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RESUMO 

 

Introdução: O Método Pilates, criado na década de 20 do século XX, por Joseph Hubertus 

Pilates, vem sendo difundido pelo mundo por proporcionar grandes ganhos à saúde e 

qualidade de vida dos indivíduos, incluindo atletas amadores e profissionais de corrida. A 

corrida é uma das modalidades esportivas mais praticadas no mundo e que exige muito do 

corpo como um todo. Os corredores buscam no Método Pilates o aperfeiçoamento de suas 

técnicas assim como a prevenção de lesões causadas pela prática do esporte. Objetivos: O 

objetivo do presente estudo foi reunir o que se tem na literatura a respeito da Corrida e do 

Método Pilates, e interligar os pontos comuns entre elas, correlacionando os benefícios do 

Método Pilates com as necessidades da corrida. Metodologia: Foram realizadas buscas 

eletrônicas de artigos em periódicos brasileiros, como nas bases de dados Google Acadêmico, 

Scielo, Lilacs e Pubmed, publicados entre os anos de 2005 e 2015. 

Resultados/Considerações finais: O Método Pilates vem sendo buscado como alternativa 

dos corredores, amadores e profissionais, para a melhora da performance e a prevenção de 

lesões, já que os princípios que o regem coincidem com as necessidades físicas que a corrida 

impõe, como por exemplo o realinhamento postural, a flexibilidade e a estabilização 

lombopélvica, que são valências bastante enfatizadas nas sessões de Pilates e que muito 

colaboram para a biomecânica, a economia no gasto de energia e a prevenção de lesões em 

corredores. Apesar de não haver estudos suficientes que comprovem de maneira ampla essa 

afirmativa, já que os poucos existentes possuem algumas lacunas, o Método Pilates colabora 

de maneira positiva no aprimoramento físico do corredor, deixando- o mais forte, mais 

flexível, e menos suscetível a lesões. 

Descritores: Pilates; Corrida; Lesões em Corredores. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Pilates Method, created in the 1920s by Joseph Hubertus Pilates, has been 

spreading throughout the world for providing great gains to the health and quality of life of 

individuals, including amateur athletes and racing professionals. The race is one of the most 

practiced sports modalities in the world and that demands much of the body as a whole. The 

runners seek in the Pilates Method to improve their techniques as well as the prevention of 

injuries caused by the practice of the sport. Objectives: The objective of the present study 

was to gather what is known in the literature about the Pilates Race and the Pilates Method, 

and to interconnect the common points between them, correlating the benefits of the Pilates 

Method with the needs of the race. Methodology: Electronic searches of articles in Brazilian 

journals were carried out, such as in the Google Academic, Scielo, Lilacs and Pubmed 

databases, published between the years 2005 and 2015. Results/Final Remarks: The Pilates 

Method has been sought as an alternative for amateur and professional runners to improve 

performance and injury prevention, since the principles that govern it coincide with the 

physical needs that the race imposes, such as Such as postural realignment, flexibility and 

lumbar-pelvic stabilization, which are valences that are emphasized in Pilates sessions and 

which greatly contribute to biomechanics, energy savings and the prevention of injuries in 

corridors. Although there are not enough studies that prove this statement in a comprehensive 

manner, since the few that exist have some gaps, the Pilates Method collaborates in a positive 

way in the physical improvement of the corridor, making it stronger, more flexible, and less 

susceptible to injuries.  

 Descriptors: Pilates; Running; Injuries in Runners. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É comprovado que a corrida, como modalidade esportiva, traz vários benefícios à 

saúde, como o emagrecimento, a melhora das condições cardiorrespiratórias, a diminuição da 

Pressão Arterial, dentre outros.¹  

O fácil acesso à sua prática, por ser um esporte de baixo custo e que pode ser 

praticado em qualquer lugar, juntamente com a sua facilidade biomecânica, pois correr é um 

gesto motor aprendido na primeira infância, portanto, de simples execução, são fatores que 
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fazem aumentar o interesse das pessoas por esse esporte, fazendo com que o número de seus 

praticantes venha crescendo cada dia mais, a tornando uma das modalidades mais populares 

do mundo.² 

O corpo do corredor sofre algumas adaptações quando ele começa a praticar a 

corrida, e essas adaptações são relacionadas tanto ao desempenho quanto a componentes de 

aptidão física e saúde. Dentre as principais adaptações estão: as neuromusculares, como por 

