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Resumo 

Introdução: A ginastica abdominal hipopressiva (GAH) é uma técnica postural 

sistemática que procura diminuir a pressão intra-abdominal. Esta diminuição da 

pressão intra-abdominal tem como objetivos: provocar uma ativação das fibras 

musculares estriadas (todas as fibras do tipo I) no nível dos músculos do assoalho 

pélvico e da faixa abdominal, com o qual se consegue sua tonificação, além de 

conseguir a normalização das tensões intrínsecas de todas as estruturas 

musculoaponeuróticas antagonistas a estes mesmos músculos, ou seja, todas as 

cadeias musculares.  Objetivo: Apresentar os efeitos da GAH em patologias da 

coluna vertebral, como lombalgias e escoliose idiopática, Metodologia: Foi realizada 

uma revisão sistemática de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre 

os anos de 2009 a 2018. Resultados/Considerações finais: A técnica pode ser 

usada para melhora da flexibilidade de isquiotibiais e coluna, melhora na tonicidade de 

abdômen e assoalho pélvico e redução de circunferência da cintura, bem como 

correção postural, em população sedentária até atletas de alto rendimento. 

Descritores: flexibilidade, músculo abdominal, fisioterapia, escoliose idiopática 

 Abstract  

Introduction: Hypopressive abdominal gymnastics (HAG) is a systematic postural 
technique that seeks to decrease intra-abdominal pressure. This decrease in intra-
abdominal pressure aims to: activate the striated muscle fibers (all type I fibers) at the 
level of the pelvic floor and abdominal muscles, with which normalization of the intrinsic 
tensions of all the musculoaponeurotic structures antagonistic to these same muscles, 
that is, all muscular chains. Aim: To present the effects of HAG on spinal pathologies, 
such as low back pain and idiopathic scoliosis, and its applications in athletes.. 
Methodology: A systematic review of clinic essays randomized or not, published 
between 2009 and 2018 was conduced. Results/ Final considerations: The 
technique can be used to improve hamstring and spine flexibility, improve abdomen 
and pelvic tonicity, and reduce waist circumference, as well as postural correction, in a 
sedentary population to high-performance athletes. 
.  
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Introdução 

Atualmente a dor lombar se tornou muito frequente tanto em homens quanto 

em mulheres, acometendo de 50% a 80% da população em geral. Se tornando um 

problema socioeconômico, pois causa diminuição da produtividade no trabalho1, 2, 

sendo decima patologia mais diagnosticada na medicina geral e a sexta na procura 

por um especialista2.  No entanto, a escoliose idiopática é a deformidade da coluna 

mais comum na população infantil, é uma deformidade tridimensional da coluna 

vertebral sem causa conhecida, podendo levar a outras complicações de acordo com 

sua progressão3, 4. 

Ambas as alterações tem diversos tratamentos conservadores, como 

fisioterapia convencional, pilates, isostreching, yoga, reeducação postural global, 

osteopatia, terapia manipulativa e ginastica abdominal hipopressiva3, 4. 

 Porém atualmente não existem estudos que indiquem uma técnica especifica 

para correção da escoliose e da lombalgia4, 5. A ginástica abdominal hipopressiva 

(GAH) foi criada pelo Dr. Marcel Caufriez há mais de dez anos é uma técnica postural 

sistemática que procura diminuir a pressão intra-abdominal. Esta diminuição da 

pressão intra-abdominal tem como objetivos: provocar uma ativação das fibras 

musculares estriadas (todas as fibras do tipo I) no nível dos músculos do assoalho 

pélvico e da faixa abdominal, com o qual se consegue sua tonificação, além de 

conseguir a normalização das tensões intrínsecas de todas as estruturas 

musculoaponeuróticas antagonistas a estes mesmos músculos, ou seja, todas as 

cadeias musculares 2, 6, 7,8,9,10. E devido essas alterações a GAH tem sido muito 

utilizadas também por treinadores e preparadores físicos para prevenir lesões nos 

atletas de rendimento8,9,10. 

