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RESUMO 

 

Atualmente, no Brasil, o surf tem um expressivo número de praticantes, com 
aproximadamente 2,7 milhões de surfistas. Mesmo com esse número tão relevante 
de adeptos, a prática do esporte nem sempre está ligada a um bom 
condicionamento físico, conhecimento do gesto desportivo e utilização de 
equipamentos adequados por parte dos surfistas decorrendo, daí, o surgimento de 
lesões e conseqüentemente desconforto corporal e possíveis alterações posturais 
ou patologias em que a Fisioterapia estabelece uma importante relação preventiva e 
terapêutica. Pilates é um método de exercício físico programado para condicionar e 
relacionar o corpo e a mente, visa corrigir desequilíbrios musculares, melhorar a 
postura e tonificar o corpo através de princípios básicos de controle do corpo: 
respiração e relaxamento, concentração, precisão, fluidez, centralização e controle e 
fatores implícitos de equilíbrio, resistência, fortalecimento, flexibilidade, coordenação 
e ritmo. O presente estudo teve como objetivo principal analisar a influência do 
Método Pilates nas alterações posturais dos surfistas. A pesquisa contou com a 
participação de 3 (três) surfistas, com idade entre 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, 
oriundos da Associação do Extremo Sul Catarinense de Surf – AESCAS. Os dados 
foram coletados através de uma Avaliação Postural e aplicação de um questionário 
sobre os Aspectos da Prática do Surf e Atividades de Vida Diárias. Sendo que, após 
a aplicação do protocolo de Pilates, foi efetuada uma reavaliação. Foram realizados 
10 (dez) atendimentos, com duração aproximada de 60 (sessenta) minutos cada. O 
protocolo foi composto por 21 (vinte e um) exercícios básicos, intermediários e 
avançados, desenvolvidos em solo, com auxílio de bola e equipamentos específicos 
do método. Mediante a observação e análise dos dados, verificou-se que após a 
aplicação do protocolo os 3 (três) surfistas membros da amostra apresentaram 
melhora da postura, aumento da força muscular, incremento no comprimento 
muscular e melhora na capacidade para a prática do surf, devido aos benefícios que 
o Método proporciona.     
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Alterações Posturais, Método Pilates, Surf. 
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ABSTRACT 
 
 

Nowadays, in Brazil, the surf has an expressive number of practitioners, with about 
2,7 millions of adepts. Despite this relevant number of adepts, the sports practice is 
not always relating to one good physical condition, knowledge of sportive gesture 
and adequate equipment use by the surf practitioners leading to injuries and, as a 
result, body distress and probable postural alterations or diseases where the 
Physical Therapy can establish one important preventive relation and therapeutics. 
Pilates is one physical exercise method programmed for conditioning and relating the 
body and mind, aimed at correcting the muscle disorders, improving the posture and 
invigorating the body through fundamental principles of body control: respiration and 
relaxation, concentration, precision, fluidity, centralization and implicit factors of 
balance, resistance, strengthening, flexibility, coordination and rhythm. This study 
had the aim at analyzing the Pilates Method influence on postural alterations of surf 
practitioners. The sample was composed by 3 (three) surf practitioners, aged from 20 
(twenty) and 30 (thirty) years, recruited from Associação do Extremo Sul Catarinense 
de Surf – AESCAS. The data collect occurred by one Posture Evaluation and one 
questionnaire about Surf Practice Features and Activities of Daily Living was applied. 
And, after the Pilates protocol application, one revaluation was done. The protocol 
was composed by 10 (ten) sessions, with approximately 60 (sixty) minutes of 
duration each, and 21 (twenty and one) basic, intermediate and advanced exercises 
were developed in land, with the ball support and specific method equipments. After 
the protocol application, the 3 (three) surf practitioners presented one posture 
improvement, muscle strength increasing, muscle length improvement and better 
capacity of surf practice, due to Method benefits.  
    
Key-words: Physical Therapy, Postural Alterations, Pilates Method, Surf. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O surf é um esporte que requer dos praticantes aspectos como aptidão 

física, controle motor e conhecimento adequado do gesto desportivo, sendo esta 

uma atividade física complexa. Como esporte de alto rendimento ou a nível 

recreacional o surf é uma atividade que exige excelentes níveis de preparação física 

e mental dos praticantes, pois é extremamente desgastante. No Brasil a prática nem 

sempre está ligada a um bom condicionamento físico, conhecimento do gesto 

desportivo e utilização de equipamentos adequados por parte dos surfistas, 

decorrendo daí o surgimento de lesões e conseqüentemente desconforto corporal e 

possíveis alterações posturais ou patologias em que a fisioterapia estabelece uma 

importante relação preventiva e terapêutica (STEINMAN, 2003). 

É necessário realizar um trabalho de conscientização com os surfistas a 

nível físico e mental em relação a fatores como a importância dos alongamentos e 

aquecimentos antes e após a prática do surf. A necessidade de realizar outros 

esportes ou atividades físicas complementares para compensar o reforço muscular 

se torna muito importante (TAROUCO, s/d). 

O litoral do extremo sul catarinense dispõe de praias cujas condições para 

a prática do surf são extremamente favoráveis. Tal fato fez com que os adeptos à 

prática do surf crescessem de forma a permitir a criação de uma associação, 

denominada AESCAS – Associação do Extremo Sul Catarinense de Surf. 

Para os atletas de alto rendimento ou em nível de competição são 

necessários treinamentos corretos do gesto desportivo e preparação física 

específica para prática do surf. Sendo assim, a falta de aptidão física relacionada à 

inatividade, sobrecarga de treino e atividades complementares, falta de atividades 

preparatórias antes da pratica do surf são alguns dos fatores que potencializam as 

chances desses surfistas a futuras alterações posturais (TAROUCO, s/d). 

Os desequilíbrios podem ser fatores causadores ou estarem associados a 

diversos fatores, como: uso inadequado, repetição excessiva, má postura, posturas 

antálgicas, doenças articulares, doenças musculares, déficits neurológicos, atrofia, 

prática indiscriminada de atividades esportivas, dentre outras (PALASTANGA et al., 

2000). 
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Como fator causador das alterações posturais, encontramos basicamente, 

a promoção de um desalinhamento postural por alterar o posicionamento das 

estruturas ósseas ao aproximar origem e inserção (encurtamentos), ou promover 

sobrecargas excessivas em determinadas articulações ou parte delas, ligamentos e 

outras estruturas, podendo causar lesões agudas ou crônico-degenerativas 

(KENDALL, 2007). 

Como fator secundário, pode ocorrer como conseqüência de uma lesão 

inicial. Destacando-se nesse caso, as lesões traumáticas e as neurológicas que 

podem facilitar ou inibir as contrações musculares de determinados músculos 

(STOKES, 2000).  

No surf os movimentos e posições que são mantidos ao longo da prática 

do esporte continuamente podem desencadear alguns desvios posturais, como, por 

exemplo, pode-se dizer que nos surfistas adultos os desvios mais encontrados são: 

hiperlordose cervical, cifose, hiperlordose lombar, joelhos fletidos, joelhos varos e 

pés supinados (STEINMAN, 2003). 

O Método Pilates é praticado desde o início do século passado por volta 

de 1920. O alemão Joseph Pilates criou o método com base em uma série de 

técnicas ocidentais e orientais, na ioga e nas artes marciais. O método foi 

considerado revolucionário, principalmente por fazer uma abordagem holística do 

corpo humano. Hoje é praticado por qualquer tipo de pessoa interessada em 

melhorar tanto o físico quanto o mental. O Pilates faz a integração entre o corpo e a 

mente (CAMARÃO, 2005). 

Sendo assim, o Método Pilates é uma técnica utilizada na reabilitação, na 

pós-reabilitação e também no condicionamento, atuando na prevenção e no próprio 

treinamento de atletas. O método dispõe de princípios básicos como: concentração, 

centralização, precisão, controle, fluidez, respiração e relaxamento e fatores 

implícitos de equilíbrio, resistência, fortalecimento, flexibilidade, coordenação e 

ritmo, elementos que podem auxiliar na prevenção de lesões. Pode ser utilizado em 

todas as idades sendo que o método se adapta a cada pessoa (PANELLI e DE 

MARCO, 2006). 

Baseado na contextualização do problema apresentado acima se aponta 

o seguinte problema de pesquisa: 
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Quais os efeitos do Método Pilates nas alterações posturais dos 

praticantes de surf da Associação do Extremo Sul Catarinense de Surf 

(AESCAS)?  

 

 A fim de esclarecer o tema desta pesquisa apresentam-se as seguintes 

questões norteadoras e suas respectivas hipóteses: 

 

a) Quais as alterações posturais encontradas nos praticantes de surf?  

        As possíveis alterações posturais encontradas nos surfistas podem ser a 

hiperlordose cervical e lombar, encurtamentos musculares (STEINMAN, 2003).  

Neste estudo crê-se que serão encontrados dados similares. 

 

b) Quais os efeitos do Pilates nas alterações posturais da amostra? 

 Sabe-se que o Pilates proporciona benefícios relacionados ao 

fortalecimento muscular, relaxamento e alongamento (PANELLI e DE MARCO, 

2006). 

Acredita-se que o Pilates poderá contribuir corrigindo alterações posturais 

ocasionadas pela prática do surf, interferindo sobre a qualidade de vida dos 

pacientes observados. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral apresentar e caracterizar as 

principais alterações posturais encontradas nos surfistas avaliados; definir a 

prevalência do sexo e a faixa etária dos surfistas analisados; identificar o perfil de 

treinamento dos surfistas; realizar uma avaliação postural pré e pós-programa de 

Pilates; elaborar e aplicar na amostra um programa de Pilates e comparar os dados 

obtidos com a literatura pesquisada. 

O Método Pilates possui várias modalidades, entre elas, está o Pilates 

reabilitação e o Pilates pós-reabilitação, o primeiro é indicado para tratamentos pós-

cirúrgicos, dores agudas, doenças articulares diversas e seqüelas neurológicas, já o 

Pilates pós-reabilitação (postural) o ideal é o pilates estúdio, que se caracteriza pela 

utilização de acessórios como bolas, tubos e discos proprioceptivos e principalmente 

pelo uso de equipamentos de mecanoterapia, que têm como função auxiliar o 

movimento, facilitar e desafiar a execução de forma assistida e resistida 

(SANTIAGO, 2005). 
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O Pilates pode ser aconselhado na reabilitação de indivíduos que tem 

como objetivos: fortalecimento da musculatura, aumento da flexibilidade, correção 

de problemas posturais, melhorar o equilíbrio, melhorar a coordenação motora, 

dissociação de cinturas, alongamento axial, estimulação proprioceptiva, relaxamento 

muscular, melhorar a capacidade respiratória e aumento da consciência corporal 

(BOTELHO, 2007). 

Esse método pode dar ênfase a muitos princípios importantes em um 

trabalho terapêutico, como por exemplo, a melhora da postura que é um dos pontos 

fortes do Pilates. Além dos músculos do centro de força, é possível trabalhar os 

músculos estáticos e dinâmicos, profundos e superficiais, pois os mesmos são 

responsáveis pela conservação da postura (SACCO et al., 2005).  

