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RESUMO 

 

O Método Pilates (MP) tem sido citado como uma modalidade de exercício 

resistido. Seus benefícios são bem estudados no músculo esquelético, mas sua dinâmica 

de execução e novos achados, demonstram que ele pode possuir um componente 

cardiorrespiratório muito importante. O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 

do MP nas variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas em hipertensas controladas. 

Foram avaliadas 22 hipertensas (51,7 ± 5,9 anos) que participaram de um protocolo de 

intervenção com o MP em solo e aparelhos, sistema básico, durante 15 semanas 

(42sessões). Todas as voluntárias assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) e nosso estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP 

(CAEE: 08830819.1.0000.5505). Todas as variáveis foram avaliadas nos momentos pré 

e pós intervenção. Foi realizado cálculo amostral Post Hoc (poder=0,987). A análise 

estatística foi realizada através do Modelo de Equações de Estimações Generalizadas 

(GEE) e magnitude do efeito através do Cohen’s d. Os resultados obtidos, em média e 

desvio padrão (M±DP pré vs M±DP pós), e se houve diferença estatística (*), foram: 

estatura (158,90±4,82 vs 160,11 ± 4,73*), massa corporal 69,28±6,94 vs 68,71±6,97), 

índice de massa corporal (IMC= 27,44±2,24 vs 26,80 ± 2,47*), circunferência da cintura 

(CC= 85,43±4,93 vs 83,34±5,33*), circunferência do quadril (CQ= 103,86±5,86 vs 

102,01±5,43*), relação cintura-quadril (RCQ= 0,82±0,05 vs 0,81±0,04*), relação 

cintura-estatura (RCEst= 0,537±0,032 vs 0,520±0,036*), flexibilidade (20,86±9,81 vs 

28,37±8,95*), força da mão direita (22,65±3,81 vs 26,02±3,84*), força da mão esquerda 

(21,34±4,32 vs 25,57±3,22*), glicemia de jejum (100,77±11,08 vs 94,77±10,63*), 

colesterol total (CT= 222,09±36,26 vs 192,81±33,48*), frações HDL (52,59±10,09 vs 

55,54±9,68) e LDL (142,95±36,06 vs 117,37±33,89*), triglicérides (TG= 143,09±47,44 

vs 118,63±39,76*) e hemoglobina glicada (HbA1c= 5,72±0,41 vs 5,42±0,43*), pressão 

inspiratória máxima (PIMax= 43,18±15,19 vs 121,36±24,27*), pressão expiratória 

máxima (PEMax= 71,36±14,86 vs 136,82±26,17*), ventilação pulmonar minuto no pico 

(VE= 43,82±9,81 vs 52,07±10,01*), no primeiro limiar (VE LT= 20,29±4,05 vs 

26,95±5,63*) e no segundo limiar (VE RC= 33,85±6,12 vs 45,21±7,01*), reserva 

ventilatória (RV= 52,41±13,36 vs 44,00±11,89*), volume corrente (VC= 1,32±0,25 vs 

1,49±0,26*), capacidade vital forçada (CVF= 2,92±0,36 vs 3,05±0,35*), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1= 2,37±0,40 vs 2,44±0,33), pico de fluxo 

expiratório (PFE= 5,77±1,13 vs  6,57±0,88*), razão entre o volume expiratório forçado 
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em % da CVF (FEV1/CVF%= 79,11±7,53 vs 82,47±5,04*), fluxo expiratório médio 

forçado (FEF 25-75%= 2,34±0,84 vs 2,67±0,85*), frequência cardíaca de repouso (FC= 

71,77±10,63 vs 67,64±9,74*), no pico do exercício (FC Max= 146,14±21,40 vs 

154,50±16,12*), no 1º limiar ventilatório (FC LT=106,18±18,22 vs 115,95±16,87*) e no 

2º limiar ventilatório (FC RC= 136,41±21,09 vs 144,50±20,42*)  pressão arterial sistólica 

de 24 horas (PAS= 124,29±10,61 vs 117,18±6,99*), pressão arterial diastólica de 24 horas 

(PAD= 80,63±7,42) vs 76,74±6,46*), pressão arterial média (PAM= 100,75±8,62 vs 

95,95±5,56*), potência no primeiro limiar ventilatório (Power LT= 38,86±12,33 vs 

62,95±12,76*) e no segundo limiar ventilatório (Power RC= 80,62±18,27 vs 

104,30±13,36*), consumo máximo de O2 absoluto no pico (VO2= 1232,59±285,36 vs 

1352,91±219,68*), no primeiro limiar ventilatório (VO2 LT= 764,36±152,96 vs 

951,09±169,72*) e no segundo limiar ventilatório (VO2 RC= 1068,45±205,09 vs 

1296,05±224,71*), consumo máximo de O2 relativo no pico (VO2/kg= 17,94±3,71 vs 

19,76±3,11*), no primeiro limiar ventilatório (VO2/Kg LT= 11,23±2,03 vs 13,89±2,16*) 

e no segundo limiar (VO2R/Kg RC= 16,00±2,95 vs 19,20±3,01*), pressão expirada de O2 

(PetO2= 115,09±3,54 vs 117,91±2,87*), pressão expirada de CO2 (PetCO2= 38,00±3,04 

vs 35,64±2,58*), equivalente ventilatório para o O2 (VE/VO2= 35,90±4,80 vs 

39,85±4,50*), equivalente ventilatório para o CO2 (VE/VCO2= 31,31±3,00 vs 

33,77±2,75*), VE/VCO2 slope (27,50±4,17 vs 25,77±3,63*) e OUES (1518,23±360,22 

vs 1690,36±378,90*). Concluímos que 15 semanas do MP em solo e equipamentos foi 

capaz de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e metabólica de hipertensas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Método Pilates; Aptidão cardiorrespiratória; VO2 Max; 

Parâmetros bioquímicos; Hipertensão arterial. 
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ABSTRACT 

 

The Pilates Method (PM) has been cited as a type of resistance exercise. Its benefits are 

well studied in skeletal muscle, but its performance dynamics and new findings 

demonstrate that it may have a very important cardiorespiratory component. The main 

objective of this study was to evaluate the effect of MP on cardiorespiratory and metabolic 

variables in controlled hypertensive patients. Twenty-two hypertensive women (51.7 ± 

5.9 years) who participated in an intervention protocol with PM on the ground and 

devices, basic system, for 15 weeks (42 sessions) were evaluated. All volunteers signed 

an informed consent form (FICF) and our study was approved by the UNIFESP Research 

Ethics Committee (CAEE: 08830819.1.0000.5505). All variables were evaluated before 

and after the intervention. Post Hoc sample calculation was performed (power=0.987). 

Statistical analysis was performed using the Generalized Estimating Equation Model 

(GEE) and effect magnitude using Cohen's d. The results obtained, in mean and standard 

deviation (M±SD pre vs M±SD post), and statistical difference (*), were: height 

(158.90±4.82 vs 160.11±4.73*), body mass 69.28±6.94 vs 68.71±6.97), body mass index 

(BMI=27.44± 2.24 vs 26.80 ± 2.47*), waist circumference (HC= 85.43±4.93 vs 

83.34±5.33*), hip circumference (HC= 103.86±5, 86 vs 102.01±5.43*), waist-hip ratio 

(WHR= 0.82±0.05 vs 0.81±0.04*), waist-height ratio (WHtR= 0.537±0.032 vs 0.520± 

0.036*), flexibility (20.86±9.81 vs 28.37±8.95*), right hand strength (22.65±3.81 vs 

26.02±3.84*), hand strength left (21.34±4.32 vs 25.57±3.22*), fasting blood glucose 

(100.77±11.08 vs 94.77±10.63*), total cholesterol (TC= 222.09 ±36.26 vs 

192.81±33.48*), HDL (52.59±10.09 vs 55.54±9.68) and LDL (142.95±36.06 vs 

117.37±33) fractions .89*), triglycerides (TG= 143.09±47.44 vs 118.63±39.76*) and 

glycated hemoglobin (HbA1c= 5.72±0.41 vs 5.42±0.43*), maximal inspiratory pressure 

(PIMax= 43.18±15.19 vs 121.36±24.27*), maximal expiratory pressure (PEMax= 

71.36±14.86 vs 136.82±26.17*), pulmonary ventilation minute at peak (VE= 43.82±9.81 

vs 52.07±10.01*), in the first threshold (VE LT= 20.29±4.05 vs 26.95±5.63*) and in the 

second threshold (VE RC= 33.85±6.12 vs 45.21±7.01*), ventilatory reserve (RV= 

52.41±13.36 vs 44.00±11.89*), tidal volume (VC= 1.32±0.25 vs 1.49 ±0.26*), forced 

vital capacity (FVC= 2.92±0.36 vs 3.05±0.35*), forced expiratory volume in one second 

(FEV1= 2.37±0.40 vs 2, 44±0.33), peak expiratory flow (PEF= 5.77±1.13 vs 

6.57±0.88*), ratio between forced expiratory volume in % of FVC (FEV1/FVC%= 79, 

11±7.53 vs 82.47±5.04*), mean forced expiratory flow (FEF 25-75%= 2.34±0.84 vs 
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2.67±0.85*), resting heart rate ( HR= 71.77±10.63 vs 67.64±9.74*), at peak exercise (HR 

Max= 146.14±21.40 vs 154.50±16.12*), at the 1st ventilatory threshold (HR 

LT=106.18±18.22 vs 115.95±16.87*) and at the 2nd ventilatory threshold (HR 

HR=136.41±21.09 vs 144.50±20.42*) systolic blood pressure 24-hour (SBP= 

124.29±10.61 vs 117.18±6.99*), 24-hour diastolic blood pressure (DBP= 80.63±7.42) vs 

76.74±6.46* ), mean arterial pressure (MAP= 100.75±8.62 vs 95.95±5.56*), power at the 

first ventilatory threshold (Power LT= 38.86±12.33 vs 62.95±12.76*) and in the second 

ventilatory threshold (Power RC= 80.62±18.27 vs 104.30±13.36*), maximum 

consumption of absolute O2 at peak (VO2= 1232.59±285.36 vs 1352.91±219 .68*), in 

the first ventilatory threshold (VO2 LT= 764.36±152.96 vs 951.09±169.72*) and in the 

second ventilatory threshold (VO2 RC= 1068.45±205.09 vs 1296.05 ±224.71*), 

maximum relative consumption of O2 at the peak (VO2/kg= 17.94±3.71 vs 19.76±3.11*), 

at the first ventilatory threshold (VO2/Kg LT= 11.23 ±2.03 vs 13.89±2.16*) and at the 

second threshold (VO2R/Kg RC= 16.00±2.95 vs 19.20±3.01*), expired O2 pressure 

(PetO2= 115 .09±3.54 vs 117.91±2.87*), expired pressure of CO2 (PetCO2= 38.00±3.04 

vs 35.64±2.58*), ventilatory equivalent for O2 (VE/ VO2= 35.90±4.80 vs 39.85±4.50*), 

ventilatory equivalent for CO2 (VE/VCO2= 31.31±3.00 vs 33.77±2.75*), VE/ VCO2 

slope (27.50±4.17 vs 25.77±3.63*) and OUES (1518.23±360.22 vs 1690.36±37 8.90*). 