 Justifica-se a importância deste estudo pela necessidade de verificar através 

de artigos científicos os benefícios da ginástica abdominal hipopressiva (GAH). Diante 

do que foi exposto, o objetivo desta revisão bibliográfica é apresentar os efeitos da 



GAH em patologias da coluna vertebral, como lombalgias e escoliose idiopática, 

através de uma revisão de literatura. 

Metodologia 

  Revisão literária realizada no período de novembro de 2017 a fevereiro de 

2018 em trabalhos publicados nas bases de dados como: Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME) e Google Acadêmico. Para a busca dos trabalhos 

científicos foram utilizadas as seguintes palavras chaves: músculos abdominais 

(abdominal muscle), escoliose (scoliosis), fisioterapia (physioterapy), lombalgia (low 

back pain). 

Resultados 

 Por terem poucos estudos relacionados ao presente assunto os artigos 

encontrados foram de sua maioria artigos originais, relatos de caso e revisão 

bibliográfica, publicados entre o período de 2007 à 2018 nos idiomas português, inglês 

e espanhol. Não foram utilizados artigos que abordavam a utilização da ginástica 

abdominal hipopressiva em outras aplicações terapêuticas. 

 Foram encontrados inicialmente 74 artigos após a avaliação dos critérios de 

inclusão e exclusão desta pesquisa foram selecionados 7 artigos para compor a 

discussão. 

Após a leitura foi elaborada uma tabela onde está descrito autores, objetivos, 

métodos e principais resultados, para que possa ser bem compreendido os artigos 

utilizados nesta revisão. 

Resultado da busca de artigos relacionados aos benefícios do método ginastica abdominal hipopressiva.  

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Caufriez et al, 

2006(8) 

Mostrar os efeitos da 

GAH sobre a coluna 

toracolombar. 

Estudo duplo cego com 29 

pessoas  divididos em 2 grupos: 

grupo 1 – 1 hora de treinamento 

durante 10 semanas de GAH. 

Grupo 2 – seguiu apenas um 

treinamento postural. Avaliação 

pré e pós estudo: flexibilidade da 

coluna vertebral, extensibilidade 

muscular e postural, estáticas e 

dinâmicas.  

Foram encontrados resultados 

significativos para o grupo 1 na estática 

da coluna cervical, no eixo occipital e nas 

medidas de flexibilidade da coluna 

vertebral principalmente na flexão de 

tronco. Também houve aumento na força 

isométrica dos músculos extensores de 

tronco.  



Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Torres et al, 

2009(2) 

Analisar qual programa 

de exercício, Pilates, 

GAH ou programa 

tradicional se desenvolve 

maior força muscular e 

flexibilidade da coluna 

lombar e MMII em 

pacientes com 

lombalgia.  

Estudo experimental, não cego e 

prospectivo, 30  pacientes entre 

20 e 45 anos, divididos em três 

grupos: pilates, GAH, programa 

tradicional, foi avaliado antes e 

depois flexibilidade da coluna 

lombar e MMII, força muscular 

abdominal e paravertebral, foi 

avaliado com estudo 

eletrofisiológico o tempo de 

ativação e amplitude da 

musculatura abdominal e 

paravertebral. Utilizaram os 

testes T Student, T pareada, 

Wilcoxon, U Mann-Whitney. 

A flexibilidade de coluna lombar e MMII 

melhorou em todos os grupos porém, 

apresentou maior flexibilidade nos grupos 

pilates e GAH. A força muscular não 

mostrou mudanças significativas. A EMG 

de superfície mostrou que a ativação e 

amplitude muscular melhoraram 

significativamente nos três grupos, com 

maior significância nos grupos pilates e 

GAH.  

Caufriez et al, 

2011(5) 

Descrever os resultados 

do programa de 

exercícios GAH aplicada 

a três casos de crianças 

com escoliose idiopática.  

Estudo descritivo comparativo, 

foi realizado a comparação de 

parâmetros clínicos e 

radiológicos antes e depois de 5 

exercícios de GAH realizados 

diariamente durante 3 meses. 

Tendência de estabilização da inclinação 

e rotação lateral da coluna vertebral em 2 

pacientes. Autentica estabilização na 

evolução da gibosidade com melhora da 

função respiratória.  O programa de 

exercícios de GAH pode controlar a 

evolução da escoliose idiopática. 

