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RESUMO 
Introdução: O exercício físico tem sido associado como fator importante na independência 
funcional e na melhora da qualidade de vida. O envelhecimento trás de forma natural a 
diminuição gradual da capacidade funcional, aumentando a dependência física, dificultando 
assim a sociabilização. O Método Pilates tem sido uma saída importante e eficiente tanto no 
tratamento quanto na prevenção de causas associadas ao envelhecimento. Objetivo: 
Verificar dados da literatura, as causas que contribuem para uma melhor Qualidade de Vida 
nos Idosos, como o Pilates está associado e quais fatores são determinantes para um 
Envelhecimento Ativo. Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática de artigos e estudos, 
randomizados ou não, publicados entre os anos 2005 a 2017. Resultados/Considerações 
Finais: O Método Pilates tem se mostrado eficaz na manutenção e melhora da qualidade de 
vida de idosos, contribuindo para a realização das atividades de vida diária. Para a maioria 
dos idosos, qualidade de vida resume-se em independência funcional. Não necessariamente 
uma vida com ausência de dor e doenças, mas uma vida onde se consegue realizar os 
afazeres básicos do dia-a-dia com eficiência e segurança. 
Palavras-chave: saúde do idoso; qualidade de vida; envelhecimento ativo; exercício físico; 
método pilates.  

ABSTRACT 
Introduction: Physical activity has been associated as an important factor 

in improving functional independence and quality of life. Aging naturally leads to a gradual 
decrease in functional capacity, increasing physical dependence and making socialization 
more difficult. The Pilates Method has been an important and efficient way out both in the 

treatment and in the prevention of causes associated with aging. Aim:  To verify and 

analyze data from the literature, the causes that contribute to a better Quality of Life in the 
Elderly, like Pilates has contributed and which factors are determining for an Active Aging. 
Methodology: A systematic review of articles and studies, randomized or not, published 

between 2005 and 2017 was performed. Results/ Final considerations: The Pilates 

Method has been shown to be effective in maintaining and improving the quality of life of the 
elderly, contributing to daily life activities performance.Conclusion: For the majority of the 
elderly, quality of life boils down to functional independence. Not necessarily a life with 
absence of pain and illness, but a life where one can carry out the basic tasks of everyday 
life with efficiency and safety. 

Keywords: elderly health; quality of life, active aging; physical exercise; Pilates 
Method.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), a população idosa brasileira corresponde a 

7,4% da população total (há mais de 14 milhões de brasileiros acima dos 65 anos)1. 

A expectativa de vida de idosos de ambos os sexos na década de 40 era de 73,2 

anos. Já em 2016 aumentou para 82,3 anos.  

 Entrando no século XXI, o envelhecimento global repercute no aumento das 

demandas sociais e econômicas em todo mundo. Diante dessa inquestionável 

transformação demográfica, o idoso passa a ser o alvo principal dos programas de 

saúde e metas do governo para garantir uma sobrevida maior e uma melhor 

qualidade de vida2. 

O envelhecimento pode ser entendido como um processo dinâmico e 

progressivo, marcado por alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 

psicológicas. Essas modificações determinam a progressiva perda da capacidade de 

adaptação ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência 

de processos patológicos, podendo levar o indivíduo à morte3. 

A capacidade funcional pode ser definida como a manutenção da capacidade 

de realizar Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) e Atividades Instrumentais da 

Vida Diária (AIVD). Essas atividades são fatores importantes na gestão e nos 

cuidados com a própria saúde3. 

A diminuição da capacidade funcional, caracterizada por qualquer restrição 

para desempenhar uma atividade dentro dos padrões ideais do ser humano, é uma 

das consequências do processo de envelhecimento. Atividades como: alimentar-se, 

banhar-se e vestir-se são consideradas AVD’S (Atividades de Vida Diária); realizar 

compras, atender ao telefone e utilizar meios de transporte são consideradas AIVD’S 

(Atividades Instrumentais de Vida Diária)4. 

