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Resumo 

Introdução: A lombalgia crônica causa importante desconforto o que compromete a 

qualidade de vida do indivíduo, é uma doença de alta incidência e de causas multifatoriais, o 

que torna difícil determinar sua origem. Esta ligada a afastamentos do trabalho e limitações 

da funcionalidade do paciente. O método Pilates se apresenta com exercícios dinâmicos e 

focados no fortalecimento do “power house”, apresenta como benefícios melhora da 

consciência corporal, equilíbrio, alongamento, elasticidade, força  entre outros. Objetivo: 

Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos do método Pilates na lombalgia crônica. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica através das plataformas de base de 

dados LILACS, SCIELO, PUBMED e artigos citados nas referências bibliográficas, de todos 

os estudos apresentados, foram selecionados 9 artigos para análise. 

Resultados/Considerações finais: A revisão concluiu que o método Pilates pode gerar 

bons resultados para melhorar os sintomas da lombalgia crônica assim como na sua 

prevenção. Também observou-se que quando é associado a outras técnicas da fisioterapia, 

pode-se obter melhores resultados para o controle da dor. 

Descritores: Lombalgia, Lombalgia Crônica, Pilates. 

Abstract  

Introduction: Chronic low back pain causes an important discomfort by disturbing the 

person life quality, it is a high incidence of multifactorial causes, that make difficult to 

determine its origin. This disease is related to work abcenses and functionability patient 

limitations. The Pilates method presents dynamic exercises, focused on “power house” 

strengthening. It improves body concience, equilibrium, stretching, elasticity, strength and 

others. Objective: This report aims to analyze the effects  of Pilates methods against low 

back pain. Methodology: The study was developed based on the bibliographical review of 

nine specific studies selected from data basis platform LILACS, SCIELO, PUBMED and 
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articles mentioned in bibliographical references from the selected studies. Results/Final 

considerations: The review concluded that Pilates method can generate good results to 

improve the symptoms of chronic low back pain as well as its prevention. It was also 

observed that when Pilates is associated with other Physiotheraphy technics, better results in 

the control of pain can be obtained. 

Key words: Low back, Chronic low back, Pilates. 
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Introdução 

Lombalgia é uma síndrome da coluna lombar que gera uma condição de 

desconforto que pode ser moderada ou forte, na maioria das vezes causando 

rigidez. Existem controvérsias quanto ao tempo para ela tornar-se crônica, alguns 

autores defendem que pode ser considerada crônica após doze semanas outros a 

partir de seis meses.1  

A síndrome tem localização na lombar, abaixo das últimas costelas até as 

linhas glúteas inferiores, podendo ou não, irradiar para os membros inferiores. É de 

origem multifatorial e pode advir dos discos intervertebrais, das articulações 

facetárias, sacroilíacas, músculos, ossos, nervos e meninges.2 

A alta incidência da dor lombar é muito preocupante, é um problema que 

independe de classe social, econômica ou faixa etária. Pesquisas sugerem que 

cerca de 70% da população pode ser acometida.2  



3 
 

Suas causas encontram-se ligadas aos fatores como inflamações nos tecidos, 

degenerações de tecido ósseo e discos intervertebrais, neoplasias, fraqueza 

muscular, predisposição genética, sedentarismo, alterações posturais, gestação, 

obesidade, encurtamento da cadeia posterior, movimentos bruscos com rotação ou 

torção da coluna lombar entre outros.3  

Não raro a lombalgia se torna causa de doenças associadas e de limitações, 

é um problema de ordem social por estar ligada a afastamentos e impossibilidade 

para exercer funções no trabalho.4  

O tratamento da lombalgia pode ser conservador ou cirúrgico o objetivo é 

amenizar ou cessar os sintomas e devolver a funcionalidade para o paciente. Dentro 

do campo da fisioterapia podemos citar como formas de tratamentos a hidroterapia, 

Reeducação Postural Global, osteopatia, eletroterapia, cinesioterapia, acupuntura e 

entre outros o método Pilates que abordaremos em maiores detalhes neste trabalho. 

 O método Pilates se apresenta como uma prática de exercícios físicos 

dinâmicos com ares holísticos e poucas repetições tem uma tendência a melhorar a 

consciência corporal, equilíbrio de mente e corpo trazendo novas oportunidades de 

uma postura adequada além de contribuir para o físico. Joseph Hubertus Pilates 

nasceu em 1883 na Alemanha e criou o método durante a 1° guerra mundial5.  

