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RESUMO

A  Influência  do  Método  Pilates  na  Prevenção  de  Quedas  em  Idosos:  Revisão  de 
Literatura
Ricardo Gonçalves Lealdino, Rafaela Noleto dos Santos.

Introdução:  A cada ano, o  Sistema Único de Saúde (SUS) tem gastos  crescentes  com o  
tratamento de problemas decorrentes de quedas. Seu custo social é imenso e torna-se maior  
quando o idoso tem diminuição da autonomia e da independência ou passa a necessitar de  
institucionalização. O Pilates pode ser inserido como uma das diversas ferramentas para  
promover a melhora da consciência corporal na velhice e necessita ser melhor estudado na  
prevenção de quedas em idosos.  Objetivo: Evidenciar a influência do Método Pilates como  
forma de prevenir  as  quedas em idosos  através  de informações  científicas.  Metodologia: 
Trata-se de um estudo de revisão de literatura, com base em artigos científicos encontrados  
nas bases de dados Pubmed, Scielo, Bireme, Lilacs, Google Scholar e Portal de Periódico  
Capes, realizado no ano de 2016, com publicações de 1999 à 2014, utilizando referências  
nos  idiomas  inglês  e  português.  Resultados: O  posicionamento  oficial  da  Sociedade  
Brasileira de Medicina do Esporte e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é  
de  que  um  programa  de  atividade  física  para  a  população  idosa,  deve  incluir  
condicionamento  cardiorrespiratório,  endurance  e  força  muscular,  priorizando  a  
maximização  do  contato  social,  reduzindo  a  ansiedade  e  a  depressão  que  muitas  vezes  
acometem o idoso. Neste sentido, a prática do Pilates pode oferecer benefícios de ordem  
fisiológica  ao  sistema  locomotor  e  à  sociabilização,  adicionando  efeitos  positivos  ao  
equilíbrio estático dos idosos, funcionando como uma ferramenta importante para a redução  
do risco de quedas,  comuns no processo de envelhecimento. Considerações Finais: Esse  
método  aplicado  de  acordo  com  seus  princípios  apresenta  diversos  benefícios  para  a  
população idosa como: melhora da postura, flexibilidade, fortalecimento, equilíbrio estático  
e dinâmico proporcionando assim a diminuição dos riscos de quedas.

Palavras-chave: Idoso, Pilates, equilíbrio, quedas e envelhecimento
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ABSTRACT

The Influence of Pilates Method in the Falling Prevention of the Elderly: Literature 
Review
Ricardo Gonçalves Lealdino, Rafaela Noleto dos Santos.

Introducion: Every year the Public Health System of Brazil (SUS) has increasing expenses in  
the treatments of problems caused by falls. Its social cost is huge and becomes higher when  
the  elderly  has  a  reduction  in  his/her  autonomy  an  independence,  or  need  to  use  the  
institutionalization. Pilates can be placed as one of many tools to promote the improving of  
the body conscience in the old age and it needs to be studied in the falling prevention of the  
elderly. Objective: To evidence the influence of the Pilates Method as a way to prevent falling  
in the elderly through scientific information. Methodology:  This study is a literature review  
with  basis  in  scientific  articles  found  in  the  databases.  Pubmed,  Scielo,  Bireme,  Lilacs,  
Google Scholar  and Portal  de Periódicos  from Capes,  performed in 2016 and published  
between 1999 – 2014, using references in English and Portuguese languages.  Results: The 
official  positioning of  the Brazilian Sports Medicine  Society  and, Brazilian Geriatric and  
Gerontology Society, a program of physical activity to the old age population, must include  
the  cardiorespiratory  fitness,  endurance  and  the  muscular  power,  prioritizing  the  
maximization of the social contact, reducing the anxiety and depression that constant occurs  
in elderlies. In this regard, the practice of Pilates can offer the physiological benefits to the  
locomotor system and to the socialization of the person, adding the positive effects  to the  
static equilibrium of the elderly, working as an important tool to the reduction of the falling  
risk, common in the ageing process. Final Considerations: This method applied according to  
its principles present several benefits to the elderly population such as: improvement of the  
body posture, flexibility, strengthening, static and dynamic equilibrium, thus, promoting the  
reduction in the falling risks.

