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RESUMO 

 

Objetivo: Descrever e analisar os benefícios do método Pilates no tratamento da 

Fibromialgia em idosos, avaliando os declínios e disfunções causados pela doença. 

Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com base de dados: National 

Library of Medicine Nationals Institutes of Healt (PUBMED), Scienttific Eletronic Library 

online (SCIELO) e Caribe em Ciências da saúde (LILACS), por meio dos seguintes 

descritores: “método pilates”, “idosos”, “envelhecimento”, “fibromialgia”, “fisioterapia” – 

em espanhol, inglês e português. Foram incluídos artigos científicos publicados entre 2017 e 

2022 com estudos que abordam as intervenções fisioterapêuticas através do método Pilates 

em idosos com Fibromialgia e foram excluídas revisões sistemáticas, artigos ou textos 

incompletos, duplicados e artigos que não abordam a temática proposta. 

Resultados: Observou-se através dos estudos selecionados que o método Pilates apresenta 

resultados positivos na sintomatologia de pacientes idosos com Fibromialgia principalmente 

ao que se diz respeito a qualidade de vida. 

Conclusão: Apesar de não ser possível estabelecer parâmetros rigorosos a respeito da 

eficácia do método Pilates em idosos com Fibromialgia, pela escassez e qualidade dos 

estudos, foram observadas alterações positivas nas variáveis de melhora da função, força e 

flexibilidade, promoção e bem-estar, melhora do equilíbrio estático e dinâmico, contribuindo 

para que o paciente possa ter mais qualidade de vida. 

  

DESCRITORES: Método Pilates, idosos, envelhecimento, fibromialgia, fisioterapia. 

 

ABSTRACT  

 

Objective: To describe and analyze the benefits of the Pilates method in the treatment of 

Fibromyalgia in the elderly, evaluating the declines and dysfunctions caused by the disease. 

Methods: A systematic literature review was carried out, using the following databases: 

National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED), Scientific Electronic 

Library online (SCIELO) and Caribbean Health Sciences (LILACS), using the following 

descriptors: “pilates method”, “elderly”, “aging”, “fibromyalgia”, “physiotherapy” – in 

Spanish, English and Portuguese. Scientific articles published between 2017 and 2022 with 



 

studies that address physical therapy interventions through the Pilates method in elderly 

people with Fibromyalgia were included and systematic reviews, incomplete, duplicate 

articles or texts and articles that do not address the proposed theme were excluded. 

Results: It was observed through the selected studies that the Pilates method presents positive 

results in the symptoms of elderly patients with Fibromyalgia, especially with regard to 

quality of life. 

Conclusion: Although it is not possible to establish strict parameters regarding the 

effectiveness of the Pilates method in elderly people with Fibromyalgia, due to the scarcity 

and quality of the studies, positive changes were observed in the variables of improvement of 

function, strength and flexibility, promotion and well-being, improvement of static and 

dynamic balance, helping the patient to have a better quality of life. 

 

 

 

DESCRIPTORS: Pilates method, elderly, aging, fibromyalgia, physical therapy. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Envelhecer é um processo natural que gera mudanças inevitáveis, por se tratar de um 

fenômeno progressivo que além de desencadear o desgaste orgânico, provoca alterações nos 

aspectos culturais, sociais e emocionais, fatores esses que contribuem para que se instale em 

diferentes idades cronológicas. (MARCON, 2022; CIOSAK, 2011; ARAUJO, 2019). 