O Método Pilates pode oferecer uma grande contribuição, pois muitos dos 

problemas na coluna podem surgir na adolescência, período em que as pessoas 

estão em fase de crescimento (DILLMAN, 2004).  

O perfil dos praticantes de Pilates abrange dos sedentários aos atletas de 

elite, dos que apresentam dor e desvios posturais e até mesmo aos que desejam 

manter e melhorar o desempenho físico (SANTIAGO, 2005). 

No surf cerca de 3 (três) em cada 10 (dez) atletas se queixam de dores 

nas costas, sendo que as dores lombares estão entre as mais comuns em surfistas. 

Estima-se que 90% dos atletas terão ao longo de suas vidas algum tipo de problema 

na coluna, sendo que em média a grande maioria melhora entre 4 (quatro) e 12 

(doze) semanas voltando assim a praticar o surf, entretanto o problema pode ficar 

crônico se não for cuidado (STEINMAN, 2003).  

O presente trabalho investigou os possíveis benefícios do Método Pilates 

aplicado aos surfistas, tanto na melhora do condicionamento físico quanto nos 

desvios posturais encontrados em praticantes de surf, devido à falta de informação 

dos mesmos, quanto à importância de realizar, antes e depois do surf, exercícios 

específicos como alongamentos, que ajudam na prevenção de muitas lesões, 

desvios posturais, traumas, entre outros.   

Participaram da investigação, 3 (três) surfistas pertencentes a Associação 

do Extremo Sul Catarinense de Surf – AESCAS; com idade entre 24 (vinte e quatro) 

e 28 (vinte e oito) anos, que apresentavam desvios posturais. 

A razão significativa deste tema foi o interesse da pesquisadora pelo 

assunto, já que esta pensa que a saúde é fundamental para os atletas, para que os 
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mesmos tenham um bom rendimento no esporte, devido há uma boa orientação 

associada à realização do Método Pilates podendo complementar o rendimento dos 

praticantes de surf. 

Este trabalho está divido em cinco capítulos, assim distribuídos: Capítulo 

1 (um): introdução, questões norteadoras e suas hipóteses, objetivo geral e 

específicos e justificativa; Capítulo 2 (dois): referencial teórico; Capítulo 3 (três): 

materiais e métodos, subdivididos em: características do estudo; local e amostra; 

instrumento de pesquisa; procedimentos da pesquisa; Capítulo 4 (quatro): resultados 

e discussão dos dados e Capítulo 5 (cinco): conclusão, seguida pelas referências, 

anexos e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 História do Surf 

 

 

A história do surf data de cerca de sete mil anos. Uma lenda conta que o 

rei do Taiti, Moikeha, navegou até o Havaí surfando. Ele conheceu várias ilhas, mas 

só foi encontrar boas ondas num local chamado Mokaiwa, na ilha de Kauai, onde 

viveu por muitos anos e acabou tornando-se o rei da Ilha. O povo polinésio 

descobriu através de suas canoas feitas de fibra vegetal e em formato de fuso, a 

delícia de deslizar pelas ondas. Mas com o passar dos tempos começaram a fabricar 

embarcações próprias para o surf, as pranchas, que naquela época eram feitas de 

madeira maciça e mediam de 5 (cinco) a 6 (seis) metros (GUTEMBERG, 1989). 

Ao chegar ao Havaí, em 1778, o capitão James Cook da Marinha Real 

Britânica, viu os nativos se equilibrando sobre troncos de madeira, sobre as ondas. 

Para o povo que ali vivia, a atividade que viria a dar origem ao surf era uma 

cerimônia religiosa que foi considerada imoral pelos missionários presentes na 

expedição (COHEN e ABDALLA, 2003). 

Durante um longo período o surf permaneceu no esquecimento, mas em 

1907 com a chegada dos americanos George Freeth e Jack London no Havaí 

começaram a surgir novos sinais de retomada, devido a um livro que Jack publicou 

“A Royal Sport: Surfing in Waikiki”, que contribuiu bastante para o ressurgimento do 

esporte. Mas foi graças a um havaiano chamado Duke Paoa Kahanamoku que o surf 

retomou com força, ele foi recordista mundial de natação na Olimpíada de 

Estocolmo, em 1912 e ao ser questionado sobre a sua forma de treinamento, Duke 

afirmou que praticava o surf, esporte até então desconhecido.  Acredita-se que ele 

foi o responsável pela popularização do esporte em todo o mundo. Kahanamoku, 

que recebeu o apelido de Homem-Peixe, migrou para a Califórnia logo após a 

conquista da medalha, fazendo do estado americano o maior centro de prática de 

surf no mundo. Outro lugar que se encantou com as manobras do havaiano sobre as 

ondas, foi à Austrália, que ele visitou em 1915 (ZENI, 2002). 

No início, as pranchas eram muito grandes e pesadas não permitindo aos 

surfistas manobras muito ousadas. Na década de 30 (trinta), Tom Blake diminuiu o 
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tamanho das pranchas e introduziu as quilhas. Foi nos Estados Unidos na década 

de 40 (quarenta) que começaram a utilizar fibra e resina na confecção das pranchas, 

tornando-as mais leves e fáceis de transportar. Em 1957, iniciaram o uso da espuma 

de poliuretano e em 1968, surgiram as pranchas com o tamanho das atuais, através 

de mini moldes vindos da Austrália, que permitem e facilitam as manobras e dão 

grandes velocidades (COHEN e ABDALLA, 2003). 

 

                 Figura 1 – Tom Blake e Duke Paoa Kahanamoku 

 

Fonte: http://backtosinglefins.blogspot.com/2009/03/historia-e-o-hawaii.html 

 

 O surf tornou-se um dos esportes mais praticados no planeta e devido a 

sua evolução surgiram as primeiras competições. Atualmente, existe um circuito 

Mundial de Surf, este possui duas divisões: WCT, 1ª divisão, nesta competem os 

melhores e WQS, 2ª divisão, na qual surfistas se esforçam para entrar na primeira 

divisão. Duke Paoa Kahanamoku, foi apontado pela revista americana Surfer como o 

surfista do século, merecido, pois foi ele que introduziu o surf nos Estados Unidos e 

Austrália, além de ajudar a preservá-lo (LORCH, 1980). 

 

 

 

 



 23

 

 

2.1.1 Surf no Brasil 

 

 

Foi em Santos em 1938, que surgiram os primeiros surfistas, Osmar 

Gonçalves e Jua Suplicy Hafers, ex-piloto da Força Aérea Americana. Osmar no 

verão de 1939 fez a primeira prancha de madeira brasileira, um trabalho de muita 

dedicação que durou 3 (três) meses, ele construiu a prancha seguindo os passos de 

uma revista norte-americana que ganhou de seu pai. Outro momento importante do 

surf no Brasil foi a década de 50 (cinqüenta), devido ao aumento de vôos 

internacionais, sobretudo no Rio de Janeiro onde muitos estrangeiros descobriram 

as maravilhas do nosso litoral, em especial as ondas cariocas e a praia do Arpoador 

no Rio tornou-se o berço do surf brasileiro (COHEN e ABDALLA, 2003). 

O esporte que a princípio era algo obscuro começava a ganhar mais 

visibilidade. No dia 15 (quinze) de junho de 1965, foi fundada a primeira entidade de 

surf do país, a Federação Carioca, que organizou o primeiro campeonato, em 

outubro do mesmo ano. O surf teve seu primeiro reconhecimento oficial pelas 

autoridades com a doação de uma área exclusiva para a prática na Praia do 

Arpoador. Assim continuou a evolução do surf no Brasil, contagiando cada vez mais 

a pessoas (ZENI, 2002). 

Entre os anos 70 (setenta) e 80 (oitenta) o esporte cresceu num ritmo 

acelerado, originando as primeiras indústrias, competições nacionais e tendo apoio 

da mídia. A imagem do surf mudou muito perante a sociedade e o esporte passou a 

ser encarado como uma atividade séria e profissional (GUTEMBERG, 1989). 

O surf do século XXI tem muita criatividade e ousadia, com manobras 

incríveis, surfistas cada vez mais preparados e campeonatos bem organizados 

(STEINMAN, 2003). 

O Brasil é a terceira maior potência de surf no mundo, com campeonatos 

e atletas, tanto do sexo masculino, quanto feminino, amadores e profissionais de 

altíssimo nível (GUTEMBERG, 1989). 
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2. 2 Características e Manobras  Durante o Surf 

 

 

O surf é um esporte que exige muito do atleta em todos os sentidos. Este 

deve estar sempre dentro de um equilíbrio dinâmico, pois a prancha vai deslizar na 

onda, que é uma superfície móvel e que sofre várias modificações, alterando assim 

o centro de gravidade tanto do atleta quanto do equipamento. O tipo de onda, os 

ventos e o tipo da maré são variáveis, podendo influenciar diretamente para a 

prática do esporte (COHEN e ABDALLA, 2003). 

Durante a realização das manobras e da prática, o surfista vai realizar 

movimentos corporais muitas vezes amplos, que irão compreender flexões e 

extensões bruscas de membros superiores, inferiores e coluna vertebral, além de 

hiperextensão da coluna cervical e lombar, movimentos repetitivos e alternados, 

adução e rotação interna dos ombros, como por exemplo, no movimento da remada, 

em que é muito utilizado para a locomoção no meio líquido (MOTTA, 1998). 

Durante a extensão de uma onda o surfista pode exercer muitas 

manobras, e também passar por situações inesperadas que irão exigir do atleta uma 

determinada precisão e rapidez. Este pode inventar manobras durante a passagem 

pela onda, mas no esporte existem as principais manobras que são: 

- Joelhinho: manobra em que o surfista atravessa uma onda; rema na 

direção da onda, prende a respiração, mergulha com a prancha, afundando primeiro 

o bico, em seguida exerce uma força na parte de trás da prancha com o joelho indo 

o mais fundo possível, depois que passar a onda volta à superfície (GUTEMBERG, 

1989). 

- Remada: é muito utilizada para a locomoção na água. O atleta fica 

deitado na prancha em decúbito ventral e faz gestos semelhantes ao do nado crawl. 

Durante a realização dessa manobra ocorre uma grande exigência da coluna 

cervical e lombar (MOTTA, 1998). 

- Ficar de pé: manobra em que o surfista rema na mesma direção da 

onda, e quando sente que está sendo levado pela mesma se posiciona de pé, 

mantendo o equilíbrio. O pé dianteiro fica como guia e o traseiro como base 

(STEINMAN, 2003). 

- Descida: mais conhecida como “Drop”, é o momento em que o atleta 

desce na onda (ROSA, 1996). 



 25

 

 

- Cavada: também chamada de “Botton Turn”, é a manobra que deve ser 

realizada na base da onda, quando o surfista decide que lado irá deslizar na onda e 

realizar suas manobras (ZENI, 2002). 

 - Cut back: quando o surfista faz um movimento em forma de “S” no 

sentido da espuma, para inverter e voltar à posição original na onda (MOTTA, 1998). 

- Batida: muito utilizada no esporte e também julgada em campeonatos, o 

surfista realiza uma cavada e em seguida dirige-se para a crista da onda batendo 

com a prancha contra a crista; quando a prancha estiver acima da crista o surfista 

volta para o sentido da onda (NOWACKI, 2000). 

