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Introdução: O processo de envelhecimento desencadeia uma degeneração involuntária e inevitável da capacidade 

funcional, diminuição da força e massa muscular, coordenação, equilíbrio e memória dificultando a independência e a 

qualidade de vida do idoso. A prática de atividade física é primordial para a manutenção e ganho funcional, deste modo, 

o método MatPilates através de um sistema de exercícios físicos promove o fortalecimento e flexibilidade dos músculos. 

Dentre eles, os músculos responsáveis pela estabilização da coluna vertebral. Objetivos: Avaliar se exercícios do 

método MatPilates, organizados de forma progressiva, influenciam a estabilidade e postura de tronco, flexibilidade e a 

capacidade expiratória, importantes na manutenção da função de tronco. Metodologia: 10 idosos sendo 8 mulheres e 2 

homens, alunos da Universidade Aberta a Terceira Idade/UFTM, média de 70 (± 11) anos, sem restrições para a prática 

de atividade física foram avaliados e treinados com exercícios do método MatPilates, por 8 semanas. Como 

instrumentos semiológicos, foram utilizados a distância dedo/solo, circunferência abdominal, distância processo 

xifóide/cicatriz onfálica, alcance funcional, capacidade expiratória, em segundos, dor lombar(EVA) e auto percepção de 

atividades de vida diária (AVDs). A primeira e a última semana foram destinadas as avaliações, inicial e final. Antes dos 

exercícios era realizada a aferição de pressão arterial e mensuração da frequência respiratória para habilita-los a 

prática. Os exercícios foram divididos em 3 blocos, de 6 exercícios, realizados a cada duas semanas com duração de 40 

minutos em progressão crescente de dificuldade. Resultados: Houve uma melhora em 10% dos idosos na distância 

dedo/solo, devido ao aumento da flexibilidade ocasionada pelos exercícios; em 30% ocorreu a diminuição da 

circunferência abdominal decorrente da ativação do músculo transverso abdominal; evolução de 50% na distância 

processo xifoide/cicatriz onfálica resultado da conscientização da posição e ativação dos músculos dorsais do tronco; 

60% no teste de alcance funcional desenvolveram maior controle postural ocasionado pelo aumento do deslocamento 

anterior; 40% apresentaram aumento no tempo expiratório; 10% relataram uma evolução na capacidade físico funcional 



para realizar as AVDs de acordo com a sua auto percepção e 40% registraram diminuição na dor lombar, reflexo este da 

melhora nas variáveis acima descritas. Conclusão: os exercícios propostos pelo método MatPilates, executados de 

forma organizada em blocos e em sequência progressiva, garantiram a estabilização da coluna vertebral refletindo em 

uma melhora na execução de tarefas funcionais e de AVDs. Notou-se, ainda, boa aceitação dos alunos UATI com os 

exercícios propostos e com as graduandas de Fisioterapia.


