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Resumo 

O método pilates surgiu no início do século XX, consiste em exercícios de alongamento e fortalecimento 

muscular, com foco no power-house. Inúmeros são os benefícios desse método como o alinhamento postural e 

propriocepção, aumento da flexibilidade/força e tônus muscular. A flexibilidade é definida como a máxima 

amplitude de movimento de uma articulação. A força muscular é um termo geral que se refere à habilidade do 

tecido contrátil de produzir tensão e resistência durante um esforço máximo. Desse modo, o objetivo do presente 

estudo é descrever as contribuições do método pilates para desenvolvimento de flexibilidade e força muscular de 

seus praticantes. O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica descritivo-

exploratória, que pretende analisar os autores pesquisados e os aspectos científicos abordados. Conclui-se que o 

método pilates produz efeitos positivos na flexibilidade e força muscular, pode ser praticado por indivíduos com 

diferentes finalidades, reduz o risco de lesões, preserva a curvatura fisiológica da região lombar, recruta os 

músculos mais profundos e melhora o condicionamento físico. 
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1. Introdução 

O método pilates surgiu no princípio do século XX, consiste em exercícios de 

alongamento e fortalecimento muscular, com ênfase no power-house ou centro de força, 

responsável pela estabilização e equilíbrio corporal. Conforme Marés et al.1 sua ativação é 

realizada a partir de contrações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas dos 

músculos abdominais, multífidos e assoalho pélvico. 

Joseph Pilates denominou seu método de contrologia, ou seja, a integração do corpo e 

mente utilizando os princípios de: concentração, respiração, fluidez, precisão, power-house e 

controle do movimento.1 Inúmeros são os benefícios desse método como controle do 

equilíbrio e propriocepção, alinhamento postural, estimulo da circulação, melhora da 

flexibilidade e força, aumento da capacidade cardiorrespiratória e tônus muscular. 

A flexibilidade pode ser definida como a máxima amplitude de movimento de uma 

articulação, elemento essencial para saúde influenciando diretamente nas atividades diárias.2 

O desenvolvimento da flexibilidade e força muscular auxilia na correta execução das ações 

motoras, com amplitude de movimento e exercendo tensão contra uma resistência. 
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Já a força muscular é definida como a capacidade do músculo esquelético produzir tensão 

e torque máximo a determinada velocidade, sendo desenvolvida pelo músculo durante uma 

contração obtendo como resultado interações complexas dos sistemas, neurológico, muscular, 

biomecânico e cognitivo.3 

Desse modo, o objetivo do presente estudo é descrever as contribuições do método 

pilates para desenvolvimento de flexibilidade e força muscular de seus praticantes. 

 

2. Fundamentação Teórica 

O método pilates surgiu como uma forma popular de exercício visando à melhora da 

força e flexibilidade, bem como de um condicionamento físico geral para pessoas de todas as 

idades, tornou-se uma modalidade popular nos últimos anos e muito difundida tanto na prática 

de atividade física como na reabilitação. 4-5 

De acordo com Barbosa et al.6 um dos objetivos do método pilates é a interação da 

respiração com a coordenação dos movimentos, durante a realização dos exercícios de 

estabilização da coluna vertebral há um recrutamento da musculatura abdominal, promovendo 

o fortalecimento do transverso e oblíquo interno. Esse método trabalha o corpo como um 

todo, além de corrigir a postura e tonificar a musculatura, desenvolve a estabilidade corporal 

necessária para uma vida mais saudável e longeva.7 

Conforme Oliveira et al.8 os exercícios podem ser realizados em aparelhos 

desenvolvidos por Joseph Pilates (reformer, cadillac, barrel, chair, wall) ou no solo - mat 

com o auxílio de acessórios como a bola suíça, disco, elásticos, halteres e caneleiras 

proporcionando a melhora da flexibilidade da cadeia posterior, aumento de força dos 

estabilizadores da coluna e maior resistência muscular. 

