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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: a musculatura abdominal é formada por 4
músculos, sendo eles reto do abdome, oblíquo interno do abdome, oblíquo externo do abdome e
transverso do abdome. Esses músculos são compostos por fibras tipo I e fibras tipo IIa e IIb, e são
capazes de produzir tanto movimentos curtos e rápidos quanto movimentos vagarosos do tronco
sendo responsáveis pela flexão da coluna vertebral. Todos os músculos juntos tem a potente função
de estabilização do core. Tendo ciência de quão importante é a musculatura abdominal, o
fisioterapeuta e doutor em Ciências Motoras, Marcel Caufriez, patenteou, em 1980, o método
hipopressivo com o objetivo principal de prevenir as disfunções corporais e sexual do público
feminino, como a incontinência urinária. Entre as técnicas do método, encontra-se a Ginástica
Abdominal Hipopressiva, que se baseia na contração ativa dos músculos abdominais e do assoalho
pélvico, através de oito posturas que procuram diminuir a pressão intra-abdominal e intra-torácica.
Ao analisar as funções dos músculos abdominais, é necessário analisar as curvaturas fisiológicas da
coluna vertebral, visto que para um bom funcionamento da coluna, as curvaturas devem estar
preservadas sem exageros, evitando alterações posturais, como as provindas de encurtamento
muscular pela diminuição de sarcômeros e aumento do tecido conjuntivo. O objetivo do presente
estudo foi analisar os efeitos dos abdominais hipopressivos em indivíduos sedentários. MATERIAL
E MÉTODOS: a amostra do estudo foi realizada com 3 indivíduos do sexo feminino, sedentárias,
com faixa etária entre 20 e 60 anos e que não tenham praticado nenhuma atividade física nos últimos
6 meses. Foram descartados da amostra indivíduos que praticaram qualquer atividade física há menos
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de 6 meses, portadores de patologias lombares diagnosticadas por médicos, hipertensos, estar em
período gestacional ou em fase pós gestacional há menos de 3 meses, ter dificuldades motoras que
impedissem a realização de exercícios globais, déficits cognitivos ou que possuíssem algum
diagnóstico clínico que impediam a realização do método. Cinco instrumentos foram utilizados para
avaliar os indivíduos. Primeiramente, os participantes responderam a Ficha de Avaliação para coleta
de informações sociodemográficas, depois foram submetidos a uma avaliação composta por exame
físico e intervenção. Para analisar a circunferência abdominal, foi utilizado a perimetria; a
estabilização do segmento vertebral foi feita pelo Stabilizer; e, por fim, a fotogrametria
computadorizada para avaliar a cinemática dos indivíduos. Após finalizar os processos avaliativos, o
método de abdominais hipopressivos foi iniciado. As posturas aplicadas seguiram uma evolução,
começando pelas posturas em pé, seguindo para as posturas sentadas e finalizando em decúbito dorsal
e cada postura foi mantida por 15 a 30 segundos, sendo repetidas 3 vezes com intervalo de descanso
de 20 segundos entre as mesmas. Foram realizadas 2 posturas por sessão e a intervenção aconteceu 1
vez por semana durante 50 minutos, durante 4 semanas. RESULTADO E DISCUSSÕES: dessa
amostra, participaram 3 mulheres sedentárias que atenderam ao critério de inclusão estabelecidos.
Postura: a postura foi avaliada por fotogrametria computadorizada no plano sagital e frontal. Na
avaliação pré-intervenção, foi constatado que 100% das participantes tinham a pelve assimétrica.
Quando reavaliadas após a intervenção, a maioria das participantes obtiveram a simetria da pelve,
enquanto somente uma a manteve assimétrica. Na avaliação pré-intervenção da região lombar, todas
as participantes apresentavam hiperlordose. Quando reavaliadas, notou-se que a hiperlordose foi
mantida na maioria dos participantes, enquanto que em uma participante a hiperlordose tinha
diminuído consideravelmente. Na região cervical, tanto na pré quanto na pós-intervenção não houve
mudanças, visto que a musculatura abdominal não abrange toda a coluna. Circunferência
abdominal: a circunferência foi medida através da perimetria. Foi analisado a diminuição da mesma
em todos os indivíduos participantes. Estabilização da coluna: para esta avaliação, foi necessário o
auxílio do Stabilizer e em duas posturas – postura estática e postura dinâmica. Nas duas posturas
houve melhorias na maioria dos participantes. A avaliação postural dos indivíduos da amostra
mostrou resultados positivos, acreditando que o método pode melhorar a percepção postural, já que
as participantes relataram sentir-se mais alinhadas em seus respectivos corpos. Na circunferência
abdominal, os resultados foram positivos na maioria dos indivíduos, porém não significativos devido
ao pouco tempo de aplicação. Em relação a estabilização lombar, a maioria dos indivíduos mostrou
melhora, justificando a eficiência do método no fortalecimento da musculatura abdominal,
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principalmente no transverso do abdome, visto que é o estabilizador mais importante da coluna
lombar. Neste protocolo, não foi utilizado a aspiração diafragmática (vacuon), para que as posturas
fossem alteradas de forma gradativa e progressiva e que a consciência corporal fosse priorizada.
CONCLUSÃO: conforme os dados achados no presente estudo, é possível concluir que os
abdominais hipopressivos de Marcel Caufriez podem ter excelentes resultados quando aplicados de
forma intensiva e disciplinada por maior tempo. O método mostrou-se eficaz com relação as
alterações posturais, circunferência abdominal, estabilização vertebral e melhora da percepção
postural relatada pelas participantes. Sabe-se que há poucas evidências científicas sobre o método de
abdominais hipopressivos, seus efeitos sobre a estética corporal e sobre os níveis de estabilização
lombar.
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