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Resumo 

    Este artigo propõe o pilates como tratamento para hérnia de disco, uma patologia 

que se caracteriza pela ruptura do anel fibroso com subsequente deslocamento da 

massa central do disco nos espaços intervertebrais, que causa séria inabilidade em 

seus portadores. O pilates é um método de condicionamento físico criado por Josef 

Pilates, que prioriza a postura, a flexibilidade e o fortalecimento dos músculos 

estabilizadores da coluna.  

    Na reabilitação da hérnia de disco o pilates tem potencial, pois trabalha o 

alongamento axial, tracionando toda a coluna diminuindo a compressão nos discos 

intervertebrais, fortalecimento dos músculos, principalmente os posturais conhecidos 

como CORE, alinhamento dos segmentos corporais e integração dos movimentos. 

Este artigo trata-se de um estudo bibliográfico entre artigos, sites e livros que 

comprovam a eficácia do tratamento da hérnia de disco com o método pilates. 

 

Objetivo 

    O objetivo deste trabalho é mostrar os benefícios  do método pilates no 

tratamento para reabilitação da hérnia de disco através do alinhamento corporal,  

fortalecimento muscular, correção postural, melhora da flexibilidade minimizando os 

sintomas causado pela patologia. 

 

Introdução 

    Segundo a comissão de coluna vertebral (2011), o disco intervertebral é 

constituído por tecido fibroso que é responsável pela mobilidade articular e absorção 

de impactos, a hérnia de disco é a compressão do disco intervertebral ou a ruptura 

do mesmo, classificada por fases de acordo com o grau de comprometimento da 

estrutura fibrosa ela é uma das principais causas de dores na coluna vertebral 

principalmente a coluna lombar. A patologia é comum e sua causa esta relacionada 

com diversos fatores que devem ser cuidadosamente analisados, pois pode intervir 

com a inabilidade do portador, pode levar a cirurgia além de ser um problema de 

saúde publica mundial. Segundo Negrelli (2001), as causas são oriundas de má 



 
 

postura, excesso no trabalho físico, excesso de peso, desequilíbrio muscular 

possivelmente devido ao sedentarismo, processo do envelhecimento e até, segundo 

estudos, por influência genética. A coluna vertebral é dividida em 4 partes que são 

elas: cervical com 7 vértebras, torácica com 12 vértebras, lombar com 5 vértebras e 

sacro-coccigea fundidas. (Heidegger, 2000, p.28 e 34). A coluna é responsável por 

proteger a medula espinhal e nervos, suportar o peso do corpo e cabeça, 

proporcionar postura, locomoção e flexibilidade, fixa as costelas, cintura pélvica e 

músculos. Uma vez lesionada atinge direta ou indiretamente um ou mais desses 

fatores 

    A falta da atividade física faz com que os músculos fiquem mais fracos e com isso 

deixam de realizar com eficácia sua função, os músculos do abdômen, assoalho 

pélvico e coluna denominados músculos do CORE devem estar devidamente 

fortalecidos para manter o alinhamento da coluna contra a gravidade, estabilizar 

coluna e pelve durante o movimento, gerar força e prevenir lesões. Esses músculos 

são profundos e exige um fortalecimento mais especifico do que os comuns nas 

atividades físicas como academia por exemplo. Devido a esses fatores entende-se 

que a falta de atividade prejudica o desenvolvimento dos músculos que interferem 

nas condições posturais, e de atividades diárias que exigem o mínimo de força, 

causando lesões por sobrecarga na coluna. 

    O diferencial do método pilates são seus princípios e conceitos, são eles, 

respiração, concentração, centro, precisão, fluidez e controle. (Amanda Manzini, 

2ed, p.6, 2012). O método trabalha reforçando, realinhando e reequilibrando o corpo, 

melhora a consciência corporal e reduz o risco de danos ou lesões. É um método de 

treinamento contra resistência que trabalha com exercícios musculares de baixo 

impacto, envolve exercícios integrados e controlados, em que o corpo e a mente se 

influenciam mutuamente, sendo esta a característica que estabelece a diferença 

entre outras formas de exercício físico (Joseli 2011, apud GÓMEZ; GARCÍA, 2009). 

O método pode ser utilizado por indivíduos que procuram melhorar sua qualidade de 

vida, mais também por indivíduos que apresentam alguma patologia neurológica, 

lesões ortopédicos, dores crônicas. (Silva, Lemos, Mejia). 

    De acordo com Joseli (2011) apud Rocha(2007) o objetivo do pilates na 

reabilitação da hérnia de disco é o equilíbrio funcional de toda musculatura envolvida 



 
 

na coluna, fazendo o alongamento dos tônicos e contraindo os dinâmicos para 

melhorar as possíveis compensações, realiza a decoaptação das articulações para 

descompressão das raizes nervosas. O pilates pode ser realizado em qualquer fase 

da patologia aguda, sub-aguda ou crônica cada fase com determinado tipo de 

trabalho. Na aguda pode ser associado com técnicas fisioterapeuticas como a 

reeducação postural global, na sub-aguda os exercícios devem ser feitos com apoio 

de preferência na posição dorsal para evitar o esforço inadequado da musculatura, 

já na fase crônica os exercícios devem focar as compensações existentes, 

encurtamentos musculares, hipomobilidades, postura e equilíbrio. 

 

 

Resultados preliminares 

 

    Até o momento desta pesquisa e de acordo com a bibliografia consultada 

observa-se que o tratamento de hérnia de disco através do método pilates 

minimizam os sintomas da patologia. 
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