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1. RESUMO 

Como parte do ciclo natural da vida, o envelhecimento traz consigo adaptações 

necessárias a essa nova etapa e grandes alterações em todo nosso sistema que 

vão se intensificando com o passar dos anos. Muitas dessas alterações não são 

positivas, por exemplo, as perdas funcionais que afetam principalmente o equilíbrio, 

tanto dinâmico quanto estático.  

Estudos são desenvolvidos, para obter resultados e/ou comparações entre métodos 

de treinamentos que sejam viáveis e favoráveis aos indivíduos da terceira idade, 

visando então reduzir essas perdas. Um método que vêm sendo explorado por 

pesquisadores é o Método Pilates, se realmente os seus conceitos seriam benéficos 

para os idosos. Assim sendo, o objetivo dessa revisão foi o de identificar se o 

Método Pilates quando aplicado em idosos traria melhorias ao equilíbrio de acordo 

com seus próprios conceitos. 

Palavras-chaves: Equilíbrio, Envelhecimento, Controle Postural, Pilates e idosos. 

Abstract: As part of the natural cycle of life, aging brings with necessary adaptations 

to this new stage and major changes throughout our system that will intensify over 

the years. Many of these changes are not positive, for example, the functional losses 

mainly affect the balance, both dynamic and static. 

Studies are designed to achieve results and / or comparisons between training 

methods that are viable and favorable to older adults, so to reduce these losses. One 

method that is being explored by researchers is the Pilates Method; if indeed their 

concepts would be beneficial for the elderly. Therefore, the objective of this review 

was to identify the Pilates method when applied to elderly would bring improvements 

to the balance according to their own concepts. 

Key Words: Balance, Aging, Postural Control, Pilates, Elderly 

 

  



2. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento trata-se de um fenômeno biológico que afeta a todos os seres 

humanos fazendo parte do ciclo natural da vida e é acompanhado por adaptações e 

alterações fisiológicas, morfológicas e psicológicas que ocorrem ao longo dos anos 

(PESTANA et.al., 2013). Essas mudanças consistem na degeneração progressiva 

dos sistemas corporais, que acarretarão perdas funcionais, pois comprometem os 

sistemas perceptivos, vestibular, proprioceptivo e visual, afetando o controle da 

postura, que por sua vez leva a um aumento da instabilidade postural (RODRIGUES 

et al., 2010). As consequências desse fenômeno são o grande risco de quedas. No 

Brasil estima-se que ocorra, no mínimo, 4.350 milhões de quedas por ano, dessas 

50% resultam em lesão, sendo 10% do tipo grave. (PESTANA et. al., 2013). 

Nesse contexto notamos também que a população idosa está aumentando 

significativamente em todo o mundo. No Brasil observamos a pirâmide etária 

invertendo-se e assumindo o perfil demográfico do envelhecimento, (PINHEIRO et. 

al., 2014). Isso é reflexo da redução das taxas de fecundidade e mortalidade, ou 

seja, vivenciamos um momento em que nascem menos crianças e os idosos estão 

com perspectiva de vida maior, estima-se que em 2020 o Brasil será o sexto país 

com maior número de idosos, sendo superior a 30 milhões. Isso sugere que haverá 

um maior número de doenças relacionadas ao envelhecimento, estas necessitam de 

um tratamento prolongado e aumenta a procura pelo serviço de saúde 

(NASCIMENTO et. al., 2013; Veras, 2009), por esse motivo é necessário e de 

grande importância aprofundar os estudos em relação aos idosos, como também 

utilizar métodos para principalmente prevenir alterações e tratar as já adquiridas, 

para manter a qualidade de vida desses indivíduos. Uma das grandes alterações do 

envelhecimento está relacionada ao equilíbrio, este é responsável por manter as 

atividades motoras estáveis, estas controlam o corpo na presença de perturbações 

estáticas ou dinâmicas (ROSA et. al., 2012). Diante disso, estudos apontam que a 

atividade física regular pode aprimorar o equilíbrio nos idosos. Atualmente o Método 

Pilates tem sido um dos mais utilizados para este objetivo (SIQUEIRA RODRIGUES 

et. al., 2009).  

Os exercícios do método Pilates envolvem contrações isométricas com ênfase no 

centro de força, denominado por Joseph Hubertus Pilates de PowerHouse, 



composto pelos músculos abdominais, glúteos e para vertebrais lombares, que são 

os responsáveis pelo equilíbrio estático e dinâmico do corpo. (ROSA et. al., 2012). 

