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Resumo 

 

 

O pilates é um método de condicionamento físico, usado como técnica na fisioterapia e que 

prioriza a postura, a flexibilidade e o fortalecimento dos músculos estabilizadores da coluna. 

O referido artigo discorreu sobre o titulo da pesquisa que é os benefícios do método pilates na 

reabilitação da hérnia de disco e em seus tópicos discorre sobre  a importância da utilização 

deste métodos em pacientes em fase restabelecedora devido ao seu potencial no alongamento 

que trabalha toda a coluna vertebral. Este trabalho trata-se de um estudo bibliográfico entre 

artigos, sites e livros que comprovam a eficácia do tratamento da hérnia de disco com o método 

pilates. Buscou-se embasamento para os resultados por meio da comparação de idéias 

apresentada pelos autores e desta forma cumpriu o objetivo deste trabalho que é apresentar o 

método de pilates como técnica restabelecedora. Por fim, após a análise dos dados, concluiu-

se que os resultados deste trabalho mostram a eficácia que os exercícios de pilates possuem e 

sua importância não só nos estágios iniciais e avançados  da Hérnia de disco, mas também na 

atuação como forma preventiva mas  Ainda se faz necessárias literaturas que discorram sobre 

o tema, infelizmente a nível acadêmico existem ainda poucos achados o que impossibilitam 

uma pesquisa mais profunda. 

 

Palavras chaves: Pilates, Hérnia de Disco, Reabilitação 

 

 

Introdução: 

 

  Existem muitos fatores que podem desencadear o enfraquecimento dos músculos que 

deixam a coluna vertebral alinhada contra a gravidade e na hora do movimento e gerar força e 
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prevenir qualquer tipo de lesões principalmente os músculos da região pélvica que é 

denominado músculos de CORE. Se esses músculos enfraquecem causam sobre cargas na 

coluna o que conseqüentemente pode se transformar em uma hérnia de disco. Devido aos sérios 

riscos desta patologia, a estabilização da coluna vertebral é um potente auxiliar na prevenção e 

alívio de dor para os portadores de hérnia de disco.  

Nesse sentido este artigo mostra os benefícios do Método Pilates como alternativa na 

reabilitação de pacientes em tratamento de hérnias discais, uma patologia considerada comum, 

pois tem acometido cada vez mais pessoas. A referida pesquisa foi exploratória com 

bibliografias que mostram que essa patologia advém da ruptura do anel fibroso e o 

deslocamento da massa central do disco, no espaço entre vértebras, o  que conseqüentemente 

causa muitos transtornos aos pacientes que na maioria das vezes recorrem ao processo cirúrgico 

devido aos constantes sintomas. 

 

2 fundamentação teórica 

 

2.1 Hérnia de disco: 

 

A função dos discos intervertebrais – localizados entre as vértebras cervicais, torácicas 

e lombares – é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer quaisquer impactos.3 Esses 

discos são constituídos por tecido cartilaginoso e elástico e, com o tempo e o uso repetitivo, 

acabam sofrendo um desgaste cada vez mais intenso. O resultado é a formação de hérnias de 

disco que se dividem em quatro fases, de acordo com o grau de degeneração dos discos e o 

conseqüente comprometimento das raízes nervosas2. 

A coluna vertebral é a parte do corpo humano de suma importância pois ela é que dá 

estabilidade, ela que equilibra o  sistema musculoesquelético do ser humano e fornece a base 

para a estabilização do corpo ajudando a distribuição do corpo em relação aos gestos e posturas 

desenvolvidos em diversas praticas pelo ser humano, com isso evita-se que a coluna vertebral 

sofra com lesões devido desequilíbrio e desalinhamento do corpo3. 

Esta região deve realizar a função de ser forte e rígida, especialmente quando sob carga, 

para manter as relações anatômicas intervertebrais e proteger os elementos neurais. A 

capacidade de envolver essas duas funções é adquirida através de mecanismos que garantem a 

manutenção do alinhamento vertebral. Quando estes mecanismos se encontram em 

desequilíbrio, é produzida a instabilidade lombar. 

O disco vertebral constituem em coxins compressivos de fibrocartilagem que absorvem 

as forças de tração muscular, gravidade e carga que, de outro 3 modo tenderiam a esmagar uma 
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vértebra, contra a outra. Cada disco apresenta três partes: o anel fibroso, o núcleo pulposo e as 

placas terminais 3. 