 A perda da capacidade funcional se dá por modificações anatômicas. São 

comuns, por exemplo, na coluna vertebral, onde a perda de massa óssea contribui 

para a rigidez da mesma, dificultando mobilidade, diminuindo lenta e 

progressivamente a massa muscular e reduzindo a estatura4. Fatores responsáveis 

pela aptidão física com a Capacidade Cardiorrespiratória, a força, a resistência 
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muscular, a flexibilidade e o equilíbrio começam a declinar a partir dos 50 anos, 

comprometendo tanto a saúde física quanto a mental5. 

O conceito de qualidade de vida é subjetivo, sendo definida de acordo com as 

carências, esperanças e possibilidades individuais de cada um e sujeita a 

transformações constantes. Para que o governo tome medidas e realize projetos 

visando a qualidade de vida, é imprescindível que se busque da população idosa o 

que é, para eles, qualidade de vida, tornando os resultados mais efetivos2.  

A Qualidade de Vida pode ser descrita como a percepção  do estado de 

saúde físico, psicológico e social nas atividades diárias, não sendo apenas 

relacionada com a ausência ou presença de morbidades. O principal fator que pode 

atingir negativamente a qualidade de vida nos idosos é a presença de dor, uma 

vez que ela é um fator limitante nas atividades diárias e na funcionalidade6. 

A dor em idosos está normalmente associada a desordens crônicas, sendo 

influenciada pelos altos níveis de inabilidade funcional e maior fragilidade corporal, 

acarretando perda da autonomia funcional. Dessa forma, a prática regular do 

exercício físico durante a terceira idade tem sido amplamente descrita como um 

importante fator analgésico, além de atuar no aumento ou na manutenção da 

flexibilidade e da densidade óssea, cuja perda é outro fator comum do 

envelhecimento6. 

Uma das doenças degenerativas que mais acometem homens e mulheres da 

terceira idade é a Osteoporose. Doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada 

por perda gradual da massa óssea, que enfraquece os ossos por deterioração da 

microarquitetura tecidual óssea, tornando-os mais frágeis e suscetíveis a fraturas7. A 

perda da independência funcional, decorrente da incapacidade de deambular, é a 

principal consequência da fratura de quadril, seja por limitação funcional ou por 

medo de quedas. A inatividade física leva à piora da osteoporose e aumenta ainda 

mais os riscos de quedas e novas fraturas7. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 1/3 das mulheres brancas 

acima de 65 anos são portadoras da osteoporose. Apesar de ser uma doença 

predominante em mulheres, ela também atinge os homens, estimando-se que cerca 

de 1/5 dos homens brancos acima de 60 anos têm 25% de chance de adquirir uma 

fratura osteoporótica7. 

O SUS (Sistema Único de Saúde) registra a cada ano mais de R$ 51 milhões 
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com o tratamento de fraturas decorrentes de queda e R$ 24,77 milhões com 

medicamentos para tratamento da osteoporose, doença caracterizada pela 

fragilidade dos ossos que atinge principalmente mulheres na pós–menopausa8. 

A CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) 

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 visual. 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 postural9.  

Estudos recentes vêm propondo o Pilates no tratamento e prevenção de 

doenças psicossomáticas, como a Fibromialgia. Num destes estudos realizado em 

2009, trás que os principais princípios do Pilates, como: a Contrologia (mente, corpo 

e espírito trabalhando em equilíbrio); conscientização corporal dando ao individuo 

poder sobre seu corpo, e exercícios respiratórios, proporcionam ao paciente uma 

sensação de calma, além de poder melhorar a oxigenação cerebral10. 

O Método Pilates foi criado por Joseph Hubertus Pilates, um alemão que na 

sua infância sofreu com seu estado de saúde frágil, quando apresentou asma, 

raquitismo e febre reumática. Especializou-se na sua mocidade em anatomia, 

fisiologia, cultura física, mergulho, esqui e ginástica. Aos 32 anos, mudou-se para 

Inglaterra em 1912. Porém, quando culminou a I Guerra Mundial, foi mandado para 

um campo de batalha junto com outros alemães considerados “inimigos”11. 

Neste campo, implantou métodos de condicionamento físico e exercícios 

realizados em solo para seus colegas. Foi ganhando notoriedade quando foi 

constatado que nenhum dos internos daquele campo havia sido acometido pela 

epidemia de gripe, que havia atingido a Inglaterra em 191811. 

