fala e disfunção intestinal ou 
de bexiga. Os sintomas são intensamente variáveis, e o curso da doença é 
imprevisível.   Objetivo: Avaliar o método Pilates na melhora da qualidade de vida de 
portadores de EM, quanto à diminuição da fadiga e melhora no equilíbrio. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica em pesquisas publicadas a partir 
de 2012 nas bases de dados PUBMED, SCIELO, PEDro, LILACS e MEDLINE. 
Resultados/Considerações finais: Os dados apresentados a partir de dez 
pesquisas, demonstraram que o método Pilates se mostrou eficaz na diminuição da 
fadiga e melhora no equilíbrio em portadores de esclerose múltipla.  

Descritores: Esclerose Mútipla, Técnicas de Exercício e de Movimento, Fadiga. 

Abstract  

Introduction: Characterized by degeneration and subsequent loss of myelin 
throughout the central nervous system, multiple sclerosis (MS) is one of the most 
common neurological diseases in young adults. Among the most common symptoms 
are spasticity, reduce motor function, ataxia, intentional tremor, impaired sensitivity, 
visual impairments, speech problems, and bowel or bladder dysfunction. The 
symptoms are intensely variable, and the course of the disease is unpredictable. Aim: 
To evaluate the Pilates method in improving the quality of life of MS patients, in terms 
of fatigue reduction and improvement in balance. Methodology: A bibliographic review 
was carried out in researches published from 2012 on the PUBMED, SCIELO, PEDro, 
LILACS and MEDLINE databases. Results/ Final considerations: The data 
presented from ten researches, demonstrated that the Pilates method was effective in 
reducing fatigue and improving the balance in patients with multple sclerosis. 
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Introdução 

De grande incidência pelo mundo, a esclerose múltipla (EM) é uma 

doença crônica de caráter inflamatório e degenerativo do sistema nervoso 

central (SNC), caracterizada por episódios repetidos de disfunção neurológica 

com remissão variável, que acomete, preferencialmente, adultos jovens 1,2,3,4,5. 

No Brasil, a maior incidência da doença é no Sul e Sudeste, tendo uma 

prevalência, respectivamente, de 14 a 27 para 100.000 habitantes, e de 12 a 

18 casos por 100.000 habitantes6,7. Na região centro-oeste a prevalência varia 

desde 4,41 até 19 para 100.000 habitantes8.  

Com diferentes hipóteses patogênicas, a mais aceita é de que a EM seja 

advinda de uma determinada predisposição genética e um fator ambiental 

desconhecido, que ocasionam lesões imunes 9,10,11,12. As lesões ocorrem por 

conta da destruição da bainha de mielina dos neurônios, levando a uma 

deficiência na condução motora9,12. É uma doença autoimune em que as 

células T ativadas, atravessam a barreira hemato-encefálica para iniciar uma 

resposta inflamatória, que conduz a desmielinização e lesão axonal1,2,9,13. Os 

mecanismos responsáveis pela iniciação da doença ainda são desconhecidos.  

Os tipos básicos da esclerose múltipla são definidos como surto-

remissão, que é caracterizado por surtos que duram dias e/ou semanas, e que 

em seguida desaparecem, progressiva primária, que é caracterizada por 

progressão de comprometimento desde seu aparecimento, sem quaisquer 

estágios ou remissões óbvias, progressiva secundária, que se manifesta 

inicialmente como surto-remissiva e mais tarde se torna progressiva; e a 

progressiva recorrente, que mostra a progressão clara de incapacidade desde 

a manifestação da doença, mas com recorrência distinta e aguda, que poderá, 

ou não, apresentar alguma recuperação após o episódio agudo14.  

