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RESUMO 

 

O equilíbrio é resultado da manutenção da postura sobre a base de sustentação, em posição 

estática ou dinâmica. É essencial para realizar todos os movimentos do corpo, durante as 

atividades diárias. Assim, o método Pilates consiste em exercícios de baixo impacto, que 

promovem melhora de equilíbrio, força muscular, alongamento, coordenação motora, controle 

postural, consciência e percepção de movimento. De acordo com o aumento da população 

idosa, faz-se necessário pensar sobre novos mecanismos para que essa faixa etária viva com 

mais qualidade. O objetivo do estudo foi avaliar os benefícios do Pilates em idosas com 

déficit de equilíbrio. Como metodologia a pesquisa consiste no tipo experimental, onde foram 

avaliadas seis mulheres na faixa etária de 60 a 80 anos. Para avaliação inicial e final, foi 

verificado o déficit de equilíbrio pela Escala de Berg, para o risco de quedas foi utilizado o 

teste Timed get Up and Go (TUG), a dor foi avaliada através da Escala Visual Analógicas de 

dor e o questionário WHOQOL – OLD para avaliar a qualidade de vida das idosas. Após a 

avaliação inicial, foram realizadas 30 sessões do método Pilates, com duração de uma hora, 

duas vezes por semana, contendo exercícios de alongamento, fortalecimento e relaxamento, 

desenvolvidos no solo e com bola. Após as 30 sessões, foi realizada reavaliação, para 

comparação do equilíbrio e análise qualitativa dos relatos dados pelas pacientes. Como 

resultados qualitativos preliminares, verificou-se que as participantes relataram melhora na 

agilidade e disposição para realizar as funções diárias, redução de dores nas costas e melhora 

percebida durante a respiração. Com isso, foi possível verificar que com 20 sessões o método 

proporcionou melhora qualitativa, analisada nos relatos das participantes, principalmente 

referente à qualidade de vida percebida. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O Pilates é um método de baixo impacto que está relacionado com a cultura oriental 

(yoga, artes marciais e meditação) e com a ocidental (com a força e tônus muscular). Busca a 

melhora da relação entre os músculos agonistas e antagonistas, promovendo auxílio para o 

trabalho dos estabilizadores (COMUNELLO, 2011; CONCEIÇÃO; MERGENER, 2012). 

Segundo Sacco et al. (2005), os seis princípios do método são: concentração, 

consciência, controle, “centramento”, respiração e movimento harmônico. Centramento é o 

nome dado à atuação conjunta do músculo transverso e paravertebrais, para a estabilização da 

coluna vertebral, formando um cinto natural de força no centro do corpo. O fortalecimento 

desses músculos promove a estabilidade da coluna vertebral, auxiliando para que as atividades 

de vida diárias dos pacientes ocorram com equilíbrio, sem prejudicar a qualidade de vida 

(CURI, 2009). 

O método consiste na melhora da qualidade de vida dos pacientes devido à promoção 

de equilíbrio, flexibilidade, força muscular, coordenação motora, alongamento, controle 

postural, consciência e percepção de movimento (PIRES; SÁ, 2005). 

Relacionado ao equilíbrio, este é resultado da manutenção da postura sobre a base de 

sustentação, na posição estática ou dinâmica. É essencial para realizar todos os movimentos 

do corpo, durante as atividades diárias, melhorando a qualidade de vida (FIGUEIREDO et al., 

2009). 

Com o envelhecimento, o déficit de equilíbrio aumenta devido à dificuldade que o 

sistema nervoso central tem no processamento do sistema vestibular, visual e proprioceptivo. 

O desequilíbrio também pode ser consequência de outras patologias decorrentes do avanço da 

idade (MACIEL; GUERRA, 2005; RUWER et al., 2005). 

Um estudo feito por Rodrigues et al. (2009), que se baseou em 10 minutos de 

alongamento global (cadeia posterior, músculos laterais), exercícios de condicionamento por 

40 minutos (arms up down and down, arms side, arms pull up and down, supine lower leg 

series, leg series on side: up and down,footworks:toes and hells, set ups, gluteus and trunks 

raises) e mais 10 minutos de relaxamento, demonstrou melhorias em relação ao equilíbrio 

estático de pacientes idosas. Essa melhora pode estar relacionada com a estimulação 

proprioceptiva que melhora a coordenação motora e beneficiando o equilíbrio. 