Joseph foi enviado para a ilha de Man, para cuidar dos feridos de guerra, 

onde aplicou seus conhecimentos e realizou experimentos com as molas das camas 

dos doentes, descobrindo que estas poderiam auxiliar no condicionamento dos 

pacientes, principalmente dos mais acamados, pois ajudava a vencer a gravidade, 

facilitando a execução do exercício para os pacientes com dores. Com isso ele criou 

uma técnica que recuperava força, flexibilidade e resistência, além de normalizar o 

tônus muscular11. 
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O reconhecimento internacional no meio científico das técnicas de Pilates veio 

na década de 80, quando as mesmas estavam sendo utilizadas em atletas e 

dançarinos no Centro de Medicina dos Esportes do St. Francis Memorial Hospital em 

São Francisco, EUA11. 

O Método de Pilates consiste em exercícios físicos cuja característica 

principal é o trabalho resistido e o alongamento dinâmico, realizados em conjunto 

com a respiração e respeitando os seguintes princípios: controle, precisão, 

centralização, fluidez de movimento, concentração e respiração. O método visa o 

reforço dos músculos localizados no centro do corpo (abdominais, paravertebrais, 

glúteos e músculos do assoalho pélvico), denominados pelo criador Joseph Pilates 

de Centro de Força (Powerhouse)12. 

Segundo Ribeiro12, Pilates também melhora a demanda de cálcio para os 

ossos, no qual é estimulado através da prática física, proporcionando aumento de 

ADM (Amplitude de Movimento) e lubrificação das articulações, respeitando limites e 

avanços de cada indivíduo.  

Os objetivos deste trabalho são verificar os fatores que contribuem para uma 

melhor Qualidade de Vida nos idosos; dentre eles o Método Pilates, e analisar quais 

fatores são determinantes para um envelhecimento ativo.  

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa, onde foram incluídos artigos que 

continham as seguintes palavras-chave: Saúde do Idoso, Método Pilates, Qualidade 

de Vida, Envelhecimento Ativo e Exercício Físico. Além disso, foram coletados 

apenas artigos publicados entre 2005 e 2017, nas línguas portuguesa e inglesa. 

Foram utilizadas as bases de dados Bireme, Pubmed, Scielo, CAPES, IBGE e 

banco de dados do Google Acadêmico, encontrando 28 artigos, sendo selecionados 

apenas 15, de acordo com os critérios de inclusão. Foram também coletados dados 

e informativos online.  

Este artigo foi desenvolvido entre os períodos de Agosto de 2017 até 

Fevereiro de 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



6 

 

 Em um estudo para analisar os fatores determinantes para o envelhecimento 

ativo relacionado com a independência funcional em João Pessoa na Paraíba com 

cerca de 100 idosos entre 60 e 93 anos, foram destacados que a autonomia e a 

independência funcional devem ser o foco dos Programas de Saúde da Família3. 

 Utilizando instrumentos como o Questionário Sociodemográfico e a Medida 

de Independência Funcional, Ferreira3 constatou que a maioria era do sexo feminino 

(73%), o que foi observado em outros estudos do tema, segundo os autores, 

revelando que há um número maior de mulheres idosas no Brasil.  

Quanto à escolaridade, verificou-se que 40% dos idosos não eram 

alfabetizados, enquanto 48% deles tinham o ensino fundamental incompleto. O perfil 

sociodemográfico ainda traz que cerca de 78% dos idosos da amostra relataram 

serem portadores de alguma afecção, sendo a hipertensão arterial a mais 

frequente3.  

Na Medida de Independência Funcional, todos os idosos da amostra 

apresentaram independência funcional apesar de 83% deles não praticarem 

atividade física, porém mantinham-se ativos em suas Atividades de Vida Diária. Na 

cognição social, onde se avalia a resolução de problemas e memória, apresentaram 

menor média por exigir mais do funcionamento psicológico e intelectual3. 