A hérnia discal acomete principalmente adultos jovens entre os 30 e 50 anos de idade, 

comprometendo a vida profissional e social desta pessoa, principalmente devido as fortes dores 

que são conseqüências do nervo comprimido. Neste artigo podemos estudar as diversas formas 

das hérnias discais e suas características mais predominante4. 

2.2.1 Abaulamento Discal: esta é a primeira etapa  onde se inicia a patologia, a patologia é 

quando o disco invertebral começa a apresentar algumas fissuras em suas fibras, alterando a 

forma do disco6. 

2.2.2-Protrusas: O disco se alarga, mas contém o líquido gelatinoso no seu centro. A base do 

disco se avoluma e fica mais larga que o diâmetro de origem. As paredes do disco poderão tocar 

em regiões e áreas de grande sensibilidade nervosa, gerando dores e incapacidades6. 

2.23-Extrusas: É uma condição ortopédica muito freqüente que afeta os discos intervertebrais 

da coluna que funcionam como verdadeiros amortecedores. A patologia se dá quando há o 

rompimento desse anel fibroso e o conteúdo gelatinoso interno ou núcleo pulposo sai por meio 

de uma fissura na membrana, havendo perda de contato dos fragmentos extravasados com o seu 

meio interno6. 

2.2.4- Sequestradas: A hérnia de disco seqüestrada é aquela que rompe a parede do disco e o 

líquido gelatinoso migra para dentro do canal medular, para cima ou para baixo. Além da 

pressão na raiz nervosa, provoca inflamação e compressão contínua. É o tipo de hérnia que 

provoca a chamada dor química, pois esse núcleo pulposo, quando fora do seu ambiente natural, 

tem propriedades químicas ácidas e provoca dores insuportáveis. O paciente se apresenta com 

postura antálgica, inclinando o tronco para o lado que lhe dê conforto. Neste caso, a melhora só 

será possível com medicamentos, repouso ou até mesmo cirurgia6. 

 

2.3-Sintomas 

 

Quando as lesões discais existem os sintomas mais frequentes são as dores localizadas 

e que podem posteriormente serem irradiadas para outras partes dependendo da forma que se 

apresenta pois quando a hérnia é na coluna cervical, as dores ou as alterações de sensibilidade 

se irradiam para as regiões superiores dos ombros, para os braços, as mãos e os dedos. Se a 

hérnia de disco é lombar, as dores se irradiam para as pernas e pés.outro aspecto é que o paciente 

poderá sofrer também com dormências, formigamentos e dores nas coxas.Esse tipo de sintomas 

é mais freqüente a noite quando o corpo fica relaxado fazendo com que os discos se reidratam, 

aumentando o seu volume, que  conseqüentemente geram dores nas raízes nervosas que em 
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alguns casos as raízes nervosas comprimidas poderão afetar as pernas com perdas das forças e 

em alguns casos incontinência urinaria devido a compreensão que essa patologia causa em toda 

a região lombar7. 

  Podem-se enumerar algumas das mais frequentes sintomas em pacientes com hérnia de 

disco como dor nas costas há mais de três meses, coluna torta quando entra em crise;dor noturna 

que piora durante o sono e que permanece ao acordar, dor que piora ao ficar em pé com a perna 

estendida, bastante dificuldade para ficar sentado por mais de 10 minutos,redução de força em 

uma das pernas ou nas duas, impossibilidade de ficar de ponta de fé com uma das pernas,dor, 

formigamento ou dormência nos membros, dificuldades extremas para segurar a urina,redução 

do rendimento e desânimo para a realização de atividades rotineiras,dores de cabeça associadas 

a dores na região da nuca e que se prolongam para os ombros,dificuldades para se locomover 

ou levantar algum objeto.8 

 

2.4-Tratamento geral: 

 

É necessário que o paciente saiba que quando alguns desses sintomas se manifestarem 

seja tratada de forma adequada, no primeiro momento o medico deve ser procurado para que 

seja realizado o exame que leva em conta o histórico do paciente e alguns hábitos relativos a 

sua vida diária8. 

