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Introdução: Uma das prioridades atuais de pesquisa em dor lombar é identificar tratamentos específicos para dife-
rentes subgrupos de pacientes, pois acredita-se que é pouco provável que pacientes heterogêneos apresentem resul-
tados semelhantes com o mesmo tratamento. O método Pilates e as intervenções educativas têm sido recomendados 
no tratamento da dor lombar crônica, porém não há evidências sobre a eficácia destas intervenções em diferentes sub-
grupos de pacientes com dor lombar. Objetivo: Identificar os subgrupos de pacientes com dor lombar crônica não 
específica, de acordo com o sistema de classificação da diretriz de prática clínica, que obtêm maiores benefícios com 
o tratamento baseado no método Pilates e intervenção educativa. Método: Foram avaliados 72 pacientes com dor 
lombar crônica não específica, com idade entre 18 e 80 anos de ambos os gêneros, que foram incluídos em um estudo 
controlado aleatorizado previamente aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa. Os desfechos avaliados foram 
a intensidade da dor (Escala Numérica de Dor) e a incapacidade (Questionário de Incapacidade de Roland Morris). 
Após a identificação dos achados clínicos em uma anamnese e exames físicos, os pacientes foram classificados de 
acordo com a classificação da diretriz de prática clínica em quatro subgrupos de pacientes com dor lombar: deficiência 
de mobilidade, deficiência de coordenação da mobilidade, dor associada a membros inferiores e tendências cogni-
tivas afetivas. O tratamento foi baseado em uma cartilha educativa com orientações para seu dia a dia e tratamento 
baseado no método Pilates uma, duas ou até três vezes por semana, com sessões de uma hora de duração, durante 
seis semanas. As médias da intensidade da dor e incapacidade após seis semanas de tratamento foram comparadas 
entre os subgrupos de dor lombar usando a ANOVA one way e considerando significância de p<0,05. Resultados: 
Dos 72 pacientes, 11,1% pertenciam ao subgrupo de mobilidade, 16,7% pertenciam ao subgrupo de deficiência de 
coordenação da mobilidade, 47,2% pertenciam ao subgrupo de dor associada a membros inferiores e 25% pertenciam 
ao subgrupo de tendências cognitivas afetivas. Na comparação entre os subgrupos não houve diferença estatistica-
mente significante para a intensidade da dor e incapacidade (p>0,05). Conclusão: A maioria dos pacientes com 
dor lombar crônica não específica pertencia ao subgrupo de dor associada a membros inferiores. No entanto, nenhum 
subgrupo se beneficiou mais do que o outro com tratamento baseado no método Pilates e intervenção educativa.

Descritores: Dor lombar; Reabilitação; Terapia por exercícios.
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