Keywords: Elderly, Pilates, equilibrium, fallings and ageing

1 – INTRODUÇÃO

A população idosa brasileira cresce de forma significativa. A quantidade de brasileiros 

com 60 anos ou mais, saltou de 15,5 milhões em 2001 para 23,5 milhões em 2011, com isso 

os idosos passaram a representar 12,1% da população total no país1.

Segundo o Ministério da Saúde2 cerca de 30% dos idosos caem por ano. Esta taxa 

aumenta para 40% entre  idosos acima de 80 anos e 50% entre idosos institucionalizados. 

Mulheres tendem a cair mais que homens até os 75 anos. A partir desta idade as taxas se 

igualam entre os gêneros. Sendo que, entre os que caem aproximadamente 2,5% necessitam 

de hospitalização, e destes, somente metade sobreviverá após um ano2. 

A cada ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem gastos crescentes com o tratamento 

de problemas decorrentes das quedas3. Seu custo social é imenso e torna-se maior quando o 
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idoso  tem  diminuição  da  autonomia  e  da  independência  ou  passa  a  necessitar  de 

institucionalização4.

No  que  diz  respeito  aos  idosos  brasileiros,  estudos  epidemiológicos  realizados 

mostraram que 30 a 40% deles são acometidos por quedas todos os anos, dos quais 12,1% 

sofreram fratura por consequência. À medida que a idade avança o quadro torna-se ainda mais 

preocupante, estima-se que no Brasil, por ano, 10% do total de idosos tornam-se dependentes 

em uma ou mais atividades diárias5,6.

Neste  sentido,  cresce  a  importância  de  que  o  profissional  promovedor  de  saúde 

conheça o processo do envelhecimento (fenômenos biológicos, psicológicos e sociais) e tenha 

visão e atuação prevencionista, no combate às quedas, sendo necessária a participação dos 

idosos nos programas educativos e na prática regular de exercícios físicos, nas mudanças no 

ambiente e orientações sobre os perigos. Para isso, é preciso eliminar ou minimizar as causas 

de  quedas,  restabelecer  a  segurança  e  a  auto-estima,  promover  a  reeducação  funcional, 

aumentar a força muscular, o equilíbrio, a coordenação e a propriocepção, melhorar a marcha 

(se necessário, com o uso de acessórios) e inserir exercícios de transferência de peso7.

Conjectura-se que a prática do Método Pilates, como atividade física, seja capaz de 

oferecer  reforço  para  os  componentes  musculares  básicos,  como  força,  flexibilidade  e 

resistência8,9,10. Além disso, destaca-se a constante promoção de estímulos proprioceptivos que 

o praticante deve receber,  através dos estudos,  ao respeitar  princípios  como concentração, 

precisão e controle11.  Estas variáveis são associadas à manutenção do equilibro12,  fato que 

pode justificar a escolha do Método para esta pesquisa.

Mediante o exposto, o presente estudo tem por objetivo evidenciar a  influência do 

Método Pilates como forma de prevenir  as quedas em idosos. Portanto, os conhecimentos 

gerados poderão servir de base para oferecer melhora da mobilidade física do sujeito idoso, 

interferindo  positivamente  em  sua  forma  de  executar  ações  motoras  e  diminuindo, 

conseqüentemente, o número de quedas.

1.1 – O MÉTODO PILATES

Joseph Humbertus Pilates nasceu na Alemanha em 1880. Era uma criança doente que 

sofria de asma, raquitismo e febre reumática. Sua determinação em se tornar fisicamente mais 

forte o levou a estudar várias formas diferentes de movimentos durante toda sua vida13.
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Desde cedo ele decidiu contrariar a sua forma debilitada, buscando uma solução para 

vencer seus problemas. Preocupou-se em trabalhar tanto o seu condicionamento físico que aos 

14 anos  já posava para quadros de anatomia. Na adolescência tornou-se ginasta, esquiador, 

mergulhador, boxeador e artista de circo. Em 1912, se mudou para a Inglaterra, dois anos an-

tes da Primeira Guerra Mundial14,15. 