exemplo a resistência muscular, a capacidade de se movimentar economicamente e o aumento 

nos ganhos de reflexos  musculares;  as fisiológicas, como o aumento do consumo de 

oxigênio (VO²máx), redução da pressão arterial e a melhora do perfil lipídico; e as adaptações 

biomecânicas, como a trajetória do centro de massa, as forças de reação do solo, as variáveis 

cinemáticas, a flexibilidade, e a energia elástica armazenada no sistema de ciclo- 

alongamento- encurtamento.¹ 

A melhora da performance de um corredor está relacionada à capacidade dele se 

locomover economicamente, e ocorre com a junção de vários fatores, como: aumento da força 

de estabilização de tronco e lombopélvica; aumento da flexibilidade de membros inferiores; 

manutenção e coordenação das articulações; menor demanda muscular; musculatura 

equilibrada e alinhada; maior amplitude de movimento de joelhos e tornozelos; maior 

ativação muscular de membros inferiores e tronco; força abdominal; dentre outros.
10

 

No que diz respeito à ativação muscular, é necessário durante a corrida, uma maior 

ativação dos músculos oblíquos externos e internos, eretores da coluna, multífidus e sacrais, 

para o controle dos movimentos. E os padrões de ativação dessas musculaturas estão 

relacionados ao desempenho do corredor, pois, uma maior ativação da musculatura do tronco, 

proporciona articulações mais estáveis, o que diminui a necessidade de co-contrações para a 

estabilização, tornando o gasto energético do movimento menor.
1 

Entretanto, se a corrida for praticada de maneira indiscriminada, sem 

acompanhamento de um profissional capacitado, ou por pessoas inaptas, como pode acontecer 

em qualquer outro esporte, ela pode proporcionar lesões aos seus praticantes, afastando-os da 

idéia inicial que seria a promoção da saúde e bem-estar.³ 

A corrida apresenta uma taxa de incidência de lesões musculoesqueléticas que pode 

variar entre 19,4% e 92,4% e os motivos para a ocorrência dessas lesões são vários, e podem 

ser de origem anatômica ou biomecânica (desalinhamentos articulares, assimetrias 

musculares, etc.), pela prática em solos inapropriados, pela falta ou mal planejamento de 

treino (relação entre volume e intensidade), pela prática concomitante e desorientada à outras 

atividades, pela pré-existência de lesões, pelas características antropométricas do corredor ou 
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sua composição corporal, dentre vários outros. Na maioria dos casos, as lesões são resultados 

de uma interação de todos esses fatores, ou de alguns deles.
4 

O Método Pilates é uma metodologia de treinamento que inicialmente foi criada por 

seu idealizador Joseph Pilates (1883 – 1967), em meados dos anos 20 do século XX, com a 

denominação de Contrologia, e aperfeiçoado nas décadas seguintes juntamente com sua 

esposa Clara Pilates. Seu principal objetivo era buscar a coordenação completa do corpo, da 

mente e do espírito.
5 

Seus exercícios têm como base o controle das ações musculares e a estabilização da 

coluna e os princípios que o regem são: Movimento do corpo todo; Respiração; 

Desenvolvimento equilibrado dos músculos (Alinhamento e Relaxamento); Concentração; 

Controle (Resistência); Precisão; Ritmo (Coordenação e Fluidez) e Centro ou Powerhouse. 

Esse último princípio se refere à musculatura do centro do corpo (músculos flexores e 

extensores da coluna e do quadril, e musculatura do assoalho pélvico) responsável pela 

manutenção da postura corporal, pela estabilização de tronco e quadril, assim como pela 

integridade da coluna vertebral.¹ 

Diante disto, o presente estudo busca reunir o que se tem na literatura recente a 

respeito dos benefícios que a prática do Método Pilates pode trazer aos praticantes de corrida, 

tanto no sentido de prevenção de lesões quanto no sentido de melhora da performance.  

 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre os temas O Método Pilates e 

Corrida, a fim de determinar os benefícios que a prática do primeiro pode trazer aos 

corredores. Esta revisão foi conduzida por meio de estudos encontrados nas bases de dados 

Google Acadêmico, Scielo, Lilacs e Pub Med, datados entre 2005 e 2015. Foram utilizados 

artigos científicos, trabalho de conclusão de graduação e teses de mestrado. Os descritores 

utilizados para as pesquisas foram pilates, corrida e lesões. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Foi feita uma verificação sobre a incidência de lesões musculoesqueléticas 

relacionadas à corrida e sobre as principais lesões ocorrentes em corredores, uma avaliação 
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sobre as principais características musculoesqueléticas que influenciam de maneira direta nos 

movimentos da corrida, e também uma descrição sobre os princípios do Método Pilates e 

como eles podem influenciar nessas especificidades do corredor, tanto no sentido de melhorar 

a sua performance quanto no sentido de evitar as possíveis lesões. 