As áreas do corpo humano mais comum de serem acometidas com mais frequência são 

a coluna lombar e coluna cervical por isso a importância de que o paciente realize exames como 

raio X, tomografia e ressonância magnética pois eles ajudam a determinar o tamanho da lesão 

e a localizar em que exata região da coluna está a lesão, mas eles não são decisivos para a 

tomada de conduta8. 

 

2.5-Método de pilates  

 

O pilates foi desenvolvido por Joseph H. Pilates, que nasceu em 1880 na Alemanha e 

por apresentar uma saúde frágil na infância e adolescência devido a asma, raquitismo e febre 

reumática, tentou superar seus problemas de saúde por meio de exercícios físicos.9  

É um programa completo de condicionamento físico e mental e uma técnica dinâmica 

que visa trabalhar força, alongamento, flexibilidade e equilíbrio, preocupando-se em manter as 

curvaturas fisiológicas do corpo9. 

Devido essas propriedades, o Método Pilates tem sido apontado como boa alternativa para 

prevenção e tratamento de hérnias discais. Inicialmente esse método foi chamado de 
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Contrologia, que significa “arte de controle do corpo. Porém, após a morte de Joseph, o método 

recebeu seu sobrenome como forma de homenagem ao seu criador.10 O objetivo do Método 

Pilates é restabelecer o funcionamento ideal do corpo, podendo ser utilizado tanto como um 

exercício de condicionamento como parte de um programa fisioterápico de reabilitação, basta 

somente de um profissional para indicar os exercícios corretos para o tratamento de hérnia de 

disco. Descreve-se aqui as duas formas de  fazer pilates com aparelhos e solo10. 

 

2.6.1-Pilates com aparelhos: 

 

 A estrutura básica dos aparelhos de pilates é composta por molas, que podem ser usadas 

de duas maneiras diferentes: elas podem reduzir o esforço que o praticante tem que fazer - 

carregando parte do peso que você deveria estar puxando e dando um impulso ao movimento, 

ou aumentar, servindo como uma resistência - assim, é preciso aumentar o tamanho da mola. A 

escolha de como usar essas molas depende dos seus objetivos, dá para facilitar ou dificultar.11 

O Reformer foi o primeiro equipamento construído por Pilates. Em forma de cama, é 

composto por um carrinho deslizante, molas e cordas. É o mais completo dos aparelhos e 

oferece diversas alternativas de trabalhos para membros superiores e inferiores11. 

Chair ou cadeira é um aparelho com duas molas de mesma intensidade, pedal 

antiderrapante e três pares  de parafusos em  escalas  (alavancas) que favorecem  o  controle 

de carga11. 

O Cadillac possui duas barras de ferro fixas a um colchão, barra de trapézio, duas barras 

móveis, uma vertical e outra horizontal, e é utilizado para os exercícios aéreos11. 

O Ladder Barrel é o único aparelho que não possui molas e é muito utilizado para 

trabalhos abdominais, para vertebrais e para alongamento. 

 

2.6.2-Pilates solo:   

 

O pilates solo conhecido também como mat pode ser considerado um exercício que 

exige maior esforço do praticante. No entanto, isso não significa que a técnica vai ser difícil 

para todos. Em alguns aspectos os pacientes que utilizam o mat se adéquam na primeira sessão 

11. 

A diferença entre as duas modalidades acima descritas é que com os aparelhos o paciente 

tem ajuda das molas, cama das empunhaduras o que facilitam a realização de alguns 

movimentos sem causar muitos danos aos pacientes devido a ajuda que os mesmos tem dos 

aparelhos, sendo que a técnica de pilates em solo o paciente depende da força do próprio corpo 
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para realizar qualquer exercício, ou seja,o trabalho maior é do próprio paciente que força o 

abdome e a coluna com os movimentos em solo12. 

  

3-Metodologia 

 

Este estudo é uma revisão de literatura sobre os efeitos do método Pilates no tratamento 

da hérnia de disco lombar. A pesquisa foi realizada no período de janeiro a maio de 2017 é uma 

revisão literária utilizando as bases de dados Scielo o, livros, revista e artigos do Google 

acadêmico que versam a temática aqui trabalhada, publicados entre os anos de 2000 a 2017, 

todos os achados foram  em língua portuguesa.  