Quando o indivíduo não realiza atividades físicas regulares, ocorre enfraquecimento 

dos músculos paravertebrais e abdominais e também diminui a flexibilidade dos músculos da 
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cadeia anterior e posterior, comprometendo o alinhamento e a estabilidade da coluna 

vertebral, propiciando o aparecimento de doenças na mesma (CURI, 2009). 

Para que a postura obtenha um alinhamento correto, há necessidade de interações 

complexas entre músculos, ossos, articulações, sistema nervoso central e periférico 

(KAUFFMAN, 2001). Segundo Pereira et al, (2013) “O método Pilates ajuda a  restaurar a 

boa postura e o alinhamento vertical do corpo, corrigindo desequilíbrios musculares, 

melhorando a flexibilidade e fortalecendo os músculos posturais.”   

 

2. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos Gerais 

 Avaliar os benefícios do método Pilates no déficit de equilíbrio em idosas. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 Comparar os resultados das avaliações do equilíbrio antes e depois das sessões 

de tratamento. 

 Comparar a qualidade de vida das idosas no inicio e após as sessões do método 

Pilates. 

 Analisar qualitativamente a percepção de melhora do equilíbrio nas atividades 

de vida diárias relatadas pelas participantes. 

 

 

3.  METODOLOGIA 

Primeiramente, o trabalho foi submetido para aprovação pelo comitê de ética e 

pesquisa (CEP) via sistema Plataforma Brasil. As participantes foram convidadas e após o 

aceite, assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o desenvolvimento da 

pesquisa. Inicialmente foram avaliadas com a Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Geriátrica, 

o equilíbrio foi avaliado através da Escala de Equilíbrio de Berg, para avaliar o risco de 

quedas foi realizado o teste Timed get Up and Go (TUG). A dor do paciente foi avaliada 

através da escala analógica visual da dor (EVA), e também foi avaliada a qualidade de vida 

das idosas através do questionário WHOQOL – OLD. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Após a aprovação o trabalho foi iniciado por meio da seleção e convite de seis idosas, 

com idade entre 60 e 80 anos de idade. As participantes foram convidadas pessoalmente e 

após o aceite, assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o 

desenvolvimento da pesquisa.   

Inicialmente foram avaliadas com a Ficha de Avaliação Fisioterapêutica Geriátrica, 

para avaliação do equilíbrio foi utilizada a Escala de Equilíbrio de Berg, a qual possui 

pontuação máxima de 56 pontos. Consiste em 14 tarefas que podem ser divididas em testes de 

transferências, provas estacionárias, alcance funcional e atividades rotacionais, com 

pontuação de 0 até 4, sendo 0 - incapaz de realizar e 4 - que realiza independentemente (DIAS 

et al., 2009).  

Para análise do risco de quedas foi realizado o teste Timed get Up and Go (TUG).O 

paciente foi instruído a levantar-se da cadeira, andar por 3 metros, voltar e sentar na cadeira 

novamente. Foi avaliado o tempo do percurso em segundos, quanto maior tempo para realizar 

o trajeto, maior o risco de queda (BRETAN et al., 2013).  

A dor do paciente foi avaliada através da escala analógica visual da dor (EVA), e 

também foi avaliada a qualidade de vida das idosas através do questionário WHOQOL – 

OLD. 

Para o desenvolvimento do método Pilates, foram realizadas trinta sessões de uma 

hora, duas vezes por semana. A determinação da quantidade de sessões baseou-se no estudo 

feito por Rodrigues et al. (2010), foi possível observar melhoras significativas no equilíbrio 

estático de idosas, com 16 sessões de 1 hora, porém também concluiu que é necessário 

estudos que contemplem mais números de sessões, para resultados mais confiáveis.  

“Com 10 sessões você perceberá a diferença, com 20 sessões os outros irão perceber 

a diferença e com 30 sessões você terá um corpo novo – Joseph Pilates.” 

