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RESUMO 

 

A lombalgia é uma das síndromes dolorosas que mais afetam a população brasileira 
causando dor na lombar, devido a sua etimologia multifatorial e desconhecimento de 
suas causas, sobre a lombalgia crônica inespecífica, onde a lombalgia inespecífica é 
quando não é encontrado o fator da causa da dor e crônica quando as dores 
perpetuam por mais de um ano é de difícil tratamento, por isso a fisioterapia como 
sempre buscando por novos métodos de reabilitação utilizou o método de Pilates 
como tratamento para esta disfunção, mas se questiona se o método de Pilates é 
eficiente como um método capaz de trazer benefícios em relação a diminuição da 
lombalgia crônica inespecífica. Tendo como objetivo apresentar o método de Pilates 
como mais um recurso fisioterapêutico reabilitativo capaz de diminuir a algia para 
quem apresenta lombalgia crônica inespecífica. Foram realizados um estudo de 
revisão bibliográfica nas bases de dado da ScieElo, Google Acadêmico, PUBMED e 
livros publicados , tendo como critério de inclusão textos em português e inglês que 
abordam o tema em questão e como critério de exclusão textos que mencionam 
prevalência de dor lombar em gestantes. Concluo que as evidencias cientificas sobre 
o método de Pilates como um recurso reabilitativo na lombalgia crônica inespecífica 
apresenta-se uma nova opção de tratamento fisioterapêutico promovendo aspectos 
de analgia, embora salienta-se maiores estudo sobre este método com reabilitador na 
lombalgia crônica inespecífica. 
 
 
Palavras-chave: Dor lombar; Anatomia da lombar; Pilates; Lombalgia crônica; 

lombalgia inespecífica.     
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chronic low back pain using the Pilates method. 2018. 30 sheets. Course 
Completion Work (Graduation in Physical Therapy) – Centro Universitário Anhanguera 
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ABSTRACT 

 
Low back pain is one of the pain syndromes that most affect the Brazilian population 
causing pain in the lumbar due to its multifactorial etymology and lack of knowledge of 
its causes, on chronic nonspecific low back pain, where nonspecific low back pain is 
when the cause of pain is not found and chronic when pains perpetuate for more than 
a year is difficult to treat, so physiotherapy as always seeking new methods of 
rehabilitation has used the Pilates method as a treatment for this dysfunction, but it is 
questioned whether the Pilates method is efficient as a method capable of conferring 
benefits in relation to the reduction of chronic nonspecific low back pain. Aiming to 
present the Pilates method as another rehabilitative physiotherapeutic resource 
capable of reducing the algia for those who present chronic nonspecific low back pain. 
A bibliographic review study was carried out in the data bases of ScieElo, Google 
Academic, PUBMED and published books, with the inclusion criterion in Portuguese 
and English texts that deal with the subject in question, and as an exclusion criterion 
texts mentioning the prevalence of low back pain in pregnant women. I conclude that 
the scientific evidence on the Pilates method as a rehabilitative resource in chronic 
nonspecific low back pain presents a new option of physiotherapeutic treatment 
promoting  aspects of analgias, although it should be emphasized more study about 
this method with rehabilitator in chronic nonspecific low back pain. 
 
 

Key-words: Lumbar pain; Anatomy of the lumbar; Pilates; Chronic low back pain; 

Nonspecific back pain.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

           Entre as diversas alterações musculoesqueléticas possíveis de acometer a 

coluna vertebral, pode-se encontrar a lombalgia, que é considerada a doença crônica 

mais comum entre os brasileiros, onde boa parte da população em algum momento 

da vida, já se queixo sobre um desconforto na região lombar. A lombalgia pode ser 

entendida como dor referida em alguma região na lombar, sendo um dos primeiros 

casos de relato de ausência no trabalho nos dias de hoje. O princípio da dor lombar 

pode ocorrer por uma série de fatores que são classificados dentro da lombalgia em 

fatores, específicos ou inespecíficos, em sua maioria, diagnosticadas como 

inespecífica. 

           A fisioterapia é essencial para a reabilitação do paciente com lombalgia crônica 

inespecífica, onde tratamentos que envolvam o aumento da estabilidade da coluna 

têm sido muito popularizados pela fisioterapia, pois o enfraquecimento das 

musculaturas do troco, principalmente do abdômen, pode aumentar as chances do 

surgimento da lombalgia, devido a um desalinhamento musculoesquelético. Dentre os 

métodos de tratamento que hoje podem ser utilizados pela fisioterapia, podemos 

evidenciar o método de Pilates. Este método possibilita o treinamento da consciência 

corporal, controle de movimento, fortalecimento muscular e do alinhamento postural, 

e para atingir estes objetivos o Pilates segue nove princípios básicos nos quais é 

fundamentado, sendo eles: a concentração, centralização, respiração, controle, 

precisão, fluência dos movimentos, não esquecendo que cada exercício é adaptado 

às condições do paciente, considerando a dificuldade, as características e habilidades 

individuais podendo ser realizado no solo ou nos equipamentos disponíveis. 