Portadores de esclerose múltipla apresentam sintomas iniciais comuns 

que compreendem a alterações piramidais, sensitivas e cerebelares, que são 

conhecidas como sinais maiores, e manifestações visuais e esfincterianas, 

chamadas de menores. Os sinais piramidais englobam fraqueza, espasticidade 

e sinais de liberação piramidal. As alterações cerebelares são divididas em 



comprometimento do equilíbrio e da coordenação. Os sintomas sensitivos, são 

descritos parestesias como formigamento ou adormecimento, podendo estar 

acompanhadas de hipoestesia superficial e profunda em um ou mais 

membros15.A fadiga, que pode significar menor tolerância às atividades diárias 

ou ser até mesmo um sintoma vago e pouco caracterizado, é uma queixa muito 

comum e pode ser o sintoma mais limitante, relatada em até 87% dos 

pacientes, e piora com a presença de alterações piramidais16.  

Por acometer vias motoras, a EM está associada à redução da força 

muscular incluindo os músculos respiratórios, sendo reconhecida como a 

principal causa de morbidade e mortalidade em portadores de EM avançada17. 

O sinal de Lhermite também pode estar presente com frequência, indicando 

lesão na coluna posterior da medula espinhal18.  

Como a evolução da doença, gravidade e sintomas, não são uniformes, 

pode manifestar inicialmente de forma agressiva, progressiva ou após anos do 

diagnóstico por imagem12. Dessa forma, os critérios para estabelecer o 

diagnóstico da EM são principalmente clínicos, baseando na evidência de duas 

ou mais lesões distintas no SNC, de sintomas e sinais que apareceram em 

episódios distintos, ou progressivos e através de diagnósticos diferenciais19. Os 

exames de imagem e laboratoriais auxiliam no diagnóstico, por permitir 

evidenciar a existência de processos inflamatórios no líquor e lesões estruturais 

no SNC20.  

 Quanto ao tratamento, imunomoduladores têm demonstrado um bom 

resultado, reduzindo o aparecimento de novas lesões e diminuindo a 

frequência de surtos e a progressão na forma remitente recorrente, e o 

acúmulo de incapacidade na evolução da doença21. Além disso, os tratamentos 

fisioterapêuticos já são recomendados sendo um tipo não invasivo de tratar 

portadores de EM, apresentando resultados positivos quanto à movimentação 

física e melhora na qualidade de vida 22,23.   

Os fisioterapeutas devem atuar em todos os níveis, recuperando a 

funcionalidade dos indivíduos com EM e prevenindo disfunções cinético-

funcionais, visando a promoção a saúde do paciente23. A atuação na fase 

aguda e na fase remissiva, requer exercícios praticados, respectivamente, mais 



passivos, com pausas de recuperação maiores, a fim de manter as amplitudes 

de movimento e exercícios ativos mais intensos, com pausas de recuperação 

intercaladas, de modo que não ocorra fadiga24. 

  Nessa perspectiva, o método Pilates consiste em um método de 

exercício que integra corpo e mente através da estabilização do centro de 

força, flexibilidade, controle muscular, postura e respiração. Os exercícios 

envolvem contrações isométricas e isotônicas, com ressalto na atividade do 

power house, conhecido como o centro de força, que corresponde à região que 

compreende os grupos musculares de suporte entre áreas da cintura pélvica e 

escapular, as quais são encarregados pela estabilização estática e dinâmica do 

corpo25. 

 Desse modo, esta revisão de literatura foi desenvolvida com o objetivo 

de verificar a utilização do método Pilates na melhora da qualidade de vida em 

portadores de EM.  

Metodologia 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica na busca de artigos que abordassem 

o método Pilates no auxílio da esclerose múltipla. Para a seleção dos artigos 

foram utilizadas, em inglês e português, as palavras-chave: esclerose múltipla 

(multiple sclerosis), Pilates (Pilates) e método Pilates (Pilates method).  As 

bases de dados eletrônicos utilizadas foram a PUBMED (United States National 

Library of Medicine), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), PEDro 

(Physiotherapy Evidence Database) e LILACS (Latin American and Caribbean 

Health Science Literature). Artigos publicados antes de 2012 foram 

desconsiderados deste trabalho. 