- Tubo: é quando o atleta se encaixa no buraco formado pela onda, isso 

ocorre devido à projeção de água nas ondas tubulares que passam por cima do 

atleta (ROSA, 1996). 

 

2.3 Anatomia Óssea da Coluna Vertebral e Quadril 

 

 

A coluna vertebral tem a importante função de sustentar o homem em 

posição ereta; constituindo-se no principal eixo do corpo humano; recebendo a maior 

parte do peso e projetando a sua carga nos membros inferiores (COHEN e ADALLA, 

2003). 

Anatomicamente a coluna vertebral é dividida em regiões que se 

chamam, coluna cervical 7 (sete) vértebras, coluna torácica 12 (doze) vértebras, 

coluna lombar 5 (cinco) vértebras, sacro 5 (cinco) vértebras e o cóccix 4 (quatro) 

vértebras (GARDNER et al., 1975). 

O quadril é formado pela pelve, sendo este um segmento que se encontra 

abaixo da coluna lombar e faz divisão do tronco com os membros inferiores. A 

região pélvica também faz a delimitação das estruturas da coluna vertebral e das 

estruturas que se encontram logo abaixo das vértebras lombares, sendo estes o 

sacro e o cóccix (GOULD, 1993). 
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                        Figura 2 - Coluna Vertebral 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: NETTER, 1998 apud BOTELHO, 2007. 

 

A coluna apresenta muita flexibilidade e os movimentos realizados por ela 

são, inclinação para frente ou flexão, inclinação para trás ou extensão, inclinações 

para os lados ou flexão lateral à direita ou à esquerda e rotações para direita e 

esquerda. A movimentação das vértebras normalmente é descrita pela direção do 

movimento do corpo vertebral. Cada vértebra pode ser identificada por possuírem 

características especiais. O corpo da vértebra é a parte que da força e suporte para 

o peso (APPEL, 2002). 

As principais funções que a coluna vertebral possui são: de proteção da 

medula espinhal, movimentação e marcha, manutenção da postura ereta, suporte do 

peso corporal e a conexão entre occipíto e o sacro (SÍZINIO e XAVIER, 2003). 

As vértebras em geral podem sofrer variações e muitas destas podem ser 

de origem congênita, incluindo variações em número, forma e posição. Estas 

variações também dependem da raça, sexo, fatores genéticos e ambientais 

(GARDNER et al., 1975).  
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2.3.1 Vértebras Cervicais 

 

 

A coluna cervical é composta por sete vértebras que estão localizadas 

entre o crânio e o tórax. Cada vértebra possui uma abreviatura específica, como são 

sete vértebras cervicais a abreviatura é C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. As primeiras 

vértebras são conhecidas como atlas (C1), onde a base do crânio descansa, e o áxis 

(C2), que tem forma de pivô e se encaixa no atlas para ajudar na realização da 

rotação da cabeça. As duas primeiras vértebras, juntamente com a sétima, são 

consideradas atípicas, pois apresentam algumas características anatômicas 

diferentes das outras (APPEL, 2002). 

Diferente das outras vértebras o atlas não apresenta em seu formato nem 

espinha nem corpo e é constituído de duas massas laterais conectadas por arcos 

anteriores e posteriores. Encontra-se entre o osso occipital e o áxis, formando assim 

as articulações atlantoccipital e atlantoaxial. O áxis é identificado devido um dente 

que possui, este chamado de processo odontóide articula-se com o atlas 

anteriormente, o processo transverso do áxis é menor do que de todas as outras 

vértebras cervicais. Os restantes das vértebras da coluna cervical apresentam em 

sua formação corpo pequeno e largo, forame vertebral e espinhas curtas. Na sexta 

vértebra cervical existe o tubérculo carótico, devido à artéria carótida que ali se 

encontra e para que não acorra a sua compressão o tubérculo dessa vértebra é bem 

grande (KAPANDJI, 2000). 

A sétima vértebra é conhecida como vértebra proeminente, sendo que 

somente a sua espinha que é proeminente, podendo ser observado quando 

realizamos a flexão do pescoço (WEINECK, 1990). 

 

 

2.3.2 Vértebras Torácicas 

 

 

A coluna torácica é composta por 12 (doze) vértebras que estão 

localizadas entre as vértebras cervicais e lombares. Normalmente são elas que 

suportam as costelas. Da segunda a oitava, as vértebras apresentam características 
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semelhantes sendo consideradas como típicas e as outras vértebras que são: 

primeira, nona e décima segunda apresentam características diferentes e são 

denominadas atípicas (MIRANDA, 2000). 

As 12 (doze) vértebras da coluna torácica ou dorsal como também é 

conhecida, possuem abreviações assim como as cervicais. Como são doze as 

abreviações são T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12 (GOULD, 1993).    

As vértebras da região dorsal possuem em sua face anterior processos 

transversais que formam a articulação costo-transversal se articulando com as 

costelas. Os processos espinhosos da coluna podem ser observados no plano 

horizontal e alcançam uma angulação de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) graus. 

Comparando com outras vértebras o canal vertebral da coluna torácica é menor, 

fazendo com que o espaço entre a medula e o canal seja pequeno, isto faz com que 

a medula da região torácica sofra maior risco de ser atingida em caso de fraturas 

nesta região. O tipo de movimento mais apresentado pela coluna torácica é o de 

rotação (OLIVER e MIDDLEDITCH, 1998). 

 

2.3.3 Vértebras Lombares 

 

 

As vértebras lombares estão entre o tórax e o sacro, sendo responsáveis 

em grande parte pela espessura do tronco no plano mediano. A coluna lombar é 

composta por cinco vértebras, que tem como abreviação L1, L2, L3, L4 e L5. Essas 

vértebras apresentam características comuns que são: corpos reniformes, pedículos 

curtos e espessos, lâminas curtas, espessas e desiguais (KAPANDJI, 2000).  

Para distinguir uma vértebra lombar é relativamente fácil, devido ao seu 

tamanho, ausência de fóveas e de forames, processos transversos que são finos e 

processos espinhosos quadriláteros. A quinta vértebra lombar é a maior, 

distinguindo-se das outras por possuir processos transversos maciços e fortes, corpo 

mais espesso, processos articulares inferiores separados, entre outros (GARDNER 

et al., 1975).  

A coluna lombar é formada pelas maiores vértebras móveis, recebendo 

assim uma maior carga. Cada vértebra consiste de duas partes, um corpo e um arco 

protetor da medula chamado de arco neural. Fraturas ou lesões podem ocorrer no 
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corpo da vértebra, pedículos ou processos espinhosos. Cada vértebra se articula 

com outra acima e abaixo dela (WEINECK, 1990).  

 

2.3.4 Sacro 

 

 

O sacro tem um formato de cunha, e é formado por cinco vértebras que se 

encontram fundidas, por esse motivo essa região não é móvel. Ele apresenta 

algumas áreas específicas que são: uma base, quatro faces e um vértice. Pode ser 

palpado abaixo da região inferior do dorso. É um osso grande e triangular localizado 

na base da coluna vertebral, articulando-se na parte superior com a quinta vértebra 

lombar, lateralmente com o quadril e sua parte inferior com o cóccix (MIRANDA, 

2000). 

O sacro dos homens e das mulheres apresentam diferenças, a curva 

sagital do sacro do homem é mais uniforme do que a da mulher; o sacro da mulher é 

amplo e curto, tendo a superfície da pelve mais voltada para a parte inferior, a parte 

auricular do sacro do homem inclui da primeira a terceira vértebra sacral, enquanto a 

da mulher inclui a primeira e a segunda (APPEL, 2002). 

 

2.3.5 Cóccix 

 

 

O cóccix é a última região da coluna vertebral, localiza-se acima do ânus e 

tem formato semelhante a uma cunha, assim como o sacro. É formado por 4 (quatro) 

vértebras fundidas, algumas vezes 5 (cinco) ou 3 (três), apresenta uma base, um 

ápice, face anterior denominada pelvina e posterior denominada dorsal e duas 

bordas laterais. No cóccix se inserem alguns músculos e estes formam o que 

chamamos de assoalho pélvico (SÍZINIO e XAVIER, 2003). 

O cóccix pode ter alguns segmentos móveis, sendo estes o segundo e o 

terceiro e o terceiro e o quarto, mas nem sempre estes segmentos possuem 

movimentos (OLIVER e MIDDLEDITCH, 1998).  
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2.3.6 Pelve 

 

 

A pelve é composta anteriormente e lateralmente pelos dois ossos do 

quadril e posteriormente pelo sacro e o cóccix. Existem dois métodos para sua 

classificação, um depende da forma da abertura superior e o outro depende das 

medidas dos diâmetros (KAPANDJI, 2000). 

 

A despeito de termos tais como andróide e ginecóide, relativamente poucas 
pelves são tipicamente masculinas ou femininas. Na mulher, os ossos são, 
amiúdes, mais finos e mais leves, e a musculatura, com freqüência, não é 
tão proeminente. A cavidade é menos afunilada. As distâncias entre as 
espinhas isquiádicas e entre os túberes isquiádicos são maiores, a incisura 
isquiádica maior é mais ampla, e as superfícies de juntura do sacro com o 
ílio e com a quinta vértebra lombar são menores. A abertura superior da 
pelve masculina é tão variável quanto a feminina. Também no homem as 
espinhas isquiádicas são mais fortes que as femininas e projetam-se ainda 
mais no interior da cavidade pelvina (GARDNER, et al., 1975, p.433). 
 

 

Existem quatro formas principais de aberturas pelvinas conhecidas, que 

são: Ginecóide, Andróide, Antropóide e Platipelóide. A ginecóide é caracterizada 

pela abertura superior ser arredondada, andróide quando a abertura tem formato de 

coração, já a antropóide quando a abertura se assemelha a um oval longo e estreito 

e quanto a platipelóide é quando a abertura superior tem o seu eixo longo transverso 

ou achatada (PALASTANGA et al., 2000). 

  

 

2.4 Curvaturas Fisiológicas da Coluna Vertebral 

 

 

Quando analisada no plano frontal, a coluna vertebral é fisiologicamente 

reta, podendo existir alguns desvios laterais, apenas como conseqüência de cada 

indivíduo, como por exemplo, se o mesmo for canhoto ou destro. As curvaturas são 

importantes, pois neutralizam e atuam no equilíbrio da coluna. Numa vista anterior 

ou posterior, a coluna vertebral não apresenta nenhuma curvatura e quando ocorre 

alguma curvatura neste plano chamamos de escoliose (BIENFAIT, 1993). 
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As curvaturas da coluna vertebral ditas como fisiológicas são 4 (quatro): 

lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Algumas dessas 

curvaturas são primárias e outras secundárias (BRADFORD, 1994). 

A lordose cervical é uma curvatura secundária, ela aparece ainda que feto 

contrariando a cavidade uterina, o feto apresenta primeiramente uma cifose e 

quando criança essa curvatura sofre uma inversão devido ao desenvolvimento da 

musculatura cervical, pelo fato da criança começar a manter a cabeça em posição 

ereta. Essa curvatura estende-se do atlas até a segunda vértebra torácica (COHEN 

e ABDALLA, 2003). 

