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Introdução: O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Os idosos 

frequentemente desenvolvem doenças crônicas com perda das funções motoras. Assim, a atividade física, como o 

Método Pilates, pode contribuir para um envelhecimento saudável. Objetivo: Correlacionar a impressão plantar com a 

força muscular, equilíbrio e a mobilidade em idosos praticantes de Pilates. Método: O estudo foi do tipo transversal 

analítico e foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFES (CAAE: 55895316.1.0000.5060). 30 idosos foram 

divididos em grupo controle (GC), com menos de 6 meses de prática de Pilates, e grupo Pilates (GP), com mais de 6 

meses de prática. Avaliaram-se a impressão plantar com o pedígrafo e obteve-se o índice do arco (IA). Também foram 

avaliados o equilíbrio, a mobilidade e a força muscular global por meio dos testes de alcance funcional anteroposterior, 

Timed Get Up And Go (TUG) e Teste de Levantar e Sentar, respectivamente. Os resultados foram expressos em média 

± desvio padrão, frequência relativa e absoluta. Foram aplicados testes de normalidade Shapiro Wilk, t Student não 

pareado e correlação de Pearson. Foi utilizado o programa Graph Pad Prism 5 (p< 0,05). Resultados: Não houve 

diferença na idade entre GC (71,3 ± 9,3 anos) e GP (70,3 ± 6,7 anos). Dos 30 idosos, a maioria eram mulheres da raça 

branca, casadas e com ensino superior completo. A prática de Pilates era realizada 2 a 3 vezes na semana e os idosos 

em sua predominância não possuíam dores nos pés. Observou-se no GC que os pés cavos eram predominantes, e os 

pés normais, no GP. No teste de sentar e levantar, o GP apresentou Score mais baixo (GC: 3,3 ± 1,1; GP: 2,0 ± 1,4; 

*p<0,05). Os testes TUG (GC: 8,3 ± 2,7; GP: 10,4 ± 4,1) e alcance funcional (GC: 28,1 ± 6,8; GP: 22,6 ± 10,3) não 

apresentaram diferença significante. O estudo evidencia fraca correlação entre o IA e o tempo de prática de Pilates (Pé 

direito: r=-0,2129, P=0,2586; Pé esquerdo: r=-0,3631, *p=0,048), e nenhuma correlação entre o IA e a força, o equilíbrio 

e a mobilidade. Conclusão: não houve correlação significativa entre o IA e a força, o equilíbrio e a mobilidade, contudo, 

houve correlação entre o IA dos pés esquerdos dos idosos e o tempo de prática de Pilates sugerindo uma possível 

tendência de melhora do arco plantar com o maior tempo de prática do Pilates.