A aplicação de forma adequada deste método poderá contribuir na diminuição 

do quadro álgico da lombalgia crônica inespecífica, por isso é relevante, para a 

fisioterapia, o conhecimento de mais um método possível a ser aplicado como um 

recurso reabilitador disponível, e juntamente, colaborando assim para o aspecto 

social, expor este meio de tratamento, onde a possibilidade de melhoras dos sintomas 

de algia e limitação de movimento, sem contar que, para a comunidade acadêmica, 

contribui para o aumento no acervo na literatura sobre a patologia referida neste 

trabalho. 

           Os benefícios apresentados por este método, que vem sendo muito difundido 

nesta década, onde vêm se mostrando muito eficiente em prol da melhora da 



 11 

qualidade de vida de quem a prática, por isso a fisioterapia, viu em seu método uma 

forma de reabilitar pacientes, entre eles, os que apresentam lombalgia, mas se 

questiona, se o método de Pilates é eficiente como um método capaz de trazer 

benefícios em relação a diminuição da lombalgia crônica inespecífica? 

Através deste tema, por causa da alta taxa de incidência desta patologia, a 

finalidade deste trabalho foi apresentar o método de Pilates como mais um recurso 

fisioterapêutico reabilitativo capaz de trazer diminuição álgica para quem apresenta 

lombalgia crônica inespecífica, tendo em meta, para entendimento do tema foram, 

descrever a anatomia e biomecânica da coluna lombar, conceituar lombalgia e o 

método de Pilates, elucidar a aplicação do método de Pilates como recurso 

fisioterapêutico reabilitativo para diminuição da lombalgia crônica inespecífica. 

           Para o desenvolvimento do trabalho foi realizado um estudo de revisão 

bibliográfica, entre os períodos de 2008 à 2018. Para alcançar os objetivos propostos, 

utilizou de fontes de pesquisa as bases de dados da SciElo (Scientific Eletronic Library 

Online), Google acadêmico, PUBMED (National Libary of Medicine) e livros publicados 

que abordam o tema em questão, serviram como base principal para a elaboração do 

projeto os autores TORTORA e DERRICKSON; Serão utilizados como critério de 

inclusão os textos publicados em português ou inglês e textos abordando alguma das 

palavras chaves citadas. Como critério de exclusão serão rejeitados os textos que 

mencionam a prevalência de dor lombar em gestantes. A temática será pesquisada 

através das palavras chaves como: dor lombar, anatomia da lombar, Pilates, 

fisioterapia na lombalgia crônica, lombalgia inespecífica. 
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2. ASPECTOS ANATÔMICOS E BIOMECÂNICOS DA COLUNA LOMBAR 

 

2.1  VERTEBRAS DA COLUNA LOMBAR 

  

           O organismo humano é constituído de várias partes, que apresentam 

estruturas e funções definidas, estas estruturas encontradas no corpo humanos que 

funcionam que de forma interligada para o pleno funcionamento do nosso organismo, 

de maneira funcional. A seguir veremos algumas dessas estruturas presente no corpo. 

          Entre essas estruturas há as vértebras, que é o nome dado aos ossos presentes 

na coluna, as vértebras presentes na coluna podem ser dívidas didaticamente em 

regiões como: cervical, que contém no total sete vértebras, a região torácica com doze 

vertebras, a região lombar com cinco vertebras, o sacro com cinco vertebras fundidas 

entre si e o cóccix que tem de quatro a cinco vertebras unidas entre si também 

(MARTINI, 2009). 

         A coluna lombar é formada por cinco vértebras lombares, esta cinco vertebras 

são consideradas as maiores vertebras da coluna vertebral, pois seu maior tamanho 

confere maior apoio e melhor sustentação ao restante da coluna, onde maior parte do 

peso corporal será suportado (HAMILTON; WEIMAR; LUTTEGENS, 2017). Ao 

visualizarmos as vértebras lombares, como mostra na figura 1, podemos encontra 

estruturas nomeadas como: corpo vertebral, que é responsável por auxiliar na 

sustentação do peso atribuído, posteriormente visualizamos os pedículos, que saem 

de ambos os lados do corpo vertebral e unem-se cada um a um processo transverso, 

já cada processo transverso, se localiza fundido entre cada processo a uma lâmina, 

que forma um arco, e este arco, em sua junção, bem no meio, se encontra o processo 

espinhos. O orifício, chamado de forame vertebral é encontrado entre o corpo vertebral 

e arco, dentro deste orifício encontra-se a medula espinhal. A mais um forame que se 

encontra quando as vertebras são atribuídas uma em cima da outra, vista 

lateralmente, que chamamos de forame intervertebral que permite a passagem de um 

único nervo espinhal, que sai da medula espinhal, passa pelo forame e segue em 

direção em um determinado local, rumo as extremidades do corpo. As vertebras 

também apresentam processos articulares tanto inferior, quanto superior que se 
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articulam com entre si com os processos das vertebras restantes (TORTORA; 

DERRICKSON, 2017). 

