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O reformer esta entre os equipamentos utilizados no método pilates, e se destaca pelo uso de 

diferentes molas que resistem ao deslocamento de um carro móvel, onde a progressão dos 

exercícios é dada pelo aumento da resistência oferecida por tais molas. Entretanto, em exercícios 

como o long stretch, a progressão depende também da ação da gravidade sobre a massa corporal 

do praticante, assemelhando-se, em parte, à resistência utilizada no método pilates solo. A 

presença dessas alavancas de força geradas pela ação da gravidade resulta em uma relação 

complexa entre a resistência imposta pelas molas e as forças agindo sobre a articulação do 

ombro,  dificultando a obtenção de uma adequada progressão. O objetivo deste estudo foi analisar 

o efeito da resistência da mola e do apoio dos joelhos, na amplitude de movimento e nas forças 

aplicadas sobre o ombro, durante o exercício long stretch. Método: trata-se de uma pesquisa 

quase-experimental, realizada com 12 adultos saudáveis de ambos os sexos, com idade entre 20 e 

40 anos, praticantes de pilates por no mínimo um ano, sem restrições físicas. Para cumprir o 

objetivo foram realizadas cinco repetições do exercício long stretch em oito condições diferentes: 

sob a resistência de uma mola, duas molas, sem molas e carga máxima – com e sem apoio dos 

joelhos no carrinho. O exercício foi realizado em um reformer instrumentado com duas 

plataformas de força e as forças aplicadas durante o movimento foram decompostas em 

componentes tangenciais e radiais à articulação do ombro através da mensuração dos ângulos 

articulares obtidos pela cinemetria. O componente tangencial foi multiplicado pelo comprimento 

do membro superior a fim de estimar o torque resultante atuando no ombro no plano sagital. 

Resultados: na posição inicial, o torque de resistência imposto ao ombro foi sempre na direção 

da extensão, apresentando valores quase desprezíveis quando o apoio de joelho foi permitido; 

mas, semelhantemente ao comportamento da força radial, aumentando com o aumento da 

resistência imposta pela mola e na ausência de apoio de joelhos. Na posição final (máxima flexão 

dos ombros), no entanto, todas as condições, com exceção da condição com duas molas e apoio 

de joelho, resultaram em torque de resistência no sentido da flexão de ombro, o qual diminuiu 

com o aumento da resistência imposta pelas molas e quando o apoio de joelhos foi permitido. A 

amplitude de movimento do ombro diminuiu com o aumento da resistência das molas na 

condição com apoio de joelhos, enquanto que um efeito contrário foi observado para a condição 

sem apoio de joelhos. Essas alterações na amplitude de movimento são resultantes principalmente 

de uma diferença no ângulo do ombro na posição final do movimento. Conclusões: a relação 
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entre o efeito das alavancas impostas pela gravidade e a resistência das molas na mecânica do 

ombro é complexa, e a ideia de que o exercício long stretch é principalmente aplicado aos 

flexores de ombro é equivocado. Nas condições analisadas, o aumento da resistência ao 

deslocamento do carrinho obtido através das molas prestou assistência aos extensores de ombro. 

Outras investigações devem ser conduzidas para avaliar toda a amplitude de movimento e para 

uma amostra significativa da população. 

 
 

 

  


