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Introdução: A dor lombar é altamente prevalente entre as gestantes. Diante da alta prevalência da dor lombar e do 

prejuízo causado à qualidade de vida das mulheres nessa fase da vida, é essencial a elaboração de estratégias 

preventivas para essa disfunção. Objetivos: Verificar os efeitos da intervenção fisioterapêutica por meio do Método 

Pilates sobre a funcionalidade relacionada à dor lombar quando comparado a um grupo de gestantes que realizaram a 

intervenção fisioterapêutica tradicional. Método: Estudo randomizado e controlado com randomização em paralelo (1:1), 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia (CAAE: 36008514.2.0000.5152). Foram 

selecionadas gestantes primíparas que foram aleatoriamente dividas em Grupo Pilates e Grupo Controle. As gestantes 

foram avaliadas antes (14ª e a 20ª semanas gestacionais) e após a intervenção (34 e a 36ª semanas gestacionais). O 

desfecho avaliado foi a incapacidade relacionada à dor lombar por meio do questionário Índice de Incapacidade de 

Oswestry. As gestantes do Grupo Pilates realizaram exercícios propostos por Joseph Pilates com solicitação da 

contração da musculatura abdominal e do assoalho pélvico durante os exercícios. Já as gestantes do grupo Controle 

realizaram exercícios aeróbicos e resistidos globais. Ambos os grupos foram submetidos à intervenção em grupo duas 

vezes por semana com duração de 60 minutos. Para a análise dos dados, o teste de Wilcoxon foi utilizado para 

comparação intragrupo das variáveis. Para a análise intergrupos das avaliações antes e após a intervenção foi 

empregado o teste de Mann-Whitney. Resultados: Foram analisadas 24 gestantes do Grupo Pilates e 12 gestantes do 

Grupo Controle. Foi observado aumento da incapacidade relacionada à dor lombar tanto do Grupo Pilates (p=0,024) 

quanto no Grupo Controle (p=0,003, tamanho do efeito: -0,56; IC 95%: -1,25 – 0,16) quando comparados os dados 

antes e após a intervenção. As análises intergrupos demonstraram um maior valor do Índice de Incapacidade de 

Oswestry para o grupo Controle após o tratamento (p=0,04). Conclusão: As gestantes submetidas à intervenção 

fisioterapêutica por meio do método Pilates apresentaram menor incapacidade funcional relacionada a dor lombar ao fim 

da gestação quando comparadas às gestantes que realizaram a intervenção fisioterapêutica tradicional. Assim, o 

Método Pilates pode ser utilizado pelo fisioterapeuta durante o período gestacional para redução da incapacidade 



funcional relacionada à dor lombar.
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