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RESUMO 

Introdução: O método Pilates tem sido indicado para o tratamento de dor lombar 

crônica, mostrando-se eficaz para a melhora da dor e funcionalidade. No entanto, 

não há estudos que mensurem o efeito imediato do método Pilates na intensidade 

da dor após cada sessão de tratamento e que avaliem se a frequência semanal da 

realização dos exercícios pode acelerar a melhora dos sintomas de pacientes com 

dor lombar crônica não específica. Objetivo: Analisar os efeitos imediatos do 

método Pilates na intensidade da dor e o número de semanas necessárias para 

diminuir a intensidade da dor em 50% em diferentes frequências semanais. 

Métodos: Foram avaliados 222 pacientes com dor lombar crônica não específica, 

incluídos em um estudo controlado aleatorizado que investigou a efetividade do 

método Pilates com diferentes frequências semanais (1, 2 ou 3 vezes por semana) 

no tratamento da dor lombar crônica não específica. Para avaliação da dor diária foi 

utilizada a Escala Numérica de Dor antes e após cada sessão de tratamento. Para 

interpretação dos dados, foi realizada uma análise descritiva da intensidade da dor 

antes e após cada sessão, bem como da redução da intensidade da dor após cada 

sessão de tratamento. Além disso, foi realizada uma análise de sobrevivência pelo 

método Kaplan-Meier para quantificar o número de semanas necessárias para 

diminuir a intensidade da dor em 50%, e as diferentes frequências semanais foram 

comparadas usando o long-rank test. Resultados: Houve uma melhora da dor 

imediatamente após as sessões em todos os grupos de tratamento baseado no 

método Pilates. Além disso, a maioria dos pacientes apresentou uma redução da 

intensidade da dor em 50% após a primeira semana de tratamento em todos os 

grupos, sendo 71,6% dos pacientes no grupo Pilates 1, e 64,9% dos pacientes nos 

grupos Pilates 2 e 3. Porém, não houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos (p>0,05). Conclusão: Apesar de haver uma redução imediata da dor após 

a realização dos exercícios, as diferentes frequências semanais do método Pilates 

parecem não influenciar na velocidade de melhora dos sintomas de pacientes com 

dor lombar crônica não específica. Estes resultados podem auxiliar na decisão 

clínica, já que uma frequência semanal menor pode acarretar em baixo custo com 

relação ao tratamento para esta condição de saúde. 



 

 

 INTRODUÇÃO 

A dor lombar é descrita como dor ou desconforto localizado entre as margens 

costais das últimas costelas e as pregas glúteas, com ou sem dor irradiada para 

membros inferiores. A dor lombar pode ser classificada de acordo com a duração dos 

sintomas, como aguda (os sintomas persistem por seis semanas), subaguda (de seis a 

12 semanas) e crônica (por mais de 12 semanas)1. A dor lombar não específica baseia-

se na exclusão de pacientes com patologias graves associadas (como por exemplo 

fraturas, osteoporose, tumores, processos inflamatórios, espondilite anquilosante) e 

com compressão de raiz nervosa, portanto, não há causas predisponentes à dor2.  

Estudos sobre prognóstico mostram que pacientes com dor lombar crônica 

apresentam melhora da dor em seis semanas do início dos sintomas e espera-se que 

obtenham níveis baixos de dor e incapacidade moderada em 12 meses4. Para 

minimizar os impactos desta condição de saúde, diretrizes de dor lombar têm 

recomendado terapia manual, exercícios supervisionados, intervenções educativas e 

terapia comportamental para o tratamento2, 3. 

Alguns estudos5-10 analisaram os efeitos imediatos de intervenções após uma 

sessão de tratamento em pacientes com dor lombar crônica. Estudos de exercícios de 

estabilização não mostraram alterações na ativação do músculo transverso do abdome 

após a intervenção, porém ocorre uma mudança no tempo de resposta do músculo em 

pacientes com dor lombar não específica após o treinamento6, 7. Outros estudos que 

analisaram a dor imediata após a sessão, utilizando como recurso a terapia manual, 

observaram melhora da dor imediatamente5, 8-10. Alguns estudos que utilizaram a 

mobilização9, 10 mostraram redução eficaz de dor imediata e aumento da flexão lateral 