O processo do envelhecimento pode ter sua classificação de dois modos: a senescência 

ou envelhecimento primário e a senilidade ou envelhecimento secundário. A senescência 

consiste em mudanças sofridas pela idade. Enquanto a senilidade consiste numa aceleração 

deste processo como resultado das doenças que surgem ocasionalmente, assim como, dos 

fatores ambientais ou doenças crônicas. (ARAUJO, 2019; BARBEDO, 2022). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) envelhecer é um processo 

sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de 

um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo 

o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua 

possibilidade de morte. Ainda para a OMS, o limite de idade entre o indivíduo adulto e o 

idoso é 65 anos em nações desenvolvidas. (CRUZ, 2018, p.2) No Brasil, segundo o último 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país cresce 

com um quadro de maior índice de faixa etária para a população idosa, estima-se que em 2060 



 

um quarto da população deva ter mais de 65 anos. Com essa perspectiva é importante atentar-

se para o fato de que durante o processo do envelhecimento ocorrem diversas mudanças 

físicas e psíquicas que afetam diretamente a funcionalidade. (DA, 2018, online) 

Dentro das características e alterações causadas no processo do envelhecimento 

apresenta-se no indivíduo o declínio da capacidade funcional, força, equilíbrio, flexibilidade, 

agilidade e coordenação motora, que constituem variáveis importantes que são afetadas 

diretamente por alterações neurológicas e musculares. O envelhecimento se configura como 

um processo dinâmico e heterogêneo, caracterizado por influências biológicas, psicológicas e 

por diversas alterações no corpo e metabolismo humano, e proporciona um aumento no 

surgimento de doenças crônicas, dentre elas está presente a fibromialgia.  (MARCON, 2022; 

CIOSAK, 2011). 

A fibromialgia é uma síndrome (conjunto de sinais e sintomas sem causa específica) 

dolorosa musculoesquelética difusa e crônica, associada, frequentemente, à rigidez matinal, 

distúrbio do sono, fadiga, cefaleia crônica, ansiedade, depressão, distúrbios intestinais, dentre 

outros. É uma das condições clínicas mais frequentemente vista. (MARCON, 2022; 

BARBEDO, 2022). 

A palavra Fibromialgia vem do latim fibro (tecido fibroso, presente em ligamentos, 

tendões e fáscias), do grego mio (tecido muscular), algos (dor) e ia (condição). A dor crônica 

atinge mais mulheres do que homens, com maior prevalência na população acima dos 65 

anos. (CRUZ, 2018, online; DUARTE, 2017, P.39; DE ARAUJO, 2018, online). 

A grande parte dos idosos sofre com dor diária, normalmente de alta intensidade, 

repercutindo em efeitos deletérios na saúde e no bem-estar dos pacientes. A frequência da dor 

é uma ameaça à segurança e autonomia dos idosos, causando dependência em atividades de 

vida diária, comprometendo as capacidades funcionais e impondo limitações sociais, 

alterações na sexualidade e depressão. (BARBED0, 2022, online). 

 A causa da fisiopatologia da fibromialgia ainda não estão bem definidas, mas tem 

relação com a hiperexcitabilidade do Sistema Nervoso Central exacerbando a sensação 

dolorosa. Alguns estudos evidenciam que exercícios físicos baseados em alongamento, 

manutenção da força e condicionamento aeróbico são considerados a melhor possibilidade 

para o manejo da fibromialgia. (DA, 2018, online). 

O tratamento tem como objetivos a diminuição da dor e consequente melhorar a 

qualidade de vida do indivíduo. A prática de exercícios com condicionamento físico e 

treinamento de força são os mais comumente indicados, e recentemente, o método Pilates tem 

sido considerado um sistema de exercício que visa à melhoria da flexibilidade, resistência 



 

física, força, equilíbrio e coordenação motora, isto faz com que muitos idosos procurem o 

método para melhoria ou manutenção da saúde. (PACHECO, 2022, online; DE FREITAS, 

2019, p.3). 

O método foi criado por Joseph Pilates em 1880, que se aprofundou em estudos na área 

de anatomia, fisiologia e medicina chinesa em busca de melhorar o seu condicionamento 

físico. Ele desenvolveu exercícios com molas de cama e outros equipamentos de forma 

improvisada e levou esses exercícios para pacientes acamados resultando em melhora no 

condicionamento físico. (DE FREITAS, 2019, p.3). 