                                                 

 

                          Figura 1 -  vista superior da vertebra lombar. 

                                              Fonte: Netter (2014) 

 

2.2  ARTICULAÇÕES DA COLUNA LOMBAR 

 

           Na região lombar, localiza-se o que chamamos de articulações, que são 

encontradas entre uma vertebra é outra, onde contém estruturas que determinam a 

combinação de flexibilidade e resistência ao local em que estam situadas, por isso, os 

ossos presentes no corpo são firmes e inflexíveis para se curvarem, deste modo, os 

tecidos conectivos flexíveis dão origem as articulações que mantém os ossos juntos, 

enquanto, na maior parte, concede algum grau de movimento (TORTORA; 

DERRICKSON, 2017). . 

           Para permitir essa movimentação, as articulações presentes entre as vértebras 

lombares, a qual chamamos de articulações intervertebrais, apresentam dois tipos, 

onde uma se encontra entre os corpos vértebrais e a outra, entre os arcos vertebrais. 
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As articulações entre os corpos vertebrais permitem movimentação, torção e 

compressão, além de ter a importante função de amortece impactos, que acometem 

a coluna. Podendo encontra entre as vertebras, os discos intervertebrais, onde cada 

disco e formado pelo anel fibroso externo e o núcleo pulposo interno. Já as 

articulações entre os processos articulares inferior e superior, permite um discreto 

grau de movimento, onde o processo articular superior se liga com o processo articular 

inferior e assim sucessivamente entre as demais vertebras (HAMILTON, 2017).  

  

2.3  LIGAMENTOS DA COLUNA LOMBAR. 

 

           As articulações presentes na coluna vertebral são reforçadas por vários 

ligamentos, estes ligamentos, juntamente com uma parte dos músculos presentes na 

coluna são responsáveis pela limitação da movimentação nas vertebras. Entre os 

ligamentos encontrado nesta região, há o ligamento longitudinal anterior e longitudinal 

posterior que se estende do crânio até o sacro, o ligamento longitudinal anterior 

recobre os corpos vertebrais, que ficam na face anterior, limitando a extensão tronco. 

Já o ligamento longitudinal posterior se liga na face posterior das vertebras, limitando 

a flexão, juntamente com o ligamento amarelo que se insere na superfície articular de 

lâmina em ambos os lados. Os ligamentos intertransvesários constituem conexão 

fibrosas entre os processos transversos, limitando a flexão lateral. O ligamento 

Interespinhoso unem os processos espinhosos ao longo da coluna, temos também, o 

ligamento supra espinhoso que é uma estrutura fibrosa que se adere aos processos 

espinhosos e por último, o ligamento lombosacral liga o sacro a região da lombar. 

Os ligamentos amarelo, interespinhoso e supra espinhal são os ligamentos mais fortes 

da coluna lombar (LANNOTTI; PARKER. 2015). Na figura 2 podemos ver alguns 

ligamentos citados. 
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                            Figura 2 - Ligamentos da coluna, vista lateral. 

                                                Fonte: Netter (2014) 

2.4  MUSCULOS PRESENTES NA REGIÃO LOMBAR. 

  

           Através da contração constante ou da contração alternada, o tecido muscular 

é responsável por funções básicas, como produção de movimento, estabilização da 

postura e produção de calor ao movimenta-se (TORTORA; DERRICKSON, 2017). Em 

todo o corpo, incluindo na região lombar podemos encontrar o que chamamos de 

músculos dinâmicos e estabilizadores, onde os músculos que entram na função de 

estabilizadores fornecem proteção e suporte por meio do controle do movimento no 

corpo, já os músculos dinâmicos, trabalham encurtando-se ou alongando-se e 

gerando torque e movimento articular (FRANÇA et al. 2008). 

           Segundo Van de Graff (2013) na região lombar, os músculos intrínsecos, que 

são o grupo muscular inserido mais profundamente em uma determinada região do 

corpo, estão o transverso da espinha, os músculos multifídeos, rotadores e semi-

espinhais que são responsáveis por extensão e rotação da coluna lombar, já o 

músculo quadrado lombar, quando contraído estende a coluna e participa na flexão 

lateral da coluna. 

