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IMPLICAÇÕES DO MÉTODO PILATES NA GESTAÇÃO: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS

Para que o feto cresça e se desenvolva adequadamente, o corpo feminino passará por
diversas modificações, principalmente de fatores hormonais e mecânicos, as quais
ocorrerão do início até o final da gestação, essas mudanças corporais oriundas da
gestação podem culminar em desfechos adversos a saúde materna, incluindo a dor, cuja
mesma pode estar relacionada às alterações posturais, incapacidades funcionais e
comprometimento da qualidade de vida das gestantes. Este fato, acontecerá de forma
individual e dependerá de muitos fatores como a força muscular, extensão da articulação,
fadiga e modelos de posição. Em virtude dos seus efeitos globais para o sistema
musculoesquelético, o Método Pilates pode contribuir para amenizar estes problemas,
embora seus benefícios não sejam um consenso na literatura.
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Dos 105 artigos encontrados, cinco preencheram os critérios de seleção deste
estudo e dois foram incluídos na metanálise para o desfecho de dor. O grupo
Método Pilates apresentou superioridade para alívio da dor em comparação ao
grupo controle (IC95%: -2,24 – -1,13; I2: 12%). O Método Pilates produziu menor
progressão da diástase abdominal, diminuição da fadiga, manutenção dos
parâmetros antropométricos e hemodinâmicos, aumento da força abdominal e do
assoalho pélvico, melhora da flexibilidade dos músculos isquiotibiais, da
estabilização lombo-pélvica, da postura, da capacidade funcional e da qualidade
de vida das gestantes.

Neste sentido, o objetivo deste estudo foi revisar sistematicamente na literatura as
implicações do Método Pilates na gestação.

A metodologia da pesquisa foi uma revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos
randomizados realizada nas bases de dados Embase, Scopus, Cochrane Library, Medline,
Web of Science, PEDro, LILACS e SciELO, onde utilizou-se os descritores “Pregnancy” e
“Pilates Method”.

Essa pesquisa analisou-se que o Método Pilates é superior à intervenção mínima
para alívio da dor em gestantes, além de produzir melhora das condições físicas.
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