O Pilates se caracteriza pela tentativa de controle dos músculos envolvidos nos 

movimentos da forma mais consciente possível, pois é baseado nos princípios da cultura 

oriental, como ioga, artes marciais e meditação. O método se baseia no conceito da 

contrologia, em que todos os movimentos do corpo devem ser totalmente conscientes, 

entendendo seus princípios de equilíbrio e gravidade nos diferentes momentos. (DE 

FREITAS, 2019, p.4; CURY, 2016, p.256) 

Justifica-se a realização desse artigo de revisão sistemática pela necessidade de 

proporcionar a compreensão ampla da importância do método Pilates, descrever os benefícios 

da prática e sua eficácia como ferramenta no tratamento da Fibromialgia. Diante do contexto, 

o objetivo geral deste estudo foi analisar os benefícios do método Pilates para idosos com 

Fibromialgia. 

 

2 MÉTODO 

  

Foi realizado um estudo de revisão sistemática da literatura (RSL), baseada no Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), conduzida de forma 

independente por três pesquisadoras que tiveram o propósito de identificar, avaliar, 

selecionar, conduzir e integrar uma síntese dos resultados de vários estudos primários sobre o 

tema proposto neste artigo, incluindo conhecimento e novas perspectivas científicas já 

produzidas e publicada sobre o tema. 

 

2.1 Busca e identificação dos artigos 

 

Foram utilizadas paras as buscas, as seguintes bases de dados: National Library of 

Medicine Nationals Institutes of Healt (PUBMED), Scienttific Eletronic Library online 

(SCIELO), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). O levantamento dos 



 

artigos foi através dos descritores estabelecidos pelo Descritores em Ciências da Saúde-DeCS; 

Método Pilates, idosos, envelhecimento, fibromialgia, fisioterapia. 

 

2.2 Seleção dos artigos 

 

Para a seleção dos artigos utilizado, foi elaborada uma pergunta de pesquisa com base 

na estratégia PICO (Patient Intervention Comparison Outcome); Quais os benefícios do 

método pilates no tratamento de idosos com fibromialgia? 

Na etapa de busca, a análise foi conduzida por três pesquisadoras e baseada na leitura 

dos títulos e resumos dos artigos, foram lidos na integra aqueles que precisaram de maior 

atenção para encaixe na atual revisão. 

 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão dos artigos foram artigos científicos publicados entre 2017 e 

2022 com estudos que abordam as intervenções fisioterapêuticas através do método pilates em 

idosos com fibromialgia nos idiomas português, inglês e espanhol; textos completos 

disponíveis e artigos originais. 

Quanto aos critérios de exclusão foram excluídas revisões sistemáticas, artigos ou textos 

incompletos, duplicados e artigos que não abordassem a temática proposta. Foram aplicados 

os princípios do método PRISMA (preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses). 

 

2.4 Sumarização dos dados 

 

A sumarização dos dados contemplou a extração dos seguintes dados: sobrenome do 

autor e ano de publicação dos artigos, características da amostra e instrumentos de avaliação 

de aspectos patológicos da doença e detalhes de cada intervenção proposta; resultados após 

término de cada intervenção e avaliação final. 

 

2.5 Avaliação da qualidade metodológica  

 

Para avaliar a qualidade metodológica dos artigos selecionados, foi utilizada a escala de 

avaliação da Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Os critérios de avaliação definidos 

foram independentes e baseados na leitura e interpretação de todas as evidências por parte das 

três pesquisadoras. 

