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Introdução. Existe escassez de evidências científicas acerca de instrumentos de avaliação validados e pa-
dronizados para o método Pilates, sendo necessário a construção do mesmo a partir de uma abordagem bio-
psicossocial, visto que cada alteração de saúde produz impacto diferente na vida daquela pessoa em particular. 
Uma ferramenta com abordagem biopsicossocial é a Classificação de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
(CIF) posposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que proporciona uma linguagem comum, facilitando 
a comparação de resultados e elaboração de condutas. Objetivos. Construir um checklist da CIF para o Pi-
lates. Método. A pesquisa foi realizado em duas etapas que consistiram na busca ativa de informações sobre a 
avaliação no Pilates e a construção do checklist. Inicialmente foi realizada uma busca na literatura para se obter 
um embasamento científico sobre o tema que envolve o instrumento construído. As questões do checklist foram 
obtidas pelo mecanismo de entrevistas com fisioterapeutas que trabalham com o Pilates, sendo questionado 
o que é avaliado em seus pacientes. As informações obtidas, foram correlacionadas com as categorias da CIF 
dos componentes, funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação e, fatores ambientais Após a 
seleção das categorias, foram realizadas reuniões, por três pesquisadores com conhecimento sobre o Pilates e 
CIF, em que foi feita a análise das categorias selecionadas, após a discussão, categorias podem ser retiradas 
ou acrescentadas. Resultados. Foram entrevistados 28 fisioterapeutas e os itens relatados foram correla-
cionados com categorias da CIF, totalizando 81, sendo 37 do componente Funções do Corpo, de 12 categorias 
do capítulo de funções sensoriais e dor e 25 do capítulo de funções neuromusculoesqueléticas e relacionadas 
com o movimento; 18 de Estruturas do Corpo, com uma categoria do capítulo estrutura do sistema nervoso e 17 
do capítulo de estruturas relacionadas com o movimento; 17 de Atividade e Participação, representadas por 16 
categorias do capítulo de mobilidade e uma do capítulo de áreas principais da vida; e 9 dos Fatores Ambientais, 
sendo seis categorias do capítulo de produtos e tecnologias, dois do capítulo de apoio e relacionamentos e uma 
do capítulo de serviços, sistemas e políticas. Conclusão. O checklist da CIF para o Pilates visa facilitar a 
compreensão do estado de saúde do paciente a partir de uma avaliação já realizada em cada serviço e, ao final 
será proporcionado uma linguagem comum. No entanto, é necessário ser submetido a processos de validação, 
para garantir a confiabilidade do instrumento.
 
Descritores: Modalidades de Fisioterapia; Técnicas de Exercício e Movimento; Classificação Internacional 
de Funcionalidade Incapacidade e Saúde. 
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