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PILATES NA RECUPERAÇÃO DE LESÕES 
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O Método Pilates foi desenvolvido por Joseph Pilates a partir de 1930, e pode ser definido 

como um sistema de movimentos terapêuticos e organizados com a finalidade de melhorar a 

qualidade de movimentação do corpo humano. A aplicação deste método segundo o Physicalmind 

Institute de Nova York baseia-se na reabilitação e enfatiza a posição neutra da pelve, o que diminui 

a sobrecarga na coluna lombar durante os exercícios. O método também preconiza a 

funcionalidade do movimento assistido pela respiração e pela percepção corporal, buscando o 

realinhamento corporal ao corrigir desequilíbrios musculares e articulares. O recrutamento dos 

músculos profundos do tronco (transverso do abdome, assoalho pélvico e multífidos) é 

fundamental durante a realização dos exercícios. 

O Pilates é indicado principalmente nos casos de patologias da coluna vertebral, 

especialmente da região lombar. Os músculos profundos do tronco tem a função de estabilizar essa 

região, evitando que ocorram movimentos indesejados no nível vertebral onde há lesão. Nos casos 

de hérnia de disco, por exemplo, recomenda-se na fase inicial do tratamento que os exercícios 

realizados priorizem a estabilização da coluna. Assim que o paciente for capaz de ativar 

corretamente esses músculos, exercícios que exijam mobilidade da coluna podem ser iniciados 

progressivamente. A partir dessa fase da reabilitação é realizada uma reeducação do padrão de 

movimento que o paciente utiliza na realização das atividades diárias, corrigindo movimentos 

compensatórios e alterações de postura. 

Algumas alterações posturais na região torácica podem ser causadas pela osteoporose. No 

estágio inicial da doença, a perda de massa óssea é assintomática. Quando a perda óssea é mais 

significativa e já acarreta alterações clínicas, observa-se uma diminuição da estatura do indivíduo e 

aumento da cifose torácica devido a deformidades por compressão, acunhamento anterior do 

corpo vertebral ou fratura das vértebras. Nesses casos, os exercícios utilizados no Pilates devem 

priorizar o movimento de extensão da coluna e o fortalecimento dos músculos extensores do 

tronco.   

Pacientes com osteoartrose também podem se beneficiar dos exercícios do método 

Pilates. Um dos sinais mais comuns apresentados por pacientes com algum grau de desgaste 

articular é a perda de mobilidade da articulação. Exercícios para ganho de flexibilidade melhoram a 

rigidez e ajudam na recuperação da amplitude de movimento da região afetada. Os movimentos 

propostos para ganho de mobilidade devem ser realizados na amplitude livre de dor, respeitando o 

limite de cada paciente e o grau de desgaste da articulação. 