 

 



 

3 RESULTADOS 

 

Após a pesquisa nas diferentes bases de dados, foram identificados 144 artigos relacionados 

com a pergunta de pesquisa, sendo 3 na PEDro, 16 no PubMed, 10 na Lilacs e 87 no SciELO, 

no entanto 137 foram descartados por não estarem de acordo com os critérios de 

elegibilidade. A razão para essa exclusão foi o fato de que, apesar da estratégia de busca 

utilizada tentar selecionar documentos potencialmente elegíveis, muitos indicativos não 

atendem aos critérios de inclusão. Por exemplo, amostra com pacientes diagnosticados com 

outros tipos de patologias, artigos publicados anteriormente a 2016, estudos que possuíam 

intervenções que fugiam à proposta do pilates e da pergunta de pesquisa, e revisões 

sistemáticas. Após a conclusão do processo de elegibilidade, foram selecionados 7 artigos 

para sumarização dos dados e avaliação da qualidade metodológica. Um esquema detalhado 

do processo de seleção dos artigos está demonstrado no fluxograma abaixo (Figura 1).   

  



 

Tabela 1 - Sumarização dos 7 artigos selecionados nesta Revisão Sistemática. 

  

 

AUTOR 

      ANO 

AMOSTRA   INTERVENÇÂO  RESULTADOS  

Komatsu et 

al,2016. 

(8) 

Vinte voluntárias do sexo 

feminino diagnosticadas com 

fibromialgia 

Dois grupos, treze designadas para o 

grupo de tratamento e sete, para o grupo 

controle. Todos os 20 pacientes foram 

avaliados antes e após 8 semanas. O 

grupo tratado foi submetido a uma 

sessão de Pilates de 1 hora duas vezes 

por semana durante 8 semanas. O grupo 

controle permaneceu 

com intervenções e terapias anteriores 

inalteradas. 

Melhora estatisticamente 

significativa foi observada 

na intensidade da dor e número de 

regiões dolorosas (p<0,05) no grupo 

tratado, enquanto não foram 

encontradas diferenças estatísticas 

em outras variáveis (p>0,05) ou para 

o grupo controle (p>0,05) 

Silva  

et al, 2018. 

(9) 

60 mulheres recrutadas entre 18 

a 60 anos com diagnóstico de 

fibromialgia com pontuação 

entre 3 e 8 pontos na Escala 

Visual Analógica de dor. 

estudo controlado randomizado 

corresponderá a 12 semanas de 

tratamento, com ambos os grupos 

realizando os exercícios com supervisão 

duas vezes por semana. O desfecho 

primário será a dor. 

Maior efetividade do método Pilates 

quando comparado a exercícios 

aeróbicos aquáticos na dor. 

 

 

Cury  

et al, 2018. 

(10) 

61 idosas saudáveis 

divididas em dois grupos: 

experimental (EG; n = 31, 

média de 64,25 anos, DP 0,14) e 

controle (CG; n = 30, média de 

63,75 anos, DP 0,08). 

ensaio randomizado e controlado, 

divididas em dois grupos: grupo 

experimental e grupo controle. Os 

participantes do EG realizaram 

exercícios de Pilates à base de esteira 

duas vezes por semana em sessões de 

60 min, enquanto o CG não treinou. 

Todos os efeitos significativos foram 

classificados como moderados a 

altos. Esses resultados indicam que 

16 semanas de treinamento de Pilates 

solo melhora significativamente o 

estado de saúde percebido e alguns 

índices de qualidade do sono entre as 

mulheres idosas 

Medeiros et 

al, 2020. 

(11) 

 

42 mulheres com diagnóstico de 

fibromialgia com média de 

idade, 50,90 +/- 7,78 anos. 

Ensaio randomizado onde foram 

divididas em dois grupos, grupo pilates 

em solo e grupo de exercício aeróbico 

aquático onde realizaram exercícios 

duas vezes por semana durante 12 

semanas. 

O grupo pilates em solo 

apresentou melhora nos seguintes 

domínios do SF36:Vitalidade, 

capacidade funcional e dor. 

Corazza 

 et al,2021 

(12) 

um grupo de 66 idosos com 

média de idade de 66,53 anos, 

do sexo feminino e masculino. 