We conclude that 15 weeks of MP in mat and equipment was able to improve the 

cardiorespiratory and metabolic fitness of controlled hypertensive patients. 

 

KEYWORDS: Pilates Method; Cardiorespiratory fitness; VO2 Max; Biochemical 

parameters; Arterial hypertension. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o final do século XIX e início do século XX, a população mundial vem 

passando por profundas transformações em seu comportamento etário(1, 2). A partir da 

década de 1970, estas transformações alcançaram os países em desenvolvimento, como é 

o caso do Brasil, que vivenciam esta nova condição: o envelhecimento populacional, 

responsável por desencadear modificações nos perfis demográfico e epidemiológico(1-13), 

aumentando a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

As DCNT são doenças multifatoriais consideradas um dos maiores problemas de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Muitos fatores de risco (FDR) estão associados a 

elas, sendo que o mais prevalente é o sedentarismo (comportamento sedentário) associado 

à hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada a DCNT mais prevalente e a grande 

protagonista para o surgimento das doenças cardiovasculares (DCV)(12). A presença de 

fatores associados, como a HAS, diabetes mellitus (DM), dislipidemia e obesidade, é um 

importante indicador de risco cardiovascular(14). Apesar deste cenário, as DCNT podem 

ser prevenidas com ações de prevenção, promoção da saúde e intervenções nos FDR 

modificáveis.  

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação 

sustentada (crônica) dos níveis da pressão arterial (PA) acima dos considerados 

normais(15), sendo associada a alterações metabólicas e agravada pela presença de outros 

FDR como o sedentarismo e a dislipidemia, aumentando o risco de eventos 

cardiovasculares. A população de hipertensos vem crescendo exponencialmente e, no 

Brasil, a HAS atinge 32,5% de adultos e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou 

indiretamente para 50% das mortes por DCV(15). Por este motivo, ela é tida como uma 

das principais causas de morte no Brasil(15) e no mundo(16), gerando um imenso problema 

de saúde pública. Portanto, é de extrema importância que a HAS seja tratada, controlada 

e prevenida(15).  

Diversos estudos demonstraram a superioridade e a importância da abordagem 

multiprofissional no tratamento, prevenção e controle da HAS quando comparado com o 

tratamento convencional(15). Medidas não farmacológicas envolvem mudanças no estilo 

de vida, como a prática regular de exercícios físicos aeróbios associados aos exercícios 

resistidos (15, 17), eficazes na redução da PA, das DCV e da mortalidade(15, 17).  

A prática regular do exercício físico (EF) diminui a incidência de HAS, reduzindo 

ainda a morbimortalidade por DCV(15). Indivíduos ativos, apresentam um risco 30% 
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menor de desenvolver HAS comparados aos sedentários(18). Dentre as modalidades mais 

estudadas de EF, inclusive para a redução da PA, estão o EF Aeróbio (EFA) e o EF 

resistido (EFR). O EFA e seu efeito hipotensor da PA já estão bem descritos na literatura. 

Por outro lado, o efeito do EFR sobre as PA clínica e ambulatorial de hipertensos ainda é 

controverso, sugerindo que a intensidade e a modalidade do exercício podem influenciar. 

O Método Pilates de condicionamento físico (MP) é uma modalidade de EFR muito 

procurada, pouco estudada nesta população, mas que parece ser eficiente para reduzir 

significativamente a PA de hipertensas(19). 

O MP foi idealizado pelo alemão Joseph Hubertus Pilates, em meados do século 

XX, e tem como objetivo principal o controle consciente e o equilíbrio entre corpo, mente 

e espírito(20, 21). No Brasil, o MP surgiu ao final do século XX por intermédio de seis 

mulheres que tinham algum envolvimento com a dança(20). Muito se fala sobre seus 

benefícios e, hoje, ele é indicado para praticamente todas as populações, inclusive para 

cardiopatas(22) e hipertensos(23). 

Joseph desenvolveu mais de 500 exercícios propondo movimentos conscientes 

com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço. O MP prima pela qualidade da 

execução, por isto, é realizado com poucas repetições, em apenas uma série e sem pausa 

entre os exercícios. O repertório é dividido em exercícios de pré-pilates e sistemas básico, 

intermediário, avançado e super avançado; além de estar alicerçado em seis princípios do 

movimento: respiração, concentração, controle, centralização, precisão e fluidez. Além 

disto, o MP pode ser categorizado em Mat Pilates (Pilates em solo) e Pilates em 

Equipamentos, os quais foram projetados pelo próprio Joseph. 

Clinicamente, o MP traz inúmeros benefícios já comprovados na literatura: 

melhora da qualidade de vida(24), da flexibilidade(19, 25, 26), do equilíbrio(27), da dor crônica 

na região lombar(28-30), aumento da resistência de força muscular(31, 32), redução de peso e 

do índice de massa corporal(19, 33, 34), na reabilitação aguda em medicina 

musculoesquelética(35), na melhora da capacidade funcional de indivíduos com 

insuficiência cardíaca(36), na HAS(23) , em idosos(37-40) e, mais recentemente, seus efeitos 

no sistema cardiorrespiratório e na aptidão aeróbia(41, 42). 

Teoricamente, o MP tem sido citado como uma modalidade de exercício resistido. 

De fato, seus benefícios são bem estudados no músculo esquelético, mas sua dinâmica de 

execução e novos achados, demonstram que ele pode possuir um componente 

cardiorrespiratório muito importante. Joseph afirma em seu livro Your Health(43),que seu 

Método traz grandes benefícios para o sistema cardíaco e respiratório. 
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Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos crônicos do 

Método Pilates sobre as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres 

hipertensas controladas. Nossa hipótese foi que o MP induziria efeitos significativos nos 

sistemas cardiorrespiratórios e metabólico, com maior magnitude para as variáveis 

cardiorrespiratórias, pois elas são mais moduladas pelo exercício físico.  

 

     

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Panorama histórico das doenças crônicas não transmissíveis 

 

Desde o final do século XIX e início do século XX, a população mundial, mais 

especificamente a dos países desenvolvidos, passou e, continua passando, por profundas 

transformações em seu comportamento etário(1, 2). Mais recentemente, a partir da década 

de 1970, estas transformações alcançaram os países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, que vivenciam esta nova condição: o envelhecimento populacional. Este 

processo de longevidade, advindo da queda das taxas da natalidade e da mortalidade, 

associadas pela melhoria das condições de vida e saúde, desencadeou e, continua 

desencadeando, modificações nos perfis demográfico e epidemiológico(1-13). Estas 

alterações, por sua vez, provocaram mudanças no perfil da morbimortalidade nacional, 

aumentando a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), responsáveis 

por uma série de incapacidades que afetam as atividades de vida diária, profissional e de 

lazer, além de serem responsáveis por grandes despesas para a economia nacional(14).  

As DCNT são doenças multifatoriais, associadas a um ou mais fatores de risco 

(FDR), longos períodos de latência, origem não infecciosa e responsáveis por 

incapacidade física, perda da qualidade de vida e grande impacto mundial(12, 44). 

Consideradas como um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, 

configuram uma grande ameaça à saúde e ao desenvolvimento humano(45). As DCNT 

possuem FDR não modificáveis (gênero, idade, fatores genéticos) e comportamentais 

(sedentarismo, alimentação não saudável, tabagismo, consumo de álcool e obesidade), 

que podem ou não ser potencializados por aspectos ambientais, socioeconômicos e 

culturais(11-13). Sobre os FDR não modificáveis idade e gênero, vale lembrar que o atual 

perfil demográfico demonstra que as mulheres configuram a “população” que envelhece 

mais e, consequentemente, recai sobre elas, uma prevalência maior das DCNT e, 



26 

 

consequentemente, da hipertensão arterial sistêmica (HAS), tornando-as um grupo seleto 

para estudos(46). Segundo estudo de Simieli e colaboradores(12), o FDR mais prevalente é 

o sedentarismo, aumentando de 20 a 30% o risco da mortalidade quando associado à 

HAS, considerada a DCNT mais prevalente, e a grande protagonista para as doenças 

cardiovasculares (DCV)(12). Este contexto nos mostra que existe uma relação íntima entre 

o estilo de vida e a HAS(12, 47). Segundo Duarte(48), a modernização do mundo 

contemporâneo, aliado às criações do homem para gerar mais conforto, são responsáveis 

pela queda dos padrões comportamentais da sociedade, induzindo um menor gasto 

energético diário. A presença de fatores associados, como a HAS, diabetes mellitus (DM), 

dislipidemia e obesidade, é um importante indicador de risco cardiovascular(14). Apesar 

de todo este cenário, as DCNT podem ser prevenidas através de estratégias para a redução 

dos seus agravos, como ações de prevenção, promoção da saúde e intervenções nos FDR 

modificáveis. 

