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Resumo 

 

O método pilates é uma técnica de condicionamento físico, que visa a interação entre mente, 

corpo e espírito, onde os exercícios são realizados de acordo com seis princípios: respiração, 

centro de força, concentração, controle, precisão e fluidez. O presente estudo teve por 

objetivo identificar os benefícios do método pilates durante o período gestacional e para o 

parto natural, aplicado à ginecologia obstetrícia. Trata-se de um estudo de revisão 

bibliográfica em artigos científicos publicados (revistas e buscas eletrônicas) e livros. 

Durante o período gestacional a mulher sofre grandes alterações musculoesqueléticas, 

fisiológicas e emocionais, sendo o pilates um método muito eficaz para que a gestante passe 

por esse momento com mais tranquilidade e mais disposição para suas atividades do dia a 

dia, com todos os benefícios que o pilates traz.  

Palavras-chave: Método Pilates, Gestante, Atividade Física.  

 

 

1. Introdução 

 

Este artigo busca apresentar uma visão geral da aplicação do método pilates durante o período 

gestacional, objetivando os benefícios deste método para o bem estar da gestante, visando as 

alterações ocorridas durante este período, benefícios para o desenvolvimento fetal e para o 

momento do parto. 

São abordados temas como as alterações anatômicas, fisiológicas e mecânicas pelas quais a 

gestante passa e as vantagens da aplicação do método pilates nestas alterações. 

Durante todo o processo da gravidez, a gestante passará por transformações hormonais, 

circulatórias e respiratórias de grande importância, para que seu corpo possa naturalmente se 

transformar, para formar, desenvolver e acomodar o seu bebê (KISNER, 1998). 

Algumas queixas que ocorrem durante a gestação por não constituírem uma doença definida, 

passam a ser consideradas características próprias da gravidez, como náuseas, vômitos, 

constipação, vertigem, palpitações, sonolência, insônia, cãibras, astenia, depressão, varizes e a 

lombalgia, são queixas bem frequentes pelas gestantes (FERREIRA, 2001).   

Por muitas vezes a lombalgia é vista como um desconforto inerente a gestação, não 

precisando de cuidados, porém, segundo Ferreira (2001), os profissionais de saúde que 

trabalham com gestantes, percebem as concepções que se invisibilizam o problema, verificada 

pela não indicação de medidas preventivas a um grande número de gestantes que reclamam de 

lombalgia e as repercussões negativas que essas dores trazem.  

A gestante que pratica atividade física contribui para a diminuição de queixas álgicas e 

permite adequada força e alongamento musculares, bom condicionamento físico, beneficiando 

o trabalho de parto (FABRIN, 2010). 
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O principal conceito do método pilates é integração e equilíbrio entre corpo, mente e espirito, 

técnica que une condicionamento físico e mental criada pelo alemão Joseph Pilates. 

A gestante deve buscar um estado de tranquilidade física e emocional que possibilite as 

realizações de suas atividades diárias sem muito esforço e que, ao mesmo tempo, vá 

preparando o seu organismo para um parto calmo e saudável. Porem , para que isso ocorra é 

fundamental uma alimentação adequada, respiração correta, com o máximo de oxigenação do 

organismo, atividade física regular e relaxamento. Respirar corretamente é importante para 

que o parto natural transcorra de maneira tranquila e saudável. Além de minimizar os esforços 

da gestante na realização de suas atividades rotineiras (ROSA, 2012). 

O exercício físico é necessário desde o inicio da gestação, eles fornecem a gestante 

flexibilidade, fortalecimento muscular e preparo para o corpo se adaptar com o aumento 

gradativo de peso e volume. O bom estado físico facilita o parto (ROSA, 2012). 

A gravidez é um momento de grandes mudanças musculoesqueléticas, físicas e emocionais e 

ainda assim considerada como uma condição de saúde (KISNER, 1998). 

 

 

2. Resultados 

 

Anatomia do assoalho pélvico 

 

O assoalho pélvico forma a parte inferior da cavidade abdomino-pélvica, sua força refere-se 

ao grau de contração voluntária máxima, com recrutamento do maior número possível de 

fibras. Os acontecimentos que ocorrem na vida da mulher como a gravidez, o parto, a 

menopausa, o aumento de peso e o envelhecimento afetam a força desta musculatura e a 

outras estruturas que dão suporte ao assoalho pélvico (FRANCESCHET, 2009).  

