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RESUMO: INTRODUÇÃO: O método Pilates preocupa-se em levar aos seres 

humanos, de qualquer idade, um aprofundamento na compreensão de seus corpos e de 

sua existência perante o mundo, transportando seus benefícios e transformações para 

além da sala de aula: para toda a vida. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi 

evidenciar os parâmetros alterados nas atividades de vida diárias dos idosos após 

intervenção do Pilates. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica integrativa. Foram utilizadas as Bases de Dados: 

MEDLINE, Lilacs, PubMed, SciELO e outros sites indexados que continham artigos 

científicos que abordavam a respeito da avaliação das AVD’S nos idosos após 

intervenções de Pilates e seus impactos na qualidade de vida. RESULTADOS: Foram 

lidos 80 artigos na íntegra, dos quais 22 foram selecionados na composição deste artigo 

e 10 foram selecionados para compor a tabela, sendo apenas um publicado em 2015, um 

em 2016, dois em 2018, três em 2019 e três em 2020 e 58 foram excluídos por 

integrarem os critérios de exclusão. A maioria dos estudos avaliaram os impactos na 

Qualidade de Vida após Intervenções de Pilates e as alterações nas AVD’S. Foram 

selecionados dez artigos que apresentaram maior relevância ao tema e colocados em um 

quadro para melhor apresentação e análise. CONCLUSÃO: Os dados obtidos nesta 

revisão integrativa da literatura permitem observar que os benefícios do método Pilates 

na terceira idade podem ser considerados eficazes e assim propiciam melhora da 

qualidade de vida, na capacidade funcional e nas AVD’S e atividades básicas de vida 

diária (ABVD’S). Os idosos estão se tornando mais ativos, buscando uma melhora no 

seu bem-estar e com a prática do Pilates conseguem interagir socialmente, além de 

melhorar a autoestima, a saúde mental, e se tornarem cada vez mais independentes. 

Além disso, é importante ressaltar que o método Pilates é garantido para prática 

fisioterapêutica por meio do Conselho Federal, onde a técnica é validada e reconhecida 

por este. 
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ABSTRACT: INTRODUCTION: The Pilates method is concerned with bringing to 

human beings, of any age, a deepening in the understanding of their bodies and their 

existence before the world, transporting their benefits and transformations beyond the 



classroom: for life. OBJECTIVES: The aim of this study was to highlight the altered 

parameters in the daily life activities of the elderly after pilates intervention. 

MATERIALS AND METHODS: An integrative bibliographic review was carried out. 

The following databases were used: MEDLINE, Lilacs, PubMed, SciELO and other 

indexed sites that contained scientific articles that addressed the evaluation of ADLs in 

the elderly after Pilates interventions and their impacts on quality of life. RESULTS: 

We read 80 articles in full, in which 22 were selected in the composition of this article 

and 10 were selected to make up the table, one published in 2015, one in 2016, two in 

2018, three in 2019 and three in 2020 and 58 were excluded because they were part of 

the exclusion criteria. Most studies evaluated the impacts on quality of life after Pilates 

interventions and changes in ADLs. Ten articles that presented greater relevance to the 

theme were selected and placed in a table for better presentation and analysis. 

CONCLUSION: The data obtained in this integrative review of the literature allow us 

to observe that the benefits of the Pilates method in the elderly can be considered 

effective in order to obtain improvement in quality of life, functional capacity and ADl's 

and basic activities of daily living (ABVD'S). The elderly are becoming more active, 

seeking an improvement in their well-being and with the practice of Pilates can interact 

socially, in addition to improving self-esteem, mental health, and becoming increasingly 

independent. In addition, it is important to emphasize that the Pilates method is 

guaranteed by physical therapy practice through the Federal Council, where the 

technique is validated and recognized by it. 
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