Sabe-se que ele foi uma criança doente, sofreu com doenças pulmonares, 

raquitismo e febre reumática. Através dos estímulos dos pais, Joseph praticou vários 

esportes os quais natação, esqui e ginástica e treinava também boxe. Estudou sobre 

anatomia, Yoga, Karatê, fisiologia e medicina chinesa5. 

 Mudou-se para Inglaterra em 1912, onde se fez boxeador profissional o que 

causou sua prisão em Lancaster como estrangeiro inimigo, então Joseph usou seus 

conhecimentos sobre exercícios e obteve sucesso sobre a saúde dos presos que se 

mantiveram saudáveis mesmo com a epidemia da gripe Influenza em 1918.5 

Logo após, ele foi transferido para ilha de Man e ajudou a reabilitar os feridos 

da guerra, adaptando molas dos colchões para gerar resistência aos exercícios. Seu 

primeiro Studio de Pilates foi inaugurado em Nova York em 1923 e seus livros foram 

publicados em 1934 e 1945.5 
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 Joseph Pilates chamou seu método de “Contrologia”, justamente por existir a 

necessidade de controlar conscientemente a respiração ritmada com os movimentos 

dos exercícios corporais o que facilita a contração dos músculos transverso do 

abdômen, assoalho pélvico, multifídos e melhor ativação do diafragma através da 

expiração maior que a inspiração. É um trabalho ativo e consciente do corpo, mente 

e espírito.5  

A atividade enfatiza o fortalecimento do que chamamos de “power house” 

conhecido também como “centro de força”, que se compõe pelos músculos glúteos, 

paravertebrais lombares e abdominais sendo eles o reto abdominal, oblíquo interno 

e externo e transverso do abdômen que ficam situados entre o osso esterno e 

quadris e são responsáveis pela estabilização estática e dinâmica do corpo.3 

O método Pilates tem como objetivos promover melhora do condicionamento 

físico, flexibilidade, força, consciência corporal, postura e coordenação dos 

movimentos, beneficiando ainda a circulação cardiovascular, prevenção de lesões, 

alívio de dores crônicas entre outros, visando ajudar na qualidade de vida do 

praticante. Para conseguir alcançar os objetivos da prática deve-se ter em mente os 

seis princípios definidos e indispensáveis que são eles: concentração, controle, 

centralização, leveza, precisão e respiração.5  

O método Pilates clássico é apresentado de duas formas, uma com exercícios 

no solo, o MatPilates praticado com o uso do próprio peso do corpo e acessórios  

como discos, bolas, faixas elásticas entre outros. A outra forma é praticada nos 

aparelhos desenvolvidos exclusivamente para o método que oferecem ajuda das 

molas e polias para gerar resistência.5  

Pesquisadores afirmam que existem dez milhões de pessoas nos EUA 

praticantes de Pilates, corroborando com o fato de que a prática pode ser feita por 

diferentes públicos, com faixa etária variada, saudáveis ou não por oferecer uma 

metodologia de baixo risco e poucas contra-indicações.5 

De forma geral, os estudos sobre exercícios ativos usados para reabilitação 

da coluna lombar, trazem resultados promissores, o que objetivou a analisar os 

efeitos do método Pilates na lombalgia crônica, que já se mostrou ser uma doença 

de alta incidência no mundo industrial. 
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Metodologia 

O estudo foi desenvolvido baseado em uma revisão literária do tema 

proposto, com a pesquisa dos artigos publicados nas seguintes bases de dados: 

SCIELO, LILACS, PUBMED, além de usar também referências encontradas de 

citações dentro dos estudos selecionados para realizar o trabalho.  

As palavras chaves utilizadas foram: Método Pilates, lombalgia e lombalgia 

crônica. Objetivou-se listar como critérios de pesquisas artigos escritos na língua 

portuguesa e língua inglesa, os artigos foram selecionados de 2006 a 2017.  

Na primeira pesquisa através do SCIELO encontrou-se cinco artigos dos 

quais três foram usados, na base de dados LILACS encontrou-se dezessete artigos 

ao qual foi usado um e no PUBMED resultou em trinta e um artigos dos quais dois 

foram selecionados para o estudo.  

Assim, para concluir a pesquisa os demais artigos foram captados através de 

citações publicadas nos estudos selecionados. Foram excluídos os artigos que não 

se tratavam do tema proposto ou que não permitia acesso ao artigo completo.  

Resultados  

Os estudos selecionados para a pesquisa foram organizados por data de 

publicação na tabela 1 abaixo.  