 Analisando os dados, os autores constataram que o exercício físico, sendo a 

prática esportiva ou os afazeres diários, é muito importante para retardar e prevenir 

as patologias, além de trazer benefícios no campo psicológico e emocional na 

sociabilização através das atividades em grupo. Idosos que se mantém ativos 

funcionalmente, tendem a ter uma melhor qualidade de vida3.  

A mesma relevância é dada ao exercício físico como influenciador no 

aumento da capacidade funcional, num estudo realizado com 22 idosas entre 65 e 

74 anos na cidade de Porto Alegre. Foram submetidas a um programa do Método 

Pilates durante 12 semanas, aplicado o Questionário Internacional de Atividade 

Física (IPAQ) versão 8 e a Bateria de Testes de Atividades da Vida Diária para 

Idosos Fisicamente Independentes (BTAVD) antes e depois das 12 semanas14.  

As idosas da amostra tiveram mudanças significativas nos campos onde se 

avaliam as AVD’S e o bem-estar, mostrando que para os idosos a independência 

funcional é de suma importância para uma boa qualidade de vida, reduzindo assim 

os riscos de ansiedade e depressão provocados pela inatividade. Também 
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obtiveram melhoras nos testes “habilidades manuais” e o teste de subir degraus, 

associados ao trabalho de Concentração, um dos princípios do Pilates na realização 

dos exercícios14. 

 Os autores concluíram que o Método Pilates interferiu de forma positiva na 

diminuição do tempo para realização das AVD’S, evidencia-se que não é o tempo 

realizado que interfere na dependência ou não do idoso, mas sim a segurança com 

que ele realiza estas tarefas14.  

O mesmo foi concluído por Nascimento e Carvalho3, que num programa de 

exercícios de Pilates com 10 idosas entre 70 e 79 anos durante 12 semanas. 

Utilizando o Mini-exame do Estado Mental- MEEM e o Questionário de Qualidade de 

Vida SF-36, antes e depois das 12 semanas.  

Os campos de percepção da Qualidade de Vida, estado geral da saúde e 

vitalidade (estado emocional e auto-estima) obtiveram alta significativa, mostrando 

também a importância que os afazeres diários e a sociabilização são importantes 

para o idoso, e que a prática regular do Método Pilates incide em medida favorável à 

promoção da saúde física e mental de idosos3.    

Alguns estudos tem mostrado a relevância do Método Pilates em idosos com 

doenças degenerativas, como a Doença de Parkinson, que é considerada como a 

enfermidade da terceira idade, assim como o Alzheimer. Almeida e Carvalho15 num 

período de um ano e meio, atenderam idosos parkinsonianos de forma individual 

num consultório fisioterapêutico, participando de um programa de exercícios do 

Pilates. Os autores avaliaram através dos relatos dos pacientes quais eram as 

mudanças notadas por eles. Os exercícios realizados enfatizaram o trabalho motor, 

equilíbrio e coordenação. 

Muitos pacientes relataram diminuição das dores provocadas por câimbras, 

melhora da percepção corporal, a maior facilidade em realizar movimentos do dia-a-

dia como: subir a calçada da rua, subir escadas, abaixar-se e mover objetos com as 

mãos. O trabalho respiratório ajuda o idoso a conscientizar-se do presente, os 

comandos verbais e as associações de imagens contribuíram para trazer 

consciência do movimento15.  

Em relação aos benefícios do Pilates na questão da remodelação óssea, um 

estudo realizado em 2014 com 40 mulheres idosas com mais de 60 anos foram 

divididas em dois grupos, sendo um o grupo controle e o outro um grupo submetido 
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a um programa de exercícios de Pilates durante 20 semanas. Seguindo o mesmo 

parâmetro de avaliação de outros estudos da área, foram avaliados antes e depois a 

flexibilidade (teste de sentar e alcançar), de força muscular (teste muscular manual), 

equilíbrio (teste de Berg) e a densidade óssea através de exames laboratoriais e 

marcadores de remodelação óssea16. 

No final das 20 semanas, foram todas reavaliadas. No grupo controle não 

houve mudanças significativas, porém, no grupo Pilates, a flexibilidade, a força 

muscular e o equilíbrio obtiveram mudanças positivas. Na questão da densidade 

óssea, apenas os índices de Cálcio Sérico e Magnésio tiveram aumento. Os 

marcadores e outros exames laboratoriais não detectaram diferenças na reavaliação 

e nem na comparação com o grupo controle. O Pilates não interferiu de maneira 

significativa na remodelação óssea16. 

