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Resumo  
Este estudo teve como objetivo (1) resumir os efeitos do método de treinamento Pilates 
sobre a flexibilidade e (2) examinar os efeitos do volume total de Pilates e da qualidade dos 
estudos (risco de viés) sobre flexibilidade em adultos saudáveis. Métodos: Uma revisão 
sistemática foi concluída em abril de 2020 identificando ensaios clínicos randomizados que 
investigam o efeito de um Método Pilates na flexibilidade em adultos saudáveis. Uma meta-
análise subsequente foi realizada. Resultados: a meta-análise envolveu seis estudos (9 
ensaios) e 404 indivíduos (210 Pilates e 194 grupos de controle). Foi observado um efeito 
geral favorecendo o grupo Pilates SMD95% = 0,69 [0,34-1,04]. Os efeitos médios do 
subgrupo foram semelhantes para “volume total de Pilates ”(baixo vs alto) [P = 0,507] e“ 
qualidade do estudo ”(baixo vs alto) [P = 0,239]. Conclusão: o método de treinamento de 
Pilates pode ser considerado como uma forma eficaz de exercício para melhorar a 
flexibilidade em adultos saudáveis. A quantidade total de Pilates e a qualidade dos estudos 
não foram relacionados com a magnitude do efeito sobre a flexibilidade. 
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Introdução  

A flexibilidade como um componente do condicionamento físico alcançou notoriedade 

no início 1900, quando o campo da fisioterapia surgiu e foi definido como a gama de 

movimento dos músculos e tecidos conjuntivos em uma articulação ou grupo de 

articulações. Os resultados de saúde esperados associados à flexibilidade são de evitar e 

diminuir a dor lombar, prevenir lesões musculoesqueléticas e melhora da postura. O método 

Pilates, segundo Joseph Pilates, foi projetado para melhorar a flexibilidade e saúde geral do 

corpo, com foco na intensificação do “core”, postura e coordenação da respiração através do 

movimento. O método Pilates é uma abordagem única para o treinamento da consciência 

corpo-mente e controle de movimento e postura. O Pilates se tornou uma modalidade de 
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interesse como uma forma de exercício nos últimos anos, sendo baseado em 8 princípios: 

controle, respiração, fluidez, precisão, estabilidade, centralização, amplitude de movimento 

e oposição. 

Considerando que ensaios clínicos isolados demonstram a eficácia do método Pilates 

para melhorar a flexibilidade, seria de especial interesse conhecer a síntese desses estudos 

primários usando estratégias que reduzem o viés e erros aleatórios. Até onde sabemos, não 

existe uma revisão sistemática anterior com metanálise neste campo. 

Portanto, esta revisão sistemática com meta-análise visa (1) resumir os efeitos do 

método de treinamento Pilates sobre a flexibilidade e (2) examinar os efeitos totais do 

Pilates na qualidade do trabalho e estudo (risco de viés) sobre flexibilidade em adultos 

saudáveis. 

 

Material e Métodos  

Para esse estudo, foi realizada uma revisão sistemática com metanálise, seguindo as 

recomendações estabelecidas no “The PRISMA Statement”. Bases de busca: Medline e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os estudos foram incluídos segundo os seguintes 

critérios: ensaios clínicos randomizados e controlados em que a intervenção primária a ser 

avaliada foi o Método de treinamento Pilates usando a técnica de solo, equipamentos ou 

ambos, para adultos saudáveis (sem patologia diagnosticada), apresentando os quais 

avaliaram a flexibilidade para os grupos Pilates e controle. As análises foram realizadas 

usando o software Comprehensive Meta-Analysis (CMA, versão 2.2.064, Biostat, NJ, EUA) e a 

significância estatística foi encontrada em P<0,05. Foi empregado o modelo de efeito 

aleatório. Os resultados estão apresentados em diferença média padronizada. 

 

Resultados e Discussão  

Seis estudos randomizados controlados (9 ensaios) cumpriram os critérios de inclusão, 

envolvendo 404 indivíduos (210 no grupo Pilates e 194 grupo de controle). Os estudos foram 

realizados entre 2009 e 2016. Todos os ensaios usaram um desenho de grupo paralelo. Os 

tamanhos das amostras variaram entre 22 e 96 indivíduos. Os participantes tinham idade 



 

 

média de 20 a 42 anos. Um estudo envolveu apenas mulheres e cinco estudos incluíram 

homens e mulheres. Após a análise dos resultados foi observado um efeito geral favorável 

ao grupo que realizou o treinamento do método Pilates SMD95% = 0,69 [0,34-1,04] (Figura 

1).  

              

Figura 1 - Gráfico de floresta dos efeitos do método Pilates sobre a flexibilidade. 

 
 

Na tabela 1 são apresentados os efeitos médios do subgrupo, que foram semelhantes 

para “Volume total de Pilates” (baixo vs alto) [P=0,507] e “qualidade do estudo” (baixo vs 

alto) [P=0,239].  

 

Tabela 1 - Análises de subgrupo. 

 
 

Conclusão  

Os resultados desse estudo demonstram que o método de treinamento Pilates pode 

ser considerado como uma forma eficaz de exercício para melhorar a flexibilidade em 



 

 

adultos saudáveis. A evidência a partir deste estudo aponta para a ideia de que o volume 

total de treinamento realizado, bem como a qualidade do estudo não estão relacionados à 

magnitude do efeito sobre a flexibilidade. 
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