3. OBJETIVO 

 

Analisar o efeito do método Pilates no equilíbrio da população idosa.  

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, nas plataformas, BIREME, Google 

Acadêmico e Scielo, totalizando 12 artigos encontrados, sendo 4 em inglês e 8 em 

português, com as palavras chaves: Idosos, Equilíbrio, Pilates, Envelhecimento e 

Controle Postural. Compreendendo o período de 2008 à 2014; Foram excluídos os 

artigos que não utilizavam o equilíbrio como principal objetivo para a pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O Método Pilates foi desenvolvido pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1880-

1967), durante a primeira Guerra Mundial. Devido Joseph apresentar grande 

fraqueza muscular por diversas enfermidades que teve no decorrer de sua vida, isso 

o levou a uma busca por exercícios diferentes dos que já existiam na época, criando 

então o Pilates. Suas técnicas foram baseadas na Yoga, Artes Marciais e na 

Meditação, com o princípio de obter um controle dos músculos do movimento. 

Pilates denominou sua técnica como Contrologia, um novo sistema de cultura física, 

com o propósito de recuperar e manter a saúde (ROSA et. al., 2012).  

O Pilates é baseado em princípios, para NASCIMENTO (2013) e RODRIGUES 

(2010) são eles seis: concentração, controle, centralização, fluidez de movimento, 

precisão e respiração, sempre adaptados às dificuldades do paciente respeitando 

suas limitações. Pode ser realizado com o uso de molas como recurso de resistência 

e/ou o próprio corpo. Com os exercícios do Método Pilates é possível conquistar 

benefícios como: fortalecimento muscular, flexibilidade, resistência e estabilização 

postural, auxiliando a manter a função do equilíbrio.  

A partir desses achados estudos vêm sendo feitos para concretizar todos esses 

efeitos do método Pilates, onde as pesquisas estão voltadas para o equilíbrio 



estático e/ou dinâmico, com ênfase no Pilates ou comparando o mesmo com outro 

tipo de técnica, utilizando escalas ou testes para avaliar o equilíbrio antés a após 

treinamento. 

Foram utilizados nos artigos pesquisados os seguintes métodos para a avaliação do 

equilíbrio: Protocolo de Tinetti, Escala de POMA (Performance-Oriented Mobility 

Assesment), Four Square Step Test (FSST), Timed Up and Go (TUG) e MEDSP 300 

(Medical Sports Performance 300). 

Protocolo de Tinetti avalia em duas etapas, o equilíbrio e a marcha pelo 

desempenho, todas as atividades propostas no protocolo são pontuadas de 0 a 2, 

onde 0 significa a incapacidade de realizar a tarefa, 1 realiza a tarefa com algum 

auxílio ou adaptação e 2 realiza a tarefa sem nenhuma intercorrência e completa 

(RODRIGUES et.al., 2010; ROSA et. al., 2012). 

O Four Square Step Test (FSST) mede a velocidade do passo rápido em quatro 

direções, frente, trás e ambos os lados. (BIRD M-L, 2012). 

Timed Up and Go (TUG) avalia a mobilidade do indivíduo, utiliza-se uma cadeira, 

cronômetro, fita métrica e uma ficha para anotar os resultados. O teste é 

cronometrado em segundos, avaliando o tempo gasto por um idoso para levantar de 

uma cadeira, andar uma distância de três metros, dar a volta, caminhar de volta em 

direção a cadeira e sentar. (GUIMARÃES, L. H. C. T. et. al., 2004). 

MEDSP300 (Medical Sports Performance 300) é uma plataforma circular, livre para 

movimentos ântero-posterior e médio-lateral simultaneamente, o individuo precisa 

manter uma postura ereta e instável sobre a plataforma. É útil por ser de baixo custo 

e portátil. (BABAYIGIT-IREZ et. al., 2011). 