No decorrer da Primeira Guerra Mundial, por ser considerado um “inimigo estrangei-

ro”, Joseph Pilates foi preso em um campo de concentração. Lá treinou os refugiados com os 

exercícios de cultura física que havia criado. Iniciou o uso das molas nas camas dos hospitais, 

desenvolvendo um sistema que o inspirou, posteriormente, na criação dos seus equipamentos 

e do seu método16,17.

Sua técnica foi reconhecida quando nenhum dos internos daquele campo sucumbiu a 

uma epidemia de gripe (influenza) que vitimou outras pessoas de outros campos18.

Sem serem repetitivos ou extenuantes, os exercícios que ele propunha se adequavam 

às necessidades de cada um19.

Após a guerra, Joseph retornou para a Alemanha, aperfeiçoando seu método com a 

Força Policial de Hamburgo. Posteriormente, acabou se estabelecendo nos Estados Unidos, na 

cidade de Nova Iorque, abrindo um estúdio no mesmo edifício do New York City Ballet. O seu 

método começou a ser praticado por importantes bailarinos que apresentavam lesões e eram 

recuperados. Logo, a técnica ganhou adeptos e se espalhou por todo o mundo20.

Pilates denominava seu método de Contrologia ou Arte do Controle, que é a capacida-

de que o ser humano tem de se mover com conhecimento e domínio do próprio físico, apre-

sentando uma completa coordenação do corpo, mente e espírito, utilizando princípios especí-

ficos para promover a integração entre eles, que são a concentração, centro de força (power 

house), fluidez, precisão, respiração e controle dos movimentos21.

Baseando-se em princípios da cultura oriental,  sobretudo relacionados às noções de 

concentração, equilíbrio, percepção, controle corporal e flexibilidade, e da cultura ocidental, 

destacando a ênfase relativa à força e ao tônus muscular, o Pilates provoca a tentativa do con-

trole mais conscientemente possível dos músculos envolvidos nos movimentos22.

A proposta de Joseph Pilates proporciona um amplo benefício para o corpo humano, 

estimulando a circulação, melhorando a flexibilidade, a amplitude de movimento, ou seja, a 

postura e o condicionamento do corpo (físico e mental) em geral23.

Ainda quanto aos equipamentos desenvolvidos por Joseph, com o passar do tempo 

eles se aperfeiçoaram. Nos dias de hoje, são dotados de um mecanismo de molas e roldanas 

que  colocam  uma  maior  resistência  ou  facilitam  a  execução  de  movimentos  e  simulam 
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situações rotineiras da atividade física24. Possuem duas características chaves que possibilitam 

o desenvolvimento de uma infinita variedade de exercícios, que são: opções de altura e de 

localização  para  o  posicionamento  das  molas  e  utilização  de  molas  com  diferentes 

coeficientes de deformação, classificadas pelas suas cores, conforme o nível de resistência 

oferecida  por  elas25,  ofertando  diferentes  graus  de  dificuldade  e  alcançando  a  posição  de 

máximo esforço e eficiência muscular para determinado exercício24.

Os exercícios do método são, na sua maioria, executados na posição deitada, havendo 

diminuição dos impactos nas articulações de sustentação do corpo na posição ortostática e, 

principalmente, na coluna vertebral, permitindo recuperação das estruturas musculares, articu-

lares e ligamentares particularmente da região sacrolombar26,27.

A proposta do método Pilates pode ser de melhoria na qualidade de vida dos seus 

praticantes, através de uma condição otimizada de uma nova postura, desenvolvendo maior 

mobilidade, equilíbrio e agilidade, embasando-se numa tonificação muscular e em um ganho 

de flexibilidade e elasticidade, atingidas através dos seus exercícios específicos. Contudo, a 

comprovação  dos  efeitos  reais  para  os  praticantes  deste  método  se  faz  relevante,  se 

considerarmos toda a importância da atividade física no cotidiano do idoso que necessita de 

um planejamento específico para essas atividades e de profissionais qualificados.

1.2 – ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO 

O envelhecimento consiste na degeneração progressiva dos sistemas corporais, o que 

afeta a capacidade de funcionamento do corpo28,29. Além dos fatores biológicos, a redução do 

desempenho funcional pode estar associada ao sedentarismo, ao tabagismo e à alimentação 

inadequada30. Esses fatores contribuem significativamente para a perda de força, flexibilidade, 

resistência e capacidade cardiorrespiratória, que por sua vez causam prejuízo no desempenho 

motor, repercutindo negativamente na autonomia funcional de idosos31.