Os artigos adotados para a revisão foram aqueles randomizados 

transversais, de coorte, de casos e controles, e estudo de prevalência, que 

apresentavam o método Pilates na melhora do equilíbrio e diminuição da 

fadiga, resultando numa melhor qualidade de vida em portadores de esclerose 

múltipla. A pré-seleção dos artigos foi realizada por meio da leitura do título e 



do resumo/abstract, e posteriormente a leitura na íntegra, deduzindo se o 

mesmo atendia ou não aos critérios relacionados acima.  

Resultados 

Foram encontrados, a partir das palavras-chave, quarenta e dois (n=42) 

artigos condizentes com o tema proposto deste trabalho sendo: doze (n=12) da 

PUBMED, oito (n=8) da MEDLINE, dezesseis (n=16) da LILACS e nove (9) da 

PEDro. Quanto à base de dados da SCIELO, não foram encontrados artigos. 

Ao final das análises, nove (n=9) trabalhos foram selecionados para a 

revisão bibliográfica e organizados em um quadro contendo referência, título do 

artigo, objetivo do trabalho e conclusão (Quadro 1). 

Quadro 1: Resultado da busca de artigos relacionados à aplicação do método Pilates em portadores de 

esclerose múltipla. 

Referência Título  Objetivo Conclusão 

Bulguroglu  

et al, 2017 

The effects of Mat 

Pilates and Reformer 

Pilates in patients with 

Multiple Sclerosis: A 

randomized controlled 

study. 

Analisar e comparar os efeitos 

dos métodos Mat e Reformer 

Pilates em pacientes com 

esclerose múltipla (EM). 

Os pacientes com EM viram benefícios 

similares nos métodos Reformer Pilates e 

Mat Pilates, tendo melhoria no equilíbrio, 

mobilidade funcional, estabilidade do 

núcleo e fadiga. 

Kara  

et al, 2017 

Different types of 

exercise in Multiple 

Sclerosis: Aerobic 

exercise or Pilates, a 

single-blind clinical 

study. 

Examinar os efeitos dos 

exercícios aeróbicos e de Pilates 

sobre a cognição, desempenho 

físico, equilíbrio, depressão e 

fadiga em pacientes com 

esclerose múltipla recorrente-

remitente, em comparação com 

controles saudáveis. 

Tanto o exercício aeróbico e os clínicos 

de Pilates revelaram mudanças 

moderadas nos níveis de desempenho 

físico, cognitivo, equilíbrio, depressão e 

fadiga em pacientes com EM. 

Soysal 

et al, 2016 

Effects of Pilates 

exercises on sensory 

interaction, postural 

control and fatigue in 

patients with multiple 

sclerosis. 

Examinar o efeito de exercícios 

clínicos modificados de Pilates 

sobre interação e equilíbrio 

sensorial, controle postural e 

fadiga em pwMS. 

 O Pilates é eficaz para melhorar a 

interação sensorial e diminuir a fadiga, e 

pode ser aplicado com segurança em 

pwMS ambulatórios. 

Küçük  

et al, 2016 

Improvements in 

cognition, quality of life, 

and physical 

performance with clinical 

Pilates in multiple 

sclerosis: a randomized 

controlled trial. 

Determinar os efeitos do Pilates 

clínico em pacientes com 

esclerose múltipla 

O Pilates clínico melhorou as funções 

cognitivas e a qualidade de vida em 

comparação com o exercício tradicional 

no tratamento da esclerose múltipla. 

    

Kalron  

et al, 2017 

Pilates exercise training 

vs. Physical therapy for 

improving walking and 

balance in people with 

multiple sclerosis: a 

Avaliar os efeitos do Pilates e o 

equilíbrio em pessoas com 

esclerose múltipla e comparar 

esta abordagem com sessões 

Pilates é uma opção de tratamento 

possível para pessoas com esclerose 

múltipla, a fim de melhorar o equilíbrio.  



randomized controlled 

trial.  

de fisioterapia convencional.  