BIRD M-L et. al., (2012) realizaram um estudo controlado randomizado, investigando 

o equilíbrio estático e dinâmico em idosas após o treinamento com Pilates, durante 

16 semanas, com 27 participantes, acima de 60 anos, divididas em dois grupos: 

Intervenção e Controle, onde o grupo controle não recebeu intervenção. Após 6 

semanas os grupos foram trocados, quem era do grupo Intervenção foi para o grupo 

Controle e vice versa. A intervenção com Pilates ocorreu 2 vezes por semana, com 

duração de 60 minutos, contendo exercícios em pé e em solo, seguidos de circuitos 

baseados no método. Para avaliar o equilíbrio foram utilizados os testes de FSST e 



TUG, ao final do programa de tratamento foram identificadas mudanças 

significativas em relação ao equilíbrio estático e dinâmico. 

SIQUEIRA RODRIGUES et. al. (2009) propuseram assim como BIRD M-L et. al., 

(2012) um estudo para avaliar o equilíbrio das idosas após o treinamento com 

método Pilates, porém avaliando apenas o equilíbrio estático. Para essa avaliação 

foi utilizada o Protocolo de Tinetti. O treinamento contou com 52 participantes com 

média de 66 anos e que fossem sedentárias. A primeira etapa foi de avaliação e 

após, as idosas foram divididas em dois grupos: controle (n=25) e Pilates (n=27), o 

grupo controle sofreu intervenção, enquanto o grupo Pilates realizou o treinamento 

durante 8 semanas, sendo 2 vezes por semana com duração de 60 minutos cada 

sessão. Essas sessões foram divididas em 4 etapas: 1- Alongamento Global por 10 

minutos; 2 - Condicionamento Geral por 40 minutos; 3 e 4 - Alongamento localizado 

seguido por relaxamento de 10 minutos. Após a intervenção houve nova avaliação, 

onde constatou-se que as idosas apresentaram melhora no equilíbrio estático e 

dinâmico. Os autores atribuíram essa melhora as conquistas no aumento dos 

estímulos de propriocepção, fortalecimento muscular, controle e correção de 

postura, ou seja, os princípios do Pilates. 

BABAYIGIT-IREZ et. al. (2011) promoveu um estudo integrando o método Pilates 

em um programa de exercícios para mulheres com o objetivo de reduzir quedas. 

Participaram do programa, 60 idosas voluntárias que viviam em uma casa de 

repouso, eram saudáveis, porém não praticavam mais do que 60 minutos de 

atividade física por dia, o que as tornavam relativamente sedentárias, todas tinham 

mais de 65 anos. O programa durou 12 semanas, 3 vezes por semana, com duração 

de 60 minutos cada sessão, assim como BIRD et. al., também propuseram, este 

estudo foi dividido em dois grupos: Controle (n=30) e Experimental (n=30), no 

entanto BIRD et. al., (2012) realizaram a troca dos grupos, BABAYIGIT-IREZ et. al., 

(2011) optou por manter o grupo controle sem treinamento e orientou que não 

praticassem exercícios ou alterassem os já praticados no período dessas 12 

semanas, o grupo Experimental foi submetido às técnicas do método Pilates. O 

treinamento foi dividido em 3 etapas: 1. Exercícios na Esteira. 2. Exercícios de 

Resistência com o uso de Thera-Band e 3. Exercícios para iniciantes com a bola de 

Pilates. Durante todo o período de treinamento foram monitoradas as quedas das 

participantes e avaliou-se o equilíbrio pela plataforma de medição MEDSP300. No 



resultado foi constatada uma melhora no equilíbrio dinâmico das participantes do 

grupo Experimental. 

Já HYUN et. al. (2014) preferiram pesquisar o efeito do método Pilates em solo 

(base estável) e em uma base instável de apoio, para idosas com 65 anos ou mais, 

com o objetivo de promover a estabilização de tronco para ganho de equilíbrio. A 

pesquisa contou com 40 mulheres, residentes na Coréia do Sul, que não houvessem 

sofrido nenhuma queda recente, nem que fossem portadoras de alguma doença que 

prejudicasse o treinamento. Para isso foram divididas em dois grupos: PME 

(Exercício de Pilates em Solo) e USSE (Exercícios em uma Superfície de Suporte 

Instável), a intervenção ocorreu em 12 semanas, 3 vezes por semana, com duração 

de 40 minutos por sessão. Foi avaliado o equilíbrio estático e dinâmico (pelo TUG) e 

a velocidade de oscilação do pé. Ao final das 12 semanas foi observado 

principalmente que o grupo PME teve uma maior diminuição na velocidade de 

oscilação. Ambos os grupos sofreram efeitos positivos sobre o equilíbrio estático e 

dinâmico, no entanto o método em solo foi considerado mais seguro do que o em 

base instável. 