As sessões incluíram exercícios de alongamento, fortalecimento e de relaxamento, 

onde os exercícios evoluíam de acordo com as pacientes. Estes foram realizados no solo e 

com bola, com as participantes separadas em quatro grupos, em sessões distintas, para um 

melhor acompanhamento (CARNEIRO, 2015). 1 

 

 

                                                           
1 Apostila do curso O Método Pilates ministrado por Paula Rossi Carneiro nas datas de 

7,8,14,15 e 21 de março, cidade de Bauru / SP. 
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5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Referente às 20 sessões realizadas até o momento foi possível verificar resultados 

positivos no equilíbrio, alongamento, coordenação e postura das pacientes. De acordo com as 

mesmas, houve melhora também na agilidade e disposição para realizar as funções diárias. 

Duas pacientes, enquanto realizavam as terapias, comentaram sobre redução de dores nas 

costas que ocorriam no momento de abaixar para pegar objetos, enquanto outras duas 

pacientes relataram que possuíam dificuldades para respirar e também observaram melhoras. 

Com isso, podemos constatar que com apenas 20 sessões já foi notada uma melhora 

qualitativa, observada nos relatos das participantes referente ao método ter proporcionado 

melhora na qualidade de vida percebida. 

O estudo prático encontra-se em período de término e no próximo mês os resultados 

da avaliação e reavaliação serão comparados e serão analisados com métodos estatísticos 

quantitativos e objetivos para verificar se houve significância.  

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ALVES, N. B.; SCHEICHER, M. E. Equilíbrio postural e o risco de quedas em idosos da 

cidade de Garça, SP. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro: v. 14, n. 4, oct./dec. 2011. 

 

BRETAN, O.; JUNIOR SILVA, J. E.; RIBEIRO, O. R.; CORRENTE, J. E.; Risco de queda 

em idosos  da comunidade: avaliação com o teste Timed Up and Go. Braz. J. 

Otohinolaringol, São Paulo: v. 79, n. 1, jan./feb. 2013. 

 

CARDOSO, A. F. Particularidades dos idosos: uma revisão sobre a fisiologia do 

envelhecimento. Revista Digital, ano13, n. 130, março 2009. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/ > Acesso em: 04 de março de 2015. 

 

CARNEIRO, P. R. Apostila do curso: O Método Pilates. Curso realizado nos dias 7, 8, 14, 

15 e 21 de março, na cidade de Bauru 2015. 

 

CONCEIÇÃO, J. S.; MERGENER, C. R. Eficácia no método Pilates no solo em pacientes 

com lombalgia crônica. Relato de Caso. Rev. Dor, vol.13, n.4, São Paulo, oct./dec., 2012. 

 

COSTA, M. F., VERAS, R. Saúde Pública e envelhecimento. Caderno de saúde pública, v. 

19, n. 3, p. 13-22, jun. 2003. 

 

CURI, V. S. A influência do método Pilates nas atividades de vida diária de idosas. 

Mestrado em Gerontologia Biomédica. Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2009. Disponível em: <http://meriva.pucrs.br/ > Acesso em 28 de fevereiro de 2015. 

 

DIAS, B. B.; MOTA, R. S.; GENOVA, T. C.; TAMBORELLI, V.; PEREIRA, V. V.; 

PUCCINI, P. I. Aplicação da escala de equilíbrio de Berg para verificação do equilíbrio em 

http://www.efdeportes.com/
http://meriva.pucrs.br/


6 
 

 
  

idosos em diferentes fases do envelhecimento. Revista Brasileira do Envelhecimento 

Humano, v. 6, n. 2, 2009. 

 

ENDACOTT, J. Pilates para grávidas: exercícios simples e seguros para antes e depois 

do parto. Editora Manole, 2007. 

 

FACIROLLI, K. Efeitos do método Pilates sobre respostas respiratórias. 8º Congresso de 

Pós Graduação. UNIMEP, 2010. Disponível em: < http://www.unimep.br/> Acesso em 04 de 

março de 2015. 

 

FIGUEIREDO, K. M. O. B.; LIMA, K. C.; GUERRA, R. O. Instrumentos de avaliação de 

equilíbrio corporal em idosos. Revista Brasileira de Cineantropometria & 

Desenvolvimento Humano, v. 9, n. 4, p. 408-413, 2007. 

