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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE PACIENTES PÓS AVE 

SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO DE PILATES SOLO/BOLA 

 

1. RESUMO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um desfecho que refere-se ao súbito 

comprometimento cerebral provocado por uma variedade de alterações 

histopatológicas envolvendo um ou vários vasos sanguíneos intra ou extracranianos, 

podendo ser classificado na forma de sua apresentação como hemorrágico ou 

isquêmico (Roberto; Bastos, 2006). O objetivo desse estudo é avaliar a 

funcionalidade e o nível de independência dos pacientes pós AVE pré e pós 

tratamento. Participaram da pesquisa seis pacientes com diagnóstico de AVE de 

ambos os sexos, com faixa etária entre 60 e 80 anos. Foram utilizados os testes de 

avaliação funcional das atividades de vida diária (TAFAVDs), que possui variáveis 

para avaliar a capacidade funcional dos pacientes, compostos por: caminhar 10 

metros (c10m); “Time Up & Go Test” (TUG); levantar-se 5 vezes da posição sentada 

(LPS); levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV). A estatística utilizada foi o 

teste t pareado, para verificar se há diferença significativa entre as médias para 

p<0,05. Os resultados dos testes demostraram que o grupo estudado obteve uma 

redução no tempo estatisticamente significante (para p<0,05) nos testes C10m, TUG 

e LPS. Entretanto, não foi possível observar diferença significativa (para p<0,05), no 

teste LPDV. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O acidente vascular cerebral (AVE) destaca-se como sendo a terceira causa 

de morte em países industrializados e a primeira causa de incapacidade entre 

adultos (FALCÃO et al, 2004). O AVE é uma das principais causas das sequelas 

neurológicas, apresentando déficit motor, como a hemiplegia (perda total da função 

motora de um hemicorpo direito ou esquerdo) ou hemiparesia (perda parcial da 

função motora), podendo estar associada a outras sequelas como afasia, alterações 

práxicas e viso-espaciais (NISHIDA et al., 2004). A capacidade funcional (CF) 

descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionadas às condições de saúde, 

identificando o que uma pessoa "pode ou não pode fazer na sua vida diária", tendo 

em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do corpo, assim como as 

limitações de atividades e da participação social no meio ambiente onde a pessoa 



vive (FARIAS; BUCHALLA, 2005). O Pilates é um sistema alternativo de movimento 

que ensina as pessoas a conhecerem e respeitarem os seus corpos. Os exercícios 

do método envolvem os seis princípios básicos como centro de força, considerado 

ser o ponto principal do método Pilates, núcleo do corpo, concentração, controle, 

precisão, fluidez de movimento e respiração (SILVA, 2013). Trata-se de um método 

inovador de treinamento físico e mental que pode ser usado tanto para 

condicionamento quanto prevenção e reabilitação (MARCHESONI et al., 2010).  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS: 

 Avaliar a capacidade funcional de pacientes que sofreram AVE submetidos a 

um protocolo de pilates solo/bola. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Verificar a funcionalidade dos pacientes pré e pós tratamento. 

 Analisar o nível de independência dos pacientes pré e pós protocolo. 

 Determinar a repercussão do pilates na reabilitação da capacidade funcional 

pós AVE. 

 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada na Clínica de Fisioterapia do UNIARAXÁ, 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Planalto de 

Araxá (CEPE-Uniaraxá), conforme resolução nº 196/96 (BRASIL, 1996), que 

normatiza a pesquisa com seres humanos sobre o parecer nº 3944 / 182013. 

A amostra foi caracterizada por seis pacientes de ambos os sexos, com faixa 

etária entre 60 e 80 anos com diagnóstico de AVE. Os sujeitos foram convidados a 

participar do estudo por meio de contato verbal, onde foi explicado o objetivo e os 

procedimentos do estudo. Em seguida foi assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido e então o paciente foi inicialmente avaliado.  

A avaliação foi realizada pelo teste de avaliação funcional das atividades de 

vida diária (TAFAVDs), que possui variáveis para avaliar a capacidade funcional dos 

pacientes, compostos por: caminhar 10 metros (c10m); levantar-se de uma cadeira e 

caminhar uma distância de três metros, em linha reta, retornar e sentar-se 



novamente “Time Up & Go Test” (TUG); levantar-se 5 vezes da posição sentada 

(LPS); levantar-se da posição decúbito ventral (LPDV). 