lombar quando realizada em níveis espinhais lombares baixos9, além de reduzir a 

rigidez lombar, aumentar o grau de amplitude de movimento em extensão e flexão de 

tronco10. Já a manipulação lombar executada com alta velocidade em regiões vertebrais 

específicas e não específicas têm o mesmo alívio de dor imediatamente após a sua 

realização5. A utilização de recursos eletrofísicos, como a estimulação elétrica nervosa 

transcutânea e a corrente interferencial, diminui a dor imediata do paciente com dor 

lombar crônica não específica, sem que haja diferença estatisticamente importante 

entre as correntes11. Outros estudos verificaram o efeito imediato da acupuntura na dor 



 

 

lombar12 e na fibromialgia13. Em ambos os estudos obteve-se níveis baixos de dor após 

a intervenção; além disso, o estudo que analisou a acupuntura na dor lombar12 mostra 

que há um ganho de flexibilidade após a sessão de tratamento. 

Os exercícios do método Pilates baseiam-se em seis princípios fundamentais: 

concentração, controle, centralização, movimento de fluxo, precisão e respiração14. O 

método Pilates moderno ou modificado utiliza os fundamentos do método original, 

entretanto, existem modificações que possibilitam que o método seja adequado a 

pacientes de qualquer idade, durante a gravidez e após traumas15. Desta forma, 

atualmente, o método Pilates16, 17 tem sido considerado eficaz para o tratamento de 

pacientes com dor lombar crônica não específica a curto prazo, sendo que os efeitos 

podem se manter a médio prazo18, 19. Além disso, ainda não foram descritos os efeitos 

imediatos deste método e nem se diferentes frequências semanais de realização dos 

exercícios podem influenciar na velocidade de melhora dos sintomas de pacientes com 

dor lombar crônica não específica com tratamento baseado em exercícios. 

 

OBJETIVO 

Avaliar os efeitos imediatos do método Pilates na intensidade da dor de 

pacientes com dor lombar crônica não específica após cada sessão de tratamento e 

identificar o número de semanas necessárias para diminuir em 50% a intensidade da 

dor, comparando diferentes frequências semanais. 

 

METODOLOGIA 

Participantes 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Cidade de São Paulo (CAAE: 29303014.7.0000.0064). Participaram deste 

estudo 222 pacientes com dor lombar crônica não específica, com no mínimo três 

meses de duração dos sintomas e idade entre 18 e 80 anos de ambos os gêneros, que 

foram incluídos em um estudo controlado aleatorizado que investigou a efetividade do 

método Pilates com diferentes frequências semanais no tratamento da dor lombar 

crônica não específica. Foram excluídos do estudo pacientes que apresentaram 

qualquer contraindicação ao exercício físico20, pacientes que realizaram Pilates como 



 

 

tratamento para dor lombar nos últimos três meses, gravidez, patologias graves da 

coluna, cirurgias prévias ou agendadas da coluna e dor lombar por compressão de raiz 

nervosa2. 

 

Aleatorização, avaliação e intervenção 

A alocação dos pacientes do estudo controlado aleatorizado foi secreta em 

sequências consecutivamente numeradas e seladas em envelopes opacos. Após a 

avaliação, os participantes elegíveis foram encaminhados ao fisioterapeuta responsável 

pelo tratamento que realizou a distribuição aleatória nos quatro grupos de tratamento: 

Grupo Cartilha, Grupo Pilates 1, Grupo Pilates 2 e Grupo Pilates 3. O Grupo Cartilha 

não recebeu intervenção e, por isso, não foi incluído na análise estatística deste estudo 

de iniciação científica. 

Todos os grupos receberam uma cartilha educativa com orientações em relação 

à postura e aos movimentos relacionados a atividades de vida diária, informações sobre 

a dor lombar e anatomia da coluna vertebral e pelve21. Os grupos Pilates 1, 2 e 3 

receberam por uma hora um programa de exercícios baseados no método Pilates 

realizados em solo e em equipamentos durante seis semanas. No grupo Pilates 1 os 

participantes receberam uma sessão semanal, no grupo Pilates 2 duas sessões 

semanais e no grupo Pilates 3 três sessões semanais. Para a avaliação de dor diária foi 

utilizada a Escala Numérica de Dor antes e após cada sessão de tratamento. Essa 

escala avalia a intensidade da dor por uma escala numérica de 11 pontos (zero a 10), 

sendo que zero representa nenhuma dor e 10 representa a pior dor possível. Foi 

solicitado que o paciente classificasse sua dor naquele exato momento22. 