A cifose torácica é uma curvatura primária e estende-se da segunda até a 

décima segunda vértebra torácica. Essa curvatura pode sofrer variações de pessoa 

para pessoa devido a fatores genéticos, posturais e patológicos (MIRANDA, 2000). 

A lordose lombar assim como a lordose cervical é uma curvatura 

secundária, estende-se da décima segunda vértebra torácica até o sacro. É 

responsável pela adaptação das forças de cargas e pela locomoção (GOULD, 1993). 

A curvatura sacral abrange do sacro até o cóccix, é considerada uma 

curvatura primária e a concavidade desta curva é para frente e para baixo 

(BRADFORD, 1994). 

 

2.5 Musculatura da Coluna Vertebral 

 

 

A coluna vertebral possui seus músculos específicos que tem papel 

importante no equilíbrio, manutenção da estabilidade e auxilia nos movimentos, 

esses músculos são divididos por regiões, como por exemplo: músculos da coluna 

cervical e músculos do tronco (BIENFAIT, 1993). 

Os músculos da região cervical têm função importante na movimentação 

da cabeça e também são eles que determinam e rapidez e o movimento específico 

que será realizado (OLIVER e MIDDLEDITCH, 1998). 

Já os músculos do tronco são divididos em flexores, rotadores, flexores 

laterais e extensores. Os músculos responsáveis pela flexão do tronco são: psoas 

oblíquo abdominal externo e interno e reto abdominal. Os rotadores de tronco são: 

obliquo abdominal externo e interno, rotadores e semi-espinhal. Flexores laterais de 
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tronco são: oblíquos abdominais internos e externos, reto abdominal, eretor da 

coluna e quadrado lombar. Extensores da coluna são: quadrado lombar, semi-

espinhal, eretor da coluna e interespinhais (APPEL, 2002). 

 

2.6 Biomecânica da Coluna Vertebral 

 

 

A coluna vertebral exerce um papel muito importante devido a sua 

localização no centro do corpo. Durante qualquer movimento realizado ela atua na 

estabilização deste movimento absorvendo o impacto (HAMILL e KNUTEEN, 1999). 

 

A movimentação da coluna é um somatório de todos os pequenos 
movimentos entre os corpos vertebrais, sendo que cada um realiza seis 
tipos de movimentos: deslizar para frente e para trás no plano sagital, 
inclinar para frente e para trás em torno de um eixo frontal, deslizar 
lateralmente no plano frontal, inclinação lateral no plano frontal, distender e 
comprimir no eixo horizontal da coluna, rotação axial (COHEN e ABDALLA, 
2003, p.87). 
 
 

O tônus muscular normal e os músculos atuam na capacidade funcional 

da coluna de forma agonista e antagonista e dessa forma irão afetar nos 

movimentos. Para que se possa analisar anormalidades da coluna e relacioná-las 

com alguns sinas e sintomas ou até mesmo com a idade, biotipo, sexo e raça é 

necessário um bom exame da mesma (FRACCAROLI, 1981). 

A coluna vertebral possui mobilidade articular nos segmentos 

compreendidos entre as vértebras cervicais e lombares e suas curvaturas são de 

grande importância, pois absorvem a energia e a flexibilidade (HALL, 2005). 

 

2.7 Semiologia da Coluna Vertebral 
 

 

Para que se possa realizar uma avaliação da coluna no esporte é muito 

importante que se saiba antes de tudo o esporte praticado pelo atleta e as 

características do mesmo. O surf é um esporte que faz muito o uso dos membros 

superiores, tendo abordagens e doenças diferentes dos outros esportes em que se 

faz mais presente o uso dos membros inferiores. Para se fazer uma análise de uma 
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lesão em um determinado esporte é necessário fazer a observação do tipo de 

contato e impacto que o praticante exerce (HOPPENFELD, 1999). 

Uma boa anamnese e um exame físico são fundamentais para o 

diagnóstico de determinadas doenças, pois através desses dois pontos podem-se 

excluir algumas doenças, como, infecções, tumores, entre outros. Os exames 

complementares também são de grande valor para uma boa avaliação da coluna, 

pois através dos mesmos se fazem as propedêuticas e os diagnósticos. Durante o 

exame físico o paciente tem que ser observado como um todo, e o avaliador deve 

analisar alguns pontos importantes, como, a proporção entre o tronco e os membros, 

alterações genéticas e endócrinas, entre outras (APPEL, 2002). 

O exame físico da coluna está dividido em dois pontos importantes que 

são: coluna cervical e coluna toracolombar. Como a coluna cervical está muito 

exposta a traumas, foram desenvolvidos alguns testes específicos, que são, o Teste 

de Adson e o Teste de Spurling. A coluna lombar também tem um alto nível de 

doenças e por esses motivos também existem testes, como, Teste de Laségue e 

Teste de Patrick (HOPPENFELD, 1999). 

Os testes citados não são os únicos que existem, mas são os mais 

utilizados e conhecidos pela literatura. 

 

2.8 Método Pilates 
 

 

Joseph Pilates foi criador do Método Pilates, ele era um homem muito 

inteligente e intelectual. Sua infância foi muito difícil, Joseph tinha uma grande 

debilidade física, sofria de asma, raquitismo e febre reumática. Mas, desde pequeno, 

se interessava por exercícios e saúde, e foram esses os motivos que o fizeram lutar 

por sua sobrevivência. Talvez por sua fragilidade, dedicou-se muito para melhorar a 

sua condição física. Durante a juventude, Pilates estudou e especializou-se em 

musculação, mergulho, esqui e ginástica (APARÍCIO e PÉREZ, 2005). 

Em 1912, mudou-se da Alemanha, onde nasceu, para Inglaterra, onde 

começou a ganhar a vida como artista de circo. Joseph também trabalhou como 

enfermeiro no início da Primeira Guerra Mundial, num campo em Lancaster e, 

posteriormente, na Ilha de Man. Depois da guerra, voltou para Hamburgo, onde 
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permaneceu até 1926 e logo após, desiludido com o exército alemão, mudou-se 

para os Estados Unidos. Foi então em Nova York, que Joseph fundou seus 

primeiros estúdios (BLOUNT e MCKENZIE, 2006). 

 

                                  Figura 3 – Joseph Pilates 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                        Fonte: http://www.espacopilates.com.br/joseph.html 

 

Contrologia, que após a morte de seu criador passou a ser designado 

como Pilates, corresponde ao controle consciente de todos os movimentos 

musculares do corpo, ou seja, é a utilização e aplicação de forma adequada de um 

dos mais importantes princípios das forças que atuam em cada um dos ossos do 

esqueleto (CAMARÃO, 2005).  

 
Contrologia é a completa coordenação de corpo, mente e espírito. Através 
dela você primeiro adquire um controle total de seu próprio corpo e depois, 
através de repetições apropriadas desses exercícios, você gradual e 
progressivamente adquire um ritmo natural e a coordenação associados 
com todas as atividades de seu subconsciente (PANELLI e DE MARCO, 
2006, p.29). 

 

O domínio consciente dos movimentos musculares do corpo, através dos 

princípios do método preconizam a melhora das relações musculares entre 

agonistas e antagonistas (SALGADO e CUNHA, 2007). 

Pilates é um método de exercício físico programado para condicionar e 

relacionar o corpo e a mente, corrigir desequilíbrios musculares, melhorar a postura 

e tonificar o corpo através de princípios básicos de controle do corpo: respiração e 
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relaxamento, concentração, precisão, fluidez, centralização e controle e fatores 

implícitos de equilíbrio, resistência, fortalecimento, flexibilidade, coordenação e ritmo 

(SELBY e HERDMAN, 2000). 

A tensão dinâmica ajuda a reforçar os músculos, enquanto o alongamento 

cria flexibilidade. Todos os movimentos do Pilates devem ser realizados com 

completa concentração. O praticante do método deve se concentrar sempre na 

posição correta do corpo e prestar atenção às sensações que seu corpo está 

registrando. Esse controle ajuda a prevenir lesões e reforça a eficiência dos 

exercícios, garantindo que nenhum músculo seja excluído ou ignorado. Os 

movimentos do Pilates também devem ser realizados de maneira rítmica de forma a 

envolver todos os músculos que devem ser acionados (CRAIG, 2007). 

O método Pilates já é usado por milhares de pessoas no Brasil e em 

outros países. Nos Estados Unidos existem mais de 300 (trezentos) centros 

especializados. O método é muito utilizado por diversos profissionais, tanto os que 

atuam no treinamento de atletas, como também na prevenção e no tratamento de 

desordens musculoesqueléticas (KOLYNIAK e CAVALCANTI, 2004). 

Os aparelhos utilizados que entre eles estão: Reformer, Trapézio ou 

Cadillac, Wall Unit, Wunda Chair e Lader Barrel, são dotados de um mecanismo de 

molas e elásticos que colocam uma maior resistência ou facilitam a execução de 

movimentos e simulam situações rotineiras da atividade física, apresentam 

diferentes graus de dificuldade, podendo então, ocorrer uma evolução do indivíduo 

praticante, na medida que se aperfeiçoa, visando alcançar a posição de máximo 

esforço e eficiência para aquele exercício (APARÍCIO e PÉREZ, 2005). 

A prática também pode ser realizada no solo, chamando-se Matt  Pilates e 

utiliza-se também dos acessórios como: Flex Ring Toner, rolos de espuma, discos 

de rotação e bolas (CAMARÃO, 2005). 

A literatura aponta como vantagens do método Pilates: estimular a 

circulação, melhorar o condicionamento físico, a flexibilidade, a amplitude muscular 

e o alinhamento postural. Pode melhorar os níveis de consciência corporal e a 

coordenação motora (KOLYNIAK e CAVALCANTI, 2004).  

Tais benefícios ajudariam a prevenir lesões e proporcionar um alívio de 

dores crônicas. O Pilates apresenta muitas variações e pode ser realizado por 

pessoas que buscam por alguma atividade física, por indivíduos que apresentam 

alguma patologia ou cirurgia músculo-esquelética onde a reabilitação é necessária, e 



 36

 

 

também por esportistas que visam melhorar sua performance (SALGADO e CUNHA, 

2007). 

O principal objetivo do Pilates é fortalecer o núcleo do corpo, que 

corresponde à região situada entre os quadris e o osso esterno. Os músculos 

centrais incluem os músculos dorsais, os músculos adutores, os ílio-psoas e quatro 

camadas de músculos abdominais. Esses músculos trabalham em conjunto para 

sustentar a coluna vertebral, o que, por sua vez, promove a boa postura e melhora 

do equilíbrio muscular (BLOUNT e MCKENZIE, 2006). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Tipo da Pesquisa 
 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo aplicada no que diz respeito à 

natureza, em relação ao problema é caracterizada como quali/quantitativa e em 

relação aos objetivos de natureza descritiva. Por fim, é caracterizada em relação aos 

procedimentos como de levantamento de dados do tipo estudo de caso (VIEIRA e 

HOSSNE, 2001).   

 

3.2 Caracterização da Amostra 
 

 

A amostra foi composta por 3 (três) surfistas amadores, da cidade de 

Araranguá, que fazem parte da Associação do Extremo Sul Catarinense de Surf 

(AESCAS). 