Tabela 1. Resultados da busca de artigos relacionados aos efeitos do método Pilates na 

lombalgia crônica. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Slade, et. al, 

2006 

Determinar sobre os 

efeitos dos exercícios 

para fortalecimento da 

coluna lombar para 

pacientes com dor 

lombar crônica. 

Revisão Bibliográfica através 

de 13 ensaios controlados 

randomizados de alta 

qualidade. Os pesquisadores 

pesquisaram através do 

Cochrane Back Review 

Group e Quorum Statement. 

O fortalecimento do tronco 

foi eficaz comparado com 

nenhum exercício. Não se 

observou diferenças 

relevantes entre os 

exercícios aeróbicos e 

Mckenzie. Não ficou claro se 

os benefícios observados 

são devidos a resistência ou 

repetição. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Macedo, et. al, 

2009 

Comparar os efeitos 

da terapia manual, 

cinesioterapia na dor, 

quallidade de vida e 

incapacidade de 

pacientes com 

lombalgia. 

Foi um ensaio clinico 

composto por 40 pacientes 

com lombalgia crônica 

avaliados dor, qualidade de 

vida e incapacidade. Após a 

avaliação  foram aplicadas 

30 sessões de um programa 

de fisioterapia (manobras 

miofasciais, alongamentos, 

fortaleciemento e 

Isostreching) e após 

reavaliados. 

Verificou-se que a 

fisioterapia manual e 

cinesioterapia tiveram efeitos 

significativos na melhora da 

dor, qualidade de vida e 

incapacidade de todos os 

pacientes do estudo. 

Miyamoto, et. 

al, 2011 

Investigar sobre a 

eficácia do método 

Pilates como mínima 

intervenção na dor 

lombar crônica. 

Estudo randomizado com 86 

pacientes homens e 

mulheres foram distribuídos 

em 2 grupos. Um recebeu 

orientações e o outro às 

orientações mais os 

exercícios de Pilates e 

reavaliados. 

O trabalho concluiu que os 

exercícios de Pilates tem 

efeitos benéficos nos 

portadores de Dor Lombar 

Crônica inespecífica. 

Conceição, et 

al, 2012 

Avaliar a eficácia do 

método Pilates para 

tratar a lombalgia 

crônica. 

Relato de caso com 7 

mulheres, com lombalgia 

crônica realizaram sessões 

de Pilates 2x na semana por 

3 meses e foram avaliadas 

com os questionários 

Oswestry Low Back Pain 

Disability e escala de dor 

analógica visual. 

Todas as mulheres do 

estudo melhoraram 

significativamente a 

qualidade de vida com a 

diminuição da dor através da 

estabilização da coluna 

lombar. 

Lizier, et. al, 

2012 

Verificar os efeitos 

dos exercícios para o 

tratamento da 

lombalgia 

inespecífica. 

Revisão Bibliográfica 

descritiva abrangendo 

definição, classificação, 

incidência, mecanismos e 

exercícios para o tratamento 

da Lombalgia. 

Os exercícios terapêuticos 

para Lombalgia crônica ou 

aguda são o tratamento 

conservador mais utilizado 

em todo o mundo. 

Faria, et. al,  

2013 

 

Avaliar os efeitos do 

método Pilates para 

dor lombar crônica 

inespecífica. 

Revisão bibliográfica através 

das bases de dados 

PUBMED, LILACS E 

SCIELO. 

Os resultados demonstraram 

que Pilates é eficaz para o 

tratamento da dor lombar 

crônica inespecífica. 
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Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Assis, et. al, 

2014 

Identificar os 

benefícios da pratica 

de Pilates dos 

portadores de 

lombalgia crônica. 

Revisão bibliográfica através 

da base de dados Pubmed e 

Bireme, resultando em 8 

artigos pertinentes ao 

assunto, usados para o 

desenvolvimento do estudo. 

Resultados positivos na 

estabilidade lombo-pélvica e 

redução da dor. 

Arins, et. al, 

2016 

Avaliar os efeitos de 

um programa de 

tratamento para dor 

lombar crônica 

baseado nos 

princípios da 

estabilidade 

segmentar. 

Estudo pré-experimental 

com 16 sessões de 

exercícios de estabilização 

segmentar, 2 vezes por 

semana por 2 meses com 25 

pacientes com dor lombar 

crônica, homens e mulheres, 

com idade média de 50,5 

anos. 

Todos os pacientes foram 

beneficiados com os 

exercícios. 