Os exercícios realizados nos aparelhos envolvem uma larga possibilidade de 

movimentos, a intensidade é fornecida através das molas, que geram resistência e oferecem 

assistência aos movimentos. Durante os exercícios a expiração é associada à contração do 

diafragma, do transverso abdominal e dos músculos do assoalho pélvico.7 

As contrações musculares com ênfase no power-house fortalecem o centro corporal, os 

movimentos devem ser executados com amplitude de movimento, sem interferir na postura 

correta gerando estabilização estática e dinâmica no corpo, respeitando as individualidades de 

cada praticante.9 

Segundo Leitão, Silva e Raisa3 para Joseph Pilates o importante era ganhar força 

muscular desde que não prejudicasse a flexibilidade, fator que estimula vários aspectos da 

motricidade como consciência corporal, eficácia motora, prevenção de lesões e dores 
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crônicas. Os pesquisadores sugerem que o aumento da força representa o resultado de uma 

melhor coordenação dos grupos musculares responsáveis pelos movimentos, às cargas são 

aumentadas progressivamente para gerar um estímulo adequado durante todo o treinamento. 

Primeiro ocorrem às adaptações neurais (coordenação dos grupos musculares- agonistas e 

antagonistas), depois um aumento do tamanho de fibras musculares. 10  

Força muscular é um termo geral que se refere à habilidade do tecido contrátil de 

produzir tensão e resistência durante um esforço máximo, a perda de força afeta nas 

atividades diárias básicas. A força máxima em homens e mulheres é alcançada entre os 20 e 

os 30 anos de idade, o nível de força tende a alcançar um platô por volta dos 50 anos de idade, 

seguido por um declínio que é acelerado aos 65 anos de idade em diante. A perda de força 

com o envelhecimento pode estar relacionada à perda de massa muscular associada a uma 

redução do número de fibras musculares. 11-10 

Os achados de Massey 12 confirmam que a aplicação do programa de pilates promove 

um equilíbrio entre mobilidade, força e flexibilidade. Os exercícios se desenvolvem a partir da 

ativação dos músculos estabilizadores do centro de força, para progressivamente ativar os 

grupos musculares mobilizadores, através da integração da respiração e coordenação dos 

movimentos, para que seja leve e fluido reduzindo o potencial de lesão.  

Um aumento da massa muscular não conduz necessariamente a restrições da 

flexibilidade, pois a capacidade de estiramento da musculatura não sofre com a hipertrofia, e 

sim utiliza a força como determinante para a dimensão da amplitude de movimento, a 

ativação dos músculos responsáveis pela mobilidade depende da força dos músculos agonistas 

atuando em equilíbrio com os antagonistas. 13  

Flexibilidade é a capacidade de mover uma única articulação ou uma série de 

articulações de modo suave e com facilidade, é determinada pelo comprimento do músculo 

junto à integridade da articulação, com base em sua habilidade de relaxar ou deformar e ceder 

a uma força em alongamento. É uma aptidão física importante que proporciona o aumento da 

quantidade e qualidade nos movimentos articulares, para melhora na postura corporal e na 

diminuição dos riscos de lesões articulares e musculares. 11-3 

Kisner  e Colby 11 evidenciaram que o alongamento efetivo de um músculo específico 

ou grupo muscular, ajuda a manter um alinhamento correto e evita movimentos 

compensatórios que são causados pela ação muscular de um agonista mais forte. Para 

estabilizar um segmento é necessária uma contração isométrica do músculo que não está 

envolvido no movimento, ou seja, o músculo se contrai e produz força sem uma mudança 

apreciável no seu comprimento, não havendo movimento articular. 



5 
 

 

A diminuição da flexibilidade nas articulações afeta nas funções diárias, principalmente 

em indivíduos sedentários. Exercícios de alongamento são indicados para melhora dessa 

capacidade funcional, pessoas que praticam exercício físico regularmente apresentam maiores 

benefícios no controle da massa corporal, no desempenho físico e nas atividades diárias. 14 

 

3. Metodologia 

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica descritivo-

exploratória. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que pretende analisar os autores 

pesquisados e os aspectos científicos abordados. 

A revisão de literatura foi feita nas seguintes bases de dados: Scielo, Lilacs/Bireme, 

PEDro, PubMed, Scholar Google. Os descritores usados foram: pilates, força muscular e 

flexibilidade, todos inseridos nos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS. 

A pesquisa foi realizada no período entre setembro e outubro do corrente ano. Os 

critérios de inclusão foram artigos originais, revistas, jornais, livros e periódicos nos idiomas 

português, inglês e espanhol com data de publicação a partir de 2012. 

