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RESUMO  

 Introdução: O envelhecimento populacional aumentou rapidamente e a 

degeneração que ocorre no sistema ósseo se torna preocupante devido a 

osteoporose, diminuição da massa óssea corporal. O Método Pilates vem 

abrangendo a população idosa para beneficiar portadores da patologia e ajudar no 

tratamento como uma nova opção para melhoria do corpo. Metodologia: Esse 

estudo de revisão bibliográfica utilizou as bases de dados da Scielo, PubMed e 

Bireme, com artigos de 2004 a 2014. Resultados preliminares: a eliminação do 

sedentarismo no cotidiano de pessoas osteoporóticas auxilia no aumento da massa 

óssea, assim como a patrícia de exercício físico adequado como o Pilates.  

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que está ocorrendo 

de forma rápida, principalmente em países em desenvolvimento. Com o avançar da 

idade, as pessoas se tornam vulneráveis, ocorrendo mudanças corporais de 

degeneração progressiva de todos os sistemas corporais (NAVEGA e OISHI, 2007; 

RODRIGUES et al, 2010; FERNANDES e LACIO, 2011;). 

Um dos sistemas que sofre degeneração constante é o sistema ósseo. O 

osso é um tecido vivo que se modifica constantemente em um processo de troca de 

um tecido antigo por um tecido novo, chamado de remodelação óssea, se esse 

processo entrar em desequilibro, pode gerar a osteoporose, diminuição da massa 

óssea corporal (NAVEGA e OISHI, 2007; SOUZA, 2010). 

A osteoporose (OP) é a segunda maior doença degenerativa sistêmica 

atualmente, se tornando um problema de saúde publica mundial. Silenciosa e com 

múltiplas as causas para o aparecimento, a osteoporose, pode ocorrer devido a 

menopausa, envelhecimento, deficiência crônica de cálcio, uso de medicamentos, 

álcool, processos inflamatórios, alterações endócrinas e adrenais, entre outros 

(ARANHA et al, 2006; SOUZA, 2010; SOUZA, 2012). 

 A prevenção e o tratamento da OP devem ser iniciados primeiramente com a 

suspensão dos fatores de risco, a melhora da alimentação e ingestão de cálcio, 

realização de atividades físicas, permanência de 15 minutos diários no sol e 

reposição hormonal (ARANHA et al, 2006). 

 Atualmente, existem diversas possibilidades de exercícios físicos que são 

oferecidas aos idosos. Uma destas possibilidades é o Pilates, uma atividade física 



que visa o equilíbrio, a força muscular, a flexibilidade, a consciência corporal e o 

controle da respiração. Essa técnica pode ser realizada por indivíduos de todas as 

idades, que procuram alguma atividade física e também aqueles que têm alguma 

patologia (FERNANDES e LACIO, 2011; MEDEIROS, 2012). 

  

METODOLOGIA 

 A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de 

literatura, com a utilização das bases de dados eletrônicos: LILACS, SciELO e 

PubMed, também em periódicos, dissertações, monografias e livros afins. Foram 

utilizados para pesquisa nas bases do SciELO e LILACS, os seguintes descritores 

na língua portuguesa: Osteoporose, Pilates, Idosos e Atividade Física. Na PubMed 

foram utilizados os seguintes descritores na língua inglesa: Osteoporosis, Pilates, 

Elderly e Physical Activity. O critério de inclusão: artigos dos anos de 2000 à 2013. 

DESENVOLVIMENTO 

É comprovado que o Pilates pode auxiliar na capacidade funcional dos idosos 

de acordo com Rodrigues et al (2010), onde foi realizado um estudo comparativo 

com 52 idosas, sendo 27 do grupo Pilates e 25 do grupo controle, realizando um 

programa de treinamento duas vezes por semana com alongamento global, 

condicionamento físico e relaxamento, comprovando os resultados do Pilates com a 

melhora das idosas nas atividades de caminhada e do cotidiano, além da qualidade 

de vida.  

Na literatura, foram encontrados diversos artigos que comprovam a melhora 

da massa óssea, muscular e a funcionalidade corporal, porém pouco se comprova 

referente ao Pilates devido ao método ser estudado há pouco tempo em indivíduos 

portadores de patologias e com idade avançada.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com Rodrigues et al (2010), o envelhecimento causa a 

degeneração de todos os sistemas corporais, um dos principais fatores é o 

sedentarismo e a alimentação inadequada que proporcionam o aparecimento da 

osteoporose. Portanto, a atividade física pode auxiliar a melhora deste quadro ou 

manter a capacidade física e qualidade óssea. 



Kolyniak (2007) comprovou a influencia do Pilates no processo de 

remodelação óssea, quando realizou a aplicação do método por três vezes por 

semana associado com o uso de medicação apropriada e conseguiu alterar o 

diagnóstico de uma paciente que tinha osteoporose para osteopenia, após o período 

de um ano de tratamento. Porém, por não haver outros artigos específicos, sugere-

se que novos estudos clínicos sejam realizados.  

De acordo com o estudo de Medeiros (2012), 20 idosos com no mínimo de 3 

meses de prática de Pilates foram avaliados segundo sua percepção às mudanças 

nas condições físicas que apresentaram após o inicio dos exercícios, onde 20% dos 

indivíduos não observaram mudança e 80% informaram que a condição física 

melhorou, não havendo nenhum participante declarado que apresentou piora.  
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