Em 2002, as DCNT já eram responsáveis por quase 60% de todas as mortes e 

aproximadamente 50% do total de doenças no mundo. No Brasil, foram responsáveis por 

cerca de 73% das mortes gerais e 17% das mortes precoces no ano de 2017(47). Além 

disto, os gastos destas doenças oneram, principalmente, países de baixa e média renda(45, 

49). Até 2050, os gastos, no Brasil, serão da ordem de 59% para as consultas médicas, 96% 

para a realização de exames, 122% para tratamentos de saúde e 39% para internações, 

com um aumento proporcional dos gastos com saúde de 30% no PIB brasileiro. Diante 

disto, o Ministério da Saúde criou, em 2006, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) que conta com o suporte 

técnico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade 

de São Paulo (Nupens/USP), responsável pelo monitoramento anual da frequência, da 

distribuição e da evolução dos principais fatores que determinam as DCNT de todas as 

capitais brasileiras e do Distrito Federal(50). 

As DCNT de maior impacto na saúde pública são as DCV, o câncer, o DM, e as 

Doenças Respiratórias Crônicas, correspondendo a, aproximadamente, 80% das 

DCNT(44). As DCV foram e, continuam a ser, a principal causa de morte no Brasil, 

gerando um maior custo referente a internações hospitalares no sistema de saúde 

nacional(15).  

Desta forma, a identificação dos FDR de maior prevalência populacional, permitiu 

que programas de prevenção cardiovascular bem conduzidos conseguissem reduzir, de 

forma expressiva, a mortalidade por DCV. E, a partir deste perfil epidemiológico, da 
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identificação dos FDR e do resultado da aplicação destes programas, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu, como meta, a redução de 25% das DCNT até o 

ano de 2025(2, 51). Este é o grande desafio da OMS e das diretrizes de prevenção 

cardiovasculares existentes no Brasil e no mundo(2). Neste sentido, vale reforçar que, de 

acordo com a OMS, alguns FDR estão fortemente associados à morbimortalidade 

relacionada às DCNT, sendo que os mais importantes deles são o sedentarismo e a HAS(2). 

Em adição, estudos comprovam que o comportamento sedentário (inatividade 

física), é o fator de maior prevalência para a HAS e a obesidade, gerando um ciclo vicioso 

para o incremento das DCNT e, consequentemente, para as DCV. Além disto, a 

inatividade física é considerada, atualmente, o quarto FDR isolado de óbito no mundo e 

o inimigo público do planeta, segundo a OMS, chegando a mais de três milhões de mortes 

por ano(45, 52). Configurando um dos grandes problemas de saúde pública da sociedade 

moderna, visto que nem 70% da população adulta atinge os níveis mínimos 

recomendados de atividade física (AF)(46). A instalação da inatividade física coloca o ser 

humano em um momento de grande declínio existencial(53, 54), configurando um problema 

de saúde pública e um dos grandes males do século(55). 

 

 

2.2. Pressão arterial e fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica 

 

A pressão arterial (PA) é uma variável física que expressa a pressão que o sangue 

exerce sobre as paredes das artérias. É a força motriz da circulação e pode ser conceituada, 

também, como o produto entre o débito cardíaco (DC) e a resistência vascular periférica 

(RVP). Para que todos os tecidos do organismo sejam perfundidos adequadamente, esta 

força motriz precisa ser/estar calibrada, momento a momento, em níveis adequados e 

constantes ao longo da vida do indivíduo, estando ele, em repouso, ou participando de 

alguma atividade/exercício(56, 57). A regulação e o controle da PA são consideradas 

funções complexas do organismo humano, pois dependem das ações integradas de vários 

sistemas corporais(53).  

Quando existe um desequilíbrio entre os fatores funcionais que a definem, 

independente da gênese da causa: alterações genéticas, ambientais, estruturais, 

emocionais ou hemodinâmicas, a unidade ou soma destes fatores, pode acarretar, em curto 

ou longo prazo, alterações no DC, na RVP ou em ambos, o que ocorre, geralmente, pelo 

aumento do tônus vascular (vasoconstrição), provocando aumento da PA. Isto significa 
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um comprometimento na entrada do sangue no compartimento arterial (DC), assim como 

sua saída (RVP). Vale lembrar que o DC é influenciado pela frequência cardíaca (FC) e 

pelo volume sistólico (VS) que é determinado pela força da contração cardíaca, 

combinada com a pré-carga e a RVP. Por sua vez, a pré-carga ou retorno venoso (RV) 

depende do retorno do sangue ao coração que é influenciado pela capacitância venosa 

(CV). Deve-se ter em mente que todos os mecanismos que contribuem para manter a PA 

constante ao longo da vida, ou seja, que a regulam: mecanismos locais, neurais, 

hormonais/humorais, fluidos corporais e fatores físicos, o fazem por meio de alterações 

instantâneas da CV, do RV, do DC, da RVP, ou de alterações da volemia, que acontecem 

mais em longo prazo. Estes ajustes, ao alterarem a quantidade de sangue no leito arterial, 

em um dado momento, determinam o nível momentâneo da PA. Alterações em um, ou 

mais destes fatores, eventualmente, podem levar a um aumento da PA, ou seja, a HAS(56-

59). A manutenção da PA elevada e descontrolada sobrecarrega cronicamente o trabalho 

do coração podendo acarretar risco de danos estruturais tanto para o coração quanto para 

os vasos e complicações metabólicas, aumentando o risco de morte do indivíduo. 

 

 

2.3. Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A HAS é uma condição clínica multifatorial que, na grande maioria dos casos, é 

assintomática, caracterizada pela elevação sustentada (crônica) dos níveis da PA acima 

dos considerados normais. Considera-se HAS valores de pressão arterial sistólica (PAS) 

≥140 mmHg e/ou de pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg durante o repouso do 

indivíduo(15). 

Pode ser classificada como primária (ou essencial), quando o fator causal não está 

bem estabelecido, sendo responsável por cerca de 90-95% dos casos. Por outro lado, 

quando o fator causal é bem estabelecido e advindo, por exemplo, de uma doença renal, 

doença endócrina ou a utilização de drogas, é classificada como secundária, sendo 

responsável por 5-10% dos casos(15).  

A HAS está associada a alterações metabólicas, hormonais, funcionais e/ou 

estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos), sendo agravada 

pela presença de outros FDR, como o sedentarismo, dislipidemia, obesidade abdominal, 

intolerância à glicose e DM, aumentando, consequentemente, o risco de eventos 

cardiovasculares(15).  



29 

 

A população hipertensa vem crescendo exponencialmente e, a HAS, é o FDR mais 

importante para o desenvolvimento da doença arterial coronariana (DAC), insuficiência 

cardíaca (IC), acidente vascular encefálico (AVE), doença renal crônica e fibrilação 

atrial(56), além de ter sido associada ao desenvolvimento de déficit cognitivo e demência. 

Diante disto, a American Heart Association estabeleceu novos limiares para a detecção e 

prevenção da HAS. Configura-se HAS estágio I, valores de PAS de 130-139 mmHg e de 

PAD de 80-89 mmHg(56). No entanto, no Brasil, a classificação estabelecida pela atual 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial prevalece, considerando valores de PAS ≥ 

140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg(15).  

Vinte e dois estudos encontraram prevalências de HAS na população adulta, na 

ordem de 22,3% a 43,9% (média de 32,5%), sendo superior a 50%, entre 60 e 69 anos e 

75% acima de 70 anos(56-59).  No Brasil, a HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos 

adultos e mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das 

mortes por DCV(15). Um estudo(60) recente da prevalência e progresso no tratamento e 

controle da HAS com uma população representativa de mais de 100 milhões de pessoas 

ao longo de 30 anos (1990 a 2019) pulicado na Lancet, mostrou que o número de 

hipertensos dobrou em todo o mundo, com a maior parte do aumento ocorrendo nas 

regiões de baixa e média renda. 

Quando a HAS está associada ao DM do tipo 2, sua presença aumenta em duas 

vezes o risco cardiovascular em comparação ao hipertenso não diabético, e pode despertar 

ou acelerar lesões micro e macrovasculares(61).  

Por este motivo, a HAS é uma das principais causas de morte no Brasil(15) e no 

mundo(16). Direta ou indiretamente, a HAS é responsável por grande parte das internações 

ocorridas no SUS, sendo um problema de saúde pública que gera muitos gastos, tanto 

para o próprio setor público, como para esses indivíduos e suas famílias. Portanto, é de 

fundamental importância que a HAS seja tratada, controlada e prevenida(15). 

No Brasil, a prevalência da HAS varia de acordo com a população estudada, 

aumentando conforme a idade, região (região Sudeste tem a maior prevalência) e o 

método de avaliação. De todos os hipertensos do Brasil, apenas 50% conhecem e sabem 

que são hipertensos. Destes 50%, apenas 25% procura o médico e inicia o tratamento e, 

destes 25%, apenas 12,5% controla a HAS(15). Atualmente e, principalmente pelos 

padrões comportamentais contemporâneos de maus hábitos alimentares associado a um 

estilo de vida sedentário, muitos jovens estão desenvolvendo a HAS, até mesmo por se 

tratar de uma doença “silenciosa” e assintomática. Outro fato angustiante é que apesar 
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dos inúmeros avanços no tratamento da HAS, apenas a minoria dos pacientes hipertensos 

apresenta níveis controlados da PA(53, 62). 

O diagnóstico da HAS pode ser feito de forma clínica, no consultório médico ou 

fora dele, e de forma ambulatorial, através da medida ambulatorial da PA (MAPA) 

durante 24hrs(15).  

A HAS pode ser influenciada por FDR não modificáveis (histórico familiar, 

genética, idade avançada, sexo e etnia) e FDR modificáveis (alimentação inadequada e 

consumo exagerado de sal, sedentarismo, consumo de álcool e fumo, DM tipo 2, 

sobrepeso e obesidade e fatores socioeconômicos), e pode ser um fator de risco 

independente para o desenvolvimento de outras DCV, principalmente doenças 

coronarianas e cardiopatias isquêmicas(15, 63).  