Para esta pesquisas foram encontradas muitas literaturas, entre elas boa parte não tinham 

teor acadêmico, por tanto, utilizou esse critério para a escolha dos autores e desta forma 

encontrou-se 22 literaturas, sendo que 18 foram utilizadas, pela proximidade da linha de 

pensamento deste artigo com seus respectivos autores. 

 

4- Resultado e Discussão 

4.1 Resultados: A técnica de pilates foi reconhecida como um processo restabilizador somente 

na década de 80 que ganhou confiança nos tratamentos de reabilitação12 Neste método pode-se 

destacar a utilização de vários exercícios que trabalham no alongamento e fortalecimento do 

corpo humano e esses exercícios são desenvolvidos em dois grupos o mat Pilates (exercícios 

realizados no solo) e Studio Pilates (exercícios realizados em aparelhos). Pode ser incorporado 

em um plano de tratamento do paciente para melhorar a força, amplitude de movimento, 

coordenação, equilíbrio12. Por todo seu conjunto, o Pilates é hoje utilizado por fisioterapeutas 

como auxílio ao tratamento fisioterapêutico, nas mais diversas patologias ortopédicas, 

reumatologias e respiratórias13. Entre diversas patologias a hérnia de disco lombar, que é 

caracterizada pelo deslocamento do núcleo pulposo para os espaços intervertebrais, é uma das 

patologias mais comum na população.13 

Um processo degenerativo lento, esforço brusco ou traumatismo em jovens podem ser 

fatores que desenvolvem a hérnia de disco. Seguidos de outros como a idade, a carga de trabalho 

física e psicossocial, a dor isquiática, a obesidade, o tabagismo, o nível baixo de educação 

formal e classe social, a comorbidade, osteoartrite e a genética que também são fatores que 

influenciam a hérnia de disco13 Essa patologia se apresenta clinicamente pela dor irradiada para 

a perna, face posterior, no trajeto do nervo ciático. A dor piora quando o paciente está sentado 

ou em pé e melhora quando deitado. Os exercícios de flexão estão sumariamente contra 

indicados nas hérnias discais agudas e nas protrusões discais difusas acentuadas, com dor grave 
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e canal estreito. Já os de extensão estão indicados nas protrusões difusas e focais do disco, fora 

do período agudo doloroso13. O paciente com hérnia de disco lombar pode ser reabilitado com 

o Pilates, a literatura aponta como benefícios do método a melhora do condicionamento físico, 

da circulação, da postura, diminuição da dor, da força muscular, da flexibilidade, da consciência 

corporal e da coordenação motora. Esses benefícios ajudariam a prevenir lesões e proporcionar 

alívio das dores crônicas. 11  

4.2 Discussão: As possíveis indicações do método Pilates têm sido motivo de estudo 

devido o número de incidência e o grande ônus que impõem aos serviços de saúde. Sobre o 

tratamento da dor lombar, concluiu-se que os exercícios são o tratamento mais eficaz para esta 

disfunção tanto a longo como em curto prazo, principalmente os exercícios que seguem os 

princípios do método como a contração dos músculos abdominais e dos multífidos associados 

à respiração, pois as utilizações desses princípios proporcionaram ao paciente estabilização da 

coluna lombar e conseqüentemente a diminuição da dor. 13  

 O método Pilates é mais eficiente em relação aos exercícios convencionais. Nesse 

sentido os princípios e benefícios de exercícios apropriados são bem conhecidos e a motivação 

do paciente para executar atividade física é geralmente maior durante duas a três semanas após 

o período de inabilidade. Se, no entanto, houver recorrência da enfermidade, os exercícios 

devem ser descontinuados e reiniciados somente após a remissão dos sintomas Esse programa 

deve incluir exercícios de flexibilidade e alongamento, com aumento gradual em sua 

execução14. 

É um método de treinamento contra resistência que trabalha com exercícios musculares 

de baixo impacto, envolve exercícios integrados e controlados, em que o corpo e a mente se 

influenciam mutuamente, sendo esta a característica que estabelece a diferença entre outras 

formas de exercício físico. 14 O método pode ser utilizado por indivíduos que procuram 

melhorar sua qualidade de vida, mais também por indivíduos que apresentam alguma patologia 

neurológica, lesões ortopédicos, dores crônicas15. o objetivo do pilates na reabilitação da hérnia 

de disco é o equilíbrio funcional de toda musculatura envolvida na coluna, fazendo o 

alongamento dos tônicos e contraindo os dinâmicos para melhorar as possíveis compensações, 

realiza a decoaptação das articulações para descompressão das raízes nervosas15.  