Fox 

 et al, 2016 

Effects of Pilates-based 

core stability training in 

ambulant people with 

Multiple Sclerosis: 

multicenter, assessor-

blinded, randomized 

controlled trial.  

Comparar os efeitos de 12 

semanas de exercícios de 

Pilates no equilíbrio e 

mobilidade e comparar 

exercícios padronizados com 

relaxamento e com os exercícios 

padronizados. 

Não houve melhora significativamente 

após 12 semanas de exercícios de 

Pilates, em pacientes com EM.  

Linden 

 et al, 2014 

Pilates for people with 

multiple sclerosis who 

use a wheelchair: 

feasibility, efficacy and 

participant experiences. 

Explorar a viabilidade, eficácia e 

as experiências dos 

participantes de um programa 

de Pilates para pessoas com 

esclerose múltipla (pwMS) que 

usam cadeira de rodas. 

O Pilates pareceu ser eficaz em melhorar 

a postura e a diminuir a dor, em usuários 

de cadeira de rodas com esclerose 

múltipla.  

Guclu-Gunduz  

et al,2014 

The effects of Pilates on 

balance, mobility and 

strength in patients with 

multiple sclerosis. 

Investigar os efeitos do Pilates 

no equilíbrio, mobilidade e força 

em pacientes ambulatoriais com 

esclerose múltipla.  

O treinamento de Pilates pode 

desenvolver equilíbrio, mobilidade e força 

muscular de pacientes com EM.  

Marandi 

et al,2013 

A comparison of 12 

weeks of Pilates and 

aquatic training on the 

dynamic balance of 

women with multiple 

sclerosis. 

Compreender o efeito de 

exercícios de Pilates e 

treinamento aquático por um 

período de 12 semanas sobre o 

equilíbrio dinâmico de pacientes 

com EM.  

Os exercícios de Pilates e treinamento 

aquático, aumentou o equilíbrio dinâmico 

dos pacientes com esclerose múltipla.  

EM= Esclerose múltipla. 

 

Discussão 

 O déficit de equilíbrio postural e a perda do equilíbrio com as quedas sofridas 

são, frequentemente, a queixa inicial da esclerose múltipla, e estão entre os sintomas 

mais incapacitantes afetando cerca de 75% dos pacientes durante o curso da doença, 

interferindo na independência funcional e reduzindo atividades de vida diárias e 

participações sociais3.  

Um estudo realizado por Guclu-Gunduz et al (2014), dividiram 26 pessoas, com 

EM, em dois grupos experimentais, o grupo Pilates e o grupo controle. O primeiro 

grupo foi submetido a exercícios de Pilates e o segundo realizou apenas exercícios de 

respiração abdominal. O equilíbrio e a mobilidade foram medidos com a escala Berg 

Balance Scale e Timed Up e Go Test, e apresentam resultados positivos quanto ao 

grupo Pilates, no qual os participantes apresentaram melhora quanto ao equilíbrio, 

mobilidade e força muscular, enquanto o grupo controle não apresentou melhoras 

significativas, sendo sugerido que tal prática é adequada a pacientes com EM26. 

Küçük et al (2016) também encontraram diferenças relevantes entre o grupo 

Pilates, e o grupo controle. O estudo contou com 37 portadores de esclerose múltipla. 



O grupo Pilates foi submetido a exercícios de aquecimento do Pilates sendo: 

Cleópatra, alongamento do peito, o soldado de brinquedo, padrões de facilitação 

neuromuscular proprioceptiva da extremidade superior, e rolagem para baixo. Além 

desses, foram realizados exercícios de esteira de Pilates em cinco posições diferentes 

sendo na posição supina (alongamento de uma perna, centenas, alongamento da 

perna dupla, a tesoura, ponte do ombro, preparação oblíqua e torção do quadril), 

posição deitada de levantamento inferior (chute lateral, abertura dos braços, 

levantamento inferior, levantamento das pernas e a curva lateral), decúbito ventral 

