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A INFLUÊNCIA DO MAT PILATES NA HABILIDADE DE EQUILÍBRIO DE 
IDOSAS 

 
RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo verificar a contribuição da prática do Mat 

Pilates para o desenvolvimento da habilidade de equilíbrio de idosas. Participaram 

09 mulheres idosas entre 60 e 65 anos de idade. As idosas participaram de um 

programa de exercícios físicos baseados no mat pilates que teve a duração de  24 

aulas. Antes e após a participação do programa as idosas tiveram o equilíbrio 

avaliado através Escala de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale). Também foi 

realizada com os sujeitos uma entrevista semiestruturada com objetivo de verificar 

se os sujeitos realizam ou já realizaram mais alguma atividade física regular, essas 

informações foram importantes para a discussão dos resultados e identificação de 

dados discrepantes. Nos resultados preliminares não foi encontrado diferença 
significativa (p<0,05) no equilíbrio das idosas no pré e após – testes.  
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INTRODUÇÃO 
 Quando um indivíduo chega a uma determinada faixa etária aumentam-se as 

incidências de deficiências, principalmente as que estão relacionadas com os 
movimentos como força muscular, flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora 

acarretando muitas vezes em quedas complicando ainda mais os estado de saúde 

dos idosos (REBELATTO & MORELLI, 2007). 

As quedas representam preocupações para muitos indivíduos idosos. As 

mesmas tornam-se muito mais comuns e graves nos indivíduos com idade 

avançada. (GALLAHUE E OZMUN, 2005). 

O equilíbrio é um elemento básico para execução das mais variadas 

atividades cotidianas, especialmente as alterações dos sistemas sensoriais 

(vestibular, visual e somatossensorial) e os músculos-esqueléticos podem levar a 

diminuição do controle postural. É uma função complexa, pois requer a interação 

dos sistemas sensoriais para gerar uma resposta motora que permita o equilíbrio 

nas atividades (SANTOS, 2011 p.66).  
De acordo com Casagrande (2006) no processo de envelhecimento, a 

manutenção do corpo em atividade é fundamental para conservar as funções vitais 



em bom funcionamento. A estimulação corporal favorece o melhor desempenho das 

atividades rotineiras. As pessoas de idade avançada promovidos de benefícios 

fisiológicos como: flexibilidade, resistência, potência e fortalecimento muscular, 
equilíbrio, coordenação e velocidade de movimento. 

O método Pilates, desenvolvido por Joseph H. Pilates tem como base o 

conceito denominado “contrologia”, que consiste no controle consciente de todos os 

movimentos musculares do corpo através da mente, visando um condicionamento 

total numa integração de princípios, que fazem parte do método (SILER, 2000). 

Dessa forma, o intuito deste estudo foi o de identificar a relação entre o 

desenvolvimento do equilíbrio e o pilates, verificando se essa forma de exercício 

físico pode contribuir de forma significativa no desenvolvimento da habilidade de 

equilíbrio em idosas. A hipótese deste trabalho é que um programa de pilates 

contribui para o desenvolvimento da habilidade de equilíbrio em idosas. 
 
METODOLOGIA 

Foram avaliadas 09 (nove) mulheres idosas com faixa etária de 60 (sessenta) 

a 65 (sessenta e cinco) anos, moradoras da cidade de Guararema - São Paulo. 

O instrumento que foi utilizado para avaliar o equilíbrio das idosas é a Escala 

de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale) desenvolvido por BERG (1992), que 

compreende um conjunto de testes para avaliar a habilidade de equilíbrio. Também 
foi realizada com os sujeitos uma entrevista semiestruturada com objetivo de 

verificar se os sujeitos realizam ou já realizaram mais alguma atividade física regular.  

 Os sujeitos participaram de um programa de exercícios físicos baseados no 

mat pilates que teve a duração de 24 aulas, sendo realizadas durante 12 semanas, 

duas sessões semanais de 50 minutos cada. O programa foi realizado na Secretaria 

de Esportes e Lazer localizado na cidade de Guararema-SP. 

 Antes (pré-teste) e após (pós-teste) a participação nas aulas os sujeitos 

tinham seu equilíbrio avaliado. A entrevista semiestruturada foi realizada antes do 

pré – teste no mesmo local onde foi realizada a avaliação de equilíbrio. 

Os dados da avaliação do equilíbrio foram apresentados em valores de 

tendência central (média) e dispersão (desvio padrão), o pré e pós – teste foi 

comparado através do teste dos Sinais de Wilcoxon, nível de significância p<0,05. A 
entrevista semiestruturada foi apresentada e discutida através de análise descritiva. 

 



RESULTADOS 
A figura 1 mostra os resultados obtidos no teste de Berg do grupo, revelando 

que não houve diferença significativa ( p<0,05) na Escala de Berg entre os testes. 

 
                     Figura 1: Média e desvio padrão do equilíbrio dos sujeitos no pré e pós-testes. 
 

Na entrevista semiestruturada a maioria das idosas relataram que praticam 02 

ou mais atividades físicas regulares há pelo menos 03 anos. Dentre as atividades 

estão a Ginástica Oriental, a Ginástica localizada e a Dança de Salão. As idosas 

também informaram que veem praticando durante há pelo menos um ano outro tipo 

de atividade regular, como o Alongamento. 
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