Atualmente, outros fatores estudados que podem contribuir com a HAS são a 

apneia do sono e os fatores psicológicos, como o estresse, a ansiedade e a depressão(15). 

Como já apresentado anteriormente, a associação da HAS com a DM dobra o risco 

cardiovascular. Portanto, todo hipertenso diabético é considerado de alto risco 

cardiovascular(15). 

Estimar indicadores e utilizar termos relacionados ao envelhecimento, como 

“idade vascular” ou “idade cardiometabólica” podem auxiliar na estratégia da 

estratificação do risco cardiovascular e dos fatores de risco. Além disto, a associação de 

três ou mais critérios diagnósticos da síndrome metabólica, como obesidade abdominal, 

HDL baixo, triglicérides elevados, PA alta e glicemia alta, também aumentam o risco 

cardiovascular(15). 

 

 

2.3.1. Tratamento, prevenção e controle da hipertensão arterial sistêmica 

 

Diversos estudos nacionais e internacionais demonstraram, de forma consistente, 

a superioridade e a importância da abordagem multiprofissional (médico, enfermeiro, 

nutricionista, profissional da educação física e fisioterapeuta) no controle da HAS quando 

comparado com o tratamento convencional. De fato, a união destes profissionais trouxe 

um acréscimo na qualidade do atendimento, uma melhor adesão dos pacientes e, 

consequentemente, maior sucesso terapêutico, reduzindo os fatores de risco 

cardiovasculares, a morbidade e mortalidade por DCV(15). Além disto, a atuação 
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multiprofissional vem crescendo e tem sido utilizada com sucesso em serviços da atenção 

primária, secundária e terciária à saúde(15). 

Os hipertensos podem se beneficiar com três tipos de tratamentos: o 

farmacológico (medicamentoso), o não farmacológico (não medicamentoso) ou a 

associação de ambos(15).  

A utilização dos fármacos anti-hipertensivos é uma decisão de tratamento que leva 

em consideração a classificação do risco cardiovascular (risco baixo, moderado e alto) e 

o estágio presente do hipertenso (estágio 1, 2 e 3), com o objetivo primordial de proteção 

cardiovascular. A redução da PA é a primeira meta, tendo o intuito maior de reduzir a 

morbimortalidade cardiovascular, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos 

cardiovasculares e renais(15, 17). As principais classes de fármacos anti-hipertensivos são 

os diuréticos (DIU), os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), os inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (IECA), os bloqueadores dos receptores da angiotensina II 

(BRA) e os betabloqueadores (BB). Apesar de terem ações diferentes nos sistemas 

corporais, todos tem o mesmo objetivo, reduzir os níveis pressóricos da PAS abaixo de 

140 mmHg e/ou da PAD abaixo de 90 mmHg(15). Apesar de ser um tratamento de extrema 

importância e de escolha inicial, ele pode promover efeitos adversos indesejáveis, como 

por exemplo cefaleia latejante, tonturas, tosse seca, fraqueza, bradicardia, insônia, 

pesadelos, depressão, disfunção erétil, intolerância ao medicamento e resistência ao 

tratamento, broncoespasmo, piora da função renal, hipovolemia, hiperpotassemia, 

hipercalemia, arritmias ventriculares, agravar a IC e os BB são contraindicados para 

pacientes com doenças pulmonares, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus(15). Por este motivo, o 

tratamento não farmacológico vem ganhando mais notoriedade nas pesquisas mundiais e 

vem sendo preconizado pelas diretrizes e consensos nacional e internacional como um 

potente redutor dos níveis pressóricos(61), com efeitos similares ou até mais robustos que 

o dos medicamentos, além de trazer muitos outros benefícios aos sistemas 

cardiorrespiratório e metabólico, que o tratamento farmacológico não traz. 

Medidas não farmacológicas como forma de tratamento, prevenção e controle da 

HAS, envolvem mudanças no estilo de vida, como diminuir o comportamento sedentário 

(tempo gasto em atividades de baixo dispêndio energético, ou seja, ≤ 1,5 do equivalente 

metabólico (MET))(64), medidas nutricionais, prática regular de exercícios físicos 

aeróbios associados aos exercícios resistidos, controle do estresse, entre outros.  Estas 
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medidas têm se mostrado muito eficazes na redução da PA, das DCV e da mortalidade, 

apesar de limitadas pela perda de adesão em médio e longo prazo(15, 17).  

Os benefícios cardiovasculares, cardiorrespiratórios, metabólicos e autonômicos 

após uma única sessão de exercício físico (efeitos agudos) e/ou após um período de 

treinamento físico (efeitos crônicos) têm levado muitos investigadores a sugerir o 

treinamento físico como uma conduta não farmacológica importante no tratamento de 

diferentes patologias como a HAS, o DM, e a IC(65). Embora o exercício físico (EF) tenha 

sido alvo de grandes pesquisas nos últimos anos, ainda não se sabe ao certo que tipo de 

exercício, aeróbio ou resistido, proporciona uma maior queda da PA de forma aguda e/ou 

crônica. Esta queda da PA advinda do exercício físico é chamada de hipotensão pós 

exercício físico. 

 

 

2.3.2. Efeitos do exercício físico na pressão arterial 

 

Atualmente, ainda é evidente a confusão entre os conceitos de AF e EF. A AF 

apresenta um espectro amplo que pode ser desde uma tarefa doméstica simples até escalar 

uma montanha. Refere-se a qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos 

esqueléticos, que resulte/aumente o gasto energético basal, como: andar na rua, subir 

escada, fazer atividades domésticas, laborais e práticas físicas de lazer. Já o termo EF, 

caracteriza-se como uma atividade em que há uma intencionalidade de movimento, sendo 

considerado um subgrupo da AF. Refere-se à atividade física realizada de forma 

planejada, estruturada e repetitiva, tendo propósito específico, como a 

melhora/manutenção da saúde, ou o aperfeiçoamento do condicionamento físico ou da 

aptidão física(15, 61, 66). A soma de conhecimentos acumulados, ao longo dos anos, na área 

da epidemiologia da atividade física nos mostra que existe uma associação inversa entre 

a prática regular de AF e as DCNT(53, 67).  

A prática regular do EF diminui a incidência de HAS e pode ser benéfica tanto na 

prevenção quanto no seu tratamento, reduzindo ainda a morbimortalidade por DCV. 

Indivíduos ativos, apresentam um risco 30% menor de desenvolver HAS quando 

comparados aos sedentários(18), e o aumento da AF diária reduz a PA(55). Logo, a prática 

de AF deve ser incentivada em toda a população, não havendo necessidade de nenhum 

exame prévio, desde que o indivíduo seja saudável, sem fatores de risco cardiovascular 
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associados, sintomas ou cardiopatia. O indivíduo deve ser orientado a procurar um 

médico se sentir algum desconforto durante a execução(15). 

Dentre as modalidades mais estudadas de EF, inclusive para a redução da PA, 

estão o EF Aeróbio (EFA) e o EF resistido (EFR) que, por sua vez, pode ser dividido em 

dinâmico (isotônico) e estático (isométrico). O EFA é aquele que utiliza, 

predominantemente, o metabolismo aeróbio para a produção de energia durante sua 

execução. São exercícios que envolvem o trabalho de grandes grupos musculares de 

forma cíclica, com intensidade baixa a moderada e com uma duração prolongada. Já o 

EFR, também conhecido como treinamento de força, com pesos, exercício de resistência 

muscular localizado, contra-resistência” ou “musculação”, é aquele onde existe uma 

contração muscular de um determinado segmento corporal contra uma força/resistência 

externa que se opõe ao movimento. Quando, no EFR, a contração muscular gera 

movimento articular, ele é dito dinâmico. Ao contrário, quando a contração muscular gera 

tensão, mas não há movimento articular, ou seja, o segmento corporal fica “parado”, é 

chamado de estático ou isométrico(15, 61). 

Independente da modalidade de EF realizada, é importante compreender que a sua 

execução promove um aumento da sobrecarga cardiovascular, respiratória e metabólica 

e, consequentemente, da PA durante sua execução, aumentando o risco cardiovascular 

para o hipertenso. Por isso, é de vital importância ponderar o risco dos diferentes tipos de 

exercício na HAS, assim como é essencial conhecer as respostas fisiológicas que cada 

modalidade promove(61). 

O efeito crônico do EF, foco deste estudo, é alcançado por repetidos efeitos 

agudos/subagudos. Pode ser avaliado no repouso, mesmo que distante da última sessão 

do exercício. A bradicardia observada em atletas de modalidades predominantemente 

aeróbicas é um exemplo de efeito crônico(68). É importante destacar que os efeitos 

crônicos do exercício dependem, fundamentalmente, de uma adaptação periférica, que 

envolve tanto um melhor controle e distribuição do fluxo sanguíneo, como adaptações 

específicas da musculatura esquelética. Ocorrem modificações histoquímicas na 

musculatura treinada dependentes do tipo de treinamento, fazendo com que a atividade 

enzimática seja predominantemente oxidativa (aeróbica) ou glicolítica (anaeróbica 

lática)(69). No entanto, o tipo e a magnitude das respostas cardiorrespiratória e metabólica 

dependem das características do exercício físico executado, como: tipo, modalidade, 

frequência, duração, intensidade, progressão e a massa muscular envolvida(69). 



34 

 

Cronicamente, a manutenção regular do EF pode resultar em redução da PA em 

algumas populações. Embora este efeito esteja bem esclarecido para o EFA, ele precisa 

ser melhor investigado em relação aos EFR dinâmicos e isométricos, principalmente em 

hipertensos(61). 

O EFA já foi amplamente estudado na literatura assim como seu potente efeito 

hipotensor na redução da PA clínica (de consultório) e ambulatorial de hipertensos(15). 