(mergulho do cisne, chute de uma perna, natação, preparativos do AVE, ato da mama 

e a cobra), posição sentada (meio roll back e roll up oblíquo), e a posição ajoelhada 

(natação). O grupo controle foi submetido apenas a exercícios tradicionais que incluía 

exercícios de força, equilíbrio e coordenação. A Berg Balance Scale (BBS), utilizada 

para avaliar o equilíbrio estático e dinâmico, apresentou diferenças significativamente, 

estatisticamente com p<0,05, entre o grupo Pilates e o grupo controle, enfatizando a 

eficácia do Pilates na melhora do equilíbrio em pacientes com EM27. 

No que se refere ao Pilates, Bulguroglu et al (2017), comparam os efeitos do 

método Mat e Reformer Pilates em 38 pacientes com EM os quais foram divididos 

aleatoriamente em 3 grupos sendo, respectivamente, Mat Pilates, Reformer Pilates e 

grupo controle. Os dois primeiros grupos receberam exercícios de Pilates durante 8 

semanas, 2 vezes por semana, e o grupo controle realizou exercícios de respiração e 

relaxamento. Os resultados apresentaram eficácia quanto ao método Mat Pilates e 

Reformer Pilates, o qual pôde-se visualizar melhora no equilíbrio, mobilidade funcional, 

estabilidade do núcleo, diminuição na fadiga, e maior força dos músculos flexores do 

tronco28. 

A capacidade para manter o equilíbrio durante os movimentos realizados em 

posição sentada ou bípede é essencial para o funcionamento eficaz das atividades 

cotidianas. Dessa forma, Linden et al (2014), também relataram uma melhora no 

equilíbrio quanto a estabilidade e a postura sentada dos pacientes cadeirantes com 

EM. O trabalho contou com 15 participantes os quais foram submetidos a exercícios 

de Pilates, e avaliados quanto à postura, dor na escala visual analógica, fadiga, 

progressão máxima do centro de pressão ao inclinar-se lateralmente e o impacto da 

EM. Além das análises estatísticas, os participantes descreveram os benefícios físicos, 

funcionais, psicológicos e sociais, decorrentes da participação da pesquisa, 

aumentando a confiança nas atividades diárias a serem realizadas29. 

Homólogo as conclusões acima, Kalron et al (2017) analisaram 45 pessoas 

com EM as quais receberam 12 sessões, uma por semana, de treinamento Pilates e 



fisioterapia padronizada em nível ambulatorial. Os testes funcionais incluíram o Time 

Up and Go Test, o teste de caminhada de 2 e 6 minutos, o Functional Reach Test, 

Berg Balance Scale e o teste de quatro quadrados. O procedimento também concluiu 

que o Pilates foi uma opção de tratamento possível as pessoas com EM, melhorando 

o equilíbrio e a capacidade de caminhar, ao contrário da fisioterapia padronizada, a 

qual não foi possível observar melhoras significativas30.  

Em consonância com a pesquisa supracitada, Marandi et al (2013), realizaram 

um ensaio clínico com 12 semanas avaliando o equilíbrio dinâmico, realizando 

exercícios de Pilates e treinamento aquático em 57 mulheres com EM, com um índice 

de incapacidade (EDSS) menos de 4,5. O grupo de exercícios com treinamento 

aquático incluiu série de atividades aquáticas com três sessões por semana e tendo 

uma hora por sessão. Cada sessão era constituída por 10 minutos de caminhada na 

água, seguidos de atividades de alongamento, força e resistência, e nos 10 minutos 

finais de cada sessão, houve movimentos de resfriamento e equilíbrio. O grupo de 

exercícios de Pilates conteve a mesma carga horária e quantidade de sessões que o 

grupo anterior. Nos 10 primeiros minutos houve movimentos simples de alongamento, 

seguidos de exercícios de força, coordenação nervosa muscular e movimentos de 

equilíbrio. No final do estudo, pôde-se comprovar que ambos os grupos resultaram 

melhora no equilíbrio dinâmico nas mulheres portadoras de EM31.  