 

4. Resultados e Discussão 

O método pilates caracteriza-se como um programa de exercícios conscientes e melhor 

adaptado às características individuais. O criador desse método fez um resgate dos 

movimentos naturais, da flexibilidade, desenvolvendo a força muscular com paciência, 

resistindo ao cansaço das tarefas diárias. Joseph afirmou que o relaxamento e o alongamento 

dos músculos e ligamentos e seu fortalecimento poderiam fazer que o exercício fosse 

realizado com o mínimo de esforço. Os músculos necessitam de comprimento e flexibilidade 

e não apenas de excessivo fortalecimento, para não ocorrer compensações e excesso de 

utilização, gerando desequilíbrios em todas as alavancas do corpo.13 

O método pilates visa o fortalecimento dos músculos da parede abdominal e coluna 

vertebral, com base em ações musculares realizadas em baixas velocidades com um alto 

componente isométrico. O objetivo do pilates moderno é o fortalecimento dos músculos 

abdominais para estabilizar e suportar a parte inferior das costas. Os programas de treino do 

pilates têm sido associados com melhoras na força abdominal, flexibilidade, postura da 

coluna, equilíbrio estático e resistência abdominal.15 

Segundo Santos et al.16  os estudos encontrados na literatura científica parecem 

convergir para a afirmação de que o método pilates contribui para o aumento da flexibilidade 
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e força, reforçando a ideia de que os movimentos partem de um centro de força responsável 

pelo equilíbrio harmônico das funções musculares. Dando ênfase para maior ganho de 

flexibilidade no segmento corporal quadril e ganho de força principalmente na musculatura 

abdominal e nos músculos flexores e extensores do tronco. 

Estudos evidenciam que a prática de no mínimo três meses sem interrupções do método 

pilates é suficiente para incrementar a flexibilidade e a massa magra de mulheres praticantes, 

quando comparadas a mulheres que não praticam nenhuma atividade física sistematizada. 17 O 

método pilates contribui para o fortalecimento dos extensores do tronco (quadrado lombar, 

multífido, semi-espinhal, eretor da coluna e interespinhal), favorecendo estabilização da 

coluna lombar.18 

Corroboram com os estudos de Kim et al.19 realizado com 18 mulheres saudáveis que 

praticavam o método pilates no solo a mais de três meses, verificou-se por meio de 

eletromiografia uma maior ativação isométrica dos multífidos no exercício swimming e maior 

ativação do semi-tendinoso no exercício leg beat. Os músculos extensores do tronco como, 

multífido e eretores da espinha (íliocostal e longuíssimo do dorso) atuam como motores 

primários e estabilizadores na realização de diversos movimentos durante exercícios, 

levantamento de cargas e atividades de vida diária, a redução ou ausência de estabilidade 

desse complexo muscular resulta em redução na produção de força e movimentos 

compensatórios. 20 

Pesquisas tem mostrado que há mecanismos antecipatórios que ativam as respostas 

posturais de todos os músculos do tronco, precedendo a atividade nos músculos que movem 

os membros e que a ativação antecipatória do músculo transverso do abdômen e das fibras 

profundas do músculo multífido é independente da direção ou da velocidade do equilíbrio 

postural. Acredita-se que o músculo multífido possui inserções segmentares e função 

estabilizadora intrínseca na coluna cervical, similar a da região lombar. 11 

Conforme Paz et al.20 o método pilates possibilita a estabilização das cadeias 

musculares, evidenciando um aumento da atividade muscular do latíssimo do dorso e 

iliocostal, participaram do estudo 15 mulheres selecionadas intencionalmente e por 

conveniência, praticantes de pilates a no mínimo seis meses. Tal afirmação é ressaltada em 

outro estudo que analisou a ativação dos músculos multífidos com a capacidade de controlar o 

movimento de um segmento móvel ileso da coluna lombar, restaurando o controle desse 

segmento após uma lesão.21 

Em um estudo não randomizado com mulheres saudáveis, foram escolhidas 21 

voluntárias divididas em grupo pilates (11 voluntárias) e grupo controle (10 voluntárias), 
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verificou-se a melhora da mobilidade torácica e abdominal no grupo pilates atribuída a 

possível aumento na flexibilidade e redução da circunferência da cintura após três meses de 

intervenção com 24 sessões de pilates.22 

De acordo com Cristóbal et al.23 sugere-se a prática de no mínimo 12 sessões do método 

pilates para aumento da flexibilidade, melhorando significativamente a extensão os 

isquiostibiais e o grau de flexão do tronco.  As lombalgias, hérnias e lesões musculares 

podem ser provocadas pelo destreinamento e pela redução da extensão dos isquiostibiais, 

estes influenciam diretamente no movimento de flexão do tronco limitando a movimentação 

da musculatura pélvica.  