Realizado regularmente de forma planejada e bem acompanhado, provoca importantes 

adaptações autonômicas e hemodinâmicas que influenciam os sistemas cardiovascular, 

respiratório e metabólico(53). Em relação à PA clínica, uma metanálise relatou reduções 

de -8,3 (IC: -6,0;-10,7) mmHg na PAS e -5,2 (IC: -3,4;-6,8) mmHg na PAD(18). Para PA 

ambulatorial, as reduções observadas de vigília foram de -3,2 (IC: -1,3;-5,0) mmHg para 

a PAS e -2,7 (IC: -1,5;-3,9) mmHg para a PAD(55). Vale ressaltar que esta magnitude de 

redução é clinicamente relevante, pois é semelhante à redução observada com o uso das 

principais classes de medicamentos anti-hipertensivos em monoterapia. Outro fato 

importante é que uma redução de 3mmHg na PAS, significa uma diminuição de 4% no 

risco da mortalidade por todas as causas, 8% no risco de ocorrência de um AVE e 5% no 

risco do desenvolvimento da DAC(70). Complementando, o treinamento aeróbio também 

reduz a magnitude do aumento da PAS em situações de estresse emocional(71), 

cognitivo(72) e físico(15). Apesar do efeito hipotensor do treinamento aeróbio estar bem 

estabelecido, sua magnitude ainda apresenta grandes variações, sugerindo que alguns 

fatores e mecanismos devam influenciar nesta resposta(18, 55). Sendo que o principal 

mecanismo envolvido é a redução RVP(73), principalmente pela diminuição da atividade 

nervosa simpática periférica e pela melhora da função endotelial. Logo, o EFA é 

recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da 

HAS(15).  

Os treinamentos resistidos dinâmico e isométrico de handgrip (preensão manual), 

reduzem a PA de consultório, mas ainda não se tem evidências da diminuição da PA 

ambulatorial(15). Em relação a outras modalidades de EFR, seus efeitos sobre a PA ainda 

são controversos e dependem da modalidade e do protocolo realizado. Sobre a PA clínica 

de pré-hipertensos, os autores de um estudo de metanálise concluíram que o EFR 

dinâmico diminuiu a PAS em -4,3 (IC: -0,90;-7,7) mmHg e a PAD em -3,8 (IC: -1,9;-5,7) 

mmHg, mas não reduziu significativamente a PAS e PAD de indivíduos hipertensos, 

respectivamente, +0,47 (IC: -4,4; +5,3) e -1,0 (IC: -3,9; +1,9) mmHg(18). Vale lembrar 

que esta metanálise incluiu apenas quatro estudos controlados e randomizados de boa 
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qualidade com hipertensos. Sobre a PA ambulatorial e corroborando com a nova diretriz 

brasileira de hipertensão arterial(15), nenhum estudo foi encontrado. Semelhante ao 

observado no treinamento aeróbio, alguns fatores podem influenciar as respostas da PA 

no EFR, mas elas foram pouco estudadas e ainda não estão claras, mas sugerem que 

diferentes intensidades apresentam efeitos hipotensores semelhantes, enquanto maiores 

frequências semanais de treino promovem maiores reduções da PA.  

Uma modalidade de EFR bastante procurada e que ainda não consta nas diretrizes 

brasileiras de hipertensão arterial é o Método Pilates (MP) de condicionamento físico. 

Um estudo do nosso grupo, utilizando o Mat Pilates em mulheres hipertensas controladas, 

demonstrou que a o MP foi eficiente para reduzir significativamente a PAS, PAD e a PA 

média (PAM) clínica, de 24 horas, de vigília e de sono em todos os momentos avaliados. 

Portanto, o Mat Pilates parece ser uma boa estratégia para reduzir a PA em mulheres 

hipertensas(19).  

 

 

2.3.3. Efeito do exercício resistido no sistema cardiorrespiratório e 

metabólico 

 

Desde meados da década de 1960, as respostas cardiovasculares ao exercício 

predominantemente de força têm sido discutidas(74, 75). Até o início dos anos 1990, o 

treinamento resistido não era contemplado em diretrizes internacionais. Entretanto, nos 

últimos anos, esta modalidade passou a ser considerada como uma possível estratégia 

para prevenção primária e secundária de diferentes cardiopatias(76). Além disto, diversas 

pesquisas têm sugerido que o exercício resistido, quando prescrito e supervisionado de 

forma adequada, apresenta efeitos favoráveis em diferentes aspectos da saúde (força 

muscular, capacidade funcional e aptidão física, bem-estar psicossocial, além de impacto 

positivo sobre fatores de risco cardiovasculares)(77). 

O exercício resistido pode ser realizado com baixa ou alta intensidade, 

dependendo do objetivo de trabalho a ser realizado e levando-se em consideração os 

aspectos de segurança e as adaptações desejadas(65). Como dito anteriormente, ele pode 

ser dividido em “exercício isotônico ou dinâmico” e “exercício isométrico ou estático”. 

Entretanto, na prática, a maioria das atividades apresenta uma combinação destes dois 

tipos de componentes em magnitudes variadas, e as respostas dependem de qual será 

executado com maior intensidade(22). 
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Com grande popularidade e prestígio no Brasil e no Mundo, o MP de 

condicionamento físico combina estas duas características, além de ter um componente 

aeróbio importante em seus exercícios e execução, sendo um excelente representante 

atual dos EFR. 

De fato, a prática regular e supervisionada do EFR é uma assertiva terapêutica não 

farmacológica de extrema importância para a prevenção e controle das DCV e para a 

redução dos níveis pressóricos, sendo recomendada para hipertensos. Muitos estudos(78-

83) concluem que o exercício aeróbio resulta em um efeito hipotensor, porém, novos 

estudos já demonstram que o exercício resistido também promove tal efeito(82, 84, 85), e 

este efeito, para alguns autores, são semelhantes ou até maiores que os efeitos resultantes 

do exercício aeróbio(86). Já Braith e Stewart(76), indicam que o exercício resistido 

moderado deve ser utilizado como complemento ao treinamento aeróbico. Tibana et. 

al.(87), demonstraram que o exercício combinado (aeróbio e exercício de força) induziu 

maior efeito agudo da hipotensão pós-exercício quando comparado ao exercício de força 

em mulheres com síndrome metabólica. Silva et al.(88), demonstraram que o EFR como 

musculação, realizada três vezes por semana, foi eficaz para o desenvolvimento da 

capacidade aeróbia em idosos mais frágeis por ter estimulado tanto o sistema 

neuromuscular quanto o cardiorrespiratório. Liberalino et al.(89), fizeram um estudo 

utilizando exercícios baseados no MP de solo e demonstraram que eles foram benéficos 

para todas as variáveis cardiorrespiratórias analisadas (FC, frequência respiratória (FR), 

PAS, PAD, capacidade vital funcional e as pressões máximas inspiratórias e expiratórias). 

Leal et al. (90) em um estudo descritivo e experimental com o MP em sete mulheres com 

fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, relataram que, após a prática com o 

MP, houve uma redução do IMC e da massa gorda e aumento da massa magra e da taxa 

metabólica basal nesta população. Em um ensaio clínico conduzido por Rayes et al.(91) 

utilizando o MP completo, solo e equipamentos, em 60 adultos com sobrepeso e obesos, 

o MP se mostrou eficiente para melhorar a captação de O2 no limiar ventilatório e no 

ponto de compensação respiratório, assim como para reduzir as medidas das 

circunferências da cintura e quadril.  
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2.4. Método Pilates de Condicionamento Físico (Arte e Ciência da Contrologia) 

 

O MP de condicionamento físico foi criado pelo alemão Hubertus Joseph Pilates 

(1883–1967)(21, 43, 92-95) no início do século XX(95) e tem sido considerado uma das 

modalidades de EFR mais procuradas e executadas atualmente. Joseph, foi uma criança 

com saúde frágil: sofria de problemas respiratórios e algumas limitações físicas(21, 95). 

Diante deste cenários, adotou uma postura autodidata, estudando anatomia, fisiologia e 

fundamentos da medicina tradicional chinesa em busca de melhorias para superar suas 

limitações(43, 92, 94, 96) e em busca de se tornar mais forte para lidar com as epidemias da 

época. Dizem que ele praticou esqui, yoga, artes marciais e se tornou ginasta, 

mergulhador, boxeador, instrutor de lutas greco-romanas, artista de circo e instrutor de 

defesa pessoal da Scotland Yard(21, 43, 92, 94-96). De fato, sabe-se que que ele trabalhou como 

cervejeiro, foi boxeador amador e, nos EUA, foi considerado treinador físico por reabilitar 

pessoas. Todas estas atividades e técnicas, além das influências vindas do seu pai (alemão 

e trabalhava como serralheiro), entusiasta pela ginasta, e da sua mãe que também era 

alemã, dona de casa e que acreditava no estímulo do corpo para a auto cura, foram 

fundamentais para a criação do seu método que, inicialmente, recebeu o nome de “arte e 

ciência da Contrologia que significa, resumidamente, a coordenação completa do corpo, 

mente e espírito(20, 21, 97, 98). Após a morte de Joseph Pilates, sua esposa, Clara Pilates, e 

sua discípula e sucessora, Romana Kryzanowska, com o intuito de homenageá-lo por 

tantos anos de dedicação, estudos e confiança no método, mudaram o nome original para 

“Método Pilates”(97). 

Em seu livro Your Health(43), Joseph escreveu que era o momento de promover a 

mais simples de todas as leis da natureza, o equilíbrio entre corpo e mente, segundo ele, 

o equilíbrio perfeito. Este é o objetivo da arte e da ciência da Contrologia: “é o controle 

consciente de todos os movimentos musculares do corpo. É a correta utilização e 

aplicação dos mais importantes princípios mecânicos que abrangem a estrutura dos 

ossos do esqueleto, com o completo conhecimento dos mecanismos funcionais do corpo 

e a compreensão total dos princípios de equilíbrio e gravidade aplicados a cada 

movimento, no estado ativo (movimentos do corpo durante uma ação), em repouso e 

dormindo”. Alguns anos mais tarde, em seu livro Return to Life Through Contrology(98), 

atualizou: “Contrologia é a completa coordenação do corpo, mente e espírito. Através 

dela, primeiro, você adquire um controle total do seu próprio corpo e depois, através de 

repetições apropriadas destes exercícios, você, gradual e progressivamente, adquire um 
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ritmo natural e a coordenação associados com todas as atividades de seu subconsciente”. 

