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 Introdução. O método Pilates é baseado em princípios fundamentais sendo esses: centralização, concen-
tração, controle, precisão, respiração e fluxo, proporcionando amplo benefício para o corpo humano, estimulan-
do a circulação, melhorando a flexibilidade, a amplitude de movimento, ou seja, a postura e o condicionamento 
do corpo em geral. Objetivos. Analisar o índice de gasto energético durante o Mat Pilates em crianças em 
idade pré- escolar. Método. Ensaio clínico aleatório com 21 crianças em idade pré-escolar, com número do 
CAAE 45116115.2.0000.5054, as mesmas foram avaliadas por um pesquisador independente, que utilizou para 
a coleta um monitor de pressão arterial digital automático de pulso e um monitor de frequência cardíaca Polar 
avaliando-se inicialmente a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória basais em uma 
cadeira adaptada, em seguida é realizado o teste de caminhada de 6 minutos e ao final são mensurados nova-
mente os mesmos parâmetros. Os testes foram realizados antes e após um protocolo com exercícios do método 
Mat Pilates, durante 10 dias com frequência semanal. Para a análise estatística aplicou-se os testes Mann-Whit-
ney Sum Rank ou t-pareado Resultados. As crianças foram divididas em dois grupos: grupo controle (n=10), 
idade 7,44±2,06 anos, massa corporal 27,77±7,12kg e altura 1,23 ± 0,13m e grupo intervenção (n=11), idade 
8,00±1,54 anos, massa corporal 25,72±7,17kg e altura 1,22 ±0,10m. O índice de gasto energético (IGE) nas 
crianças do grupo controle foi: 0,129 para 0,0157 (p=0,511) e no grupo Mat Pilates o IGE foi de 0,0263±0,172 
para -0,0227±0,172 (p=0,522).Conclusão: Não houve diferença estatística entre o grupo controle e grupo 
Mat Pilates indicando que não ocorreu alteração no Índice de Gasto Energético. 
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