Grupo frequentou aulas do Mat Pilates e 

Tai Chi Chuan duas vezes por semana, 

totalizando 26 aulas. Foi utilizado o 

Questionário Índice de Qualidade do 

Sono de Pittsburgh (PSQI) 

demonstrou melhoria expressiva e 

significativa, apontando a eficácia 

da diversificação de estratégias 

unindo exercícios de 

fortalecimento muscular, 

flexibilidade, alongamento, 

atenção mental, consciência 

corporal, respiração profunda e 

controlada na qualidade do sono 

de idosos. 



 

Franco et al, 

2022. 

(13) 

98 pacientes diagnosticados 

com fibromialgia usando os 

critérios do American College 

of Rheumatology 2010, com 

idade entre 20 e 75 anos, e 

intensidade de dor ≥3 pontos na 

escala de classificação numérica 

da dor.  

Os pacientes foram alocados 

aleatoriamente no grupo aeróbico ou 

Pilates. O tratamento foi realizado duas 

vezes por semana durante 8 semanas 

Não houve diferença entre os grupos 

para o impacto da fibromialgia (MD: 

6,5 pontos; IC 95%: -1,8 a 14,9). A 

relação custo-efetividade 

incremental mostrou que o aumento 

de 1 ponto no impacto da 

fibromialgia foi, em média, 

associado a um custo social de £ 56 

para o grupo Pilates em comparação 

com o grupo aeróbico.  

Caglayan et 

al,2022. 

(14) 

Vinte e oito mulheres (média de 

idade = 45,61 ±  10,31) 

diagnosticadas com 

Fibromialgia 

 Foram divididos aleatoriamente dois 

grupos como grupo reformador de 

pilates (n = 14) e grupo de pilates home 

mat (n =14). Exercícios de pilates 

reformer e home mat foram dados 2 

vezes por semana durante 6 semanas.  

Houve diferença significativa no FIQ 

e no teste de levantar da cadeira no 

grupo de pilates reformador, 

enquanto no PLI, FIQ, BETY-BQ 

vs. SF-36 Componente Físico no 

grupo em casa ( p  <  0,05) em 

comparação com a linha de 

base. Não houve diferenças 

estatísticas entre os grupos quanto ao 

valor delta ( p  >  0,05). 

 

4 RESULTADOS 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseadas nas diretrizes do PRISMA. 
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Tabela 2. Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro: ensaio clínico de 

estimulação com o método pilates em pacientes idosos com fibromialgia. 

 

 

 

Artigo 

Itens da escala PEDRo Pontuação 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Komatsu et al,2016 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6/11 

Silva et al,2018 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7/11 

Cury et al,2018 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5/11 

Medeiros et al,2020 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7/11 

Corazza 

 et al,2021 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5/11 

Franco et al, 

2022 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4/11 

Caglayan et al,2022 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5/11 

 

0- não atende ao critério;1- atende ao critério; - não avaliado de acordo com as 

recomendações da escala PEDro. 

 

 

 

5 DISCUSSÃO   

Estudos relacionados à Fisioterapia através das evidencias encontradas para essa 

revisão sistemática demonstram que o método Pilates é capaz de aprimorar os principais 

sintomas da fibromialgia, com exceção de alguns estudos que não apresentaram significativas 

mudanças, ademais esse método tem sido utilizado principalmente para fins reabilitadores, 

E
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uí

d

o

s 

N. de arquivos incluídos em síntese 

qualitativa 

(n =7) 

N. de estudos incluídos em síntese 

quantitativa  

(n =7) 

Artigos excluídos com 

razões (n = 6) 

 Artigos de revisão=4 

Critério de amostra=2 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1699258X22000195?via%3Dihub#!