Os músculos do assoalho pélvico constituem um apoio elástico para o conteúdo pélvico e 

abdominal. Segundo Moreno (2004) o diafragma da pelve é formado pelos músculos 

levantadores do ânus e pelos pequenos músculos isquiococcígeos e suas fáscias de 

revestimento (fáscia visceral, fáscia superior do diafragma da pelve e fáscia inferior do 

diafragma da pelve).  

O musculo levantador do ânus é formado por três fascículos: pubococcígeo, sua origem 

localiza-se na face posterior do corpo do púbis, fascículo puborretal, é a parte muscular mais 

medial e espessa formando uma alça em forma de “U” e o fascículo iliococcígeo sendo a parte 

mais inferior do musculo levantador do ânus (MORENO, 2004). 

O períneo é a região sob a cavidade pélvica situada dentro do orifício pélvico, sendo 

delimitado anteriormente pela sínfise púbica, lateralmente pelos túberes isquiáticos e 

inferiormente pelo sacro e cóccix (MORENO, 2004). 

Silva (2003) divide didaticamente o períneo em dois triângulos: trígono urogenital, o qual 

contém os órgãos genitais externos e estão localizados os músculos esfíncter externo da 

uretra, transversos profundos do períneo, a raiz do clitóris, os músculos bulboesponjosos, os 

isquiocavernosos e os transversos superficiais do períneo e o trígono anal, onde localiza-se o 

ânus, é formado pelo canal anal, pelo musculo esfíncter externo do ânus, levantador do ânus e 

pela fossa isquioanal. O corpo perineal é uma estrutura compacta, fibromuscular central em 

formato de cone que está localizada anteriormente ao ânus, esta estrutura serve como apoio a 

parede posterior da vagina e indiretamente a parte anterior, já que vários músculos dirigir-se 

em sua direção (MORENO, 2004). 

Kisner (1998) descreve que o assoalho pélvico tem como função dá suporte aos órgãos 

pélvicos e seus conteúdos, suporta aumentos na pressão intra-abdominal, provê controle 

esfincteriano às aberturas do períneo e funciona em atividades reprodutivas e sexuais.  
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Para melhor compreensão da musculatura que compreende o períneo, estes serão descritos em 

sua anatomia na tabela 1 a seguir: 

 

Músculo Origem Inserção Inervação Ação 

M. Levantador 

do ânus 

 

a) M. 

puborretal 

 

 

b) M. 

pubococcígeo 

 

 

c) M. 

iliococcígeo 

 

 

 

Face interna do 

púbis 

 

Face interna do 

púbis, espinha 

isquiática 

 

Arco tendíneo 

do m. 

obturador 

interno e 

espinha 

esquiática 

 

 

 

Ao redor da 

junção 

anorretal 

 

Cóccix e 

ligamento 

anacoccígeo 

 

Cóccix e 

ligamento 

anacoccígeo 

 

 

 

 

N. sacral  

(S3 e S4) 

 

N. sacral 

(S3 e S4) 

 

 

N. sacral  

(S3 e S4) 

Em conjunto: 
sustentam as 

vísceras, resistem 

ao aumento da 

pressão intra 

abdominal, 

elevam o assoalho 

da pelve, 

auxiliam e/ou 

impedem a 

defecação, no 

parto sustentam a 

cabeça do feto 

durante a 

dilatação do colo 

do útero. 

M. 

isquiococcígeo 

(m. coccígeo) 

Espinha 

isquiática e 

ligamento 

sacroespinal 

Sacro e cóccix N. sacral  

(S3 e S4) 

Reforça o 

assoalho da pelve; 

auxilia o músculo 

levantador do 

ânus. 

M. esfíncter 

externo do 

ânus 

Corpo do 

períneo 

Derme e tela 

subcutânea ao 

redor do ânus e 

ligamento 

anacoccígeo  

N. pudento  

(S2 e S4) 

Continência fecal. 

Mm. 

Transverso 

superficial e 

profundo do 

períneo 

Ramo do 

ísquio 

Corpo do 

períneo 

N. pudento  

(S2 e S4) 

Proteção do 

músculo 

levantador do 

ânus. 

M. esfíncter 

externo da 

uretra 

M. anular ao 

redor do óstio 

externo da 

uretra 

M. anular ao 

redor do óstio 

externo da 

uretra 

N. pudento  

(S2 e S4) 

Continência 

urinária. 

M. 

isquicavernoso 

Ramo do 

ísquio 

Corpo 

cavernoso 

N. pudento  

(S2 e S4) 

Fixa os ramos do 

clitóris aos ramos 

inferiores do 

ísquio e púbis e 

ao diafragma 

urogenital. 
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M. 

bulboesponjoso 

Corpo do 

períneo 

Corpo 

cavernoso do 

clitóris e no 

diafragma 

urogenital 

N. pudento  

(S2 e S4) 

Fixa o bulbo do 

vestíbulo no 

diafragma 

urogenital. 

