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Introdução: A População idosa no Brasil, segundo registros, aumentará 25 milhões em 2030. O envelhecimento, um 

processo dinâmico e progressivo , ligado intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais, leva a uma diminuição de 

função que é desencadeada por diversos fatores como: diminuição da força (sarcopenia), equilíbrio, coordenação que 

acarretará por sua fez uma mudança no centro de gravidade o que levará a uma diminuição da independência e 

qualidade de vida dessa população. O exercício físico tem um acréscimo positivo na qualidade de vida, aumento da 

autonomia nas (AVDs).O Mat Pilates é uma ferramente de fundamental importância para: estabilidade lombo pélvica, 

precisão de movimentos, mobilidade da coluna vertebral, coordenação e equilíbrio. Objetivo: avaliar a influência do 

método Mat Pilates, na flexibilidade e mobilidade de tronco, de indivíduos idosos. Método: Estudo clínico original, 

intervencional, quasi-experimental. O estudo foi realizado com 43 idosas, com média de idade de 67 anos, participantes 

do Programa Universidade Aberta da Terceira Idade – UATI, caracterizando uma amostra selecionada em grupo único. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira etapa incluiu a avaliação: anamnese; exame físico: testes 

especiais (Teste de dedos ao solo e Distância processo Xifóide-Cicatriz Onfálica ambos avaliam a mobilidade de tronco 

e a flexibilidade de tronco). A segunda consistiu na intervenção com exercícios de Mat Pilates durante 6 semanas, com 

frequência de uma vez na semana durante 60 minutos. Os exercícios foram distribuídos em três blocos, progredindo a 

cada duas semanas, e com frequência de uma vez para cada bloco,com sete exercícios, respeitando a frequência de 

cinco repetições para cada exercício. Os exercícios foram estabelecidos de forma evolutiva na exigência muscular 

favorecendo a organização cinestésica e o controle motor. Simultaneamente eram dados estímulos verbais para 

controle respiratório: realizar a inspiração antes do exercício e seguida da expiração durante a contração muscular a 

este comando associado também contração da musculatura do assoalho pélvico para garantir a contração do músculo 

transverso do abdômen. Resultados: A variável flexibilidade sofreu interferência positiva após a intervenção, de acordo 

com análise estatística t student p<0,05 flexibilidade final: 0,000. Já a Variável de Postura de Tronco (cicatriz onfálica a 

xifoide)analisada pelo método de Pearson mostrou uma correlação positiva Conclusão: Os exercícios de Mat Pilates 

organizados de maneira progressiva, realizados por seis semanas, garantiram a aquisição da flexibilidade e melhora da 



postura de tronco, exigida para atividade de vida diária.
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