ROSA, et. al., (2012) realizaram um estudo com a participação de 5 mulheres e 2 

homens todos com 60 anos ou mais. Nesse estudo avaliaram o equilíbrio através do 

Protocolo de Tinetti. A intervenção ocorreu 2 vezes por semana, durante 4 semanas 

com sessões individuais de 60 minutos em solo e em aparelhos. Ao término das 4 

semanas os integrantes passaram por uma reavaliação e percebeu-se que o Método 

Pilates promoveu melhorias no equilíbrio desse grupo, reduzindo assim o número de 

quedas. 

NASCIMENTO et. al. (2013) realizaram um estudo sendo a primeira etapa deste, um 

questionário como triagem, a segunda etapa foi de avaliação postural contendo 

testes de força, flexibilidade e equilíbrio. Houve uma divisão em grupos: A com 

participantes entre 60 e 69 anos e B acima dos 70 anos, totalizando 70 idosos. Foi 

realizado o treinamento durante 1 ano, 2 vezes por semana, por 60 minutos cada 

sessão, O grupo A passou por 15 exercícios de fácil execução do método Pilates, no 

sentido de fortalecimento dos músculos estabilizadores de tronco e quadril e o grupo 

B realizou os mesmos exercícios de forma adaptada associados à massagem e 

relaxamento. O resultado, assim como dos outros autores, promoveu melhora no 



equilíbrio, na flexibilidade, alongamento e força muscular, aprimorando o equilíbrio e 

indicando que o método Pilates incrementa as aptidões motoras.  

Diferente de todos os outros autores mencionados, PESTANA et. al. (2013), 

realizaram um estudo onde comparou os exercícios baseados no Pilates solo e os 

exercícios resistidos, sobre a marcha e o equilíbrio, seu objetivo foi verificar se o 

Pilates melhoraria a marcha e o equilíbrio da mesma forma que o exercício resistido. 

Para a realização os participantes foram divididos em grupos: Pilates (n=24) e 

exercício resistido (n=22), ambos com idosos entre 60 e 85 anos. A intervenção 

durou de 5 meses e para avaliar o equilíbrio postural e a marcha foi utilizada a 

Escala de POMA. O protocolo de exercício resistido foi dividido em 4 etapas 

progressivas: com peso e sem peso, com halteres e tornozeleiras e com 

sustentação. O protocolo de Pilates solo, também foi dividido em 4 etapas: dos 

princípios básicos, em diferentes decúbitos e com auxílio de equipamentos. No final 

do estudo os autores identificaram que ambos os protocolos obtiveram efeito 

positivo, pois o objetivo principal foi o ganho de força muscular, para melhorar a 

marcha e o equilíbrio. Como diferencial neste artigo revisado foi dada como opção 

do uso desse tipo de terapia no nível de Atenção Primária, para que a população 

idosa mantenha sua autonomia e evitando dessa forma o declínio funcional. 

6. RESULTADOS 

 

Analisando todos os artigos pesquisados, notamos que a maioria seguiu um 

protocolo de tempo básico, 2 vezes por semana com sessões de 60 minutos cada, 

além disso, o Método Pilates provou ser eficaz para essa população, pois houve 

melhora no equilíbrio estático e dinâmico. Alguns estudos mostraram que essa 

melhora do equilíbrio foi proporcionada pelo ganho de força muscular, flexibilidade, 

resistência, aumento dos estímulos proprioceptivos e controle e correção da postura. 

Outros dois estudos analisaram além do equilíbrio, a marcha e as quedas, e 

novamente o uso do método foi positivo para melhorar equilíbrio e 

consequentemente reduziu as quedas e melhorou a marcha das pessoas idosas. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nesta revisão de literatura, analisamos os efeitos do Método Pilates na 

melhora do equilíbrio de pessoas idosas. O método Pilates pode trazer benefícios 

para a "terceira idade", é possível sua utilização para melhora da funcionalidade do 

idoso, assim sendo uma forma de prevenção de quedas, melhorando a qualidade de 

vida e os deixando mais independentes. 

Devem-se levar em conta as limitações individuais e a intervenção deve sempre ser 

executada e supervisionada por profissionais habilitados, dando o suporte 

necessário a segurança dos participantes do programa de tratamento.  
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