Fonte: Moreno (2004) 

Tabela 1 - Músculos do períneo 

Alterações anatômicas e fisiológicas durante a gestação 

 

São diversas as mudanças anatômicas e fisiológicas ocorridas durante o período gestacional 

da mulher, dentre elas: 

a) Ganho de peso na gravidez: O aumento de peso é necessário para nutrir o feto, o ganho 

ponderal é produzido pelo feto, placenta, líquido amniótico, útero e mamas, sangue e 

fluido e musculo e gordura (KISNER, 1998). 

b) Órgãos Sistêmicos 

a. Sistema reprodutor: O útero aumenta 5 a 6 vezes em tamanho, 3000 a 4000 vezes em 

capacidade, e 20 vezes em peso no final da gestação. No momento em que o útero 

expande para cima e deixa a pelve, passa a ser um órgão abdominal e não mais pélvico 

(KISNER, 1998). 

b. Sistema urinário: Os rins aumentam cerca de 1 cm no comprimento. Maior 

probabilidade de desenvolvimento de infecções no trato urinário durante a gravidez 

devido a estase urinária, isto ocorre porque os ureteres penetram na bexiga em um 

ângulo perpendicular, já que o útero está alargado, isso pode resultar em refluxo de 

urina para fora da bexiga e de volta para o ureter (KISNER, 1998). 

c. Sistema pulmonar: Edema e congestão tissular no trato respiratório superior no inicio do 

período gestacional, devido a alterações hormonais. O ângulo subcostal aumenta 

progressivamente, as costelas abrem-se para cima e para fora. Os diâmetros torácicos 

ântero-posterior e transverso aumentam cerca de 2 cm cada. A circunferência total do 

tórax aumenta cerca de 5 a 7cm. Elevação do diafragma em cerca de 4 cm, ocorrida 

devido a alteração nas costelas. Aumento da profundidade da respiração. Aumento do 

volume corrente e a ventilação por minuto. Aumento de 15% a 20% no consumo de 

oxigênio, durante a gestação ocorre um estado natural de hiperventilação. O trabalho 

respiratório aumenta devido a hiperventilação, a dispneia é observada com exercícios 

realizados de forma leve logo nas primeiras 20 semanas gestacional (KISNER, 1998). 

d. Sistema cardiovascular: Aumento do volume sanguíneo de 35% a 50% em todo período 

gestacional e volta ao normal por volta de 6 a 8 semanas após o parto. Anemia 

fisiológica, onde representa o aumento maior do volume plasmático, devido o aumento 

do plasma ser maior que das células. Aumento da pressão venosa em membros 

inferiores quando se estar de pé, como consequência do tamanho do útero e aumento da 

distensibilidade venosa. Em decúbito dorsal a aorta é parcialmente ocluída e a pressão 

na veia cava inferior aumenta no final da gestação devido á compressão feita pelo útero 

logo abaixo do diafragma. Distúrbios no ritmo cardíaco. Aumento da frequência 

cardíaca no final da gestação em média 10 a 20 bpm e retorna ao normal após 6 

semanas do parto. Aumento do débito cardíaco em 30% a 60%. Diminuição da pressão 

sanguínea já no primeiro trimestre, ocorre uma diminuição na pressão sistólica e uma 

diminuição maior na pressão diastólica, embora o débito cardíaco aumente, a pressão 

sanguínea diminui devido a distensibilidade venosa (KISNER,1998). 
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e. Sistema musculoesquelético: Os músculos abdominais são alongados até o ponto de seu 

limite elástico no final da gravidez. Diminuição sistêmica na força de tensão ligamentar 

e aumento na mobilidade das estruturas suportadas por eles. Devido a frouxidão 

ligamentar ocorre uma hipermobilidade articular. O assoalho pélvico desce em média 

até 2,5cm, precisando suportar o peso do útero. Pode ocorrer distensão e/ou rompimento 

do assoalho pélvico durante o parto (KISNER, 1998). 

f. Postura: Rotação interna de membros superiores com prostração escapular, devido o 

aumento das mamas e posicionamento para cuidado do bebê após o parto. Aumento da 

lordose cervical e desenvolvimento de anteriorização da cabeça para compensar o 

alinhamento dos ombros. Devido o aumento do peso do útero e seu conteúdo ocorre 

uma alteração para cima e para frente do centro de gravidade. Aumento da lordose 

lombar para compensar a mudança no centro de gravidade, hiperextensão dos joelhos 

que provavelmente ocorra devido a mudança no centro de gravidade. Transferência do 

peso corporal para os calcanhares para trazer o centro de gravidade para uma posição 

mais posterior. As alterações ocorridas na postura da gestante geralmente não se 

corrigem espontaneamente após o parto, e pode continuar como uma postura adquirida, 

e o ato de carregar o bebê no colo pode também perpetuar a má postura (KISNER, 

1998). 