O pilates pode ser realizado em qualquer fase da patologia aguda, sub-aguda ou crônica 

cada fase com determinado tipo de trabalho. Na aguda pode ser associado com técnicas 

fisioterapeuticas como a reeducação postural global, na sub-aguda os exercícios devem ser 

feitos com apoio de preferência na posição dorsal para evitar o esforço inadequado da 

musculatura, já na fase crônica os exercícios devem focar as compensações existentes, 

encurtamentos musculares, postura e equilíbrio.16 
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O Pilates é um importante aliado no tratamento dos sintomas da hérnia de disco lombar. 

O método se mostrou bastante eficaz no auxílio a reabilitação, principalmente a curto prazo, 

proporcionando melhora dos sintomas e evitando a reincidência da doença. Não foram 

encontrados estudos que comprovem os benefícios do Pilates em longo prazo na reabilitação 

de pacientes com o diagnóstico de hérnia de disco lombar, padronização dos exercícios, 

frequência e intensidade dos mesmos, ficando a sugestão para que essas pesquisas sejam 

realizadas.17 

Desta forma por meio das pesquisas encontradas, desenvolveu-se algumas formas como 

um passo a passo a ser obedecido pelo profissional enquanto o tratamento de pilates for 

realizado: 

 

No primeiro passo: 

 

O paciente é orientado quanto a anatomia, função, importância e forma de contração 

correta destas musculaturas. O treino geralmente é iniciado na posição deitada, mas deverá 

progredir para as posições, sentada, em pé e em quatro apoios. O profissional de fisioterapia é 

o responsável em ensinar ao paciente a localização dos músculos. 

 

No segundo passo: 

 

Tem por objetivo é manter a contração dos músculos ao mesmo tempo em que são 

realizados movimentos dos membros com o tronco apoiado; ou seja, a musculatura global passa 

a ser solicitada associada a local. Nesta fase inicia-se o treino de atividades do dia a dia, como 

sentar e levantar corretamente, mantendo uma boa postura. 

 

O terceiro passo: 

 

Tem como objetivo permitir a realização de exercícios que proporcionem desafios e 

gestos esportivos, sendo realizados com cuidado para assegurar que não haja compensação. 

Nestes últimos estágios, também é realizado o trabalho de fortalecimento dos músculos 

estabilizadores da pélvis (glúteos). Pois o alinhamento desta região influencia na distribuição 

de cargas na coluna lombar. Além disso, é feita a reeducação de atividades da vida diária do 

indivíduo. 

É fundamental que a escolha dos exercícios seja criteriosa para cada paciente. Para isso, 

o profissional que vai receber o paciente com dor no estúdio de Pilates deve ter conhecimento 
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para determinar quais exercícios são mais indicados a partir de uma avaliação, evitando o risco 

de novas lesões ou a piora do quadro de dor. 

 

5-Conclusão 

 

Os resultados permitem concluir que o Método Pilates aplicado em seis semanas de 

treinamento apresentou alterações positivas na flexibilidade, redução dos níveis de dor e 

melhora postural. Para indivíduos que sentem dores constantes causadas pela hérnia discal, o 

tratamento com o Método Pilates pode ser utilizado como opção no tratamento e controle dessas 

patologias.  

O ideal seria que todos os profissionais de saúde estivessem plenamente cientes da 

importância de um fisioterapeuta na prevenção e na reabilitação, principalmente de doenças 

que atingem a coluna vertebral. Sendo assim conclui-se que, os exercícios de pilates são 

importantes não só nos estágios iniciais e avançados dos da Hérnia de disco, mas também na 

atuação como forma preventiva. Apesar de na maioria dos estudos terem mostrado que este 

método trouxe benefícios para os que o realizaram principalmente em relação ao quadro álgico, 

ganho de força e flexibilidade. Ainda se faz necessárias literaturas que discorram sobre o tema, 

infelizmente a nível acadêmico existem ainda poucos achados. 
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