      Como critérios de inclusão definiram-se: surfistas da AESCAS, qualquer 

raça, sexo masculino, com idade entre 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, que apresentem 

alteração postural em relação à coluna vertebral. 

Os indivíduos que estavam realizando tratamento para algum desvio 

postural foram excluídos da amostra.   

A definição da amostra foi realizada após a aprovação do projeto no 

referido comitê de ética, pois havia necessidade de a pesquisadora avaliar os 

integrantes da associação de surfistas para identificar aqueles que apresentam 

alterações posturais, identificando, assim, a população e definindo a amostra. 

Mediante o exposto, foram identificados 20 (vinte) surfistas com idade 

entre 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, sendo que todos apresentavam desvios posturais 

diversos. De acordo com a fórmula de Costil, a amostra deveria ser composta por 19 

(dezenove) surfistas. Contudo, somente 3 (três) se disponibilizaram a colaborar com 

o estudo, assentindo a participação por meio da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido -TCLE (APÊNDICE A).  
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  Perante o número de membros da amostra, a pesquisa caracterizou-se 

como estudo de caso. 

3.3 Instrumentos para Coleta de Dados 
 

 

No presente estudo, foram utilizados para a coleta de dados uma ficha de 

avaliação postural (ANEXO A) e um questionário (ANEXO B), modificados de 

Batista, 2008.  

Para o emprego do programa de Pilates foram utilizados: bolas, 

colchonetes e equipamentos específicos do método. 

Para fins de registro de imagens, utilizou-se uma câmera fotográfica da 

marca Sony Cyber-shot 6.0 mega pixels e Panasonic FZ-18.  

 

3.4 Procedimentos para Coleta de Dados 
 

 

A coleta de dados do presente estudo foi iniciada após a submissão e 

aprovação do mesmo ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNESC (CEP), com o 

número do protocolo 330/2008 (ANEXO C). 

Obtida a aprovação do CEP, a pesquisadora entrou em contato com os 

surfistas associados a AESCAS a fim de obter autorização para divulgação e 

apresentação do estudo e assinatura do TCLE.  

O Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e informado 

descreve os objetivos do estudo, a metodologia e protocolo empregados e os 

possíveis riscos existentes; assim como uma autorização para registros fotográficos 

(ANEXO D). 

Identificados os membros da amostra, todos foram contatados a fim de se 

identificar alterações posturais. Dos 20 (vinte) surfistas identificados com idade entre 

20 (vinte) e 30 (trinta) anos, todos relataram, em contato telefônico com a 

pesquisadora, possuir algum tipo de alteração na postura. Porém, de todos os 

surfistas questionados, somente 3 (três) foram submetidos à avaliação postural, no 

qual os itens avaliados foram: Teste de Adams, análise postural em vista lateral 

direita e esquerda, póstero-anterior e ântero-posterior, Teste de Comprimento 
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Muscular (KENDALL, 2007) e Grau de Força Muscular, segundo Escala de Oxford 

(HOPPENFELD, 1999). Sendo que todos estavam vestindo roupas de banho (calção 

justo e curto), visando uma maior mobilidade e visibilidade dos segmentos corporais.  

Além da investigação sobre a postura, os participantes também foram 

questionados sobre: grau de escolaridade, aspectos relacionados às atividades de 

vida diária e aspectos sobre a prática do surf. 

Realizadas as investigações iniciais, os participantes da pesquisa foram 

submetidos ao protocolo de Pilates o qual constou de 21 (vinte e um) exercícios 

realizados em solo, bolas e equipamentos específicos. O programa de tratamento 

cuja duração foi de 10 (dez) sessões de 60 (sessenta) minutos cada, sendo 

composto por exercícios básicos, intermediários e avançados.  

Ressalta-se que o referido protocolo foi validado (APÊNDICE B), por 3 

(três) profissionais especialistas em Pilates e que foi elaborado após a observação 

das principais alterações posturais encontradas na amostra. 

O protocolo de tratamento proposto foi desenvolvido na Clínica Clinidor, 

localizada no município de Araranguá - SC, sob supervisão da Fisioterapeuta Dra. 

Ana Inês Gonzáles, especialista em Pilates, sendo que a mesma assinou um ofício 

autorizando a utilização do Studio para aplicação do protocolo (ANEXO E). 

Findado o período determinado à aplicação do protocolo de Pilates, os 

surfistas participantes do estudo foram novamente submetidos à avaliação. A 

comparação das informações obtidas por meio da avaliação inicial e final permitiu o 

processamento e a análise dos dados encontrados. 

Os movimentos detalhados do protocolo encontram-se descritos abaixo: 

 

3.4.1 Protocolo do Método Pilates 
 

 

Inicialmente, foi ensinado aos praticantes a técnica de respiração 

baseado no Método Pilates. Esta consiste na inspiração pelo nariz, enchendo os 

pulmões de ar e na expiração soltar o ar pela boca, baixando o tórax e fechando os 

arcos costais. Em hipótese alguma, durante os exercícios, a respiração poderá ser 

feita de outra maneira. 
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Em seguida, será ensinado a contração da musculatura que compõe o 

centro de força do corpo, chamada de CORE ou POWER HOUSE segundo o 

Método Pilates. É realizada a contração ao mesmo tempo, dos músculos 

abdominais, dos glúteos, adutores da coxa e musculatura perineal. Após a 

conscientização da contração isométrica constante desta musculatura, em 

associação com a respiração, será iniciado o tratamento com exercícios baseados 

no Método Pilates. 

 

Exercícios 

 

HUNDRED 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal, joelhos flexionados e mãos ao longo do 

corpo. 

Solicita-se para que o paciente ative o core, inspire e expire realizando o 

enrolamento cervical e torácico superior, em seguida realizar a extensão de quadril e 

joelhos entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) graus e flexão plantar, com pelve 

neutra. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de 

repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 4 - Hundred 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

BRIDGE: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal, com as pernas apoiadas na bola, joelhos 

estendidos, mãos ao longo do corpo e flexão plantar. 
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Solicita-se para que o paciente inspire e expire tirando o quadril do chão. Mantém 

por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 

8 (oito) vezes. 

 

Figura 5 - Bridge 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ALONGAMENTO DOS POSTERIORES DA COXA: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal, pés ligeiramente afastados com a bola entre 

os tornozelos e mãos ao longo do corpo. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire fazendo flexão de quadril, extensão 

de joelhos, flexão plantar e aperte a bola com os pés. Mantém por 8 (oito) segundos 

e volta para posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 6 - Alongamento dos Posteriores da Coxa 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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TEASER: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal, com as pernas apoiadas na bola, mãos ao 

longo do corpo e flexão plantar. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire levando as mãos para trás e 

realizando flexão de tronco, até encostar as mãos nos tornozelos. Mantém por 8 

(oito) segundos e volta para posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 

(oito) vezes. 

 

Figura 7 - Teaser 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

PRANCHA: 

 

Posição: Paciente de joelhos com as mãos apoiadas na bola. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire colocando a barriga na bola e ir 

rolando até que as coxas fiquem apoiadas, pelve neutra, core ativado para não 

sobrecarregar a lombar, braços estendidos, pescoço solto, escapulas fechadas e 

flexão plantar. Mantém por 8  (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de 

repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 
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Figura 8 - Prancha 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ALONGAMENTO DE PEITORAL: 

 

Posição: Paciente sentado na bola com as mãos ao longo do corpo e flexão de 

joelhos a 90 (noventa) graus. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire deslizando o tronco sobre a bola até 

que a coluna cervical fique totalmente apoiada, pelve neutra, core ativado, colocar 

os braços em abdução para trás e o terapeuta, atrás do paciente, realiza então 

alongamento de peitoral. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. 

Número de repetições: 3 (três) vezes. 

 

Figura 9 - Alongamento de Peitoral 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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ROLL UP: 

 

Posição: Paciente em deitado em decúbito dorsal com os joelhos em extensão. 

Segurando a bola com os cotovelos em extensão e os ombros em flexão e flexão 

plantar. 

Solicita-se que o paciente inspire e expire realizando flexão de tronco até que a bola 

encoste-se aos pés. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. 

Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 10 - Roll Up 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

CONCHA: 

 

Posição: Paciente na posição de prancha, como demonstrado na figura 8 (oito). 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire rolando na bola até que as coxas 

fiquem apoiadas, pelve neutra, core ativado, para não sobrecarregar a lombar, 

braços estendidos, pescoço solto, escápulas fechadas e flexão plantar, depois desta 

posição paciente irá realizar flexão dos joelhos até conseguir sentar nos 

calcanhares. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de 

repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 
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Figura 11 - Concha 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ALONGAMENTO DE MMII NO REFORMER: 

 

Posição: Paciente em pé, uma perna no reformer com o pé apoiado no encosto de 

ombro e o outro no chão, mãos apoiadas na barra. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire empurrando o reformer para trás, 

fazendo extensão dos joelhos. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição 

inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes cada perna. 

 

Figura 12- Alongamento de MMII no Reformer 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ALONGAMENTO DE ADUTORES E FORTALECIMENTO DE ABDUTORES DE 

MMII NO REFORMER: 

 

Posição: Paciente em cima do reformer com uma perna na parte fixa e outra na 

móvel, mãos ao longo do corpo. 
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Solicita-se para que o paciente inspire e expire empurrando o reformer fazendo 

abdução de MMII e flexionando o tronco. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para 

posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito)  vezes cada perna. 

 

Figura 13 - Alongamento de Adutores e Fortalecimento de Abdutores de MMII 

no Reformer 

  Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ESTABILIZADORES DA ESCÁPULA NO REFORMER: 

 

Posição: Paciente sentado sobre a caixa que está em cima do reformer, core 

ativado, pelve neutra, com as mãos segurando as alças de mão e cotovelos 

estendidos. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire flexionando os cotovelos a 90 

(noventa) graus horizontal. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição 

inicial. Número de repetições: 3 (três) a 5 (cinco) vezes. 

 

Figura 14 - Estabilizadores da Escápula no Reformer 

  Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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MERMAID NO REFORMER: 

 

Posição: Paciente sentado no reformer com uma das mãos apoiadas na barra.  

Solicita-se para que o paciente inspire e expire empurrando o reformer flexionando 

lateralmente a coluna e fazendo rotação. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para 

posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 15 - Mermaid no Reformer 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

BOTTOM LIFT NO REFORMER: 

 

Posição: Paciente de decúbito dorsal no reformer, ombros em rotação externa, 

cotovelos em flexão e mãos segurando os pinos das ombreiras. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire elevando o quadril em seguida 

empurrar o reformer. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. 

Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 
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Figura 16 - Bottom Lift no Reformer 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

TRICEPS FRONT NA CHAIR: 

 

Posição: Paciente de frente para a chair, com os pés na barra, as mãos segurando 

o apoio de mão, com os cotovelos flexionados e flexão plantar. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire realizando extensão dos cotovelos, 

olhando para frente, cuidar com a tensão na cervical, ombros, cotovelos e punho. 

Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial fazendo flexão dos 

cotovelos e fechando as escapulas. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 17 - Tríceps Front na Chair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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TRICEPS BACK NA CHAIR: 

 

Posição: Paciente de costas para a chair, com os pés na barra, as mãos segurando 

o apoio de mão, com os cotovelos flexionados e flexão plantar. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire realizando extensão dos cotovelos, 

olhando para frente, cuidar com a tensão na cervical, ombros, cotovelos e punho. 

Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial fazendo flexão dos 

cotovelos e fechando as escapulas. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 18 - Tríceps Back na Chair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

HAMSTRING STRETCH 3 – PULL UP NA CHAIR: 

 

Posição: Paciente de frente para chair, com as mãos apoiadas a frente e na 

extremidade da cadeira, os pés em cima da barra e flexão plantar. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire elevando o quadril para cima, 

ativando o core, cuidar com a tensão na cervical. Mantém por 8 (oito) segundos e 

volta para posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 
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Figura 19 - Hamstring Strec 3- Pull Ul na Chair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ENROLAMENTO E ENDIREITAMENTO NO HIGH BARREL: 

 

Posição: Paciente sentado no high barrel de frente e com os pés apoiados no 

espaldar e com flexão plantar, mãos para frente. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire realizando o enrolamento da coluna 

cervical e dorsal, formando um “C”. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para 

posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 20 - Enrolamento e Endireitamento no Hig Barrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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MONKEY NO WALL UNIT: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal com os joelhos e quadril em flexão com os 

pés e as mãos na barra. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire realizando a extensão dos joelhos e 

quadril, mantendo a estabilidade das escapulas. Mantém por 8 (oito) segundos e 

volta para posição inicial. Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 21 - Monkey no Wall Unit 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

TEASER NO WALL UNIT: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal com os joelhos e quadril em flexão, coluna 

neutra, segurando a barra com as mãos. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expira realizando o enrolamento e 

endireitamento da coluna com extensão de joelhos, quadril em rotação externa e 

flexão plantar. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de 

repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 
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Figura 22  - Teaser no Wall Unit 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

ALONGAMENTO DE POSTERIORES DA COXA NO WALL UNIT: 

 

Posição: Paciente em pé no wall unit, com as mãos segurando a barra e cotovelo 

em flexão. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire empurrando a barra para baixo, em 

seguida terapeuta segura a barra e o paciente retira as mãos e leva em direção aos 

pés. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. Número de 

repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 23 - Alongamento de Posteriores da Coxa no Wall Unit 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
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REVERSE TOWER NO WALL UNIT: 

 

Posição: Paciente em decúbito dorsal wall unit, com os pés apoiados na barra, 

flexão de quadril e joelhos, mãos ao longo do corpo. 

Solicita-se para que o paciente inspire e expire empurrando a barra para cima e 

elevando o quadril, depois de elevado o quadril solicita-se para retirar uma perna de 

cada vez da barra. Mantém por 8 (oito) segundos e volta para posição inicial. 

Número de repetições: 5 (cinco) a 8 (oito) vezes. 

 

Figura 24 - Reverse Tower no Wall Unit 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

3.5 Procedimentos para Análise dos Dados 
 

Após a coleta dos dados investigados, os mesmos foram estatisticamente 

tratados por meio do software Excel, apresentados através de tabelas, analisados, 

confrontados com a literatura e discutidos, conforme segue. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

A seguir, serão descritos os resultados encontrados mediante a análise 

dos itens investigados no presente estudo, seguidos da discussão dos mesmos. 

 

4.1 Aspectos da Prática de Surf e Atividades de Vida Diária 
 

 

Dentre os dados referentes às características dos participantes da 

presente investigação, observou-se que a idade variou entre 24 (vinte e quatro) e 28 

(vinte e oito) anos com média de 25 (vinte e cinco) anos ± 2 (dois) anos. 

Em relação ao tempo de prática do esporte em questão, verificou-se que 

2 (dois) participantes surfavam há 15 (quinze) anos e 1 (um) há 8 (oito) anos, 

obtendo-se média de 12 (doze) anos ± 4 (quatro) anos.  Sendo que 1 (um) surfista 

iniciou o esporte aos 10 (dez) anos, 1 (um) aos 13 (treze) anos e 1 (um) aos 16 

(dezesseis), obtendo-se, assim, média de 13 (treze) anos ± 3 (três) anos. 

No que se refere à freqüência da prática do surf, 2 (dois) membros da 

amostra afirmaram surfar 4 (quatro) vezes por semana e 1 (um) informou surfar 3 

(três) vezes por semana, obtendo-se média de prática do esporte de 3,66 ± 0,5. 

Quanto ao tempo de permanência no mar, a média inicial encontrada 

entre os participantes foi de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos, sendo que após a 

aplicação do protocolo proposto, os surfistas relataram um aumento no tempo de 

permanência na água aumentando a média para 2 (duas) horas e 33 (trinta e três) 

minutos. 

Referindo-se a dor muscular tardia, todos os 3 (três) membros da amostra 

relataram sentir dor algumas vezes, e após a aplicação do protocolo não sentem 

mais dor muscular tardia. 

Os itens descritos acima podem ser observados na tabela 1: 
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Tabela 1: Características dos Membros da Amostra (n=3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

Conforme observado nos dados acima, todos os participantes iniciaram a 

prática de surf ainda na fase da pré-adolescência, na qual a estrutura física corporal 

encontra-se em fase de desenvolvimento. 

Problemas posturais geralmente manifestam-se no período de pré-

adolescência e adolescência, justamente o período que ocorre o estirão de 

crescimento podendo gerar problemas relacionados à coluna vertebral irreversíveis 

na vida adulta (MARTELLI e TRAEBERT, 2006). 

Verificou-se também, que os 3 (três) surfistas praticam o esporte há vários 

anos, e com muita freqüência, o que indica o desenvolvimento de vícios posturais 

que acarretam alterações posturais. 

Os vícios posturais podem ocorrer em virtude da forma como se 

organizam as rotinas de treinamento desportivo, onde existe a tendência de 

sobrecarregar os grupos musculares exigidos nos gestos esportivos 

desconsiderando os músculos responsáveis pela manutenção da postura (JÚNIOR 

et al., 2004 apud RAGONESE, 1987). 

Os fatores que levam aos desequilíbrios podem estar associados a 

fatores como a repetição, má postura, postura antálgica, patologias articulares, 

patologias musculares, contraturas ou aderências, déficits neurológicos, desuso ou 

atrofia, prática indiscriminada de atividades esportivas, uso inadequado, entre outros 

(STOKES, 2000).  

Os desequilíbrios ocorrem por um desalinhamento postural que alteram o 

posicionamento das estruturas ósseas ao aproximar origem e inserção ou 

sobrecargas excessivas em determinadas articulações ou parte delas, ligamentos e 

outras estruturas (KENDALL, 2007). 

ITEM INVESTIGADO MÉDIA 

Idade 25,66 

Tempo de prática de surf 12,66 
Idade em que iniciou o esporte 13 

Freqüência semanal de prática do 
esporte 

3,66 

Tempo que fica na água 1:40/2:33 
Presença de dor muscular tardia Nunca 
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4.2 Avaliação Postural 
 

 

Os 3 (três) participantes deste estudo foram submetidos a avaliação 

postural, em relação à posição ortostática lateral direita e esquerda, posição 

ortostática póstero-anterior e antero-posterior, além da verificação do comprimento e 

da força dos principais grupos musculares envolvidos na prática do surf; ao início e 

término do programa de exercícios por meio do Método Pilates.  

Sendo que os dados encontrados encontram-se nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 2: Posição Ortostática Lateral Direita Antes e Depois 

 Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
 
 

Tabela 3: Posição Ortostática Lateral Esquerda Antes e Depois 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
 

 

 

 

 

 

Segmento Participante 1 Participante 2 Participante 3 
 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Cabeça Protusão Protusão Protusão Protusão Normal Normal 
Ombro Protusão Protusão Protusão Protusão Protusão Protusão 

C. Dorsal Cifótico Normal Cifótico Normal Normal Normal 
C.Lombar Lordótico Lordótico Lordótico Lordótico Normal Normal 

Pelve Anteroversão Anteroversão Anteroversão Anteroversão Normal Normal 
Joelho Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Pé Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Calcâneo Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Segmento Participante 1 Participante 2 Participante 3 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Cabeça Protusão Protusão Protusão Protusão Normal Normal 

Ombro Protusão Protusão Protusão Protusão Protusão Protusão 

C. Dorsal Cifótico Normal Cifótico Normal Normal Normal 

C.Lombar Lordótico Lordótico Lordótico Lordótico Normal Normal 

Pelve Anteroversão Anteroversão Anteroversão Anteroversão Normal Normal 

Joelho Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Pé Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Calcâneo Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
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Tabela 4: Posição Ortostática Póstero-anterior Antes e Depois 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 

Tabela 5: Posição Ortostática Ântero-posterior Antes e Depois 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 
A análise postural realizada em vista lateral, direita e esquerda, ântero-

posterior e póstero-anterior, é de fundamental importância para o diagnóstico de 

possíveis alterações que possam interferir na qualidade de vida e, 

conseqüentemente, sobre as atividades de vida diária. 

Para uma melhor análise da postura o indivíduo pode ser avaliado na vista 

anterior, posterior e lateral devendo apresentar as curvaturas normais da coluna e os 

ossos dos membros inferiores ficam em alinhamento ideal para sustentação de 

peso. A posição “neutra” da pelve conduz ao bom alinhamento do abdômen e do 

tronco e dos membros inferiores. O tórax e coluna superior ficam em uma posição 

que favorece a função ideal dos órgãos respiratórios. A cabeça fica ereta em uma 

posição bem equilibrada que minimiza a sobrecarga sobre a musculatura cervical 

(KENDALL, 1995). 

               A avaliação postural consiste em determinar e registrar, se possível, 

através de fotografias, os desvios posturais ou atitudes posturais erradas dos 

indivíduos. Para caracterizar um desvio postural, deve-se ter conhecimento do que é 

Segmento Participante 1 Participante 2 Participante 3 
 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Ombro Elevado a 
Direita 

Elevado a 
Direita 

Elevado a 
Esquerda 

Elevado a 
Esquerda 

Elevado a 
Direta 

Elevado a 
Direta 

Pelve Elevada a 
Direita 

Elevada a 
Direita 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Joelho Normal Normal Normal Normal Geno Varo Geno Varo 
C. Dorsal 
e Lombar 

Escoliótico Escoliótico Escoliótico Escoliótico Normal Normal 

Pé Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Teste de 
Adams 

Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo 

Segmento Participante 1 Participante 2 Participante 3 
 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Ombro Elevado a 
Direita 

Elevado a 
Direita 

Elevado a 
Esquerda 

Elevado a 
Esquerda 

Elevado a 
Direta 

Elevado a 
Direta 

Pelve Elevada a 
Direita 

Elevada a 
Direita 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Elevada a 
Esquerda 

Ângulo 
de Thales 

Maior a 
Direita 

Maior a 
Direita 

Maior a 
Esquerda 

Maior a 
Esquerda 

Normal Normal 

Joelho Normal Normal Normal Normal Geno Varo Geno Varo 
Pé Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
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postura correta para que o corpo se mantenha em perfeito equilíbrio, imagina-se 

uma linha de gravidade que atravessa o centro do corpo e que, projetada 

lateralmente, posteriormente e anteriormente, passa por vários pontos anatômicos 

(BATISTA, 2008 apud ROCHA, 2007). 