Ainda,  dentro  de  uma  abordagem  de  desempenho  funcional,  a  Classificação 

Internacional de Funcionalidade e Incapacidade (CIF), descreve o equilíbrio como uma das 

várias funções do corpo humano e que compreende a interação de três sistemas perceptivos: o 

vestibular, o proprioceptivo e o visual32.

Com o envelhecimento estes sistemas são afetados e várias etapas do controle postural 

podem ser suprimidas, diminuindo a capacidade compensatória do sistema, e levando o idoso 

a um aumento de instabilidade postural. Neste contexto surge outro fator de grande relevância 
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epidemiológica, econômica e social que são as quedas, principalmente em idosos a partir de 

65 anos33.

Nota-se também que com o envelhecimento a dinâmica do aparelho locomotor sofre 

alterações como uma redução na amplitude dos movimentos, tendendo a modificar a marcha 

com passos mais curtos e lentos com tendência a arrastar os pés. A amplitude de movimento 

dos braços também diminui, tendendo a ficar mais próxima do corpo. A base de sustentação 

se amplia e o centro de gravidade corporal tende a se adiantar, em busca de maior equilíbrio2. 

Quanto  a  algumas  alterações  anatômicas,  com  o  envelhecimento  ocorrem 

modificações  típicas  na composição do corpo, com tendência a ganho de peso devido ao 

aumento de tecido adiposo e perda de massa. A distribuição do tecido adiposo ocorre de 

forma típica, principalmente na região central, tendendo a maior acúmulo no tronco e menor 

nos membros. Ocorre também redução da quantidade de água corporal, entre 13 e 15%. A 

perda de densidade óssea ocorre mais acentuadamente nas mulheres, sobretudo na fase pós-

menopausa, podendo acarretar osteoporose, com maior prevalência nas de etnia branca em 

relação às de etnia negra34.

Wilmore  e  Costill35 afirmam que o  processo de  envelhecimento  traz  alterações  da 

força, portanto a força máxima de uma pessoa, geralmente bem acima das demandas diárias 

no início da vida, diminui de forma constante com o envelhecimento. 

Até 2025, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil será o sexto país 

do mundo em número de idosos36. Considerando que o segmento etário acima dos 60 anos é o 

que  está  em maior  expansão,  questões  biológicas,  psicológicas  e  sociais  sobre  a  velhice 

passam a ser foco de mais estudos e pesquisas37.

Mesmo fazendo parte do ciclo da vida humana, não apenas a constituição genética 

influencia este processo biológico de envelhecimento, mas, também, o estilo de vida nas fases 

anteriores, como se viveu e como se enfrentou as situações ao longo dos anos; quanto melhor 

se vive durante a juventude e idade adulta, mais chances há de viver uma velhice com maior 

capacidade funcional e melhor saúde38.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo evidenciar a influência do Método 

Pilates como forma de prevenir as quedas em idosos através de informações científicas.

2 – MATERAIS E MÉTODOS
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O método utilizado no presente estudo foi revisão de literatura, com base em artigos 

científicos encontrados nas bases de dados Pubmed, Scielo, Bireme, Lilacs, Google Scholar e 

Portal de Periódico Capes.

Foram utilizados textos tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa e foram 

utilizadas as seguintes palavras chaves: idoso, Pilates, equilíbrio, quedas, envelhecimento e 

seus  respectivos  correspondentes  na  língua  inglesa.  Foram  selecionadas  publicações  no 

período entre 1999 à 2014.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  posicionamento  oficial  da  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  do  Esporte  e  da 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é de que um programa de atividade física 

para a população idosa deve incluir condicionamento cardiorrespiratório,  endurance e força 

muscular, priorizando a maximização do contato social, reduzindo a ansiedade e a depressão 

que muitas vezes acometem o idoso39.

A  prática  do  Pilates  pode  oferecer  benefícios  de  ordem  fisiológica  ao  sistema 

locomotor e à sociabilização, adicionando efeitos positivos ao equilíbrio estático dos idosos, 

funcionando como uma ferramenta importante para a redução do risco de quedas, comuns no 

processo de envelhecimento40. 