Rial et al, 2014(7) Conhecer os efeitos 

imediatos de uma 

sessão GAH sobre a 

circunferência da cintura, 

altura, extensibilidade da 

musculatura lombar e 

isquiotibiais. 

Foram avaliadas 18 mulheres 

com 38,8 em média, cuja 

profissão é vinculada ao 

exercício físico e ao esporte. 

Foram avaliadas antes e 

imediatamente depois de uma 

sessão de 20 minutos de GAH. 

Utilizaram os testes de schober 

e toe touch para medir a 

extensibilidade da musculatura 

lombar e isquiotibiais, e foi 

medida a circunferência 

abdominal e altura. O teste 

wilcoxon foi utilizado para 

contratar as possíveis diferenças 

estatísticas das avaliações antes 

e depois. 

 

 

 

 

A GAH produz resultados em curto prazo 

na circunferência abdominal, na altura e 

na extensibilidade da musculatura lombar 

e isquiotibiais em mulheres fisicamente 

ativas.  



Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Colas et al, 

2016(4) 

O objetivo desde 

trabalho é descrever a 

evolução de uma serie 

de casos de EI juvenil 

que completaram dois 

protocolos de 

tratamentos 

fisioterápicos distintos: 

Schroth versus GAH. 

Foram analisados 29 sujeitos 

com EI (13 homens e 16 

mulheres) com idade média de 

12,41 anos, que realizaram 

tratamentos distribuídos em dois 

grupos: schroth e GAH. Os 

parâmetros de estrutura e 

determinação da curva assim 

como outros fatores de risco: 

sinal de Risser, padrão de curva, 

desequilíbrio frontal e ângulo 

íleo-lombar, foram avaliados. 

O grupo schroth realizou tratamento por 

uma média de 17,37 meses, 42,15 (n=8) 

dos casos evoluíram para correção, 

21,1% (n=4) para a estabilização e 36,8% 

(n=7) para progressão. O índice de 

eficácia foi de 0,42 [IC95%:0,20-0,64]. O 

tempo de tratamento de GAH foi de 12,60 

meses, 30% (n=3) evoluíram para 

correção, 20% (n=2) para estabilização, 

50% (n=5) para progressão. O índice de 

eficácia foi de 0,30 [IC95%: 0,02-0,58]. 

Não houve diferenças significativas na 

evolução entre os grupos. 

Lopez et al, 

2016(10) 

O objetivo deste estudo 

foi descrever a evolução 

de uma série de casos 

de jogadores com dores 

crônicas na região 

inguinal após um 

programa de reabilitação 

utilizando a GAH. 

O estudo analisou 3 jogadores 

da categoria regional com 

idades entre 24 e 27 anos, com 

os seguintes sintomas: dor 

crônica na região púbica e 

adutor magno durante a pratica 

esportiva. Realizaram uma 

sessão de aprendizado técnico 

de GAH, eles fizeram 18 

sessões domiciliares de 15 

minutos na posição supina, 3 

vezes por semana. Foram 

avaliados antes e depois do 

programa com a EVA durante a 

execução do squeeze test e dos 

exercícios de estabilização.  

Após as sessões houve redução da dor 

inguinal quando se realizou o squeeze 

test nos 3 casos em comparação com a 

avaliação inicial, bem como nas pranchas 

laterais e frontal. Este resultado preliminar 

indica que a GAH pode diminuir a dor 

inguinal em jogadores.  

Sáez et al, 2016 

(9) 

O objetivo deste estudo 

foi descrever os efeitos 

de um programa 

baseado em GAH sobre 

a composição corporal, 

contração do TA e 

função muscular do 

assoalho pélvico em 

mulheres atletas. 

Amostra de 11 jogadoras rugby 

que realizaram oito posturas de 

GAH, em sessões de 45 

minutos, 2 vezes por semana 

durante 2 meses. A composição 

corporal foi avaliada através de 

impedância bioelétrica, a 

circunferência do quadril e da 

cintura foram medidas com fita 

antropométrica. A contração 

máxima do TA foi avaliada com 

biofeedback de pressão. O 

tônus muscular e a 

contratilidade do assoalho 

pélvico utilizou-se um pelvimetro 

Phenix. 