 

Patologias induzidas pela gestação 

 

Durante a gravidez é possível a presença de algumas patologias induzidas pela gestação, 

dentre elas: 

a) Dor lombar postural: Ocorre devido as alterações posturais da gestação, aumento da 

frouxidão ligamentar e diminuição da função abdominal. A sintomatologia geralmente 

aumenta com a fadiga muscular e posturas estáticas (os sintomas são aliviados de acordo 

com a mudança de postura ou com o repouso).  Os sintomas desaparecem após a gestação 

se for usada uma mecânica corporal correta para os cuidados com o bebê e as atividades do 

dia-a-dia (KISNER, 1998). A lombalgia é uma queixa comum das mulheres durante a 

gestação, sendo por muitas vezes considerada apenas como mais um desconforto. No 

entanto ela pode causar incapacidade motora, insônia, depressão, que impedem que a 

gestante tenha uma vida normal (NOVAES, 2006), devendo ser considerada como uma 

doença e tratada. 

b) Veias varicosas: São agravadas na gestante pelo aumento do peso uterino, pela estase 

venosa nas pernas e pelo aumento da distensibilidade venosa, pode ocorrer um desconforto 

ou até mesmo uma dor intensa em membros inferiores (KISNER, 1998). 

c) Disfunção do assoalho pélvico  

a. Frouxidão muscular e de tecidos moles: Os órgãos da região pélvica baixam de seu 

alinhamento normal, em resposta ao aumento na pressão sobre a musculatura do 

assoalho pélvico, podendo ocorrer prolapso dos órgãos. Incontinência urinaria também 

bem comum a gestante devido às sobrecargas e o quadro pode se agravar com gravidez 

subsequente (KISNER, 1998). 

b. Ruptura do assoalho pélvico: Podem ocorrer rupturas ou lacerações durante o momento 

do parto, principalmente se o bebê for grande ou se for necessário o uso de fórceps 

(KISNER, 1998). 

d) Frouxidão articular: Diminui o suporte ligamentar, podendo ocorrer lesões em mulheres 

que não receberam instruções adequadas para proteção a respeito da proteção articular 

(KISNER, 1998).  

As algias pélvicas posteriores são de difícil tratamento e apresentaram resultados 

significativos na diminuição da intensidade da dor no grupo de gestantes que realizaram o 
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alongamento. A dor pélvica parece estar associada a inter-relações biomecânicas que vão 

além do equilíbrio osteoarticular e muscular (MARTINS, 2005). 

Os sintomas urinários irritativos são considerados problemas comuns que afetam 

principalmente as mulheres, podendo causar constrangimento e restrição das atividades 

diárias, influenciando de maneira negativa na qualidade de vida da mulher (SCARPA, 2006).  

Segundo o autor supracitado a aparição de sintomas urinários geralmente está associada a 

alterações anatômicas e a danos neurológicos decorrentes de trauma obstétrico que podem 

levar a uma perda de sustentação do colo vesical e da uretra proximal. 

Uma das formas de tratamento do assoalho pélvico é o treino funcional, que constitui a 

contrações especificas da musculatura que o compõem e tem como benefícios a melhor 

percepção e consciência corporal da região pélvica, o aumento da sua tonicidade, 

vascularização e força muscular. 

No pilates, o trabalho da musculatura conhecido como power house, fortalece e tonifica toda a 

região pélvica, melhorando o desempenho de sua função (MIRANDA, 2011). 

Em estudo realizado por Martins (2005) quase metade das queixas de dor na coluna vertebral 

esteve associada a mais de uma região simultaneamente, sendo a lombossacra e a 

dorssolombar as mais citadas. Esses sintomas estariam associados a compensações das 

curvaturas da coluna vertebral para a manutenção do equilíbrio corporal, já que o centro de 

gravidade vai se alterando de acordo com o avançar da gestação. A região lombar acentua sua 

curvatura com o crescimento uterino frontal, que modifica o posicionamento do sacro que se 

torna mais horizontalizado em relação a pelve, assim como a região torácica também tem que 

se adaptar ao crescimento do volume das mamas e às mudanças da região lombar, 

aumentando a cifose dorsal. 