 

4.3 Comprimento Muscular 
 

 
Com relação ao comprimento muscular dos participantes, percebeu-se 

que antes da aplicação do protocolo alguns músculos encontravam-se encurtados e 

após encontravam-se normais, sendo que alguns permaneceram encurtados, porém 

os que já se encontravam normais permaneceram assim.  

Os dados descritos encontram-se na tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Comprimento Muscular Antes e Depois dos Participantes 

Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 

 
O desenvolvimento da flexibilidade permite aumentar a amplitude de 

movimento das articulações, diminuindo o risco de lesões musculares e melhorando 

a performance. No surf a flexibilidade pode ser melhorada através de exercícios de 

alongamento e através da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva 

(STEINMAN, 2003). 

Músculo  Participante 1 Participante 2 Participante 3 
 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Peitoral 
menor Encurtado Encurtado Encurtado Encurtado Encurtado Encurtado 

Peitoral 
maior (fibras 

inferiores) 
Encurtado Normal Normal Normal Normal Normal 

Peitoral 
maior (fibras 
superiores) 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

Redondo 
maior,grande 

dorsal e 
rombóides 

Encurtado Encurtado Normal Normal Encurtado Encurtado 

Rotadores 
internos Encurtado Normal Encurtado Normal Encurtado Encurtado 

Rotadores 
externos Normal Normal Normal Normal Encurtado Encurtado 

Posteriores 
de coxa Encurtado Encurtado Normal Normal Normal Normal 
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Determinados grupos musculares apresentam uma predisposição ao 

encurtamento, dentre eles destacam-se os eretores espinhais, quadrado lombar, 

tensor da fáscia lata, piriforme, retofemural, gastrocnêmio e sóleo, peitoral maior, 

trapézio superior, elevador da escápula, esternocleidomastóideos, e escalenos; 

enquanto seus antagonistas diretos tendem ao estiramento (STOKES, 2000). 

Para o desenvolvimento da flexibilidade utilizam-se técnicas de balística, 

alongamentos e facilitação neuromuscular proprioceptiva. Entretanto, técnicas como 

o Pilates vêm surgindo como novas opções a serem estudadas, testadas e 

comprovadas (BERTOLA et al., 2007 apud SANDOVAL, 2002). 

Pilates é um método que trabalha com exercícios musculares de baixo 

impacto contracional, fortalecendo de forma intensa a musculatura abdominal, 

porém mesmo com os efeitos benéficos proporcionados pela técnica, existe 

escassez de estudos acerca dessa modalidade terapêutica, sobretudo em atletas 

(BERTOLLA et al., 2007 apud JAGO, 2006). 

 

4.4 Avaliação da Força Muscular Quanto a Escala de Oxford 
 

 

No que se refere à força muscular de acordo com a Escala de Oxford, na 

qual a graduação varia de 0 (zero) a 5 (cinco),  sendo 0 (zero) sem contração 

muscular; 1 (um) com contração porém sem mobilidade; 2 (dois) com contração 

porém sem mobilidade total; 3 (três) contração total sem ação da gravidade; 4 

(quatro) contração com ação da gravidade; 5 (cinco) contra resistência. Seguindo 

esses valores foi avaliada a força muscular das fibras superiores e inferiores do 

músculo reto abdominal, e dos músculos abdominais oblíquos.  

Antes da aplicação do protocolo, com relação à porção superior do reto 

abdominal, o participante 1 (um) apresentava grau 4 (quatro) de força muscular e os 

participantes 2 (dois) e 3 (três) apresentavam grau 5 (cinco). Após o protocolo, 

utilizando os mesmos valores de referência, todos os participantes apresentaram 

força muscular grau 5 (cinco). Já em relação à porção inferior do reto abdominal, 

todos os participantes apresentavam grau 4 (quatro) de força muscular. Após o 

protocolo todos os participantes apresentavam grau 5 (cinco). 

Com relação aos músculos oblíquo direito e esquerdo todos os 

participantes apresentavam grau 4 (quatro) de força muscular antes do protocolo. 
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Após a aplicação do mesmo todos participantes apresentavam força muscular grau 

5 (cinco). 

 Os dados descritos encontram-se nas tabelas abaixo: 
 
 

Tabela 7: Grau de Força Muscular do Reto Abdominal Superior e Inferior, 
Conforme Oxford (n=3) 

 
 
 
                                       
      
               
           Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
 
 

Tabela 8: Grau de Força Muscular Abdominal de Oblíquo Direito e Esquerdo, 
Conforme Oxford (n=3) 

 
                        
                                    
                                  
  
           Fonte: Dados da Pesquisadora, 2009. 
 

Força muscular pode ser definida como a tensão que um músculo ou um 

grupo muscular consegue exercer contra uma resistência em um esforço máximo, 

ou a capacidade da contração muscular, que nos permite mover o corpo, resistir a 

pressões ou sustentar cargas ou ainda a capacidade neuromuscular de superar uma 

resistência externa e interna (FOX et al., 2000). 

A força muscular é essencial para a prática do surf, o fortalecimento de 

determinados músculos além de melhorar a qualidade previne lesões esportivas 

(STEINMAN, 2003).  

A musculatura abdominal é responsável por funções como, conter e 

sustentar o conteúdo abdominal e de forma indireta por manter a curvatura da 

coluna lombar e a estabilidade estática e dinâmica da pelve. A fraqueza desses 

músculos pode levar a coluna a uma tensão prejudicial, interferindo na biomecânica 

da coluna, ocasionando aumento da lordose lombar, protusão abdominal e muitas 

vezes comprometimento da qualidade de vida e independência funcional do 

indivíduo. O fortalecimento dos músculos abdominais proporciona mais estabilidade 

à coluna vertebral (WEINECK, 1990). 

Músculos Participante 1 Participante 2 Participante 3 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Reto Abd superior 4 5 5 5 5 5 

Reto Abd inferior 4 5 4 5 4 5 

Músculos Participante 1 Participante 2 Participante 3 
 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Oblíquo D 4 5 4 5 4 5 
Oblíquo E 4 5 4 5 4 5 
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Dentre vários benefícios do Método Pilates, encontram-se o aumento de 

força, maior controle muscular, melhora a capacidade respiratória, aumenta a 

flexibilidade, alonga, tonifica e define a musculatura e ajuda na correção da postura 

(CAMARÃO, 2004). 

Com o aumento da força muscular, os exercícios podem ser executados 

com maior amplitude de movimento, maior flexibilidade, de forma mais fácil, de 

modo mais eficaz e com maior fluidez (BOMPA, 2002). 

Para o bom funcionamento músculo-esquelético, são de fundamental 

importância, bons níveis de força muscular e flexibilidade, pois estas contribuem 

para a preservação de músculos e articulações saudáveis ao longo da vida, sendo 

que a falta de flexibilidade vai gradativamente dificultando a realização de diferentes 

tarefas cotidianas, levando, muitas vezes, à perda precoce da autonomia (CYRINO 

et al., 2004).  

Como a força e a flexibilidade são fatores presentes em muitas atividades 

humanas, quer no lazer, no trabalho ou nas atividades da vida diária, os exercícios 

devem ser praticados paralelamente. A flexibilidade, com qualquer componente da 

aptidão física é passível de ser trabalhada via treinamento regular (FOX et al., 

2000). 

Portanto, o fortalecimento dos principais grupos musculares corporais, 

sobretudo aqueles mais exigidos durante a realização do esporte em questão, é 

imprescindível para a manutenção das boas condições posturais bem como para a 

prevenção de lesões decorrentes da prática do surf. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo analisou a influência do Método Pilates nas alterações 

posturais dos praticantes de surf da AESCAS.  

Foi elaborado um protocolo com 21 (vinte e um) exercícios, dentre eles 

básicos, intermediários e avançados, que foram aplicados em solo, bola e aparelhos 

em 10 (dez) sessões. O protocolo teve como base a avaliação postural e 

questionário sobre aspectos da prática de surf e atividades de vida diária.  

Com relação à primeira questão que indagava sobre as alterações 

posturais encontradas nos praticantes de surf, verificou-se que encurtamentos 

musculares, padrão lordótico, escoliótico e cifótico, cabeça e ombros protusos, 

anteroversão, ombro e pelve elevados e joelho geno varo são comuns, devido aos 

movimentos e posições que são mantidos ao longo da prática do esporte, vindo de 

encontro à hipótese inicial da pesquisa. 

Em relação à segunda questão referente aos efeitos do Pilates nas 

alterações posturais acreditava-se que o Método Pilates pode ser aconselhado na 

reabilitação de indivíduos que tem como objetivos, o fortalecimento da musculatura, 

aumento da flexibilidade, correção de problemas posturais, melhorar o equilíbrio, 

melhorar a coordenação motora, dissociação de cinturas, alongamento axial, 

estimulação proprioceptiva, relaxamento muscular, melhorar a capacidade 

respiratória e aumento da consciência corporal, sendo que os resultados vieram de 

encontro com a hipótese inicial, onde se constatou aumento da força muscular em 

alguns participantes, melhora no encurtamento muscular e na flexibilidade. 

O surf é um esporte reconhecido mundialmente, e a quantidade de 

praticantes vem aumentando a cada dia, o que nos preocupa muito, pois esta 

atividade ainda é muito realizada de forma errada pelos surfistas. Neste esporte 

exige-se um grande esforço muscular desde a remada até o posicionamento do 

indivíduo de pé sobre a prancha, além de permanência por tempo prolongado em 

uma mesma posição.  

        De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, acreditamos que 

as alterações posturais encontradas seriam devido a uma má postura 

(posicionamento inadequado) durante a atividade, o que faz com que os praticantes 

utilizem o uso de musculatura acessória, sobrecarregando estes grupos musculares, 
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além de produzir um gasto energético bem maior do que o necessário. Isto poderia 

levar a uma adaptação das estruturas músculo-esqueléticas, favorecendo a aparição 

das alterações posturais da coluna vertebral. 

Através deste, é notável a importância de se obter uma postura adequada 

não apenas no surf, mas em qualquer outro esporte. Pois uma atividade sendo 

praticada corretamente diminuiria a incidência de lesões, e por fim iria apenas 

beneficiar a saúde dos praticantes. 

Conclui-se, portanto que o Método Pilates é capaz de promover um 

ganho de força e flexibilidade dos participantes, entretanto 10 (dez) sessões não 

foram suficientes para se obter uma melhora significativa nas alterações posturais. 

Sabe-se que o número de participantes da amostra foi reduzido, sugere-se a 

necessidade de que estudos mais abrangentes sobre o tema sejam desenvolvidos, 

com maior número de participantes, possibilitando maiores benefícios que o Método 

propõe. 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Tema: “A influência do Método Pilates nas alterações posturais dos praticantes de 

surf da Associação do Extremo sul Catarinense de Surf”. 

Objetivos: Avaliar as principais alterações posturais dos praticantes de surf da 

AESCAS. 

Pesquisadora: Acadêmica Mirella Abatti Martins. 

Instrumento adaptado de BATISTA, 2008. 