 

podendo ser direcionado às pessoas com determinadas particularidades que se inserem nos 

grupos especiais, como é o caso dos portadores da fibromialgia. (KOMATSU, 2016, p.275; 

SILVA, 2019, online; CURY, 2016, p.257) 

 Os estudos utilizaram amostras dentro do proposto, porém com uma abrangência mais 

ampla, dificultando um resultado mais fidedigno. A maioria dos estudos traz um maior 

percentual do sexo feminino o que atesta os dados de prevalência do sexo feminino. 

(OLIVEIRA, 2019). Dois estudos não tinham a amostra relacionada a fibromialgia, mas 

apresentaram resultados benéficos quanto a um dos sintomas importantes a patologia, (CURY, 

2016; CORAZA, 2021), tornando-se necessário ao estudo, outra variável importante, o 

tamanho da população amostral apresentou relativa variação, indo de no mínimo 20 até 98 

pacientes incluídos. 

As variáveis avaliadas nessa revisão, apontaram inicialmente questões relacionadas a 

dor, e no decorrer dos estudos a melhora respectiva de sintomas voltados a qualidade do sono 

e capacidade funcional se assemelhavam com o objetivo principal proposto. (CURY, 2016; 

CORAZA, 2021). 

Distúrbios do sono estão presentes em mais de 90% dos pacientes com Fibromialgia 

Além disto, o número de pontos dolorosos está relacionado ao sono não reparador. Em um 

estudo de 2021, foi verificado a melhoria na qualidade do sono ao qual demonstrou melhoria 

expressiva e significativa, apontando a eficácia da diversificação de estratégias unindo 

exercícios de fortalecimento muscular, flexibilidade, alongamento, atenção mental, 

consciência corporal, respiração profunda e controlada na qualidade do sono de idosos. 

(CRUZ, 2018; CORAZA, 2021) 

A qualidade do sono também foi testada por outro estudo, com a realização de 

exercícios de Pilates durante 12 semanas, resultando na melhora da qualidade do sono geral e 

na percepção subjetiva de sono e redução na latência do sono, no uso de medicação para 

dormir e na disfunção diurna e aumento na eficiência do sono apenas no grupo Pilates. 

(CURY, 2016). O Método Pilates também pode ser benéfico para a força muscular, como 

visto no estudo de Oliveira et al, ao qual verificou a influência do Pilates na força muscular 

isocinética dos flexores e extensores do cotovelo, e na funcionalidade dos membros superiores 

em idosas, no final da avaliação mostrou melhor rendimento na força muscular isocinética. 

Dentre os estudos destaca-se os resultados relacionados a melhora significativa da dor, 

segundo Silva, de acordo com um estudo controlado randomizado com 60 idosas com 

Fibromialgia, o Método Pilates é mais efetivo quando comparado a exercícios aeróbicos 

aquáticos na dor. (SILVA, 2019, online). 



 

No entanto apesar de resultados benéficos gerais apresentados pelos estudos, pode-se 

observar ainda uma limitada rede de estudos, e uma falta de padronização dos resultados 

fortalecendo de maneira mais fidedigna o objetivo da pesquisa, outro ponto importante é o 

não esclarecimento quanto ao tempo e intensidade dos exercícios e condições clínicas sobre o 

avanço ou tempo do diagnóstico da doença. 

A tabela de avaliação metodológica apresentada na tabela 2 traz uma média das 

evidências coletadas de 5,5, o que demonstra razoável confiabilidade dos resultados 

apresentados, juntamente com outras observações descritas, fazendo-se necessário a 

necessidade de mais estudos que contemplem a população alvo e busquem abranger um maior 

rigor metodológico. 

 

6 CONCLUSÃO   

A análise das evidências coletadas nos levam a concluir que o método Pilates em suas 

diferentes formas de aplicá-lo é capaz de minimizar sinais e sintomas comumente observados 

na doença da Fibromialgia, adquirindo ganhos como a melhora do equilíbrio estático e 

dinâmico, melhora da função, promoção e bem-estar, aumentando a confiança para se 

movimentar, diminuindo o risco de queda, melhora da força e flexibilidade, contribuindo para 

que o paciente possa ter mais qualidade de vida. 