O exercício físico promove alterações no metabolismo ósseo por efeito direto, 

via força mecânica, ou indireta, promovida por fatores hormonais. A força mecânica, 

quando aplicada sobre o tecido ósseo, forma sinais endógenos que interferem nos 

processos de remodelação óssea. Os autores afirmam que não existem estudos 

suficientes comprovando o quanto de carga mecânica (intensidade, duração e 

frequência do exercício físico) é necessário para a ativação dessa remodelação 

óssea, pois o osso responde de maneira distinta a cada tipo de estímulo17. 

A falta de estudos na área dos acometimentos neurológicos associados com 

exercícios físicos, como nos Acidentes Vasculares Encefálicos (AVE), ainda é muito 

escasso, pois é um trabalho feito em longo prazo. Em um destes poucos estudos, 

Shea e Moriello18, realizaram sessões de Pilates, duas vezes na semana durante 9 

meses, notando melhorias na força muscular de membros inferiores, equilíbrio e 

qualidade de vida, tornando viável o Pilates como contribuição no tratamento de 

indivíduos com sequelas neurológicas.  

A dor é um dos principais fatores de restrição de movimento, diminuindo a 

qualidade de vida em idosos.  Num estudo, cujo objetivo foi avaliar a flexibilidade, o 

nível de dor e qualidade de vida de 31 idosas com média de idade de 65 anos, as 

mesmas foram divididas em dois grupos: o grupo controle e o grupo Pilates. O grupo 

controle recebeu palestras e o outro recebeu sessões de Pilates, durante dois 

meses. Constatou-se assim que as idosas do grupo Pilates obtiveram melhoras 
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significativas em todos os quadros, enquanto o grupo controle não apresentou 

diferença significativa6. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos estudos mostraram que a velhice, na visão do idoso, pode estar 

associada ao sofrimento, aumento da dependência física, declínio funcional, 

isolamento social, depressão e improdutividade. Um interessante ponto foi 

destacado em todos os artigos sobre a Qualidade de Vida, onde os idosos relataram 

que realizar os afazeres diários, as atividades básicas do dia-a-dia com eficiência e 

independência funcional eram os pontos mais importantes. 

A prática do exercício físico, que não constitui somente a prática de algum 

esporte, mas a própria realização de atividades como subir e descer escadas, 

realizar a limpeza da casa ou qualquer outra atividade que demanda movimento, é 

eficaz na manutenção da saúde física e mental. Porém, o exercício físico deve ser 

feito de forma frequente e sistematizada para que sejam possíveis as melhoras 

significativas na qualidade de vida dos idosos. 

Importante ressaltar que, em relação à remodelação óssea, o Pilates não 

interferiu de maneira significativa por não promover o impacto necessário para a 

ativação dos osteoblastos. 

O Método Pilates mostrou-se como um importante fator de contribuição para 

a melhora da saúde e da qualidade de vida de idosos, não somente por promover 

movimento, fortalecer a musculatura estabilizadora do corpo, trabalhar coordenação 

motora e equilíbrio, mas por trazer um importante fator social dos trabalhos em 

grupo. A interação com outros idosos promove melhorias significativas nos fatores 

emocionais e psicológicos. 

Este método é um interessante arco para o fisioterapeuta por mostrar uma 

visão mais global da função muscular, promovendo assim uma melhor execução do 

movimento por entender que ele não é feito apenas por um grupamento muscular 

específico, mas por toda uma cadeia estabilizadora (Paravertebrais lombares, 

glúteos, assoalho pélvico e músculos abdominais).  

Destaca-se a importância de estudos que aprofundem mais a contribuição 

dos exercícios físicos como o Pilates, tanto em idosos saudáveis quanto em idosos 
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acometidos por doenças neurológicas e degenerativas, para que acrescentem não 

somente no tratamento, mas também na prevenção, e na promoção do 

envelhecimento ativo. 
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