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“A efetividade do me?todo Pilates no tratamento da lombalgia cro?nica 
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A lombalgia e&#769; considerada um problema de sau&#769;de pu&#769;blica, pois atinge grande parte da 

populac&#807;a&#771;o, a maioria em sua fase economicamente ativa, gerando gastos e problemas de cunho 

econo&#770;mico, biolo&#769;gico e social. Devido a&#768; sua etiologia multifatorial, seu tratamento deve ser 

abrangente, envolvendo tratamentos cinesioterape&#770;uticos e educacionais. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

efetividade do Me&#769;todo Pilates, comparado ao programa “Escola de Coluna” no tratamento da lombalgia 

cro&#770;nica inespeci&#769;fica. Oitenta e quatro pacientes, de ambos os ge&#770;neros, na faixa eta&#769;ria entre 

20 e 60 anos, foram previamente selecionados e randomizados em dois grupos: Grupo Pilates e Grupo Controle. Os 

pacientes foram primeiramente esclarecidos e orientados sobre os procedimentos utilizados nesta 

investigac&#807;a&#771;o, assim como seus objetivos e quais benefi&#769;cios e riscos em relac&#807;a&#771;o 

a&#768; sua sau&#769;de, em atendimento a&#768; Resoluc&#807;a&#771;o CNS e CEP, sendo aprovado pelo 

Comite&#770; de E&#769;tica em Pesquisa da Pontifi&#769;cia Universidade Cato&#769;lica de Minas Gerais (CAAE 

36579514.1.0000.5137). O Grupo Pilates realizou 16 sesso&#771;es de exerci&#769;cios do Me&#769;todo Pilates, 2 

vezes por semana durante 50 minutos cada sessa&#771;o; e o Grupo Controle assistiu a 10 palestras educativas do 

programa “Escola de Coluna”, uma vez por semana, com durac&#807;a&#771;o de 60 minutos cada palestra. 

Desfechos prima&#769;rios analisados foram: dor (escala visual nume&#769;rica), capacidade funcional 

(Questiona&#769;rio Roland Morris) e qualidade de vida (SF-36). Desfechos secunda&#769;rios analisados: flexibilidade 

(3o dedo ao solo) e qualidade do sono (i&#769;ndice de Pittsburgh). Os desfechos foram mensurados em tre&#770;s 

momentos: antes do ini&#769;cio do tratamento (T1), imediatamente apo&#769;s o te&#769;rmino do tratamento (T2) e 

2 meses apo&#769;s o te&#769;rmino do tratamento (T3). Realizou-se a ana&#769;lise por intenc&#807;a&#771;o de 

tratar pelo me&#769;todo LOCF, com intervalo de confianc&#807;a de 95% e significa&#770;ncia de 5% (p<0,05). Com 

base nos resultados obtidos, foi observado que, em curto prazo, ambas as intervenc&#807;o&#771;es devem ser 

consideradas como uma alternativa para reduzir a intensidade da dor de indivi&#769;duos com lombalgia cro&#770;nica 

inespeci&#769;fica. O me&#769;todo Pilates ainda provocou melhora da capacidade funcional, flexibilidade, sono e 

qualidade de vida dos pacientes. Ao comparar as duas intervenc&#807;o&#771;es, foi possi&#769;vel concluir que o 



me&#769;todo Pilates foi superior ao programa “Escola de Coluna” na melhora da dor, da capacidade funcional, da 

flexibilidade e de cinco domi&#769;nios de qualidade de vida: dor, aspectos fi&#769;sicos, estado geral de 

sau&#769;de, capacidade funcional e vitalidade. Assim, pode se inferir que o me&#769;todo Pilates foi efetivo no 

tratamento da lombalgia cro&#770;nica.
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