Aprofundando nesta tese, o Protocolo de Tinetti é um sistema de avaliação em duas 

etapas que aborda o equilíbrio e a marcha, sendo todas as atividades propostas pontuadas de 0 

a 2, no qual 0 significa a incapacidade de realizar a tarefa, 1 a realização da tarefa com algum 

auxílio ou adaptação e 2 realização da tarefa completa e sem nenhuma intercorrência41,42.

Através desse protocolo, Rosa et al42 avaliaram o equilíbrio em 7 idosos, sendo 5 mu-

lheres e 2 homens todos com 60 anos ou mais. Foi feita uma intervenção com aulas de Pilates 

que ocorreram 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 reavalia-

ção e percebeu-se que o método promoveu melhorias no equilíbrio, reduzindo assim o número 

de quedas.

Em outro estudo controlado randomizado,  Siqueira Rodrigues  et al40 propuseram um 

estudo para avaliar o equilíbrio das idosas após o treinamento com método Pilates, porém ava-

liando apenas o equilíbrio estático. Para essa avaliação foi utilizada mais uma vez o Protocolo 

de Tinetti. O treinamento contou com 52 participantes com média de 66 anos e que fossem se-



8

dentárias. Após a 1ª etapa de avaliação, as idosas foram divididas em dois grupos: controle 

(n=25) e Pilates (n=27), o grupo controle sofreu intervenção, enquanto o grupo Pilates reali-

zou 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 minu-

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

relaxamento de 10 minutos. Após a intervenção houve nova avaliação, na qual constatou-se 

que o grupo de idosas que praticaram o Pilates  apresentaram melhora no equilíbrio estático e 

também dinâmico. Os autores atribuíram essa melhora às conquistas no aumento dos estímu-

los de propriocepção, fortalecimento muscular, controle e correção de postura, ou seja, os 

princípios do Método Pilates. 

Um tronco forte e estável pode contribuir para a utilização mais eficiente dos membros 

superiores e inferiores e, assim, melhorar o equilíbrio e o desempenho funcional de idosos43. 

Esse aumento de força dos músculos do centro do corpo pode ser observado no estudo de 

Kloubec44 que verificou melhora estatisticamente significativa na resistência da musculatura 

abdominal  de  25  participantes  submetidas  a  exercícios  de  Pilates,  por  um período  de 12 

semanas, 2 vezes por semana. 

Pinheiro et al45 também verificaram aumento da estabilidade do tronco de 13 idosas, 

por  meio  do  incremento  significativo  da  força  muscular  e  atividade  eletromiográfica  dos 

músculos paravertebrais lombares e da contração do músculo transverso do abdômen após 12 

sessões do método. Além de uma melhora significativa no desempenho dos testes funcionais 

que estão relacionados, principalmente, com o equilíbrio dinâmico. 

O protocolo de exercício para o método Pilates utiliza-se de vários movimentos que 

exigem o desafio do equilíbrio. De acordo com Sherrington et al46 exercícios de prevenção de 

queda devem proporcionar desafio moderado ou alto para equilibrar.

Para justificar a melhora do equilíbrio da afirmativa acima, pode-se também, analisar o 

estudo de Kaesler  et al47 que examinou a eficácia de um novo programa de exercícios com 

inspiração no Método Pilates projetado especificamente para melhorar o equilíbrio na posição 

vertical, que se refere à estabilidade postural, em pessoas idosas. Os participantes deste estudo 

piloto foram 8 idosos, sendo 4 do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idade entre 66 à 

71 anos. O Método Pilates foi realizado 2 vezes por semana, durante 8 semanas e a avaliação 

foi feita antes e após a intervenção. 

As avaliações consistiam no teste de oscilação postural, uma plataforma equipada com 

medidores de tensão dos membros inferiores, medindo o grau de funcionalidade global do 

equilíbrio estático; no Timed Up and Go (TUG), teste cronometrado em segundos, avaliando 
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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; no Sit-to-stand, teste no qual o 

idoso senta e  levanta o máximo de repetições  que puder,  cronometrando ao longo de 30 

segundos  e  um  teste  de  equilíbrio  de  quatro  estágios. Sete  pacientes  completaram  a 

intervenção. Houve melhorias significativas em alguns dos componentes de oscilação estática 

e dinâmica postural, bem como no TUG47. 