 No entanto, não é possível fornecer dados fortemente fidedignos a respeito da sua 

eficácia em pacientes idosos com Fibromialgia, uma vez que a maioria dos estudos não 

aborda com especificidade o tema e existe carência de evidências que possua enfoque nesse 

aspecto, sendo recomendada a realização de mais estudos com vista a esclarecer os pontos 

deixados em branco ou que necessitem maior resguardo científico. 

 

  



 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1-FÁBIO MARCON ALFIERI ; CECÍLIA, Maria. Envelhecimento e o controle 

postural. Saúde Coletiva, v. 4, n. 19, p. 30–33, 2022. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84201907>. Acesso em: 9 nov. 2022. 

 

2- CIOSAK, Suely Itsuko; BRAZ, Elizabeth; COSTA, Maria Fernanda Baeta Neves A.; et al. 

Senescência e senilidade: novo paradigma na atenção básica de saúde. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, v. 45, n. spe2, p. 1763–1768, 2011. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/9VCqQLGF9kHwsVTLk4FdDRt/?lang=pt>. Acesso em: 

10 nov. 2022. 

 

3- Araujo LS, Nóbrega LMO, Neta MFN, Costa APC, Oliveira SXO, Nóbrega MMN. 

Envelhecer com saúde e qualidade de vida, Enveloping with health and quality of Life. 

Temas em saúde, Vol. 19, N. 3 ISSN 2447-2131 João Pessoa, 2019. Acesso em: 30 out. 2022 

 

4- BARBEDO, Daniel. Avaliação da Aptidão Física de um Grupo de Idosos entre os 75 e 95 

Anos da Zona de Sertã. Estudogeral.uc.pt, 2022. Disponível em: 

<https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/10629>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

5- CRUZ; GISELI LOPES MARQUES; DANIELA; et al. Benefícios do método pilates nos 

sintomas da fibromialgia. REVISTA FAIPE, v. 8, n. 1, p. 49–59, 2018. Disponível em: 

<https://revistafaipe.com.br/index.php/RFAIPE/article/view/99>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

6- DA, Projeção. Projeção da População 2018: número de habitantes do país deve parar 

de crescer em 2047 | Agência de Notícias. Agência de Notícias - IBGE. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-

parar-de-crescer-em-2047>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

7- DUARTE, Davi da Silva; SOUSA, Clóvis Arlindo de ; NUNES, Carlos Roberto de 

Oliveira. Effect of Pilates method and conversation circles on the health of older 

adults. Fisioterapia em Movimento, v. 30, n. 1, p. 39–48, 2017. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/fm/a/dTwqVcqH5nTDT7xnMy8bVQN/abstract/?lang=pt>. Acesso 

em: 10 nov. 2022. 

 

8- DE ARAUJO CAZOTTI, Luciana; JONES, Anamaria; ROGER-SILVA, Diego; et al. 

Effectiveness of the Pilates Method in the Treatment of Chronic Mechanical Neck Pain: A 

Randomized Controlled Trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 99, 



 

n. 9, p. 1740–1746, 2018. Disponível em: <https://www.archives-pmr.org/article/S0003-

9993(18)30291-0/fulltext>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

9- DANIEL, Jesus; PACHECO, ; REZENDE, Rafael Marins. O método Pilates no controle da 

dor em pacientes com fibromialgia. Fisioterapia em Movimento, v. 35, 2022. Disponível 

em:<https://www.scielo.br/j/fm/a/5kpRtXnWMz3fDym5mSx8jcP/abstract/?lang=pt#:~:text=

O%20Pilates%20teve%20efeitos%20positivos,de%20interven%C3%A7%C3%A3o%20em%

20tr%C3%AAs%20estudos.>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

10- DE FREITAS SILVA, Regina Borges ; GUERINO, Marcelo Renato. Método Pilates: 

benefícios e aplicabilidade para melhorar a qualidade de vida. Fisioterapia Brasil, v. 20, n. 2, 

p. 249–262, 2019. Disponível em: 

<https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2364>. Acesso 

em: 10 nov. 2022. 