Observaram-se diferenças significativas 

na circunferência da cintura, na contração 

máxima do TA, e na contratilidade e tônus 

do assoalho pélvico. Não foram 

encontrados resultados significantes na 

circunferência do quadril e na composição 

corporal. Esses resultados indicam que a 

GAH pode ser usada para melhorar a 

função abdominal e o assoalho pélvico de 

atletas de rugby. 

LEGENDA: GAH= ginastica abdominal hipopressiva; MMII= membros inferiores; EMG= eletromiografia; EI= escoliose 

idiopática; GE= grupo experimental; GC= grupo controle; EVA= escala visual analógica de dor; TA= transverso do abdômen.  



Discussão 

A literatura apresenta alguns estudos que mostram que a GAH traz vários 

benefícios para saúde sendo alguns deles a correção postural, prevenção de lesões, 

ganho de flexibilidade da coluna lombar e isquiotibiais, normalização do tônus 

muscular, aumento da contratilidade de assoalho pélvico, redução antropométrica da 

cintura. Os estudos encontrados nesta revisão avaliam os benefícios da GAH no 

tratamento de patologias da coluna.  

Efeitos da GAH nas patologias de coluna 

 No estudo de Torres et. al2os métodos hipopressivos e Pilates neste estudo se 

destacam pois o tempo de ativação dos músculos transverso do abdômen e obliquo 

interno foram significativamente maiores, a flexibilidade de membro inferior também 

teve resultados significativos para ambos grupos mas, o pilates obteve uma melhor 

flexibilidade de coluna lombar que os outros grupos. Logo os resultados apresentam o 

pilates como melhor tratamento para lombalgia crônica devido seu maior beneficio 

clinico e eletrofisiológico.   

 No estudo de Tamara Rial et al(7) as mulheres não apresentavam dores 

lombares assim como no estudo de Caufriez et. al(8) em 2006 e em ambos estudos 

foram observados resultados positivos para GAH, como aumento da flexibilidade da 

coluna vertebral  

 Caufriez et. al5 em 2011 observou tendência a estabilização da inclinação 

lateral e rotação vertebral, autentica estabilização na evolução da gibosidade. E em 

outro estudo Colás et. al4 avaliou uma amostra com 16 mulheres e 13 homens que 

realizaram o tratamento dividido em dois grupos: Schroth e GAH, e não obteve 

diferença significativa entre as duas técnicas de tratamento. Em ambos os estudos 

observamos resultados positivos no uso da GAH, mas a falta de homogeneidade das 

amostras, as diferenças de tempo médio de tratamento e a adesão ao tratamento 

influenciam diretamente nos resultados. 

No estudo de Saez et. al9 em 2016, analisaram os efeitos da GAH em 11 

jogadoras de rugby. Esse estudo mostrou diferença significativa na circunferência 

abdominal, aumento da tonicidade e contratilidade da musculatura do transverso do 

abdômen e assoalho pélvico. Porém o estudo apresentou uma pequena amostra, e as 

atletas não apresentavam nenhuma patologia, mas, temos que levar em consideração 

o aumento da tonicidade e da contratilidade da musculatura do transverso do 

abdômen que é de suma importância para estabilização da coluna lombar.  



 Em 2016 Lopez et. al10 analisaram 3 jogadores de futebol da categoria regional 

com dores crônicas na região inguinal (púbis e adutor magno) durante a pratica 

desportiva. Neste ultimo estudo não houve avaliação antropométrica, contração 

máxima do transverso do abdômen, e de flexibilidade. Além do mais as sessões foram 

domiciliares sem supervisão de um fisioterapeuta capacitado. O que deixa inviável a 

comparação com os estudos anteriores. 

Conclusão 

A técnica pode ser usada para melhora da flexibilidade de isquiotibiais e 

coluna, melhora na tonicidade de abdômen e assoalho pélvico e redução de 

circunferência da cintura, bem como correção postural. Observa-se também que pode 

ser utilizada por todas as idades, para uma população sedentária e de atletas. Mas 

devem ser feitos novos estudos com amostras mais homogêneas e maiores, 

protocolos com maior tempo para que se obtenham resultados mais confiáveis. 
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