           Já a musculatura extrínseca, grupo muscular mais superficial, localizamos os 

eretores da espinha, que é um agrupamento de músculos, presente ao longo de toda 

a coluna, sendo eles, iliocostal, mais lateralmente na região lombar,  o longuíssimo do 
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dorso, na região intermédia e os espinhais, na posição média, responsáveis por 

estender a coluna; O músculo reto do abdômen, responsável por flexionar a coluna 

vertebral, o transverso do abdômen, auxilia a uma respiração forçada, já os oblíquos 

interno e externo do abdômen, comprimem o abdômen e tracionam o tórax para baixo 

rodando lateralmente, sendo, o oblíquo interno, rodando o tronco para o mesmo lado 

que contrai e o oblíquo externo roda o tronco para o lado oposto, o músculo piramidal 

tem a mesa função do oblíquo externo e por último o Iliopessoas que estende a lombar 

e flexiona o quadril.(VAN DE GRAFF, 2013) Podemos ver na ilustração de alguns 

músculos citados acima na figura 3. 

           Os músculos inseridos na região lombar, apresentam a função de movimentar 

o segmento, enquanto outros músculos contribuem mais especificamente para 

estabilização da postura (FRANÇA et al., 2008). O desequilíbrio da função dos 

músculos extensores e flexores do tronco, pode gerar instabilidade entre as 

musculaturas presentes, o que pode ocasionar, um distúrbio na coluna lombar. 

(KAJEVSKI; MENEGUINI, 2017). 

                              Figura 3- Músculos do tronco, vista anterior 

                                            Fonte: Ferris; Thomphson (2013) 

 



 17 

2.5  BIOMECÂNICA DA COLUNA VERTEBRAL 

 

           A coluna vertebral possui três funções básicas, absorver carga, permitir 

movimentação e proteger a medula espinhal. Toda as estruturas que se encontram 

na região da coluna concedem a ela meios de cumprir estas três funções. A coluna 

vertebras vista anteriormente ou posteriormente aparenta ser reta e simétrica. Já vista 

lateralmente apresenta quatro curvaturas fisiológicas, sendo anteriormente convexa, 

que podemos chamar de lordose, as regiões cervical e lombar, e a superfície 

posteriormente convexas, a qual chamamos de cifose, as regiões torácica e sacral. 

Estas curvas são explicadas como forma do corpo absorver melhor a carga de peso 

que e atribuída e permitir melhor flexibilidade a área (EDSON; HELTON, 2014).  

           Sobre a movimentação da coluna que é possível entre as vértebras, de maneira 

limitada, quando comparadas individualmente, porém a soma desses movimentos 

confere considerável amplitude de mobilidade na coluna vertebral como um todo, onde 

cada vértebra se move em relação a seguinte. Movimentos de flexão, extensão, 

lateralizarão, rotação e circundação são todos possíveis ao todo na região da coluna, 

sendo essas ações de maior amplitude nos segmentos cervical e lombar, pois 

apresentam maior disco intervertebral e que no torácico, devido as costelas e 

processo espinhal maior (VAN DE GRAAFF, 2013). 

           Sendo o corpo um organismo complexo e interligado que realiza suas funções 

dependendo da integridade de todas as estruturas envolvidas, o conhecimento de 

como são, como funcionam e como interagem entre si, coopera em uma avaliação 

identificando estruturas que não desempenham um funcionamento adequado, sendo 

imprescindível saber sua interação quando sendo um profissional da saúde para 

realizar um bom diagnóstico e uma proposta de tratamento adequada. 



 18 

3. A LOMBALGIA E O CONCEITO DO METODO DE PILATES 

3.1  A LOMBALGIA    

       

           Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população mundial 

em relação a lombalgia, já apresentaram, apresenta ou apresentará durante um 

momento dor lombar. A lombalgia é considerada a doença crônica mais comum entre 

os brasileiros, estipula-se que 70% a 85% da população sentirá dor na lombar em 

algum momento da vida. 

           A dor lombar é um distúrbio que pode se manifestar devido ao desequilíbrio 

das funções motoras, podendo também chamar de lombalgia, que é conceituada 

como dor identificada debaixo da margem das últimas costelas e superior as linhas 

glúteas inferiores, com ou sem dor irradiada para os membros inferiores (LIZIER et 

al., 2011). Podendo acometer cerca de 80% da população em um determinado 

instante da vida, demostrando um alto índice de afastamentos e incapacidade 

vinculado ao trabalho (STORCH et al., 2015). Geralmente 90% das dores nos casos 

avaliados, são apontados como lombalgia inespecífica (CARVALHO et al., 2009). 

           A lombalgia pode ser classificada como sendo específicas ou inespecíficas. Na 

lombalgia específica, geralmente seu aparecimento se deve por meio de patologias 

congênitas, tumorais, devido à má postura, compressões, esforço repetitivo 

decorrentes do dia a dia, lesões agudas e infecções, essas causas podem deteriorar  

estruturas musculoesqueléticas e gerar a dor na lombar; E no caso da lombalgia 

inespecífica, que é denominado assim quando não se encontra o motivo da causa 

para o relato da dor (RACHED et al., 2011), deste modo, a lombalgia inespecífica 

geralmente apresenta inexistência de alterações estruturais, isto é, não há um 

encurtamento do espaço discal, compressão de raízes nervosas, qualquer dano ósseo 

ou articular, escoliose ou lordose acentuada que possa gerar dor lombar (LIZIER et 

al., 2011). 