11- CURY, Alethéa ; HÉRICKSON DE BRITO VIEIRA, Wouber. RELATO DE CASO 

Efeitos do Método Pilates na fibromialgia Effects of the Pilates Method in 

fibromyalgia. Fisioterapia Brasil, v. 17, n. 3, p. 256–60, 2016. Disponível em: 

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882450/efeitos-do-metodo-pilates-na-

fibromialgia.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

12- KOMATSU, Mariana; AVILA, Mariana Arias; COLOMBO, Mariana Matos; et al. 

Pilates training improves pain and quality of life of women with fibromyalgia syndrome. Rev. 

dor, p. 274–278, 2016. Disponível em: 

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-845148>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

13- SILVA, Hugo Jario de Almeida; LINS, Caio Alano de Almeida; NOBRE, Thaiza Teixeira 

Xavier; et al. Mat Pilates and aquatic aerobic exercises for women with fibromyalgia: a 

protocol for a randomised controlled blind study. BMJ Open, v. 9, n. 2, p. e022306, 2019. 

 

14- CURY, Alethéa ; HÉRICKSON DE BRITO VIEIRA, Wouber. RELATO DE CASO 

Efeitos do Método Pilates na fibromialgia Effects of the Pilates Method in 

fibromyalgia. Fisioterapia Brasil, v. 17, n. 3, p. 256–60, 2016. Disponível em: 

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882450/efeitos-do-metodo-pilates-na-

fibromialgia.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

15- ARAÚJO, Suzy; HUGO, Silva; MARIA; et al. Mat Pilates is as effective as aquatic 

aerobic exercise in treating women with fibromyalgia: a clinical, randomized and blind 

trial. Adv Rheumatol, p. 21–21, 2020. Disponível em: 

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1100888?lang=en>. Acesso em: 

10 nov. 2022. 

 



 

16- CORAZZA, Sara Teresinha; LIMA COSTA, Damiana; VASCONCELLOS, Silvane 

Vagner; et al. Combinação do Mat Pilates e Tai Chi Chuan na melhoria da qualidade do sono 

em idosos. Educación Física y Ciencia, v. 23, n. 3, p. e192, 2021. Disponível em: 

<https://efyc.fahce.unlp.edu.ar/article/view/efyce192>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

17- FRANCO, Katherinne Ferro Moura; MIYAMOTO, Gisela Cristiane; FRANCO, Yuri 

Rafael dos Santos; et al. Is Pilates more effective and cost‐effective than aerobic exercise in 

the treatment of patients with fibromyalgia syndrome? A randomized controlled trial with 

economic evaluation. European Journal of Pain, 2022. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejp.2039>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

 

18- Ensaio clínico em Fibromialgia: Reformer pilates exercises, Exercícios caseiros de 

pilates com esteira - Registro de Ensaios Clínicos - ICH GCP. Ichgcp.net. Disponível em: 

<https://ichgcp.net/pt/clinical-trials-registry/NCT04218630>. Acesso em: 10 nov. 2022. 

19- OLIVEIRA, Julianna Pereira Ramos; BERARDINELLI, Lina Marcia Migueis; 

CAVALIERE, Maria Lucia Alves; et al. O cotidiano de mulheres com fibromialgia e o 

desafio interdisciplinar de empoderamento para o autocuidado. Revista Gaúcha de 

Enfermagem, v. 40, 2019. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/9Hr3CCM7rLsqMvcGbk95MkM/?lang=pt>. Acesso em: 

10 nov. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 