O método pilates aplicado em solo gera efeitos significantes na flexibilidade articular, 

segundo o estudo de Sinzato et al.24 pois os exercícios são dinâmicos e focam tanto o 

alongamento como fortalecimento nas cadeias musculares, proporcionando uma melhor 

relação entres os músculos agonistas e antagonistas, preservando as curvaturas fisiológicas do 

corpo. 

No entanto os resultados encontrados por Junior et al. 25 evidenciam que o pilates em 

aparelhos pode ser mais eficiente do que os exercícios no solo, pois há um aumento 

progressivo da atividade muscular e incremento das cargas mecânicas relacionadas ao 

aumento de força e maior estabilização da coluna. Ambos os exercícios ativam de forma 

semelhante os músculos profundos das costas e abdômen. 

No estudo de Benedetti et al.26 foi sugerido um protocolo de avaliação para o método 

pilates, denominado de Manipilates, ferramenta esta que possibilitou os instrutores a 

avaliarem seus alunos de forma mais fidedigna, na prescrição do treinamento correto. O 

instrumento foi validado e reprodutível, sendo de fácil acesso e de simples metodologia, 

mostrou-se eficaz no processo de avaliação do nível de prática no método pilates. Vale 

ressaltar a limitação da população e faixa etária, sugerindo mais estudos com populações 

heterogêneas e maior número da amostra.  

 

5. Conclusão 

O método pilates produz efeitos positivos na flexibilidade e na força muscular, pode ser 

praticado por indivíduos com diferentes finalidades, reduz o risco de lesões, preserva a 

curvatura fisiológica da região lombar, recruta os músculos mais profundos e melhora o 

condicionamento físico. As possíveis adaptações crônicas estão relacionadas com o aumento 

da força muscular do abdômen e estabilização da coluna. 



8 
 

 

Essas evidências podem ser utilizadas como parâmetro para a prescrição de exercícios, 

visto que o pilates possui poucas contraindicações, trabalha o alongamento e fortalecimento 

tanto em cadeia aberta quanto fechada, as séries de exercícios respeitam a condição física de 

cada praticante variando entre os aparelhos e o solo. Os estudos não demonstraram diferenças 

significativas quanto ao número de sessões para aumento de flexibilidade ou ganho de força, 

evidenciando que determinados exercícios podem ativar os músculos profundos, 

proporcionando maior estabilização e desenvolvimento desse grupo muscular. 

Verificou-se um aumento da prática do método pilates nos últimos anos, com 

consequente produção de pesquisas relacionadas ao método, no entanto, alguns estudos têm 

limitações relacionadas com a população, o número de amostragem, a faixa etária, duração 

das aulas e instrumentos avaliativos que validem o método. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de mais estudos com populações heterogêneas, maior amostragem e 

instrumentos avaliativos que permitam identificar metodologicamente os benefícios do 

método pilates.   

 

6. Referências Bibliográficas 

1. MARÉS G; OLIVEIRA K.B de; PIAZZA M.C; PREIS C; BERTASSONI Neto L. A importância da 

estabilização central no método pilates: uma revisão sistemática, 2012,   

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/rfm-6023.pdf <acessado em 18/09/2016> 

 

2.  STATHOKOSTAS L; LITTLE R.M.D; VANDERVOORT A.A; PATERSON D.H. Flexibility Training and 

Functional Ability in Older Adults:A Systematic Review, 2012, 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/306818%20(1).pdf <acessado em 09/10/2016> 

 

3. LEITÃO M.C; SILVA A.E.A; RASIA D. O método pilates aplicado em bailarinos clássicos para ganho 

de flexibilidade e força muscular, 2013, http://200.230.184.11/ojs/index.php/CCBS/article/view/54/44 

<acessado em 22/10/2016> 

 