Discussão 

 Assis et. al2, relatam que exercícios ativos, direcionados para o trabalho dos 

músculos profundos do tronco, transverso do abdômen e multífidos, permitem 

redução da dor e das limitações causadas pela lombalgia crônica, favorecendo 

também a prevenção de novas recidivas, o que coloca o método Pilates como 

benéfico no tratamento da lombalgia por exercer a ativação de todos os músculos 

envolvidos e citados. Citam ainda que o tratamento da lombalgia baseados em 

funcionalidade e estabilização muscular e mostram ter eficácia até três anos após a 

prática, favorecendo indiretamente o método Pilates. 

 A pesquisa de Martins e Cunha5 sobre os benefícios e aplicações do método 

Pilates na fisioterapia, mostrou que a prática é simples, tem poucos riscos e contra-

indicações porque é realizada respeitando as habilidades físicas de cada um, 

podendo abranger grupos especiais como idosos, gestantes, atletas e também pode 

ser usado na reabilitação. 

Em um recente estudo de Assis et. al2, sobre os efeitos do método Pilates no 

tratamento da lombalgia crônica os autores concluíram que o método apresentou 

bons resultados na estabilidade lombo-pélvica e diminuição da dor através do 
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alongamento e fortalecimento da musculatura desejada e ao baixo impacto dos 

exercícios. Martins e Cunha5 concluem que o método é seguro, eficaz e acessível 

para a reabiltação.  

Faria e Faria1 concluíram em sua revisão literária que o método Pilates é um 

recurso terapêutico eficaz na melhora da dor lombar crônica inespecífica porque tem 

poucas contra-indicações e permite ganho de força, resistência, flexibilidade e 

amplitude de movimento, estabiliza os músculos da região lombar e ainda orienta a 

postura, contribuindo para qualidade de vida concordando com o estudo de caso 

controlado de Miyamoto et al6 que verificaram a eficácia dos exercícios  de pilates 

nos pacientes com lombalgia crônica. Foram 86 pacientes sedentários de ambos os 

sexos entre 18 e 60 anos divididos em dois grupos, o primeiro grupo recebeu 

orientações e no segundo as orientações e mais os exercícios. Seus resultados 

foram positivos a favor do método Pilates para controle da Lombalgia Crônica. 

Conceição e Mergener9 realizaram um estudo com sete mulheres 

diagnosticadas com lombalgia crônica usando o método Pilates com nível básico e 

intermediário e constataram que obtiveram diminuição no quadro de dor e melhora 

na qualidade de vida após três meses de tratamento através da estabilização do 

tronco e consequentemente da coluna lombar que o método proporciona 

corroborando com a conclusão do estudo de Slade e Keating8 sobre os efeitos dos 

exercícios para estabilização da coluna lombar que concluíram que o fortalecimento 

do tronco é eficaz com exercícios e conseqüentemente ajudam na estabilidade da 

coluna lombar.  

Faria e Faria1 citam em seu estudo que o método Pilates tem resultados 

parecidos a outras técnicas convencionais no controle da lombalgia crônica  

confirmando o estudo de Arins et. al7  sobre a técnica da cinesioterapia conhecida 

por “estabilização segmentar” com 25 pacientes apresentando dor lombar crônica, 

os resultados foram favoráveis a redução da dor e capacidade funcional.  

Macedo e Brigano4  analisaram 40 pacientes com lombalgia crônica que foram 

submetidos à avaliação de dor, qualidade de vida e incapacidade. Esses 

participaram de 30 sessões de fisioterapia com procedimentos de terapia manual, 

exercícios de alongamentos e fortalecimentos, Isostretching e exercícios com bolas 

suíça e após foram reavaliados. Os resultados foram satisfatórios mostrando que a 
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agregação de métodos beneficia o tratamento de pacientes com dor lombar crônica 

concordando com Lizier et. al3 que citam em seu trabalho que a agregação de 

técnicas e a abordagem por uma equipe podem ajudar o paciente com lombalgia 

crônica. 

Conclusão  

Após a verificação dos estudos selecionados, conclui-se que o método Pilates 

pode produzir bons resultados para melhorar os sintomas da lombalgia, através da 

reorganização da função dos músculos envolvidos com os desequilíbrios da região, 

o que promove a estabilidade do tronco e lombar, permitindo o retorno às atividades, 

beneficiando a qualidade de vida e prevenindo novas recidivas.  

Observou-se também que quando o método em questão é associado a outras 

técnicas da fisioterapia, pode-se obter resultados melhores e mais rápidos para o 

controle da dor.  

Conclui-se ainda que exercícios terapêuticos focados para tratar lombalgia 

têm resultados semelhantes. 
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