 

 Análise Estatística  

Para a análise dos dados, foi realizada uma análise descritiva com média e 

desvio-padrão da intensidade da dor de cada grupo a cada sessão. Também foi 

realizada uma análise descritiva entre as diferentes frequências semanais de 

tratamento, com o objetivo de verificar qual dos três grupos apresentou menos dor após 

o tratamento de seis semanas. Além disso, foi realizada uma análise de sobrevivência 

para avaliar o número de semanas necessárias para reduzir em 50% a intensidade da 



 

 

dor em relação à dor apresentada na avaliação inicial, pelo método de Kaplan-Meier, e 

a comparação entre os grupos foi realizada pelo teste de Log-Rank. Para isso, optou-se 

em calcular a média das sessões oferecidas em cada semana, já que o número de 

sessões não foi homogêneo entre os grupos, sendo seis sessões no grupo Pilates 1, 12 

sessões no grupo Pilates 2 e 18 sessões no grupo Pilates 3. 

 

 RESULTADOS  

As características dos 296 participantes do estudo controlado aleatorizado estão 

apresentadas em um único grupo, para não comprometer a aleatorização e o 

cegamento dos pesquisadores, já que o estudo controlado aleatorizado ainda está em 

fase de avaliação de 12 meses após a aleatorização (Tabela 1).  

Do número total de participantes do estudo controlado aleatorizado, somente 222 

receberam como tratamento as sessões do método Pilates, que estão sendo analisados 

neste estudo de iniciação científica. Nas Tabelas 2, 3 e 4 estão descritos os valores da 

dor diária antes e após cada sessão de tratamento baseado no método Pilates. 

Podemos observar que a intensidade de dor após cada sessão de tratamento tende a 

diminuir ao decorrer das sessões. Com relação à velocidade de melhora dos sintomas, 

pode-se interpretar que houve uma redução da intensidade da dor em 50% já na 

primeira semana de tratamento em todos os grupos, sendo 71,6% dos pacientes do 

grupo Pilates 1, e 64,9% dos pacientes dos grupos Pilates 2 e 3 (Figura 1). No entanto, 

a velocidade de melhora da intensidade da dor foi semelhante entre os grupos, em que 

não houve diferença estatisticamente significante na comparação entre as frequências 

semanais, com p>0,05. 



 

 

Tabela 1 – Características da amostra no baseline. 

Variáveis Participantes (n=296) 

Gênero  

     Masculino 

     Feminino 

 

72 (24,3) 

224 (75,7) 

Idade (anos) 47,8 (14,8) 

Duração da dor lombar (meses) 77,7 (83,0) 

Peso (Kg) 72,3 (14,7) 

Estatura (m) 1,6 (0,1) 

Escolaridade  

    Fundamental 

    Médio 

    Superior 

 

57 (19,3) 

96 (32,4) 

143 (48,3) 

Estado civil  

    Solteiro 

    Casado 

    Separado/divorciado 

    Viúvo 

Renda (por salário mínimo) 

Intensidade da dor (0 a 10 pontos) 

 

79 (26,7) 

160 (54,1) 

40 (13,5) 

17 (5,7) 

4,8 (3,8) 

6,2 (1,9) 

*As variáveis categóricas estão expressas em frequência absoluta e relativa e as variáveis contínuas 
estão expressas em média e desvio-padrão. 
 