Em contrapartida aos resultados apresentados, Fox et al (2016) constituíram 

um grupo de 94 portadores de EM sendo divididos em um grupo Pilates e um grupo 

padronizado, que receberam exercícios, respectivamente, de Pilates e de 

relaxamento, por 12 semanas. Após o tempo determinado não se observou melhoras 

significativas quanto ao equilíbrio e caminhada em ambos os grupos32.  

Atualmente se sabe que o controle do equilíbrio depende de uma integração 

complexa de diversos processos sensoriomotores, sendo necessárias as informações 

fornecidas pelos sistemas visual, somatossensorial sensibilidade superficial e 

profunda, vestibular, orientação gravitacional, e a adequada integração dessas 

informações no sistema nervoso central33. 

Outro sintoma frequente é a fadiga e está entre as duas maiores causas de 

desemprego em portadores de EM. Nos pacientes com EM a fadiga é definida como 

uma sensação subjetiva de perda de energia física e/ou mental, e que interfere nas 

vontades e nas atividades diárias. Ainda pouco compreendida, vários estudos estão 

sendo realizados visando elucidar os diversos aspectos desse sintoma não 

homogêneo, podendo ser confundida com depressão ou fraqueza muscular16. 



A pesquisa de Soysal et al (2016), resultou na diminuição da fadiga em 

portadores de EM, após a aplicação de exercícios de Pilates, duas vezes por semana 

por 10 semanas, em 11 pacientes com esclerose múltipla. Como controle, foi utilizado 

um grupo com 12 pessoas saudáveis que receberam treinamento físico. A fadiga foi 

avaliada pela Escala Modificada de Impacto à Fadiga. Ao final da última semana de 

concluido que o Pilates é eficaz não só na diminuição da fadiga, como também para 

melhorar a interação sensorial, podendo ser aplicado este método com segurança em 

pwMS ambulatoriais34.  

Kara et al (2017), pôde também observar mudanças moderadas nós níveis de 

desempenho físico, cognitivo, equilíbrio e fadiga em pacientes com EM. O 

delineamento experimental contou com 56 pessoas divididas em 3 grupos: grupo 

aeróbico (n=26), grupo Pilates (n=9) e grupo controle saudável (n=21).  Ambos foram 

submetidos a exercícios físicos e o desempenho foi observado pela escala de 

equilíbrio de Berg, escala de depressão de Beck, escala de impacto de fadiga, 

desempenho físico e MSFC. Como resultados, observaram diferenças significativas no 

desempenho físico no grupo Pilates. Quanto a escala de impacto de fadiga e 

depressão, não houve distinção entre o grupo aeróbico e o controle. Contudo, houve 

diferenças consideráveis entre o grupo Pilates e o grupo controle após todas as 

medidas, com exceção a depressão, e entre o grupo Pilates e aeróbico, os testes 

cognitivos se destacaram positivamente ao grupo Pilates35.  

Assim, no que concerne ao método Pilates, as pesquisas então relacionadas 

demonstraram o seu papel fundamental na melhora da qualidade de vida de 

portadores de esclerose múltipla, mas que, no entanto, é visto a necessidade de mais 

trabalhos na área, relacionando o método não só nos sintomas apresentados como 

também aos demais sintomas que caracteriza a doença.  

 

Conclusão 

 Diversos estudos estão confirmando a eficácia do método Pilates aplicado a 

pacientes com EM, melhorando não só o equilíbrio e a diminuição da fadiga, como 

também a cognição e a dor, facilitando as realizações das atividades diárias e 

estabelecendo uma melhora na qualidade de vida. Contudo, visto a complexidade da 

doença, são necessários mais estudos promovendo informações relevantes quanto a 

métodos eficazes na redução dos sintomas como a fraqueza, ataxia, dor, fadiga, 

espaticidade, dor nociceptiva. 
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