Ele ainda acrescentou: “É preciso realizar pesquisas diferentes e radicais, para que as 

leis da natureza sejam descobertas e aplicadas, a fim de assegurar ao homem seu direito 

de nascimento: o equilíbrio mental e físico. Não mente ou corpo, mas MENTE E 

CORPO!”(43, 94, 99).  

Altamente divulgado nas mídias por trazer inúmeros benefícios físicos associados 

aos benefícios mental e espiritual(43, 96), tornou-se extremamente popular e, atualmente, 

vem lotando academias, clínicas de fisioterapia, estúdios de Pilates, companhias de dança, 

cursos de graduação, de pós-graduação e grandes centros de pesquisa pelo Brasil e pelo 

mundo.  

Segundo Macedo et al(20), o MP chegou ao Brasil ao final do século XX (década 

de 1990) por intermédio de seis professoras/instrutoras que estudaram nos EUA: Alice 

Becker (1991), Ruth Rachou (1993 - em memória), Maria Cristina Rossi Abrami (1994), 

Alessandra Tegoni (1997), Elaine de Markondes (1997) e Inélia Garcia (1998). Todas 

tiveram algum envolvimento com a dança, sendo que Alice Becker é mencionada como 

a primeira brasileira a iniciar os trabalhos e a formação do MP no Brasil(97, 100).  

Muito se fala e se lê sobre o MP e seus benefícios e, hoje, ele é referência para 

uma série de outras atividades físicas que utilizam sua filosofia, princípios e as bases da 

sua metodologia.  

Por ser um método global, inteligente (controle consciente de todo o corpo) e 

eficiente, ele é indicado para praticamente todas as populações e, recentemente, tem sido 

alvo de muitos estudos, demonstrando benefícios para os indivíduos cardiopatas(22), 

hipertensos(23) e para os sistemas metabólico (bioquímico), cardiovascular e 

respiratório(42, 91, 101, 102). 

 

 

2.4.1. Repertório do Método Pilates 

 

Joseph Pilates desenvolveu mais de 500 exercícios, sendo que seu método foi 

concebido e testado por mais de 43 anos, inclusive, por ele mesmo, que se tornou o maior 

exemplo do que pregava(97). Ele dizia que uma respiração correta e eficiente, associada a 

uma circulação mais ativa eram de extrema importância para nutrir todos os tecidos do 

organismos e otimizar a saúde geral(103). 
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O MP é um método que une integralmente o corpo propondo movimentos 

conscientes que geram o máximo de eficiência e o mínimo de esforço necessário. Por isto, 

são realizadas poucas repetições (geralmente, em torno de 5 a 10 repetições, dependendo 

do exercício), focando na qualidade da execução do movimento, de forma que o indivíduo 

se mantenha concentrado, presente, vivo e ativo sobre o que está fazendo, mantendo seu 

corpo completamente engajado, melhorando suas funções para levar a uma maior 

independência e autonomia nas diversas atividades do dia a dia, melhorando a capacidade 

funcional do indivíduo(103).  

O MP possui diferenciais em relação às outras modalidades de exercícios: os 

exercícios são realizados com poucas repetições, apenas uma série, sem pausas (ou 

relaxamento) e existindo uma transição lógica entre eles. Seguem elementos próprios de 

regressão e progressão (construção dos exercícios de forma progressiva) e o repertório do 

método é dividido em exercícios de pré-pilates (educativos), sistema básico, sistema 

intermediário, sistema avançado e sistema super-avançado(104). As aulas devem ser 

fluidas, ter ritmo e trabalhar todo o corpo de forma vigorosa(96, 103-105). Além disto, o MP 

apresenta outros grandes diferenciais de suma relevância para a execução dos exercícios: 

os movimentos devem ser guiados através da respiração, foco no trabalho do 

despertar/fortalecimento do powerhouse (“core”)(96, 103, 104), trabalho de estabilização e 

mobilização da coluna (curva “C”), controle, precisão e a própria fluidez do movimento, 

como dito anteriormente.  

O MP não incentiva a hipertrofia muscular como acontece na musculação, mas 

também tem o objetivo de aumentar a força, a potência muscular e a resistência à 

fadiga(106). Para isto, trabalha o equilíbrio muscular de forma que os grupos musculares 

interajam com força e alongamento (aumentando a flexibilidade articular), melhorando a 

coordenação da respiração e o tônus dos músculos abdominais e dos demais músculos 

inseridos no tronco(99). 

Originalmente, é alicerçado em três princípios guias: “Saúde integral do corpo” 

(conexão corpo/mente), “Engajamento total do corpo” (integração de todos os sistemas 

corporais) e “Respiração”(107), associados aos seis princípios de movimento: 

“Respiração”, “Concentração”, “Controle”, “Centro (Centralização)”, “Precisão” e 

“Ritmo (fluidez do movimento)(99, 104, 107).  

Apesar do MP ser um método único, ele pode ser dividido em duas modalidades, 

Mat (Solo) Pilates (Mat é nome dado ao “tapetinho” utilizado no Yoga (colchonete)), são 

os exercícios realizados no solo, que podem ou não ser realizados com a utilização dos 
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acessórios específicos criados pelo próprio Joseph, e Pilates em equipamentos, sendo que 

os aparelhos mais utilizados, são: Reformer universal, Cadillac ou Trapézio, Wunda 

Chair e o Ladder Barrel, mas, originalmente, ele também construiu outros equipamentos: 

“Eletric (High) Chair”, “Arm (ou Baby) Chair”, “Small Barrel”, “Wall Unit (ou Mat 

Wall)”, “Guilhotina”, “Pedi Pole” e o “Spine Corrector”(99). A principal diferença entre 

as modalidades/ambientes é a utilização da resistência ajustável das molas, que podem 

assistir (facilitar) ou resistir (desafiar) o movimento, trabalhando, em uma mesma sessão, 

inúmeros benefícios, como: coordenação, força muscular, resistência física, mobilidade 

articular, flexibilidade e alongamento, eficiência e fluidez do movimento, postura 

adequada, equilíbrio estático e dinâmico, consciência corporal, autoconfiança, aptidão 

cardiorrespiratória, condicionamento físico e mental, integração do corpo, mente e 

espírito, sensação de bem estar e alívio do estresse e tensão, melhora do sono e melhora 

da qualidade de vida(107). 

 

 

2.4.2. Benefícios do Método Pilates 

 

A grande parcela das pessoas que procuram o MP, o faz pelos seus inúmeros 

benefícios, por não simpatizar com o ambiente e “trabalho” realizado nas academias 

(musculação) e por ele ser um método diferente, com prática, equipamentos e ambiente 

inusitados.  

Clinicamente, são incontestáveis os inúmeros benefícios alcançados com o MP, 

mas, infelizmente, eles ainda são muito controversos e/ou escassos dentro do cenário 

acadêmico e científico(19). Isto ocorre, principalmente, porque a maioria das pesquisas 

realizadas utilizam exercícios baseados no método, e não os exercícios do MP. Outro 

motivo, é a grande quantidade de exercícios (mais de 500) e variações disponíveis 

provenientes dos diferentes “Elders” (os Elders foram os primeiros alunos que fizeram 

aula com o Joseph Pilates, são aqueles da 1ª geração, discípulos direto do criador, como 

Romana Kryzanowska†, Eve Gentry†, Kathy Grant†, Carola Trier†, Mary Bowen, Ron 

Fletcher†, Bruce King†, Jay Grimes, Lolita San Miguel, Mary Pilates e Sonje Mayo) e 

escolas e metodologias (didática) diferentes. Além disto, com a crescente popularização 

e comercialização, muitos profissionais malformados criaram seus próprios cursos de 

formação com uma carga horária aquém da mínima estabelecida por entidades 

reguladoras do método como, por exemplo, a Pilates Method Aliance (PMA) sendo que, 
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muitos deles, fogem da verdadeira essência do MP e dos exercícios originais propostos 

por Joseph Pilates. Vale reforçar que a PMA é uma associação americana sem fins 

lucrativos que regulamenta o programa de certificação em Pilates nos Estados Unidos, 

mas que é adotado em mais de 45 países do Mundo. Aqui no Brasil, já foram realizadas 

várias tentativas para se criar uma entidade que regulamentasse os requisitos mínimos e 

necessários para uma boa formação de profissionais no MP e para a fabricação e 

utilização dos equipamentos, mas, até o momento, continuamos órfãos. Outro fator muito 

relevante na hora da utilização/”criação” de um protocolo de exercícios para o estudo, é 

a utilização dos princípios do MP e do exercício escolhido de acordo com o nível dos 

indivíduos a serem estudados. Este fator, por si só, ou em associação com os demais, 

torna a metodologia dos estudos, quando são citadas, confusa ou até mesmo 

descaracterizando o MP na sua essência.  

Alguns dos benefícios advindos do MP já foram demonstrados em alguns estudos, 

como: a melhora da qualidade de vida(24), da flexibilidade(19, 25, 26), do equilíbrio(27), da dor 

crônica na região lombar(28-30), aumento da resistência de força muscular(31, 32), redução 

de peso e do índice de massa corpórea(19, 33, 34), na reabilitação aguda em medicina 

musculoesquelética(35), na melhora da capacidade funcional de indivíduos com 

insuficiência cardíaca(36), na HAS(23) , em idosos(37-40) e, mais recentemente, seus efeitos 

no sistema cardiorrespiratório e na aptidão aeróbia(41, 42), grande foco deste estudo. 