           Apesar da ausência de alteração estruturais, na lombalgia inespecífica, 

frequentemente ocasiona restrições para as práticas do dia a dia e incapacidade para 

o trabalho temporária ou permanente, sendo umas das principais causas de falta no 

trabalho no mundo ocidental. Podendo ser denominada a dor na lombalgia como: 

Aguda, que inicia de forma súbita e com duração menor do que seis semanas; 
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Subaguda, a permanecia da dor e de seis a doze semanas; Crônica, com duração 

maior do que doze semanas e temos a recorrente que retorna após períodos de 

agitação seguidos por calmaria (LIZIER et al., 2011).  

           Muitos dos pacientes que apresentam lombalgia crônica por medo de gerar 

aumento da dor, evitam se movimentar. Essa atitude traz um resultado negativo para 

a saúde, como inabilidade, depressão e desuso, o que afeta as atividades do dia a 

dia. Levando em conta os princípios da fisiologia do exercício, evitar se movimentar 

diminui a aptidão física, que consequentemente engloba diminuição da força, da 

resistência muscular, da flexibilidade articular, do tempo de reação e a velocidade de 

realizaram do movimento, afeta o condicionamento cardiorrespiratório decaindo seu 

rendimento esperado. O que interfere na capacidade funcional, que diz respeito ao 

indivíduo realizar suas atividades diária como comer, caminhar, andar, subir escadas, 

entre outros; O que reflete como o paciente reage ao sintoma na sua rotina diária 

(CARVALHO et al, 2009). 

           Não existe um tipo único de tratamento para as dores na coluna, lombalgia, 

sendo elas específicas ou inespecíficas, geralmente na lombalgia aguda é indicado 

repouso, analgésicos e observação do quadro do paciente e na lombalgia crônica o 

tratamento e variado, pois pode apresentar várias causas como citado anteriormente, 

podendo conter como tratamento desde medicamentos para analgesia, anti-

inflamatórios, fisioterapia, RPG, cirurgias, dependo do fator causa da dor (STORCH 

et al. 2015).  

 

3.2  O MÉTODO DE PILATES  

 

           Desde criança Joseph Humberts Pilatos, nascido na Alemanha em 1880, 

criador do método de Pilates, sofria de raquitismos, febre reumática e asma, devido a 

essas doenças, Joseph estudou várias formas diferentes de movimentos durante toda 

sua vida, como yoga, mergulho, boxe, natação, esqui, conhecimentos de Fisiologia, 

Anatomia e medicina oriental, na qual se baseou seu método, para se tornar mais forte 

e saudável. Joseph estava no Reino Unido quando a Primeira Guerra iniciou em 1914, 

onde foi preso pelo governo britânico e enviado para um campo de concentração como 

prisioneiro, mesmo preso Joseph continuou seu treinamento e treinou os outros 
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estrangeiros com os exercícios criado baseados em seu método, para manter o bem 

estar físico de todos, sendo assim, o início do Pilates solo ou colchonete (FERRIS; 

THOMPSON, 2013). 

           Ainda dentro do centro de concentração, em 1918, ouve uma epidemia de 

gripe, onde os seguidores de sua técnica permaneceram sem sofrer da doença, tendo 

ainda expandido sua técnica para os que estava acamados dentro do centro, 

adaptando seu programa, usando molas ao realizar os exercícios, esta ideia foi mais 

tarde incorporada ao seu método e na criação dos equipamentos de Pilates. Após o 

fim da guerra, Joseph foi solto e retornou a Alemanha, onde aperfeiçoou seu método 

com a força policial alemã, mas posteriormente se estabeleceu no Estados Unidos, 

em Nova York onde abriu um estúdio aplicando seu método criado e foi ali, onde 

bailarinos que apresentavam alguma lesão, procurava Joseph Pilates para serem 

recuperados, logo sua reputação cresceu e artistas de renome do mundo da dança 

passaram a ser seus clientes. Logo, a técnica ganhou adeptos e se espalhou por todo 

o mundo (MARES et al., 2012). 

           Segundo Ferris e Thompson (2013), o método de Pilates se conceitua no que 

chamam de Contrologia que é a capacidade do ser humano de controlar seu próprio 

corpo de forma consciente, trabalhando a consciência corporal e mente através dos 

princípios criados dentro do seu método.  