Ainda Martins (2005) mulheres que apresentavam algias lombar pré-gestacional apresentam 

risco duas vezes maior de apresentar estes sintomas durante a gestação e que, comumente, 

esta dor é mais intensa no período gestacional do que naquelas gravidas que não apresentaram 

esta história pregressa. 

As mulheres que já apresentam problemas na coluna ou têm tendência a eles devem tomar os 

cuidados necessários para evitar a escoliose, a hérnia discal e outras alterações que possam 

ocorrer devido à modificação do eixo corporal durante a gestação. O médico poderá indicar 

um método de exercício que aumente a flexibilidade dos músculos das costas e fortalecem os 

músculos abdominais para prevenir ou reduzir dores (ROSA, 2012). 

 

Exercício físico e gestação 

 

A atividade física é uma movimentação corporal que despende um gasto energético além do 

estado de repouso, ocasionados pelas mudanças na composição corporal. A progresso da força 

física, flexibilidade e resistência proporcionadas pelo exercício podem ser de grande valia 

para mulheres grávidas (CASTRO, 2009). 

A realização de exercício aeróbico durante a gestação traz vários benefícios ao organismo da 

gestante, como: Fluxo sanguíneo, o exercício aeróbico promove uma melhor redistribuição do 

mesmo, que é diminuído nos órgãos internos e possivelmente no útero e aumenta nos 

músculos que estão em trabalho; Frequência respiratória, a respiração materna adapta-se ao 

exercício leve, mas não aumenta proporcionalmente com o exercício moderado e avançado 

quando comparada com o estado não gestacional, a gestante atinge uma capacidade máxima 

de exercício em um nível de trabalho mais baixo que uma mulher não grávida, devido ao 

aumento da necessidade de oxigênio do exercício (BIM, 2002). 

De acordo com Cintia Bim (2002), devido as modificações ocorridas durante a gestação é 

importante a realização de exercício que se adaptem ao organismo. A atividade física 

trabalhará as transformações estéticas, a hiperdistenção dos músculos abdominais, os 
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transtornos metabólicos e evitará dores lombares e dorsais e outros males que a falta de 

exercício pode causar.  

Durante o desenvolvimento da criança no período gestacional a um aumento do volume e do 

peso do ventre materno, produzindo a mudança da estética corporal da mulher. A atividade 

física proporciona uma melhor adaptação às diferentes posturas e movimentos do corpo, 

trabalha a elasticidade dos músculos e das articulações, provocando ainda uma melhor 

coordenação nervosa reflexa, e ainda auxilia na solução de disfunções ocorridas durante a 

gravidez, assim como num processo de parto mais tranquilo e fácil (BIM, 2002).  

A atividade física durante a gestação terá por objetivo promover uma melhor postura da 

mulher grávida durante o período gestacional e após o parto, aumentar a percepção da 

mecânica corporal correta, preparar os membros inferiores para a demanda com os cuidados 

para com o bebê, promover uma imagem corporal positiva, preparar os membros inferiores 

para o aumento de peso a ser suportado, melhorar a percepção e controle da musculatura do 

assoalho pélvico, manter a função abdominal e prevenir a patologia da diástase dos retos 

abdominais, manter um preparo cardiovascular seguro, informar a gestante as informações 

sobre as mudanças ocorridas no período gestacional e no parto, melhorar a capacidade de 

relaxamento, evitar problemas associados com a gravidez, preparar a grávida fisicamente para 

o momento do parto natural (KISNER, 1998). 

Exercícios de flexibilidade são úteis na gestação para equilibrar a musculatura dorsolombar, 

abdominal e de assoalho pélvico, que estão em geral contraídos pela postura gravídica. 

Exercícios respiratórios também são importantes por favorecerem a conscientização corporal 

e promoverem as trocas gasosas (LEITÃO, 2000). 

Segundo Figueiró (2011) diz que a fisioterapia deve priorizar a cinesioterapia com 

alongamento de grupos musculares específicos, tais como músculos peitorais, adutores da 

coxa, paravertebrais lombares, quadrado lombar e musculatura posterior dos membros 

inferiores, e fortalecimento de alguns músculos como perineais e abdutores da coxa, que estão 

predispostos a sobrecargas durante a gestação e o parto. 