Teoricamente e, talvez por conta dos estudos até então realizados, o MP seja considerado 

como uma modalidade de exercício resistido, forma como é considerado na grande 

maioria dos estudos e discussões no ambiente acadêmico. Mas não obstante, é bem 

comum as pessoas procurarem um profissional do método perguntando se o MP 

“emagrece” ou auxilia neste processo, assim como na melhora da respiração. Quem já 

experimentou uma verdadeira aula do MP, sentiu na “pele” que ele proporciona um 

trabalho de condicionamento físico completo, intenso e desafiador. Diante deste cenário 

e embasado no trabalho respiratório e cardiovascular que ele possui, já citado pelo seu 

criador(43), nós acreditamos que o MP possa ter, associado a todo seu repertório, um 

componente cardiorrespiratório importante.  
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2.4.2.1. Benefícios do Método Pilates nos sistemas cardiorrespiratório 

e metabólico 

 

Joseph concebeu e testou seu método com a ideia de que a circulação é o que cura. 

Ou seja, otimizar a respiração e exercitar todos os músculos, inclusive os menores, para 

aumentar a circulação corporal e, consequentemente, prover aos tecidos um volume de 

sangue maior e mais rico em O2, ao mesmo tempo que uma retirada mais eficiente dos 

metabólitos produzidos localmente. Para ele, era a “Limpeza do corpo através da 

circulação sanguínea”(98). Além disto, Joseph falava muito na limpeza do corpo através 

da respiração correta, o que ele chamou de “Chuveiro interno”(43, 98). Em adição, ele 

sempre buscou a cura pelo movimento, onde o efeito de aumentar o fluxo sanguíneo 

poderia auxiliar na recuperação mais rápida do tecido lesionado. 

Joseph afirmou em seu livro, Your Health(43), que seu Método traz grandes 

benefícios para o sistema cardíaco e respiratório, como a melhora da circulação sanguínea 

e o fortalecimento dos pulmões e do coração. Ele complementou dizendo que o 

verdadeiro controle do coração é resultado de uma respiração correta que, 

simultaneamente, reduz a sobrecarga dele e torna os pulmões mais fortes(43, 103). Apesar 

do criador nos apresentar estes benefícios, ainda são escassos, na literatura, estudos que 

avaliem o MP em indivíduos que apresentem outros tipos de patologias que não sejam as 

musculoesqueléticas, como por exemplo, indivíduos com fatores de risco 

cardiovasculares, hipertensão arterial ou DCV.  

Para Joseph, a forma correta de respirar era inspirar e expirar profundamente e 

lentamente(21, 43). Apesar do Joseph ter citado isto quando escreveu seu primeiro livro, em 

1934, estas informações sobre a importância da respiração corroboram com a nova 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial(15). A respiração lenta ou guiada, 

voluntariamente, requer a redução da FR para menos de 6 a 10 respirações/minuto durante 

15-20 minutos/dia para promover redução na PA casual, com ou sem o uso de 

equipamentos, tem mostrado reduções da PA(15). Contudo, na literatura, há poucos 

estudos que avaliaram os benefícios do MP sobre os sistemas cardiovascular e 

respiratório(15). 

Em relação aos estudos que avaliaram o sistema respiratório, o estudo de Facirolli 

mostrou que o treinamento de condicionamento físico com o MP aumentou os níveis das 

pressões respiratórias máximas, as quais podem ter ocorrido em função do aumento da 

força muscular respiratória(108). Guimarães e colaboradores realizaram um estudo em 
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indivíduos com IC e concluíram que o MP aumentou o VO2 pico desses indivíduos(36). Este 

último foi o único estudo, realizado até o momento, que verificou o efeito do MP em 

indivíduos com IC.   

Embora Sacco et. al.(109) citem que o MP pode ser realizado por uma variedade de 

pessoas, pouco se sabe sobre os efeitos deste método em indivíduos hipertensos. Apesar 

de algumas pesquisas concluírem que o exercício resistido gera importantes benefícios 

para a PA(19), dentre eles o efeito hipotensor, estas pesquisas foram realizadas, na maioria 

das vezes, utilizando a musculação como modalidade de exercício. Mesmo o MP sendo 

considerado uma modalidade de exercício resistido e sendo citado por seu criador como 

um método que traz benefícios respiratórios, circulatórios e metabólicos, poucos estudos 

foram realizados utilizando, de fato, os exercícios do MP para comprovar os benefícios 

nestas variáveis. Além disto, não existe nenhum estudo na literatura que utilizou a 

metodologia do MP completo, solo e aparelhos, na população de hipertensos.  

Desta forma, o presente estudo pretende avaliar os efeitos crônicos do MP 

completo nas respostas cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres hipertensas 

controladas. 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Diante de todo este contexto mundial de “popularização” do MP, torna-se de 

extrema relevância idealizar estudos com protocolos que realmente sigam os exercícios 

propostos pelo seu criador, a fim de investigar, de forma correta e consistente, a 

veracidade sobre os benefícios do método, assim como seus malefícios, caso existam.  

Além disto, outro fator relevante é que o MP é um método global de treinamento, 

o que significa dizer que, em uma mesma sessão, ele contempla exercícios que promovem 

benefícios para a resistência muscular localizada, flexibilidade, alongamento, equilíbrio 

estático e dinâmico, conscientização corporal, relaxamento, redução da PA e melhora da 

aptidão cardiorrespiratória. Benefícios estes, preconizados pelas diretrizes e consensos de 

reabilitação cardiovascular, pulmonar e metabólica. 

Apesar de haver alguns estudos que demonstrem tais benefícios, ainda são 

escassos estudos científicos que comprovem os benefícios do MP em populações 

especiais, como os hipertensos, ou com outro tipo de patologia que não seja 
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musculoesquelética; assim como estudos que discorram sua metodologia/didática e que 

ela esteja realmente fundamentada nos exercícios originais do método. 

 

 

4. HIPÓTESE 

 

Esperamos que o MP traga alterações positivas para ambos os sistemas, 

cardiorrespiratório e metabólico, mas com magnitudes um pouco diferentes, sendo 

maiores no sistema cardiorrespiratório já que ele é mais influenciado pelo EF, ao passo 

que o sistema metabólico tem uma parcela nutricional importante e que não foi 

contemplada neste estudo. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivos Gerais 

 

Avaliar os efeitos crônicos do Método Pilates sobre as respostas 

cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres hipertensas controladas.  

 

 

5.2. Objetivos Específicos  

 

Avaliar em mulheres hipertensas sedentárias submetidas a um protocolo de 

intervenção de 15 semanas do Método Pilates, as seguintes variáveis: 

 

 Variáveis Antropométricos: 

o Estatura, massa corporal, índice de massa corporal (IMC), 

circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ), 

relação cintura/quadril (RCQ) e relação cintura-estatura (RCEst); 

 

 Variáveis físicas: 

o Flexibilidade, força da mão direita e força da mão esquerda; 

 

 Variáveis bioquímicas/metabólicas: 
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o Glicemia de jejum, colesterol total (CT) e frações HDL e LDL, 

triglicérides (TG) e hemoglobina glicada (HbA1c); 

 

 Variáveis respiratórias: 

o Força: 

 Pressão inspiratória máxima (PImax); 

 Pressão expiratória máxima (PEmax).  

o Respostas ventilatórias: 

 Ventilação pulmonar (VE); reserva ventilatória (BR); volume 

corrente (VT). 

 

 Variáveis espirométricas: 

o Capacidade vital forçada (CVF); volume expiratório forçado no 

primeiro segundo (VEF1); pico do fluxo expiratório (PFE); razão 

entre o volume expiratório forçado em % da capacidade vital forçada 

(FEV1/CVF%) e o fluxo expiratório médio forçado (FEF 25-75%).  

 

 Variáveis cardiovasculares de repouso: 

o Frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS) de 24 horas, 

pressão arterial diastólica (PAD) de 24 horas e pressão arterial média. 

 

 Variáveis cardiorrespiratórias: 

o Durante o teste incremental: 

 Potência (Power Max); consumo máximo de O2 absoluto 

(VO2); consumo máximo de O2 relativo (VO2/kg); frequência 

cardíaca (FC Max); pressão expirada de CO2 (PetCO2); 

pressão expirada de O2 (PetO2); equivalente ventilatório para 

o O2 (VE/VO2); Equivalente ventilatório para o CO2 

(VE/VCO2); VE/VCO2 slope e OUES. 

o No primeiro limiar ventilatório 

 Potência (Power LT); consumo máximo de O2 absoluto (VO2 

LT); consumo máximo de O2 relativo (VO2/Kg LT); 

frequência cardíaca (FC LT) e ventilação pulmonar (VE LT). 
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o No segundo limiar ventilatório 

 Potência (Power RC); consumo máximo de O2 absoluto (VO2 

RC); consumo máximo de O2 relativo (VO2/Kg RC); 

frequência cardíaca (FC RC) e ventilação pulmonar (VE RC). 

 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Desenho do estudo 

 

O estudo foi realizado com delineamento experimental e abordagem quantitativa, 

aprovado em 28/06/2019 pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) sob o número do parecer 3.423.613 (Anexo 01), CAEE: 

08830819.1.0000.5505. O estudo obteve o financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob número 2019/13867-9. Este estudo foi 

publicado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) sob o registro RBR-

78b6zky. 

 

6.2. Caracterização da amostra 

 

Todas as voluntárias responderam ao questionário I-PAQ(110) (Anexo 03) para 

caracterizar a amostra quanto ao nível de atividade física antes de iniciarem o programa. 

Além disto, foi realizada uma anamnese (Anexo 04) para avaliação do histórico pessoal, 

familiar, dos fatores de risco, uso de medicação, do conhecimento sobre o MP, entre 

outros.  

 

6.3. Amostra 

 

O estudo foi realizado com 22 voluntárias que apresentaram idade de 51,7 ± 5,9 

anos, diagnosticadas, pelos seus médicos, como hipertensas controladas, previamente 

sedentárias por um período mínimo de seis meses antecedentes à pesquisa, e liberadas 

para a prática do MP. Todas foram alocadas no grupo experimental Pilates (GE). 
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 Das 22 voluntárias avaliadas, 16 eram menopausadas. Todas faziam uso de 

medicação para hipertensão, algumas faziam uso de mais de um medicamento, conforme 

relação abaixo (Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Relação dos medicamentos utilizados pelas voluntárias. 