Tabela 2 – Média e desvio padrão da dor diária a cada sessão de tratamento do 

Grupo Pilates 1 

Sessão                                        Grupo Pilates 1 (n=74) 

 

 Pré Sessão 
Média (DP) 

Pós Sessão 
Média (DP) 

Diferença entre Pré e Pós 
Média (DP) 

 

1 3,9 (2,5) 2,2 (2,4) 1,8 (1,8) 
1,9 (2,2) 2 3,6 (2,6) 1,8 (2,1) 

3 3,7 (2,6) 2,0 (2,3) 1,6 (1,9) 
4 3,5 (2,2) 1,8 (1,8) 1,7 (1,5) 
5 3,0 (2,1) 1,0 (1,5) 1,9 (1,8) 
6 2,9 (2,4) 1,2 (1,5) 1,6 (1,8) 

 

  



 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão da dor diária a cada sessão de tratamento do 

Grupo Pilates 2 

Sessão                                           Grupo Pilates 2 (n=74) 

 

 Pré Sessão 
Média (DP) 

Pós Sessão 
Média (DP) 

 

Diferença entre Pré e Pós 
Média (DP) 

1 4,5 (2,4) 3,1 (2,2) 1,4 (1,6) 
2 3,9 (2,2) 2,2 (2,3) 1,5 (1,9) 
3 3,3 (2,3) 1,7 (2,0) 1,4 (1,9) 
4 3,2 (2,5) 1,6 (1,9) 1,4 (1,7) 
5 3,0 (2,7) 1,5 (1,8) 1,3 (1,9) 
6 2,7 (2,7) 1,4 (1,9) 1,1 (1,7) 
7 2,7 (2,7) 1,2 (1,7) 1,4 (1,9) 
8 2,3 (2,4) 1,2 (1,7) 1,1 (1,5) 
9 2,2 (2,4) 0,9 (1,4) 1,3 (1,7) 
10 1,7 (2,1) 0,8 (1,4) 1,0 (1,6) 
11 2,3 (2,4) 1,0 (1,5) 1,2 (1,6) 
12 1,9 (2,0) 0,6 (1,1) 1,2 (1,7) 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão da dor diária a cada sessão de tratamento do 

Grupo Pilates 3. 

Sessão                                           Grupo Pilates 3 (n=74) 

 

 Pré Sessão 
Média (DP) 

Pós Sessão 
Média (DP) 

Diferença entre Pré e Pós 
Média (DP) 

 

1 4,8 (2,2) 2,9 (2,2) 1,8 (1,8) 
2 3,8 (2,6) 2,0 (2,1) 1,6 (1,9) 
3 3,5 (2,4) 1,4 (1,8) 2,0 (1,6) 
4 2,8 (2,3) 1,4 (1,8) 1,5 (1,5) 
5 3,2 (2,3) 1,5 (1,6) 1,6 (1,4) 
6 2,2 (2,1) 1,2 (1,6) 1,1 (1,3) 
7 2,4 (2,3) 1,1 (1,5) 1,5 (1,5) 
8 2,1 (2,1) 0,8 (1,3) 1,1 (1,9) 
9 2,3 (2,0) 0,8 (1,2) 1,8 (1,7) 
10 2,1 (2,1) 1,1 (1,4) 1,1 (1,6) 
11 1,8 (2,0) 0,9 (1,3) 1,0 (1,2) 
12 2,2 (1,9) 1,0 (1,5) 1,2 (1,6) 
13 1,9 (2,1) 0,7 (1,2) 1,2 (1,3) 
14 1,9 (2,2) 0,7 (1,3) 1,0 (1,3) 
15 1,8 (1,8) 0,6 (0,9) 1,0 (1,3) 
16 1,5 (1,7) 0,5 (0,9) 1,0 (1,3) 
17 1,4 (1,4) 0,6 (0,9) 0,8 (1,0) 
18 1,2 (1,5) 0,5 (0,8) 0,7 (1,0) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Análise de sobrevivência pelo método Kaplan-Meier considerando a 

redução da dor em 50% dos grupos Pilates 1,2 e 3. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos resultados mostraram que o método Pilates diminuiu a dor 

imediatamente após as sessões em todos os grupos de tratamento, e que já na 

primeira semana de tratamento, a dor inicial foi reduzida em 50% em todos os 

grupos, não havendo diferença estatisticamente significante. Essa redução ocorreu 

independente de quantas sessões foram realizadas por semana e da frequência 

semanal. Estes resultados podem auxiliar na decisão clínica, já que uma frequência 

semanal menor pode acarretar em baixo custo com relação ao tratamento para esta 

condição de saúde. 
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