 

MACIEL, A. C. C.; GUERRA, R. O. Prevalência e fatores associados ao déficit de equilíbrio 

em idosos. R. bras. Ci e Mov. v. 13. n. 1, p. 37-41, 2005. 

 

MARÉS, G.; OLIVEIRA, K. B.; PIAZZA, M. C.; PREIS, C.; BERTANONI NETO, L. A 

importância da estabilização central no método Pilates: uma revisão sistemática.  Fisioter.  

Mov. v. 25, n. 2, p. 445-451, abr./jun. 2012. 

 

PEREIRA, C. M.; CASA JUNIOR, A. J.; CAMPOS, R. S. Os efeitos do método pilates na 

dor lombar. Revista eletrônica saúde e ciência, v. 3, n. 1, jan./jun. 2013. Disponível em: < 

http://www.rescceafi.com.br/> Acesso em 04 de março de 2015. 

 

PIRES, D. C.; SÁ, C. K. C. Pilates: notas sobre aspectos históricos, princípios, técnicas e 

aplicações. Revista Digital, ano 10, n. 91, Buenos Aires, dez, 2005. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/efd91/pilates.htm > Acesso em: 27 de fevereiro de 2015. 

 

RODRIGUES, B. G. S.; CADER, S. A.; TORRES, N. V. O. B.; OLIVEIRA, E. M.; 

DANTAS, E. H. M. Avaliação do equilíbrio estático de idosas pós-treinamento com método 

Pilates. R. bras. Ci. e Mov, v. 17, n. 4, p. 25-33, 2009. 

 

RODRIGUES, B. G. S.; CADER, S. A.; TORRES, N. V. O. B.; OLIVEIRA, E. M.; 

DANTAS, E. H. M. Autonomia funcional em idosas praticantes de Pilates. Fisioterapia e 

Pesquisa, São Paulo: v. 17, n. 4, p.300-5, out./dez. 2010. 

 

ROSA, K. B.; LIPOSCKI, D.; WALTRICK, T.; SLONGO, A. Qualidade de vida e avaliação 

funcional em idosos praticantes de Pilates e idosos sedentários. Revista Interdisciplinar de 

Estudos em Saúde, v. 2, n. 1, p. 18-28, 2013. 

 

RUWER, S. L.; ROSSI, A. G.; SIMON, L. F. Equilíbrio no idoso. Rev. bras. 

Otorrinolaringol., v. 71, n. 3, p. 298-303, mai./jun.  2005. 

 

SACCO, I. C. N.; ANDRADE, M. S.; SOUZA, P. S.; NISIYAMA, M.; CANTUARIA, A. L.; 

MAEDA, F. Y. I.; PIKEL, M. Método Pilates em Revista: aspectos biomecânicos de 

movimentos específicos para reestruturação postural – Estudos de caso. R. bras. Ci. e Mov, 

v. 13, n. 4, p. 65-78, 2005. 

 

http://www.unimep.br/
http://www.rescceafi.com.br/
http://www.efdeportes.com/efd91/pilates.htm


7 
 

 
  

SANTOS, G. M.; SOUZA, A. C. S.; VIRTUOSO, J. F.; TAVARES, G. M. S.; MAZO, G. Z. 

Valores preditivos para o risco de queda em idosos praticantes e não praticantes de atividade 

física por meio do uso da Escala de Equilíbrio de Berg. Rev. Bras. Fisioter, v. 15, n. 2, p. 95-

101, mar./abr. 2011. 

 

SILVEIRA, M. M.; PASQUALOTTI, A.; COLUSSI, E. L.; WIBELINGER, L. M. 

Envelhecimento humano e alterações na postura corporal do idoso. Revista Brasileira de 

Ciências de Saúde, ano 8, n. 6, out./dez. 2010. 

 

SOUZA, A. G. S.; SANTOS, G. M. Sensibilidade da Escala de Equilíbrio de Berg em 

indivíduos com osteoartrite. Rev. educ. fis. Rio Claro: v. 18, n. 2, apr./june 2012. 

 

STANMORE, T. Pilates para as costas: exercícios para as costas, os ombros e pescoço. 

Editora Manole, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


