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RESUMO

Dentre as distintas possibilidades de exercício físico, o método Pilates se tornou uma modalidade que se popularizou nas últimas décadas, 
ganhando aceitação a nível mundial. A respiração, um dos princípios fundamentais do método, ainda é pouco estudada na literatura científica 
atual. Entretanto, devido seu estilo e padrão de movimento, pressupõe-se que o treinamento com o método Pilates possa promover ganhos na 
força muscular respiratória de quem o pratica. Visto sua ampla utilização na prática clínica, faz-se necessário a investigação de seus benefícios, a 
fim de tornar as conditas clinicas direcionadas diante da prática baseada em evidências. Desse modo, esse estudo tem como objetivo verificar os 
efeitos de um programa de treinamento com método Pilates na força muscular inspiratória. Para tal, foi realizada uma revisão sistemática, 
conforme as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). As buscas por artigos científicos 
foram conduzidas por dois pesquisadores independentes nas bases de dados PubMed, LILACS, Cochrane-Library, PeDro e Science Direct, desde 
início até abril de 2019), sendo estruturadas de acordo com as palavras do dicionário Medical Subject Heading Terms (MeSH), com os seguintes 
descritores: “Exercise movement techniques” OR “Pilates-Based Exercises” OR “Pilates Training” AND “Respiratory Muscles” OR “Ventilatory 
Muscles” OR “Breathing Exercises” OR “Respiratory Muscle Training” OR “Maximal Respiratory Pressure” OR “Maximal Inspiratory Pressure”. Para 
complementar, uma busca manual e na literatura cinza no Google Scholar foi realizada. Para serem considerados elegíveis, os estudos deveriam 
ser em forma de ensaios clínicos controlados e randomizados, ensaios controlados quasi-randomizados, estudos comparativos com ou sem 
controles simultâneos, estudos de caso, e série de casos com 10 ou mais casos; composto por indivíduos de todas as faixas etárias; de ambos os 
sexos; saudáveis ou não; submetidos à intervenção com Método Pilates, que tenham sido avaliados em relação à força muscular respiratória por 
meio de manovacuometria. O tempo de follow-up mínimo de 4 semanas foi considerado.  Foram incluídos estudos descritos em Português, Inglês 
e Espanhol. Ao final desta revisão 8 estudos atenderam a todos os critérios de elegibilidade. Em 6 estudos o Método Pilates foi aplicado de forma 
isolada, demonstrando melhora significativa após sua aplicação em 63 indivíduos saudáveis de diferentes faixas etárias e 7 indivíduos do sexo 
masculino com Fibrose Cística (FC). Em um único estudo com indivíduos saudáveis, o método pilates foi associado aos exercícios de treinamento 
muscular inspiratório (TMI) e comparado a um grupo submetido ao método pilates de forma isolada. Neste, ambos os grupos demonstraram 
resultados de melhora significativa para os valores de Pimáx. Quando aplicado em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), adaptado ao leito 
hospitalar, e comparado a um grupo submetido fisioterapia com cinesioterapia convencional, os resultados demonstraram que apenas os 
indivíduos do grupo que realizaram o método demonstraram melhora significativa nos valores de PImax. Os resultados encontrados nesta revisão 
demonstram a influência positiva da utilização do Método Pilates e sua capacidade de promover a melhora significativa da força muscular 
inspiratória tanto em indivíduos saudáveis, quanto naqueles portadores de patologias que se caracterizam pela fraqueza muscular inspiratória. 
Adicionalmente, tais achados, se mostraram positivos independentemente do método ter sido ou não associado aos exercícios de TMI e de forma 
superior aos exercícios de cinesioterapia respiratória convencional.

Saúde

Fisioterapia
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