Após a aplicação dos TAFAVDs, os pacientes foram submetidos a um 

protocolo de pilates solo/bola, que foi realizado em 02 (dois) grupos de 05 (cinco) 

pacientes cada para facilitar a comparação dos mesmos, sendo 02 (duas) vezes por 

semana, com duração de 50 minutos cada sessão, por um período de 6 meses, 

totalizando 58 sessões. Os pacientes que não completaram todas as sessões foram 

automaticamente excluídos da pesquisa, sendo a mesma finalizada com 06 

pacientes. 

Após o término de todas as 58 sessões foi aplicado novamente o teste 

TAFAVDs para reavaliação e análise dos dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas 03 séries de 05 repetições, com intervalo de 30 segundos 

de descanso entre cada série. O número de repetições foi aumentado a cada 02 

semanas até que completasse no máximo 15 repetições, o tempo de descanso foi 

mantido. 

A sessão iniciou-se com: 

  10 minutos de aquecimento, com os seguintes exercícios:  

 Abertura do tórax com círculos dos braços: 

Posição: Deite-se de costas, com os joelhos flexionados e as penas sobre a bola. Os 

pés devem estar paralelos e afastados na largura dos quadris, em alinhamento com 

os joelhos. Os dedos das mãos estão alongados ao lado das coxas, com as palmas 

em direção ao corpo. 

Objetivo: Relaxar a coluna, os abdominais, a nuca e os ombros. 

 

 Respiração com bola: 

Posição: Deite-se de costas com as pernas suspensas sobre a bola. Descanse suas 

mãos sobre o abdômen. Se desejar feche os olhos. 

Objetivo: Relaxamento 

 

 Arm Circles: 

Sente com a coluna ereta sobre a faixa elástica, segurando-a nas pontas. Execute 

grandes círculos com os braços nos dois sentidos. Inspire na metade do círculo e 



expire na outra metade. Objetivos: fortalecimento dos membros superiores e da 

musculatura das costas. 

 

 Bridge: 

Deitada, posicione a faixa elástica na região da pelve, deixe as pontas no colchonete 

e apoie as mãos firmemente na faixa. Eleve à pelve fazendo uma ponte e 

tensionando a faixa elástica. Nesta posição, expire e estenda o joelho direito, 

mantendo a posição por aproximadamente 3 segundos.  

 

 Hundred: 

Posição inicial e execução: deite com os quadris e pernas flexionados e unidos. 

Passe a faixa elástica na região das canelas e segure-a próximo às pernas. Inspire. 

Expire elevando o tronco, acionando a região abdominal e abaixando os braços.  

Objetivos: aquecimento corporal, fortalecimento abdominal, fortalecimento dos 

membros superiores. 

 

 Double straight leg stretch: 

Deite, passando a faixa elástica nos pés. Segure cada lado da faixa de maneira que 

os cotovelos flexionem e a região dos braços apoie firmemente no colchonete, 

mantendo a faixa elástica bem tensionada. Inspire. Expire elevando o tronco, 

acionando a região abdominal. Mantendo o tronco elevado, desça as pernas na 

expiração e retorne inspirando.  

Objetivos: fortalecimento abdominal. 

 

 Rowing:  

Sente com a coluna ereta, passando a faixa elástica nos pés e segurando-a nas 

pontas. Incline o tronco à frente, mantendo a coluna ereta, flexione e suba os 

cotovelos o máximo possível. Expire estendendo os cotovelos e inspire flexionando-

os.  

Objetivos: fortalecimento dos membros superiores e da musculatura das costas. 

 

 Em seguida, era realizado 30 minutos de condicionamento com os exercícios:  

 Isolamento da escápula e estabilidade da caixa torácica 



Deite-se de costas com as pernas estendidas ou flexionadas. Segure a bola nas 

laterais, acima do peito. Certifique-se de que os cotovelos estejam macios e não 

hiperestendidos. 

Objetivo: Sentir o movimento das escápulas, de maneira consciente, e aprender a 

relaxá-las no tapete, suavemente. O mov. 2 ensina a estabilizar a caixa torácica 

durante a elevação dos braços. 

 Rolamento 

Deite-se de costas, pés no chão e pernas unidas ou discretamente afastadas. 

Segure a bola entre as mãos. Deixando as escápulas no tapete, leve a bola um 

pouco acima da cabeça. 

