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POR QUE ESCOLHER O PILATES PARA IDOSOS? 

Autor: Fisiot. Jaqueline Boff 

 Com o aumento da expectativa de vida, diversas modalidades de atividade física vêm 

surgindo no intuito de retardar os sinais do envelhecimento. Entre elas, o método criado 

por Joseph Pilates vem apresentando crescimento importante nos útimos anos. 

 O fato é que, com o passar do tempo, os indivíduos podem começar a apresentar 

dores e sinais que nunca antes tinham aparecido. A atividade física é recomendada para 

todas as idades, porém, nas faixas etárias mais avançadas o sedentarismo é bastante 

comum, o que contribui para a perda da independência, quedas e o surgimento de doenças.  

 O exercício físico praticado de forma regular retarda os efeitos do envelhecimento 

e mantém os indivíduos mais ativos, independentes e capazes de realizar as atividades de 

vida diária com menor suporte. O método Pilates é uma modalidade capaz de desenvolver 

força, flexibilidade e equilíbrio, fatores essenciais para uma boa qualidade de vida. 

 O Pilates é um método dinâmico, onde os exercícios são executados de forma 

diferente do convencional, exigindo maiores desafios ao paciente, semelhante ao que 

ocorre no dia-a-dia. Os exercícios realizados trabalham o corpo de forma integral, 

melhorando a capacidade das pessoas em realizar atividades comuns como pegar objetos 

no solo, amarrar sapatos e subir escadas.  

 O método preconiza a associação da respiração com os exercícios, o equilíbrio 

muscular e a qualidade dos movimentos, com isso, proporcionando uma “conexão” entre 

corpo e mente. A idéia é que o indivíduo perceba os movimentos de cada região do seu 

corpo, ativando a musculatura profunda do abdome e períneo em todas as atividades. Os 

exercícios do método geram benefícios como melhora da força muscular, postura, 

equilíbrio, flexibilidade, mobilidade das articulações e coordenação motora. Com o passar 

do tempo o indivíduo percebe diminuição das dores na coluna e no corpo como um todo, 

sensação de bem estar físico e mental, otimização da postura, além de prevenir problemas 

típicos da idade, como incontinência urinária. 

 É importante salientar que é necessária uma avaliação médica prévia para indicação 

de atividade física ao idoso e a realização do método Pilates deve ser com um profissional 

devidamente habilitado, pois alguns exercícios podem ser contraindicados para casos 

específicos. 

 É recomendado à população idosa manter-se aberta a novas experiências nessa fase 

da vida, para aproveitá-la da melhor forma possível, especialmente quando essas 

experiências podem trazer benefícios físicos e bem estar. 