Em estudo realizado por Martins (2005) as gestantes participantes da pesquisa relatou que a 

dor diminuiu ou até mesmo encerrou após os exercícios, e muitas concordaram ser relaxante, 

além de melhorar a consciência corporal, o que reduziu a ingestão de analgésicos, 

proporcionando maior confiança para realização das atividades de vida diária. 

Durante a gestação devem ser realizados exercícios aeróbicos, alongamentos e resistência 

muscular, de intensidade moderada, com duração de aproximadamente 3 vezes por semana 

(CASTRO, 2009). 

Alguns exercícios são contra indicados durante a gestação dentre eles exercícios que exijam 

equilíbrio preciso, os competitivos, com movimentos repentinos e saltos, artes maciais, 

levantamento de peso, flexão ou extensão profunda, mergulho, aqueles que podem causar 

traumas abdominais, atividades aeróbicas em alta altitude e exercícios na posição supina após 

o terceiro trimestre de gestação. Algumas patologias também possuem contraindicações para 

a realização de atividade física que são as doenças cardíacas descompensadas, doença 

pulmonar restritiva, placenta prévia, pré-eclâmpsia, cérvix incompleto ou multíparas com 

riscos de prematuridade (CASTRO, 2009). 

 

Introdução ao método pilates 

 

Joseph Pilates nasceu na Alemanha em 1880, criou um programa de exercícios para lidar com 

os seus próprios problemas físicos causados por uma doença adquirida na infância, mudou-se 

para a Inglaterra em 1912 e durante os anos de guerra começou a desenvolver seu sistema de 

“contrologia muscular” e seus exercícios no solo. Sua filosofia era de coordenar mente, 

espírito e corpo para trabalhar com os músculos do corpo (ENDACOTT, 2007). Nesta mesma 
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época da primeira guerra mundial, Pilates trabalhou em um hospital, com pacientes incapazes 

de caminhar, ele anexou molas nas camas, para ajudar a apoiar os membros dos doentes, 

levando ao desenvolvimento do aparelho conhecido como cadillac, utilizado até hoje nos 

estúdios de pilates (MATTOS, 2011). 

No inicio da década de 20, Pilates inaugurou um estúdio de condicionamento físico em Nova 

Iorque (EUA), onde expandiu a sua técnica, com foco na reabilitação de lesões e no 

fortalecimento muscular (MATTOS, 2011). 

O método baseia-se em alguns princípios que Joseph Pilates estabeleceu como essenciais para 

a conquista da saúde física ideal. Um dos princípios mais importante do método é respirar 

com eficiência, aprender como respirar corretamente garantirá benefícios máximos de todos 

os exercícios (ENDACOTT, 2007). 

Baseia-se em seis princípios básicos, presentes em cada exercício: centro de força (que deve 

ser ativado antes da prática), concentração (para a realização de posturas corretas e seguras), 

controle (domínio sobre a musculatura desejada), precisão (evitando gastos desnecessários de 

energia), fluidez (exercícios realizados de forma fluida, ritmada e coordenada dos 

movimentos) e respiração (sempre coordenada com o movimento) (MATTOS, 2011).  

Joseph Pilates incluiu a respiração no seu método para purificar a corrente sanguínea por meio 

da oxigenação, ao realizar uma respiração completa, na expiração, expele-se todo o ar impuro 

e, na inspiração traz-se ar fresco, promovendo mais vitalidade ao corpo; todos os exercícios 

são realizados no ritmo da respiração e a expiração é geralmente realizada no maior esforço 

do exercício (MOTA, 2011).  

A concentração é a ligação entre a mente e o corpo, com a meta de trabalhar o corpo, é 

necessário estar em sintonia com a mente, pois é ela que comanda a ação muscular, é 

necessário prestar atenção durante a execução dos exercícios para que sua realização seja 

plena e eficaz (MOTA, 2011). 

O centro de força é de onde se originam os movimentos, é composto pelos músculos do 

abdome, lombar, quadril e glúteos, toda energia requerida para a realização dos exercícios é 

iniciada do centro de força e flui para as extremidades (MOTA, 2011). 

Para Pilates os movimentos tem que ter precisão e para que isso ocorra é necessário que se 

preste atenção em cada detalhe, realizando os exercícios de modo preciso, pois a qualidade é 

mais importante que a quantidade (MOTA, 2011). 

A realização do exercício deve ser realizada com fluidez, os movimentos devem ser ritmados 

e contínuos, evitando assim, tensão, rigidez e mal-estar (MOTA, 2011). 