4.  ENGERS P.B; ROMBALDI A.J; PORTELLA E.G; SILVA M.C. Efeitos da prática do método pilates em 

idosos: uma revisão sistemática, 2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0482500416000449 

<acessado em07/10/2016> 

 

5. OLIVEIRA N.T.B; FREITAS S.M.S.F; MOURA K.F; LUZ Junior M.A; Cabral CMN. Análise 

biomecânica do tronco e pelve em exercícios do método pilates: revisão sistemática, 2015, 

http://www.scielo.br/pdf/fp/v22n4/2316-9117-fp-22-04-00443.pdf <acessado em 23/10/2016> 

 

6. BARBOSA A.W.C; GUEDES C.A; BONIFÁCIO D.N; SILVA A.F; MARTINS F.L.M; BARBOSA 

M.C.S.A. The Pilates breathing technique increases the electromyographic amplitude level of the deep 

abdominal muscles in untrained people, 2012, http://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-

8592(14)00083-7/abstract  <acessado em 23/10/2016> 

 

7. ROCHA A.S; HARTMANN C. Pilates: Recurso fisioterapêutico como melhoria da qualidade de vida 

em idosos, 2012, http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/2512/4616  <acessado em 

24/10/2016>   

8.  OLIVEIRA L.C; HOSHINA C.S; FURLAN L.A; OLIVEIRA R.G; MARTINI F.A.N.O método pilates no 

tratamento da espondilolistese traumática em L4-L5: estudo de caso, 2015, 

../../../../Administrador/Downloads/rfm-6023.pdf
../../../../Administrador/Downloads/306818%20(1).pdf
http://200.230.184.11/ojs/index.php/CCBS/article/view/54/44
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0482500416000449
http://www.scielo.br/pdf/fp/v22n4/2316-9117-fp-22-04-00443.pdf
http://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(14)00083-7/abstract
http://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(14)00083-7/abstract
http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/article/view/2512/4616


9 
 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502013000300016&lang=pt  <acessado em 

09/10/16> 

 

9. VAZ R.A; LIBERALI R; CRUZ T.M.F; NETTO M.I.A. O método pilates na melhora da flexibilidade – 

Revisão sitemática, 2012, file:///C:/Users/Administrador/Downloads/335-1408-1-PB.pdf  <acessado em 

23/10/2016> 

 

10.WHITING, W. C; ZERNICKE R.F. Biomecânica funcional e das lesões musculoesqueléticas, 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Kongan, 2009.   

 

11.KISNER, C; COLBY L.A. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas, 5. Ed. Barueri, SP: Manole, 

2009.   

 

12.MASSEY Paul. Pilates: uma abordagem anatômica, Barueri, SP: Manole, 2012. 

 

13. PANELLI, Cecília. Método pilates de condicionamento do corpo: um programa para toda a vida, 2. Ed. 

São Paulo: Phorte, 2009. 
 

14.GONÇALVES N.S; SILVA R.P; SILVA R.A.C; JUNQUEIRA L.M.B; SOUZA L.E. Motivos para prática 

de pilates em Mariana (MG-BRASIL), 2015, file:///C:/Users/Administrador/Downloads/20063-61078-1-

PB%20(1).pdf  <acessado em 09/10/2016> 

 

15.DORADO C; CALBET J.A.L; GORDILLO A.L; ALAYON S; MOYSI-SANCHIS J. Marked Effects of 

Pilates on the Abdominal Muscles: A Longitudinal Magnetic Resonance Imaging Study, 2012, 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Marked_Effects_of_Pilates_on_the_Abdominal.23.pdf < acessado em 

09/10/2016> 

 

16.SANTOS A.M; FONSECA F; SCHUTZ E.F.S; SCHUTZ G.R. Método pilates aplicado à aptidão física: 

uma revisão sistemática, 2015, http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/4957/5990  

<acessado em 22/10/2016> 

 

17.ANDRADE A.D; TELES N.C; PEREIRA C.A. Efeitos do método pilates na capacidade física e 

composição corporal, 2013, http://www.efdeportes.com/efd176/efeitos-do-metodo-pilates-na-capacidade-

fisica.htm <acessado em 25/09/2016> 

18.AMORIM J.B.M; BITTENCOURT W.S; SALÍCIO M.A; SALÍCIO V.A.M.M. Método pilates no 

tratamento da lombalgia crônica não–específica, 2012, 

http://www.periodicos.univag.com.br/index.php/CONNECTIONLINE/article/view/111/384  <acessado em 