Finatto
10 

realizou um estudo com homens corredores recreacionais de 18 a 28 anos, 

praticantes de corrida por no mínimo 3 meses anteriormente ao início das pesquisas, sem 

restrições médicas nem experiências com o Método Pilates. A amostra foi dividida em GC 

(Grupo Controle) e GP (Grupo Pilates), que após algumas exclusões e desistências, foram 

compostos por 13 e 15 indivíduos respectivamente. A finalidade do estudo foi analisar os 

efeitos de um treinamento de 12 semanas do Método Pilates no solo sobre as variáveis 

fisiológicas e biomecânicas da corrida em duas velocidades diferentes, 10 km/hr e 12 km/hr. 

O GC realizou treinos de corrida 2 vezes por semana enquanto o GP além de realizar os 2 

treinos semanais de corrida, realizou em dias alternados 2 treinos de Método Pilates no solo, 

com duração de 1 hora. Para análise do desempenho realizou-se uma prova de 5 km em pista, 

antes e após o treinamento. Em uma sessão específica de testes foram mensurados o custo 

metabólico (Cmet) e a ativação eletromiográfica nas fases de pré-ativação, fase de apoio e fase 

de balanço da passada referentes ao músculos oblíquo interno, oblíquo externo, glúteo médio, 

longuíssimo, latíssimo do dorso, bíceps femoral e vasto lateral durante a corrida em esteira, 

nas velocidades de 10 km/hr e 12km/hr. Como resultados, em relação ao tempo de 5 km, 

Cmet10 e Cmet12, ambos os grupos tiveram melhoras após o treinamento, porém as melhoras do 

GP foram significativamente maiores comparado ao GC, no tempo de 5 km e no Cmet12, 

evidenciando que o treinamento de corrida associado a um treinamento de Método Pilates, 

pode proporcionar uma economia de corrida, através de uma menor demanda muscular, o que 

influencia no desempenho em prova de 5 km. 

A corrida é determinada biomecanicamente e fisiologicamente pela ativação da 

musculatura que envolve os membros inferiores e o tronco, ou seja, quanto melhor for a 

ativação de tais musculaturas, melhor será o desempenho do atleta durante a corrida. Além 

disso, uma maior estabilidade lombopélvica leva à uma menor demanda metabólica do 

indivíduo durante a corrida, diminuindo assim o custo energético para realizar a corrida, assim 

como também diminui o desgaste de tal articulação.
10

 
 

O Método Pilates, tem como principal foco o fortalecimento do Centro ou 

Powerhouse, e esse é um dos Princípios determinados por seu criador, Joseph Pilates. Toda 

essa musculatura é bastante recrutada durante a corrida e o fortalecimento dela, dentro do 

Método Pilates, visa uma melhoria na estabilidade de quadril, assoalho pélvico e tronco, o que 
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possibilita um melhor desempenho na prática da corrida e consequentemente favorece a 

integridade da coluna vertebral, diminuindo o risco de lesões no corredor.
10

 

Uma maior ativação da musculatura estabilizadora de tronco (como os oblíquos 

externos, transverso do abdômen, multífidos e eretores da espinha) também é um fator 

determinante no desempenho da corrida. Um tronco estável, principalmente em maiores 

velocidades, beneficia o atleta tanto em desempenho quanto em prevenção a lesões. Se a 

musculatura estabilizadora de tronco estiver fraca, a coluna vertebral ficará instável, o que 

aumenta o seu gasto metabólico na corrida, prejudica o desempenho do corredor além de 

também o expor à possíveis lesões.¹ 

O Método Pilates pode intervir no aumento da força da musculatura estabilizadora da 

coluna do atleta, sendo a estabilização lombopélvica um dos seus principais enfoques, 

tornando a sua coluna vertebral protegida, o que o auxiliará a diminuir seu gasto metabólico e 

aumentar o seu desempenho. E além disso, tendo o Pilates a respiração e a centralização como 

um de seus princípios norteadores, ele ainda contribuirá com a estabilização da musculatura 

abdominal profunda, o que também contribui para uma maior estabilização de tronco.¹ 