 

AVALIAÇÃO POSTURAL 

 

(   ) Avaliação                 (   ) Reavaliação 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
                                                                                      

 
1.1 Nome: ______________________________________________________ 

1.2 Data de Nascimento: ___/___/___ 

1.3 Data da Avaliação: ___/___/____ 

1.4 Estatura: _____cm 

1.5 Peso Corporal: _____Kg 

1.6 Dominância:_____________  

 

2 - POSIÇÃO ORTOSTÁTICA LATERAL DIREITA: 

 
2.1 Cabeça:                         (   ) Protusão                  (   ) Retração             (   ) Normal 

2.2 Ombro:                          (   ) Protusão                  (   ) Retração              (   ) Normal 

2.3 C. Dorsal:                      (   ) Padrão Cifótico                                           (   ) Normal 

2.4 C. Lombar:                    (   ) Padrão Lordótico                                        (   ) Normal 

2.5 Pelve:                            (   ) Retroversão             (   ) Anteroversão       (   ) Normal 

2.6 Joelho:                           (   ) Fletido                     (   ) Hiper-Extensão    (   ) Normal 

2.7 Pé:                                 (   ) Cavo                        (   ) Plano                   (   ) Normal 
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2.8 Calcâneo:                      (    ) Varo                        (   ) Valgo                   (   ) Normal 

 

3 - POSIÇÃO ORTOSTÁTICA LATERAL ESQUERDA: 

 
3.1 Cabeça:                        (   ) Protusão                  (   ) Retração              (   ) Normal 

3.2 Ombro:                         (   ) Protusão                  (   ) Retração              (   ) Normal 

3.3 C. Dorsal:                      (   ) Padrão Cifótico                                           (   ) Normal 

3.4 C. Lombar:                    (   ) Padrão Lordótico                                        (   ) Normal 

3.5 Pelve:                            (   ) Retroversão             (   ) Anteroversão       (   ) Normal 

3.6 Joelho:                           (   ) Fletido                     (   ) Hiper-Extensão    (   ) Normal 

3.7 Pé:                                 (   ) Cavo                        (   ) Plano                   (   ) Normal 

3.8 Calcâneo:                      (    ) Varo                        (   ) Valgo                   (   ) Normal 

 

4 - POSIÇÃO ORTOSTÁTICA PÓSTERO-ANTERIOR: 

  

4.1 Ombro:                     (   ) Elevado a Esquerda  (   ) Elevado a Direita    (   ) Normal 

4.2 Pelve:                       (   ) Elevada a Esquerda  (   ) Elevada a Direita    (   ) Normal 

4.3 Joelho:                      (   ) Geno Varo                 (   ) Geno Valgo            (   ) Normal 

4.4 C. Dorsal e Lombar: (   ) Padrão Escoliótico                                          (   ) Normal 

4.5 Pé:                            (   ) Pronado                     (   ) Supinado                (   ) Normal 

4.6 Teste de Adams:      (   ) Positivo                      (   ) Negativo  

 

5 - POSIÇÃO ORTOSTÁTICA ÂNTERO-POSTERIOR: 

 
5.1 Ombro:                     (   ) Elevado a Esquerda  (   ) Elevado a Direita    (   ) Normal 

5.2 Pelve:                       (   ) Elevada a Esquerda  (   ) Elevada a Direita    (   ) Normal 

5.3 Ângulo de Thales:    (   ) Maior à Direita              (   ) Maior à Esquerda        

5.4 Joelho:                     (   ) Geno Varo                    (   ) Geno Valgo          (   ) Normal 

5.5 Pé:                           (   ) Pronado                        (   ) Supinado              (   ) Normal 

 

6 – TESTE DE COMPRIMENTO MUSCULAR (KENDALL, 2007): 

 

Músculo peitoral menor: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculo peitoral maior fibras inferiores: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 
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Músculo peitoral maior fibras superiores: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculo redondo maior, grande dorsal e rombóides: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculos rotadores internos: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculos rotadores externos: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculos flexores de quadril: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

Músculos posteriores da coxa: (  ) Normal      (  ) Encurtado. 

 
7- FORÇA MUSCULAR (HOPPENFELD, 1999): 

 

Avaliação da força muscular segundo Escala de Oxford. 

 

 

 

Músculos:                                                       Graduação: 
 
Abdominais Superiores                                    ___________ 

Abdominais Inferiores                                      ___________ 

Oblíquos Abdominais à D                                ___________ 

Oblíquos Abdominais à E                                ___________ 

 

8 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO SOBRE ASPECTOS DA PRÁTICA DE SURF E 

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Tema: “A influência do Método Pilates nas alterações posturais dos praticantes de 

surf da Associação do Extremo sul Catarinense de Surf”. 

Objetivos: Avaliar os aspectos da prática de surf e atividades de vida diária. 

Pesquisadora: Acadêmica Mirella Abatti Martins. 

Instrumento adaptado de BATISTA, 2008. 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE ASPECTOS DA PRÁTICA DE SURF E ATIVIDADES DE 

VIDA DIÁRIA 

Nome: ________________________________________________________ 
 
Idade: _____________ 

 

1. Escolaridade 

(  ) Analfabeto 

(  ) Analfabeto Funcional 

(  ) Ensino Fundamental de 1ª à 4.ª série Incompleto                               

(  ) Ensino Médio Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental de 1.ª à 4.ª série Completo                               

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Fundamental de 5.ª à 8.ª série Incompleto                              

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental de 5.ª à 8.ª série Completo                                

(  ) Ensino Superior Completo 

 

2. Aspectos relacionados às atividades da vida diária 

  
a) Qual sua profissão? 
_________________________________________________________________ 
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b) Quantas horas você trabalha por dia?  

(  ) 0 horas     (  ) Até 5 horas     (  ) De 6 a 8 horas     (  ) + de 8 horas  

 

c) Você pratica outra atividade física além do surf?  

(  ) Sim    (  )  Não. Qual? 

___________________________________________________________________ 

 

d) Caso tenha respondido sim na questão C, quantas vezes por semana?  

 (  ) até 2x        (  ) 3x        (  ) 4x ou mais.   

 

3. Aspectos sobre a prática do Surf 

 
a) Você surfa há quanto tempo? 

__________________________________________________________________ 

 

b) Você começou a surfar com que idade? 

__________________________________________________________________ 

 

c) Quantas vezes por semana você surfa?  

(  ) 1x        (  ) 2x       (  ) 3x       (  ) 4x  

 

d) Por quanto tempo em média você fica surfando? 

(  ) 1h      (  ) 1h e 30min     (  ) 2h      (  ) mais de 2h 

 

e) Você costuma ter dor muscular tardia (até 24h) após a sessão de surf?  

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Algumas vezes (  ) Quase Nunca (   ) Nunca   

 

f) Você realiza alongamentos musculares antes da sessão se surf?  

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Algumas vezes (  ) Quase Nunca (   ) Nunca  

  

g) Você realiza alongamentos musculares depois da sessão se surf?  

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Algumas vezes (  ) Quase Nunca (   ) Nunca 

 

h) Você realiza ou já realizou tratamento para alguma alteração postural? 
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(  ) Sim   (  ) Não 

 

i) Você sabe ou já ouviu falar sobre o Método Pilates? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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ANEXO C - APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REGISTRO E USO DE 

IMAGENS 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REGISTRO E USO DE IMAGENS 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________, portador do 

RG___________, paciente em tratamento fisioterapêutico no (a) 

_______________________________ (local de estágio), reconheço e autorizo o 

registro de imagens fotográficas e/ou filmagem da minha pessoa e /ou do paciente 

do qual sou responsável. 

 

 

 

 

Criciúma, _______________________________. 

 

 

 

 

___________________________                   _______________________________ 

                Paciente                                                                   Acadêmico 

 

 

___________________________ 

       Professor Orientador 
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ANEXO E - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO STUDIO DE PILATES 

 

 

 



 82

 

 

 
 

 



 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

CURSO DE FISIOTERAPIA 

DISCIPLINA DE TCC III 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE.  

  

 Estamos realizando uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) intitulado “A influência do Método Pilates nas alterações posturais dos 

praticantes de surf da Associação do Extremo Sul Catarinense de Surf -

AESCAS”. Você foi plenamente esclarecido de que participando deste estudo, 

estará colaborando para estudos de cunho acadêmico, que tem como um dos 

objetivos investigar e descrever os benefícios do Método Pilates aplicado aos 

surfistas, quanto à possibilidade de melhora dos desvios posturais encontrados 

devido à falta de informação dos mesmos, quanto à importância de realizar, antes e 

depois da prática, exercícios específicos como alongamentos, que ajudam na 

prevenção de muitas lesões, desvios, traumas, entre outros. Para tal você realizará 

uma avaliação postural, bem como fazer 10 (dez) sessões, não devendo faltar por 

mais de 3 (três) vezes. Se você aceitar a participar deste estudo, estará garantido 

que poderá desistir a qualquer momento bastando para isso informar sua decisão. 

Fica esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse 

financeiro você não terá direito a nenhuma remuneração. Desconhecemos qualquer 

risco ou prejuízos por participar dela. Os dados referentes a sua identificação serão 

sigilosos e privados, preceitos estes assegurados pela Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo que você poderá solicitar informações durante 

todas as fases do projeto, inclusive após a publicação dos dados obtidos a partir 

desta. A coleta de dados será realizada pela acadêmica Mirella Abatti Martins (Fone: 

99759713) da 10ª fase da Graduação de Fisioterapia da UNESC e orientado pela 

professora Lisiane Fabris Chiumento. 

Araranguá (SC)____de______________de 2009. 

Eu____________________________________,R.G_____________concordo em 

participar como sujeito nesta pesquisa e fui esclarecido pela acadêmica Mirella 

Abatti Martins. Assinatura:__________________________________________ 
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APÊNDICE B – VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

DEPARTAMENTO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

PROFESSORA BÁRBARA COELHO 

DISCIPLINA DE SEMINÁRIO III - 2009/1 

 

VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 
 

Eu, Mirella Abatti Martins, acadêmica da 10ª fase do Curso de Fisioterapia da 
UNESC, matriculado na Disciplina de Seminário III, venho através deste solicitar a 
vossa colaboração para análise deste instrumento com vistas à validação do 
mesmo. O título do trabalho é: “A influência do Método Pilates nas alterações 
posturais dos praticantes de surf da Associação do Extremo Sul Catarinense de 
Surf-AESCAS”. Os principais materiais e métodos a serem adotados serão: Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); Avaliação Postural, Questionário 
sobre a prática do surf (adaptados de BATISTA, 2008), Protocolo de Pilates, 
(realizado em 10 (dez) sessões, composto de 21 (vinte e um) exercícios do nível 
básico, intermediário e avançado, sendo quatro sessões de 50 (cinqüenta) a 60 
(sessenta) minutos por semana). A amostra do estudo será composta por surfistas 
asssociados a AESCAS, com idade entre 20 (vinte) e 30 (trinta) anos, de qualquer 
raça e portadores de alterações posturais. 

 
Agradeço antecipadamente, 
 
 
Acadêmico: Mirella Abatti Martins. 
Professor Orientador: Profa. MSc. Lisiane Fabris Chiumento 
Telefone: (48) 35221106 ou (48) 99759713 
E-mail: mirellaabatti@pop.com.br 
Prof. Avaliador _________________________ 
Assinatura: ___________________________ 
Data:   /    / 09. 

 