Estes resultados sugerem que um programa de treinamento de equilíbrio de exercícios 

inspirados no Pilates de curta duração pode ser realizado com segurança em idosos saudáveis 

e que pode levar a melhoria da estabilidade postural e reduzir o risco de quedas47. 

Corroborando, ainda, com os estudos dos autores do parágrafo anterior e de forma 

mais minunciosa,  os estudos de Hall  et al48 e Johnson  et al49 mostraram que a prática do 

Pilates  também  pode  promover  aprimoramento  do  equilíbrio  dinâmico  de  idosos,  pelo 

fortalecimento dos músculos do centro de força, especialmente dos estabilizadores profundos 

(multífido e transverso do abdome), que proporcionam estabilidade posterior para a coluna 

vertebral,  contrapondo-se  à  ação da  gravidade,  gerando resistência  para  a  manutenção  da 

posição ortostática, tendo também importância na flexão e extensão de tronco47.

No estudo de Rodrigues et al40, foi demonstrado que sessões de Pilates de 60 minutos, 

2 vezes na semana, realizado durante 8 semanas melhoram o equilíbrio estático, funcionando 

como uma ferramenta importante para a redução do risco de quedas, comuns no processo de 

envelhecimento. O treinamento foi composto por 10 exercícios por sessão, usando Reformer,  

Cadillac e solo com Bola Suíça. 

Hyun et al50  avaliaram 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 esta-

bilização de tronco para ganho de equilíbrio. Tal estudo contou com 40 mulheres, residentes 

na Coréia do Sul, que não tivessem sofrido nenhuma queda recente, nem fossem portadoras 

de nenhuma doença que prejudicasse o treinamento. Para isso foram divididas em dois gru-

pos: 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 mi-

nutos por sessão. A avaliação feita foi da velocidade de oscilação do pé e do equilíbrio estáti-

co e dinâmico através do teste Timed Up and Go (TUG). Ao final das 12 semanas foi observa-

do 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.
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Em  outra  forma  de  análise,  o  método  Pilates  funcionando  como  uma  ferramenta 

importante para a redução do risco de quedas, constatou-se seus efeitos em outra pesquisa no 

alinhamento postural de cinco indivíduos com idade entre 50 e 66 anos. Foram 36 aulas com 1 

hora de duração realizadas  3 vezes  por semana.  Ao final  do trabalho,  observou-se que o 

alinhamento postural de várias partes do corpo apresentou uma ligeira melhora e as constantes 

dores apresentaram uma diminuição considerável51.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu considerar que o método Pilates pode se tornar um grande aliado 

numa relação benéfica nas condições de saúde da população idosa e assim contribuir para 

uma menor incidência de quedas nesta população.

De  acordo  com  os  estudos  apresentados  os  benefícios  do  método  Pilates 

compreendem: ganho de flexibilidade, força muscular, consciência corporal e principalmente, 

a melhora do equilíbrio estático e dinâmico, entre outros.

Como o método Pilates ainda é uma técnica relativamente nova, há grande carência 

em material literário, sobretudo, quando se quer fazer um paralelo do método com benefícios 

comprovados cientificamente em relação à melhora dos benefícios já citados ao público idoso. 

Os estudos aqui apresentados para compor este artigo, foram úteis, fornecendo subsí-

dios de possíveis benefícios da prática regular do método no cotidiano do praticante idoso, 

tornando-se mais uma ferramenta importante para a redução do risco de quedas, comuns no 

processo de envelhecimento.

Entretanto, ainda existem poucas publicações científicas que evidenciem com alta qua-

lidade metodológica a eficácia dos exercícios do Método Pilates numa população idosa brasi-

leira tão crescente, o que demonstra uma literatura restrita a outras faixas etárias. O que torna 

necessário outros estudos que privilegiem as características do Envelhecimento Humano e to-

das as possibilidades de pesquisa que o Método Pilates abrange, inclusive em estudos interdis-

ciplinares, tanto de caráter qualitativos e/ou quantitativos.
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