O controle é a essência do método, pois quando o movimento é iniciado no centro e com alta 

concentração, terá como resultado o controle total do movimento a ser executado. A 

conclusão plena do exercício evita lesões e gera resultados positivos (MOTA, 2011). 

O primeiro objetivo do método é alcançar um melhor funcionamento do corpo baseando-se no 

fortalecimento do centro de força, expressão que denomina a circunferência do tronco 

inferior, estrutura que sustenta o restante do corpo, o centro de força é definido com um 

cinturão anterior e posterior que vai desde a base das costelas até a região inferior da pelve, é 

uma contração muscular que deve ser mantida durante todos os exercícios pré-determinados. 

De acordo com Mattos (2011) o fortalecimento da região do abdome, chamada de “power 

house” ou centro de força, formada pelas quatro camadas do abdome (reto abdominal, obliquo 

externo, obliquo interno e transverso do abdome), assoalho pélvico, eretores profundos da 

coluna, flexores e extensores do quadril, proporciona a estabilização do tronco e da pelve, 

promovendo uma melhor sustentação da coluna, principalmente na região lombar, e também 

os órgãos vitais. 

A técnica trabalha o corpo como um todo, gerando saúde, beleza e qualidade de vida. A 

prática dos movimentos naturais permite o controle sobre o peso, levando em conta a 
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concentração, a percepção de si, o alongamento e a flexibilidade, além da força e do 

desenvolvimento físico (MATTOS, 2011). 

Diferentemente das ginasticas convencionais, o pilates não trabalha com quantidade de 

repetições, e sim, com a qualidade e precisão dos movimentos que são focados. Por isso, 

concentração, precisão e controle dos movimentos são essenciais para alcançar resultados 

significativos em um tempo mais curto do que o esperado. Os exercícios são aplicados de 

acordo com as necessidades do individuo e, aos poucos, os movimentos tornam-se cada vez 

mais complexos (MATTOS, 2011). 

De acordo com Mattos (2011) os benefícios do pilates, são: melhora da postura, aumento da 

estabilidade para pélvis e os ombros, prevenção de doenças e reabilitação física, equilíbrio e 

coordenação, alivio de dores, do estresse e da tensão, desenvolvimento da função e da 

eficiência pulmonar, à promoção do bem-estar e ao aumento da consciência corporal, 

integração do corpo, mente e espírito.  

 

Pilates e Gestação 

 

O método pilates é a maneira ideal de exercícios para trazer mais conforto durante a gravidez 

e ao parto, com enfatizando na estabilidade da musculatura postural e do assoalho pélvico e 

no fortalecimento e alongamento suave dos músculos. Ele melhora a concentração e permite 

desenvolver em excelente relacionamento com o corpo ao exercitar-se, o que é especialmente 

importante durante a gestação. O método pilates não somente ajuda a melhorar a força 

postural, mas também o equilíbrio, coordenação e qualidade dos movimentos, sem 

sobrecarregar as articulações (ENDACOTT, 2007).  

Com evidência no desenvolvimento de uma boa postura, que pode ser naturalmente 

prejudicada durante a gestação, o método pilates auxiliará a prevenir a lombalgia, ombros 

caídos e tensão no pescoço (ENDACOTT, 2007). 

O método pilates é um programa de exercícios extremamente seguros e eficazes que pode ser 

utilizado durante a gestação. Ao aplicar nos músculos essenciais para a postura, melhorará a 

estabilidade da musculatura postural e a resistência dos músculos do assoalho pélvico, o que 

ajudará a permanecer sem deformidades posturais e evitar dores lombares (ENDACOTT, 

2007). 

A prática do método pilates durante o período gestacional proporciona excelente força dos 

músculos abdominais, proporcionando maior apoio das vísceras abdominais e permitindo 

melhor mobilidade e estabilidade da coluna vertebral. A melhora resultante em sua postura 

gera mais espaço para o bebê (ENDACOTT, 2007). 

Os exercícios de alongamento e fortalecimento auxiliarão no alivio das dores que com 

frequência se associam às mudanças que estão acontecendo no corpo da gestante. O método 

melhora a circulação, todos os movimentos são iniciados a partir dos músculos abdominais, 

melhorando a circulação no abdômen, que é benéfico para o bebê (ENDACOTT, 2007). 

O método causa também relaxamento e um efeito calmante para a grávida e acarretando 

benefícios para o bebê em desenvolvimento. Com enfoque cuidadosamente controlado, o 

pilates permite desenvolver uma maior conscientização sobre o corpo. A gestante aprenderá a 

relaxar e respirar corretamente, preparando-se para o momento do parto e para o nascimento 

de seu filho (ENDACOTT, 2007). 