           O conceito do Pilates está interligado aos seis princípios básico fundamentais 

do método que são o princípio da respiração, que se entende por deixar a respiração 

fluir, onde a expiração sempre ocorra na parte do exercício em que o corpo e 

flexionado, inclinado ou rodado, enquanto na inspiração, geralmente quando a coluna 

ou o corpo está alongado, pois uma respiração nestes padrões maximiza a 

oxigenação no corpo, que contribui para melhor fluência do exercício. O princípio da 

centralização, compreende-se que um núcleo central de força ou powerhouse forte, 

leva a um corpo forte e auxilia na movimentação de forma correta e controlada, O 

princípio do controle baseia-se no controle consciente dos movimentos, não deixando 

que os movimentos sejam feitos de forma a usarem impulsos ou sejam feitos de forma 

rápida, No princípio da concentração deve-se focar na forma em que executa e se 

sente ao realizar o exercício, adquirindo assim consciência corporal e o jeito exato de 

executar os movimentos. No princípio da precisão deve-se realizar os exercícios da 

melhor maneira que puder e se mover com a maior precisão. No princípio da fluência 

dos movimentos, nos exercícios, depois de adquirir coordenação nos movimentos, 
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todos os movimentos são fluidos e dinâmicos, buscando se mover sem esforço 

(FERRIS; THOMPSON, 2013). 

           A técnica de Pilates pode ser realizado no solo e também nos aparelhos criados 

para a técnica (Cadeira, Reformer, Wall, Trapézio), contendo exercícios para 

estabilizar pelve, controlar abdome, mobilizar articulações, fortalecer e alongar 

membros superiores e inferiores (MARES et al., 2012). Sendo, as aulas praticadas 

respeitando o método, onde utilizam exercícios que envolvam contração isotônica 

(concêntrica e excêntrica) e isométricas, focando no centro de força que e formado 

pelos músculos abdominais, transverso abdominal, multifideos e músculos do 

assoalho pélvico, que atuam na estabilizando estática e no movimento dinâmica do 

corpo, tendo como benefício: estimular a circulação, melhorar o condicionamento 

físico, a flexibilidade, o alongamento, o alinhamento postural, como também melhorar 

os níveis de consciência corporal e a coordenação motora. Todos esses benefícios 

ajudariam a prevenir lesões e proporcionar um alívio de dores crônicas segundo o 

próprio Joseph Pilates, os benefícios do método Pilates só dependem da execução 

dos exercícios com fidelidade aos seus princípios (FARIAS; FARIAS, 2013). 

           As indicações para este método são variadas desde, pessoas procurando 

alguma atividade física, gestante, idosos, atleta e até em indivíduos com patologias, 

entre elas escoliose, problemas ortopédicos e distúrbios na coluna: como a lombalgia, 

para as contraindicações mostrou-se relativa, onde não há de fato algo que impeça 

sua aplicabilidade, apenas se necessário fazer modificação do exercício em si, 

respeitando os princípios do Pilates (SILVA; MANNARINCH, 2009) 

           O método trabalha a respiração focado na contração da musculatura central do 

corpo, sendo a maior parte dos exercícios realizados na posição deitada, ocasionando  

diminuição do impacto e maior estabilidade sobre a coluna lombar, podendo auxiliar 

na prevenção de lesões e no alívio de sintomas, como a lombalgia, deve ser levado 

em conta que cada exercício é ajustado de acordo com a condição do paciente e o 

aumento da dificuldade e considera as características e habilidades individuais 

(SILVA; MANNARINCH, 2009) 

           Dessa forma, o Pilates vem ganhando espaço pelo mundo, onde ao se analisar 

todos os benefícios apresentados, podemos encontrar um método capaz de trabalhar 

o corpo inteiro, desde a respiração, reeducação postural, consciência corporal e 

ganho de força e flexibilidade, através de exercícios progressivos, onde cada exercício 
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e avaliado de acordo com o aluno, sendo utilizado como um possível método que 

abrange o tratamento para a lombalgia.   
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4. A FISIOTERAPIA NA LOMABALGIA CRÔNICA INESPECIFICA POR MEIO 

DO METODO DE PILATES 

 

           Devido a inúmeros benefícios, o Pilates vem sendo mundialmente conhecido e 

amplamente requisitado, não apenas para fortalecimento muscular, mais como um 

novo recurso reabilitador, onde a fisioterapia viu uma capacidade de explorar este 

método, inserido como recurso reabilitativo aos que apresentam dores crônicas 

inespecíficas, em busca de um tratamento que diminua as dores, pois a lombalgia 

crônica inespecífica é de difícil tratamento devido a não saber a sua causa exata. 

           Segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), 

a Fisioterapia capacita o profissional a prevenir, reabilitar e estudar os distúrbios 

cinéticos funcionais que ocorrem no corpo humano, gerados por alterações genéticas, 

por traumas e por doenças adquiridas. Deste modo, segundo Silva e Mannarinch, 

(2009), alguns fisioterapeutas, têm executado como recurso reabilitativo o método de 

Pilates, para a reeducação neuromuscular, atividade funcional e estabilização da 

região lombar-pélvica. Onde segundo Kawanishi et al. (2011), o método de Pilates 

desenvolvido por Joseph Pilates, tem sido recomendado na prevenção e no 

tratamento de dores lombares. 

           O método Pilates, durante a sua execução realiza exercícios que prevê o 

alinhamento da postura, o equilíbrio muscular, a combinação de força e flexibilidade, 

contribuindo com a estabilização da região lombar, o que resulta na redução dos 

quadros de dor. (KAJEVSKI; MENEGUINI, 2017). Relembrando que, deve-se levar 

em conta que cada exercício é ajustado de acordo com a condição do paciente e o 

aumento da dificuldade e considera as características e habilidades individuais 

(SILVA; MANNARINCH, 2009)  

           Segundo Storch et al. (2015) ao realizar um estudo com o método de Pilates 

para diminuição da lombalgia crônica, relatou resultados eficácia na redução da 

lombalgia e no aumento da flexibilidade, devido a isso, ouve também melhora na 

qualidade de vida dos participantes da pesquisa, pois através do método de Pilates é 

possível trabalhar músculos que sejam capazes de estabilizar melhor a região da 

coluna lombar e então aliviar a dor. 

            Em outro estudo realizado por Conceição e Mergener (2012) realizaram um 

estudo com 7 pacientes do sexo feminino, para lombalgia crônica onde o método de 

Pilates promoveu estabilização da coluna lombar, devido ao trabalhar a musculatura 
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abdominal e extensores do tronco fortalecendo ambas musculaturas, melhorando a 

interação muscular agonista e antagonista, além de ser de baixo impacto. Neste 

estudo foi comprovado que em três meses ouve melhoras significativa da dor na 

lombar e consequentemente melhora na qualidade de vida. 

            O método de Pilates é importante como tratamento da lombalgia crônica, pois 

fortalece as musculaturas do abdômen, que tem como função estabilizar a coluna, 

sendo a lombalgia, na sua maioria, apresentam algum tipo de fraqueza abdominal, 

que gera a o quadro álgico e consequentemente atrapalha a qualidade de vida do 

indivíduo e trabalha a flexibilidade, que também tem sua importância como recurso 

reabilitativo, pois melhora o quadro álgico através do fornecido pelos alongamentos, 

que aumenta a amplitude de movimento, diminuindo a dor lombar (VIEIRA; FLECK, 

2013). 

           Devido surgimento de inúmeros casos de lombalgia não-especifica, esse 

estudo feito por Pereira (2014), buscou conhecer melhor sobre o uso do método 

Pilates como recurso reabilitador, para esta patologia.  O estudo descrever e comparar 

o padrão eletromiográfico da musculatura do core durante exercícios intermediários 

no solo no Pilates em pessoas saudáveis e com lombalgia não-específica, além de 

apresentar as diferenças entre cada exercício e a sequência de progressão que e 

melhor para ser realizada para realizarem a reabilitação. Onde o estudo apresentou 

32 pessoas, onde 13 pessoas apresentavam a lombalgia crônica inespecífica e 19 

saudáveis, entre 18 aos 45 anos. Os músculos multífido, oblíquo externo, oblíquo 

interno e reto abdominal foram avaliados eletromiograficamente e exercícios clássicos 

do repertório foram escolhidos (Single leg stretch, Criss-cross e Dead bug). Sobre os 

resultados apresentados foram a que o exercício criss-cross apresentou maiores valor 

de contração para os flexores de tronco - reto abdominal, oblíquo externo e interno - 

quando comparado com os outros exercícios. O exercício de Criss-cross apresentou 

maior ativaçãodos músculos oblíquos interno e externo, consecutivo o exercício do 

Single leg stretch e do Dead bug. Apesar de dentro do método de Pilates os exercícios 

descritos acima relata o mesmo padrão de recrutamento do core, mostrou que a 

diferença nos recrutamentos dos músculos presentes e quanto a classificação dentro 

do método para a reabilitação dalombalgia crônica, indicaram que é melhor iniciar com 

os exercícios menos difíceis execução como Dead bug, Single leg stretch) e  então 

passar para exercícios mais complexos que demandem de maior estabilização lombo-

pélvica como o Criss-cross. E relata-se que a musculatura estabilizadora lombo-
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pélvica e ativada desde a primeira sessão, nos dois grupos testados, podendo ser 

portanto indicado nos casos de reabilitação de indivíduos com lombalgia crônica não 

específica desde que com progressão adequada e respeitando o método. 