09/10/2016> 

19.KIM Bo-in; JUNG Ju-Hyeon; SHIM J; KWON Hae-Yeon; KIM Haroo. An Analysis of Muscle Activities of 

Healthy Women during Pilates Exercises in a Prone Position, 2013, 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/26/1/26_jpts-2013-319/_pdf <acessado em 09/10/2016> 

20.PAZ G.A; LIMAB V.P; MIRANDA H; OLIVEIRA C.G; DANTAS E.H.M. Atividade eletromiográfica dos 

músculos extensores do tronco durante exercícios de estabilização lumbar do método Pilates, 2014, 

http://scielo.isciii.es/pdf/ramd/v7n2/original5.pdf <acessado em 26/09/2016>  

 

21.SILVA M.A.C; DIAS J.M; SILVA M.F; MAZUQUIN B.F; ABRÃO T; CARDOSO J.R. Análise 

comparativa da atividade elétrica do músculo multifido durante exercícios do pilates, série Williams e 

spine stabilization, 2013, file:///C:/Users/Administrador/Downloads/rfm-7608.pdf  <acessado em 18/09/2016> 

 

22.JESUS L.T; BALTIERI L; OLIVEIRA L.G; ANGELI L.R; ANTONIO S.P; PAZZIANOTTO-Forti E.M. 

Efeitos do método pilates sobre a função pulmonar, a mobilidade toracoabdominal e a força muscular 

respiratória: ensaio clínico não randomizado, placebo-controlado,2015, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502015000300213&lang=pt <acessado em 

09/10/2016> 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502013000300016&lang=pt
../../../../Administrador/Downloads/335-1408-1-PB.pdf
../../../../Administrador/Downloads/20063-61078-1-PB%20(1).pdf
../../../../Administrador/Downloads/20063-61078-1-PB%20(1).pdf
../../../../Administrador/Downloads/Marked_Effects_of_Pilates_on_the_Abdominal.23.pdf
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/remef/article/view/4957/5990
http://www.efdeportes.com/efd176/efeitos-do-metodo-pilates-na-capacidade-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd176/efeitos-do-metodo-pilates-na-capacidade-fisica.htm
http://www.periodicos.univag.com.br/index.php/CONNECTIONLINE/article/view/111/384
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/26/1/26_jpts-2013-319/_pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/ramd/v7n2/original5.pdf
../../../../Administrador/Downloads/rfm-7608.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502015000300213&lang=pt


10 
 

 

23.CRISTÓBAL R.V; MIÑARRO P.A.L; CÁRCELES F.A; ROS F.E. Efectos del método pilates sobre la 

extensibilidad isquiosural, la inclinación pélvica y la flexión del tronco, 2015, 

http://www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/article/viewFile/9678/pdf_8455 <acessado em 09/10/2016> 

 

24.SINZATO C.R; TACIRO C; PIO C.A; TOLEDO A.M; CARDOSO J.R; CARREGARO R.L. Efeitos de 20 

sessões do método pilates no alinhamento postural e flexibilidade de mulheres jovens: estudo piloto, 2013, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502013000200008&lang=pt  <acessado em 

09/10/2016> 

 

25. LUZ Jr. M.A; COSTA L.O.P; FUHRO F.F; MANZONI A.C.T; OLIVEIRA N.T.B; CABRAL C.M.N. 

Effectiveness of mat pilates or Equipment-Based Pilates Exercises in Patients With Chronic Nonspecific 

Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial, 2016, 

http://ptjournal.apta.org/content/ptjournal/94/5/623.full.pdf  <acessado em 24/10/2016> 

26. BENEDETTI G; CANDOTTI C.T; GONTIJO K.N.S; BAMPI G.M; LOSS J.F; Desenvolvimento e 

validação de um método de avaliação do nível de prática no método Pilates por meio de exercícios do 

próprio método, 2015,  file:///C:/Users/Administrador/Downloads/10-338-1-PB.pdf <acessado em 23/10/2016> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/article/viewFile/9678/pdf_8455
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502013000200008&lang=pt
http://ptjournal.apta.org/content/ptjournal/94/5/623.full.pdf
../../../../Administrador/Downloads/10-338-1-PB.pdf


11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