A flexibilidade está como um dos fatores intrínsecos (inerente ao organismo do 

corredor) causadores de lesões em corredores.
7
 Uma vez que a amplitude articular de uma 

articulação esteja comprometida, ela causará alguma limitação que por sua vez pode vir a 

comprometer o desempenho esportivo.
11

 

Sinzato et al
12 

selecionaram mulheres sadias entre 18 e 30 anos para verificarem os 

efeitos de 20 sessões do Método Pilates no solo quanto ao alinhamento postural e à 

flexibilidade. O grupo foi dividido em grupo controle (GC), que não passou por nenhuma 

intervenção, e grupo pilates (GP), que durante 10 semanas, praticou o Método Pilates 2 vezes 

por semana. As avaliações pré e pós programa, para os grupos GC e GP, sobre todas as 

variáveis, foram feitas através de avaliação postural fotogramétrica e teste de sentar e alcançar 

no bando de wells. Com relação à postura o GP não obteve resultados, mas com relação à 

flexibilidade, o GP teve uma melhora significativa de 19,1%. O estudo demonstrou que um 

programa de 20 sessões Pilates aplicado no solo não é suficiente para ganhos de alinhamento 

postural, porém gera efeitos significativos na flexibilidade de mulheres jovens. 

Além de restabelecer o alongamento muscular e a amplitude articular, a prática do 

alongamento também diminui as tensões musculares, promovendo um relaxamento e 

diminuindo dores, o que favorece a qualidade da mecânica articular e diminui o estresse do 

indivíduo, melhorando até o seu humor.
11
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As lesões mais comuns na corrida são em sua grande maioria nos membros 

inferiores, com maior ocorrência nos joelhos, seguidos por pés e pernas, onde estão os 

grupamentos musculares mais solicitados e as articulações mais sobrecarregadas, pois estão 

envolvidos diretamente com a mecânica da corrida.
8 

Lesões nos pés, como a tendinite no 

tendão do calcâneo e a fascíte plantar, estão relacionadas à fatores anatômicos (pés cavos 

rígidos ou planos) ou de movimento (pronação). Porém, a pronação do retropé está ligado à 

algumas lesões de joelhos e pernas também.
4 

O Método Pilates possui um trabalho bastante voltado para o fortalecimento da 

musculatura dos pés, denominado Footwork Series (Séries de Pés), assim como para seu 

realinhamento e resgate das suas curvaturas naturais, buscando corrigir os diversos desvios 

anatômicos ou biomecânicos.
5 
 

Temos também como fator contribuinte à performance da corrida, a força abdominal 

como um todo, porém, de maneira mais enfática, do músculo transverso do abdômen, que é 

responsável por controlar a estabilidade da coluna vertebral e da pelve, e também por dar 

suporte visceral. Sua inserção é junto com a do diafragma, na parte superior das seis últimas 

costelas, sendo ele ativado durante a respiração. O transverso do abdômen contribui com a 

pressão intra-abdominal, influenciando na estabilização lombopélvica durante movimentos 

distais e sua estabilidade proporciona melhoras na performance do corredor.
10

 

Com a utilização dos princípios de centralização e respiração do Método Pilates, foi 

constatado um maior recrutamento do transverso do abdômen, que em exercícios abdominais 

convencionais. Desta forma o Método Pilates contribui para uma melhor performance do 

corredor, já que ele demonstra ter bastante eficiência no que se diz respeito a fortalecimento 

de tronco e estabilização pélvica.
10  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desse estudo e dos achados recentes publicados foi possível observar que a 

prática do Método Pilates beneficia os praticantes de corrida, promovendo adaptações que são 

capazes de interferir de maneira direta e/ou indireta tanto na performance quanto na 

prevenção de possíveis lesões. 

O fortalecimento de musculaturas responsáveis pela estabilização de tronco, pelve e 

membros inferiores, o realinhamento postural e os ganhos de flexibilidade muscular e 

mobilidade articular são algumas das características do Método Pilates que irão influenciar na 
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diminuição da demanda muscular e do gasto energético e na proteção das estruturas 

sobrecarregadas durante a corrida. 

Mais estudos são necessários para que sejam conhecidos todos os benefícios e as 

áreas de aplicação que o método Pilates possa vir a influenciar. 
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