A prática regular do método durante a gestação e após o parto promove uma melhor 

recuperação do trabalho de parto e do parto propriamente dito, promovendo a grávida à base 

para readquirir as formas anteriores com o programa pós-parto (ENDACOTT, 2007). 

Cada mulher é diferente, única, o que significa que cada uma precisará adaptar-se 

constantemente e modificar sua rotina de exercícios para ajustar-se às muitas alterações 

hormonais e físicas que ocorrem durante a gravidez (ENDACOTT, 2007). 
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A melhor maneira de praticar os exercícios do pilates é descalça, ou com meias que tenham 

solas antiderrapantes. Os exercícios devem ser escolhidos de acordo para cada estágio da 

gestação. O fim da tarde ou o começo da noite é a melhor hora para se exercitar, em termos 

físicos, já que os músculos estão aquecidos pelas atividades do dia (ENDACOTT, 2007). 

A mulher que teve parto natural pode iniciar os treinos indicados para o pós parto, 

fortalecimento de períneo e abdome, após 30 dias e, depois de três meses, voltar as atividades 

físicas praticadas antes da gravidez. Quem realizou cesariana deve esperar pelo menos 60 dias 

para iniciar a atividade pós-parto e 90 dias para retornar as atividades a que estava 

acostumada (BRISOTTI, 2012). 

 

3. Método 

 

Trata-se de estudo de revisão bibliográfica de textos livros, revistas, artigos através de busca 

eletrônica de trabalhos divulgados na Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e em 

periódicos da UEM. As publicações foram do tipo revisões bibliográficas, estudos de caso, 

estudos clínicos. Os termos utilizados no levantamento foram: pilates, gestante, atividade 

física na gestação, fisioterapia obstétrica. Após localização das referências foi realizada a 

leitura dos respectivos artigos e livros e, em seguida selecionado os de interesse para o estudo. 

 

4. Conclusão 

 

Uma atividade física regular com intensidade moderada é benéfica à saúde da mulher grávida, 

podendo não só melhorar a lombalgia, como proporcionar mais disposição para as atividades 

do cotidiano (NOVAES, 2006). 

De forma geral a atividade física praticada pela gestante tem por objetivos principais a 

manutenção da aptidão física e da saúde, a diminuição de sintomas gerados durante a 

gravidez, o melhor controle ponderal, diminuição da tensão no parto, uma recuperação no 

pós-parto imediato mais rápido, auxílio no retorno venoso prevenindo o aparecimento de 

varizes de membros inferiores e a melhora na condição de irrigação da placenta (LEITÃO, 

2000).  

Para garantir uma boa relação entre risco/beneficio durante a prática de atividade física 

regular realizada pela gestante é importante obedecer a alguns fundamentos como duração, 

frequência, intensidade e modo de progressão, são os principais parâmetros a serem 

observados (LEITÃO, 2000). 

O método pilates melhorará a postura, desempenho físico, saúde e bem estar geral. Os 

movimentos calmos, controlados e fluidos dos exercícios promovem um sistema ideal de 

exercícios para a gravidez e para readquirir as formas após o nascimento do bebê 

(ENDACOTT, 2007). 

No pilates, a gestante reorganiza o centro de força, como o abdome, quadril e lombar, por 

meio de uma prática variada com poucas repetições, com concentração, precisão de 

movimentos e fluidez (FIGUEIRÓ, 2011). De forma resumida os benefícios são: melhora da 

postura (diminuição das compensações posturais), prevenção ou amenização das dores 

lombares, alongamento e relaxamento dos músculos, fortalecimento da musculatura perineal, 

estimulação da circulação, desenvolvimento da consciência corporal, melhora da respiração, 

sensação de bem estar e melhora da autoestima. 

È de interesse para os profissionais de saúde conhecer com mais profundamente as 

características das alterações ocorridas durante a gestação, com a finalidade de propor e 

realizar novos estudos, onde se possa verificar a efetividade dos diferentes tratamentos 

disponíveis que venha auxiliar ou amenizar sua repercussão sobre o bem-estar da gestante e 

sua integração com as atividades pessoais, domésticas e de trabalho. 
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Contudo, a gestação é um período onde ocorrem muitas mudanças hormonais e biomecânicas 

no corpo da mulher, podendo então causar dor e desconforto, levando a uma inatividade 

durante as atividades de vida diária e profissional, senda uma das principais causas dessas 

alterações na estática e na dinâmica do esqueleto da grávida e o aumento do útero. 
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