
Autores
Instituições
e-mails

EFEITOS DO MÉTODO PILATES NA QUALIDADE DO SONO, FADIGA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM 
PUÉRPERAS: REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS

O período do puerpério, também conhecido como pós-parto, é acompanhado de grandes
transformações físicas e psicossomáticas, culminando em problemas de saúde como a fadiga, a
incontinência urinária e a piora na qualidade do sono da mãe. Nesse sentido, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) recomenda o acompanhamento da mulher até seis meses pós-parto. No
período puerperal, o corpo feminino tende a retornar ao normal gradativamente e são
preconizadas várias intervenções que podem minimizar os desconfortos resultantes das
transformações físicas e psicossomáticas decorrentes destes processos. Desta forma, como
estratégia para auxiliar e acelerar a recuperação pós-parto, adota-se a prática de exercícios físicos.
Nesse contexto, evidências sugerem que o Método Pilates possa ser uma alternativa para a
melhora destes problemas, embora seus resultados sejam heterogêneos sobre sua real eficiência.
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Dos 63 artigos encontrados, quatro preencheram os critérios de seleção deste estudo e dois foram
incluídos na metanálise para o desfecho qualidade do sono, mensurado por meio da escala
Pittsburgh Sleep Quality Index. Ao todo, foram analisados os dados de 280 indivíduos. O grupo
Método Pilates apresentou superioridade para melhora da qualidade do sono em relação ao grupo
comparação (IC95%: -1,74 – -1,24; I2: 0%), tanto nas quatro semanas (IC95%: -1,64 – -0,95; I2: 0%),
quanto nas oito semanas (IC95%: -2,08 – -1,35; I2: 0%) após o parto. Adicionalmente, os estudos
apontaram que o Método Pilates produziu melhora do estado de fadiga e diminuição do impacto
da incontinência urinária na vida das puérperas.

Revisar sistematicamente os efeitos do Método Pilates na qualidade do sono, fadiga e incontinência

urinária em puérperas.

Revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados realizada nas bases de dados

Medline, PEDro, SciELO, Lilacs, Embase, Web of, Science, Scopus e Cochrane Library, onde

cruzaram-se os descritores “Postpartum” e “Pilates Method”.

O Método Pilates é superior a intervenção mínima para melhorar a qualidade do sono em
puérperas, além de melhorar a fadiga e o quadro de incontinência urinária nesta população.