Objetivo: Fortalecer os abdominais e aprender a manter estes músculos planos.  

 

 Torções oblíquas 

Deite-se de costas com a bola entre os joelhos. Os pés permanecem apoiados no 

chão. As mãos estão atrás das orelhas e os cotovelos estão abertos. 

Objetivo: Tonificar os músculos oblíquos. 

 

 Alongamento dos Isquiotibiais 

Deite-se de costas. Com cuidado, coloque a faixa elástica bem aberta na planta do 

pé esquerdo. Flexione o pé. Verifique se está segurando a faixa firmemente, então 

posicione os cotovelos no tapete, um pouco afastados do corpo para relaxar os 

ombros. 

Objetivo: Fortalecer e alongar os isquiotibiais, os adutores e os abdutores. 

 

 Sentada na bola: região superior do corpo 

Sente-se ereto no centro da bola. Os pés estão paralelos e afastados na largura dos 

quadris. Segure a faixa com as mãos, palmas uma de frente para a outra. Inicie com 

a faixa esticada. Flexione os cotovelos a 90 graus. 

Objetivo: Fortalecer os músculos que rodam o braço externamente e fortalecer o 

tríceps. 

 

 E finalizando com 10 minutos de relaxamento: 

 Exercícios de respiração de acordo com todos os princípios do Pilates e 

exercícios de descanso do corpo com a bola. 



 

6. RESULTADOS 

 

O grupo estudado foi composto inicialmente por 10 (dez) pacientes portadores 

de AVE, porem no decorrer da pesquisa quatro pacientes foi desligado do estudo 

por motivos pessoais, totalizando a amostra final por 6 (seis) pacientes, sendo 3 

(três) do sexo masculino e 3 (três) do sexo feminino. Todos os pacientes 

apresentavam AVE do tipo Isquêmico, conforme representa o gráfico 1 e 2.  

 

 

Gráfico 1: Gênero amostral. 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 2: Classificação quanto ao tipo de AVE. 

Fonte: Autor 

Em relação ao hemicorpo acometido, 5 pacientes apresentavam o hemicorpo 

direito acometido e apenas 1 paciente o hemicorpo esquerdo. Dos 6 pacientes 04 

apresentavam o lado esquerdo dominante e 02 o lado direito, conforme ilustra o 

gráfico 3 e 4. 
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Gráfico 3: Porcentagem amostral do hemicorpo acometido. 

Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 4: Porcentagem amostral do hemicorpo dominante. 

Fonte: Autor. 

 

Em relação ao grupo estudado, 3 pacientes apresentavam idade entre 60 e 

70 anos e 3 pacientes com idade acima de 70 anos. Esses dados encontram-se no 

gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Idade amostra. 

Fonte: Autor. 
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No Gráfico 6 estão representados os valores das médias obtidas nos 

TAFAVDs, que estão representados: C10m; TUG – Timed Up & GO Test; LPS e 

LPDV. De acordo com os resultados houve uma redução no tempo estatisticamente 

significante (para p<0,05) nos testes C10m, TUG e LPS. Entretanto, não foi possível 

observar diferença significativa (para p<0,05), no teste LPDV. 

 

 

Gráfico 5: Descrição e comparação dos resultados obtidos no pré e pós-teste. 

Fonte: Autor. 

 

Os resultados obtidos mostraram melhora estatisticamente significante na 

capacidade funcional dos pacientes submetidos ao protocolo de Pilates, 

aumentando o grau de independência desses pacientes com sequela de AVE. 

 

7. CONSIDERÇÕES FINAIS 

A prática do Pilates pode oferecer efeitos positivos em pacientes com sequelas 

de AVE, melhorando a flexibilidade, a força muscular, o condicionamento, o bem 

estar, bem como a capacidade funcional. Sua utilização é importante nas atividades 

de vida diária, já que o intuito desses pacientes é diminuir seu grau de dependência. 

Portanto a prática deste método é de grande importância, pois consiste na 

manutenção da amplitude de movimentos, a fim de evitar a progressão da 

incapacidade por sedentarismo impedindo complicações, melhorando assim a 

capacidade funcional do paciente e uma qualidade de vida mais propicia. 

C10 M TUG LPS LPDV

Pré -Tratamento 33,83 29,83 28,83 11,33

Pós -Tratamento 21,33 20 24,83 7
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