           Segundo Miyamoto, Costa e Cabral (2013) foi feito uma revisão sistemática 

onde os exercícios do método Pilates foram analisados, levantados dados e mostrou-

se que são mais eficazes que intervenção mínima na melhora da dor e incapacidade 

a curto prazo, mas se comparado a ser melhor, em termos de redução de dor que 

outros métodos disponíveis, não foi encontrado evidencias como sendo um método 

mais eficazes em relação a outros tipos de exercícios. Dessa forma, os exercícios do 

método Pilates podem ser recomendados para melhora da dor e incapacidade, porém 

nenhuma conclusão definitiva pode ser feita para os desfechos analisados (dor e 

incapacidade) a médio prazo. Além disso, mais estudos com baixo e amostras maiores 

devem ser publicados para se obter maior poder estatístico nas análises. 

            O autor Lim et al., (2011) realizaram uma pesquisa de revisão sistemática da 

literatura com meta-analise e constataram que os exercícios do método Pilates 

beneficiam os pacientes com lombalgia crônica não especifica, porém, quando 

comparados com outros exercícios físicos, não encontram diferenças estatística 

significante.  

           Os autores Faria; Faria, (2013) em relação a sua pesquisa que teve como meta 

a revisão e a análise de artigos científicos, onde foi identificado a eficaz na melhora 

da lombalgia crônica inespecífica utilizando o método de Pilates. Tendo enfatizado 

que a técnica trabalha o ganho de força e resistência, melhora a amplitude de 

movimento e a flexibilidade, auxilia no trabalho respiratório e função corporal, além de 

estabilizar a musculatura da região lombar contribuindo de forma positiva na 

percepção da qualidade de vida, independentemente da idade e ou causa. 

           De acordo com os estudo acima, o método de Pilates precisa ser mais 

estudado e elucidado ao que correspondentes na diminuição da  lombalgia crônica 

inespecífica, a maioria dos estudo admite proporcionar analgesia, aumento de 

flexibilidade, ganho de força muscular, melhora na postura, influenciando melhora na 

qualidade de vida, pode-se dizer que o método de Pilates é eficaz no tratamento da 

lombalgia crônica inespecífica, mas salientaram a necessidade de realizarem mais 

pesquisas com um número maior de participantes comparação de resultados e 

utilizando definições mais claras sobre a forma de utilização dos exercícios. 
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5. CONCLUSÃO 

 

           Este trabalho realizou uma revisão bibliográfica sobre o método de Pilates 

como um possível reabilitador na lombalgia crônica inespecífica pela fisioterapia. Após 

o estudo da anatomia e fisiologia da região da lombar, sendo estas estruturas 

encontradas no organismo humano, onde apresentam funções definidas e interligadas 

entre si, para o bom funcionamento do corpo, onde o seu estudo nos levando a 

aprender mais sobre a região onde acomete a lombalgia. Um profissional como o 

fisioterapeuta estuda estas estruturas em seu pleno funcionamento, de maneira 

fisiológica para dispor de conhecimento para analisar, examinar e reconhecer os 

aspectos patológicos que acometem o indivíduo, para então montar uma proposta de 

tratamento.       

           A lombalgia é uma disfunções que mais acomete a população em geral, 

causando dor na região lombar, seu fator causal é multifatorial, quando a causa da 

algia é encontrada nos referimos como lombalgia específica, mas em sua maioria não 

são diagnosticados os fatores da causa, sendo chamado assim de lombalgia 

inespecífica, podendo durar meses, o que chamamos de crônica, a sub aguda de seis 

a doze semanas e a aguda em até seis semanas. Quando a lombalgia é inespecífica 

e ainda mais crônica e de difícil tratamento, pois não se sabe a causa exata e o tempo 

de dor acaba afetando a funcionalidade plena do indivíduo. Sendo de a lombalgia 

crônica inespecífica de difícil tratamento a fisioterapia viu no Pilates um método para 

reabilitar esta disfunção, pois o Método de Pilates é capaz de trabalhar o corpo inteiro, 

desde a respiração, reeducação postural, consciência corporal e ganho de força e 

flexibilidade, através de exercícios progressivos, sempre respeitando os limites do 

paciente, e com poucas contra indicações se tornando um método propício para 

reabilitar. 

             De acordo com os estudos acima, quando utilizado o método de Pilates 

seguindo seus princípios, consegue-se proporcionar alguma analgesia nos pacientes 

quando apresentam lombalgia crônica inespecífica, não somente analgesia mais 

também aumento da flexibilidade, força e resistência, sendo assim, há benefício 

quando utilizado o método como um recurso reabilitador nesta disfunção, porém não 

foi encontrado evidencias como sendo um método mais eficazes em relação a outros 

tipos de exercícios e nem a diminuição da dor completamente na lombalgia, Sugere-

se que seja necessário mais estudados com maior número de pessoas e quais 
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exercícios utilizados ao que correspondentes na diminuição da  lombalgia crônica 

inespecífica. 
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