Medicamentos GE (n/%) 

- Diuréticos Tiazídicos 5 / 22,7 

- Betabloqueadores 8 / 36,4 

- Bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridínicos 3 / 13,6 

- Bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II 13 / 59,1 

- Inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) 2 / 9,1 

  

 

 

6.4. Meio de recrutamento 

 

As voluntárias foram convidadas a participarem do estudo por meio de uma 

entrevista na TV Tribuna, anúncios em jornais, nas universidade e divulgação on-line nas 

mídias sociais. Foram incluídas no projeto todas aquelas que atenderam aos critérios de 

inclusão.  

 

 

 

6.5. Critérios de inclusão 

 

Adotamos, como critérios de inclusão: a) ser hipertensa controlada (comprovado 

pelo médico e pelo uso dos medicamentos anti-hipertensivos), não importando a classe 

do medicamento utilizado e a associação de dois ou mais medicamentos; b) ter entre 30 

e 59 anos de idade até o final da intervenção; c) estar sedentária por pelo menos seis 

meses; d) ter índice de massa corporal de até 30 Kg/m2; e) não estar em uso de 

anticoncepcional ou sob reposição hormonal; f) possuir liberação médica para praticar 

exercício físico; g) não apresentar doença osteomioarticular que possa comprometer a 

execução parcial ou total dos exercícios propostos; h) não possuir alguma outra doença 

que possa comprometer a resposta cardiovascular, respiratória ou metabólica ao 

exercício; i) não possuir diabetes mellitus; j) não ser tabagista e nem etilista; k) não 
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possuir lesão em órgão alvo, como por exemplo, nefropatia, cardiopatia, etc e g) aceitar 

ser voluntário do projeto. 

Somente foram incluídas no estudo as mulheres que apresentaram a PA 

controlada, ou seja, que mantiveram o tratamento medicamentoso de qualquer classe(15).  

Todas as voluntárias incluídas no estudo assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 05). 

  

 

6.6. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo as mulheres que, durante o período experimental (42 

sessões), tiveram mudanças no tratamento medicamentoso (classe, dose, interação 

medicamentosa) e aquelas que, ao final das 15 semanas de treinamento físico, 

apresentaram frequência inferior a 75% ou que tiveram duas ou mais faltas consecutivas 

no decorrer do protocolo da intervenção.  

 

 

6.7. Procedimentos 

 

O treinamento com o MP e parte da coleta dos dados foram realizados no DT 

Centro de Cursos e Treinamento Ltda ME localizado na Av. Conselheiro Nébias, 628 

conj. 33, Santos-SP.  

O teste de exercício cardiorrespiratório e as avaliações espirométricas foram 

realizados na Angiocorpore do Hospital Beneficência Portuguesa em parceria com o 

Laboratório de Epidemiologia e Movimento Humano (EPIMOV), localizado no Edifício 

Central da UNIFESP (Rua Silva Jardim, 136. Sala 338, Santos-SP) 

Não houve intercorrência médica com nenhuma participante do estudo.  

 

 

6.8. Grupo Experimental Método Pilates 

 

O intuito do protocolo experimental deste estudo foi utilizar, de fato, os exercícios 

contidos no repertório do MP, além de realizar uma intervenção mimetizando a realidade 

da maior parcela dos estúdios do mercado brasileiro, sessões/aulas associando o Pilates 
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em solo com o sistema de rodízio nos quatro principais equipamentos: Reformer 

Universal, Cadillac, Chair e Barrel.  

As voluntárias participaram de um programa de treinamento físico com o MP em 

solo e equipamentos, ministrado pelo mesmo profissional qualificado com 18 anos de 

experiência no método e formação internacional clássica e contemporânea. A intervenção 

foi realizada durante 15 semanas(111) (totalizando 42 sessões), 3x/semana com duração de 

60min/sessão. A amostra foi dividida em seis subgrupos de até 4 pessoas por horário, 

conforme disponibilidade da voluntária e vaga no horário. 

Todas as voluntárias realizaram a mesma quantidade de sessões, exercícios e 

repetições. As poucas faltas que houveram, foram repostas pela voluntária na mesma 

semana da falta. As participantes foram instruídas a não participarem de outro tipo de 

exercício físico (seja com base em exercícios ou intervenções não farmacológicas) e a 

manterem seus hábitos cotidianos durante a realização da intervenção do estudo. 

O repertório de exercícios aplicado foi fundamentado no Sistema Básico, tanto 

para o solo quanto para os equipamentos. Em vida, Joseph não formalizou a divisão do 

repertório dos exercícios em sistemas. Isto foi realizado pela Romana(95, 97), sua discípula 

direta, após a morte do criador. Informações advindas dos Elders, passadas de boca a boca 

através das gerações, dizem que Joseph e Clara tinham propostas diferentes de didática e 

metodologia, além da preferência para ministrar aulas para gêneros diferentes. Joseph, 

preferia as mulheres e, Clara, os homens. Além disto, comenta-se que Joseph passava o 

mesmo exercício, de forma diferente, para seus diversos alunos, além de criar exercícios 

diferentes para a necessidade de cada aluno (corpo), exercícios estes, que ele não passava 

para os demais. Por fim, cada Elder tinha sua formação profissional, sua vivência e um 

olhar diferente sobre o corpo humano, o que deu origem a escolas diferentes, dentro da 

mesma linha, e, consequentemente, a repertórios e exercícios diferentes e mais ou menos 

variados. Por vezes, encontramos o mesmo exercício com nomes diferentes. Diante disto, 

compreende-se o porquê, mesmo entre as “escolas clássicas”, de existirem diferenças 

quanto ao repertório, principalmente, em relação aos exercícios nos equipamentos e 

acessórios para o sistema básico.  

Para o programa de treinamento, as referências utilizadas foram: para os 

exercícios pré-pilates(112-114), para os exercícios do Pilates em solo(96, 98, 115) e para os 

exercícios em equipamentos(107). Entretanto, por algumas limitações do protocolo, como 

o fator tempo, nem todos os exercícios foram realizados, ou seja, foram selecionados 

alguns exercícios para cada equipamento. Esta seleção levou em consideração a 
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realização de um trabalho corporal mais global, a fluidez do movimento, o espaço físico 

do estúdio, a quantidade de equipamentos, a mesma quantidade de exercícios para cada 

equipamento para viabilizar a fluidez e rodízio entre os equipamentos, as transições entre 

exercícios e os exercícios com variações mais simples pois, ao longo do repertório, a 

complexidade dos exercícios aumenta, o que demanda um período maior de ensino e 

prática.  

Nas aulas, foram utilizados colchonetes (Mat), blocos de EVA cortados em 

tamanhos e espessuras diferentes para auxiliaram na correção postural, magic circle e um 

equipamento de cada da linha contemporânea da empresa Equipilates (Anexo 06). 

As aulas levaram em consideração os princípios guias e os princípios originais do 

movimento do MP. Os exercícios foram realizados alternando precisão e fluidez, em 

apenas uma série de 5 a 10 repetições (dependendo do exercício) cada, sem pausa ente 

eles e com transições pertinentes ao nível iniciante.  

As sessões e os exercícios seguiram um caráter acumulativo e progressivo até ser 

alcançado o exercício original do MP, ou seja, a cada nova sessão, as voluntárias 

executaram os exercícios da sessão anterior somados a novos exercícios, de acordo com 

o repertório e com o processo didático evolutivo. O número de exercícios/sessão variou 

de acordo com a evolução das aulas e progressões, sendo que as voluntárias realizaram 

as 18 sessões finais com o repertório completo de 42 exercícios.  

Antes do início do treinamento, as voluntárias passaram por um período de 

adaptação de duas semanas para aprenderem os conceitos fundamentais sobre o MP, 

como: princípios, os equipamentos e suas partes principais e conceitos gerais, como: 

“pelve neutra”(116), table top (90-90), posição Pilates V, linha central e “a caixa”, 

articulação da coluna e curva C, bem como por um período de consciência corporal que 

demandou o conhecimento de algumas estruturas do corpo humano que são importantes 

para evoluir no método e otimizar os benefícios alcançados. 

 A sessão/aula foi dividida em três momentos diferentes: Início da aula 

(aquecimento/alongamento, exercícios respiratórios e pré-pilates), Sequência de 

exercícios do MP (Pilates em solo e equipamentos) e Finalização e volta a calma 

(exercícios na posição em pé com o Magic Circle).   

O programa (Anexo 07) realizado contemplou os seguintes exercícios: 

 Início da aula (despertar da consciência, da organização corporal, do powerhouse 

(acionamento dos músculos superficiais e profundos), estabilização e mobilização 

da coluna (curva C) e integração do corpo): 
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o Aquecimento e exercícios respiratórios: 

 Aquecimento sentado no Mat (alongamento e mobilização da 

cabeça e tronco em todos os planos de movimento) e Breathing - 

exercícios respiratórios em vários decúbitos (respiração abdominal 

e respiração tridimensional da caixa torácica – respiração ativa e 

com contagem de tempo); 

o Pré-pilates (mini-exercícios/educativos): 

 Pelvic Bowl/Pelvic Clock (5 reps.); Bent Knee Opening (5 reps.); 

Adductor Squeze (5 reps.); Knee Folds/Dead Bug & Femur Arcs 

(5 reps.); Spinal Bridging/Bridging (5 reps.); Arm Arcs/Scapular 

Mobilization (5 reps.); Cervical Nud/Nose Circles/Head Float (5 

reps.); Chest lift modificado (5 reps.); Assisted Roll Up (5 reps.); 

Sidelying (5 reps.); Prone Hip Extension (5 reps.); Prone Press Up 

(5 reps.); Pré-swimming (5 reps.);  

 Sequência de exercícios do MP (exercícios no solo e nos 4 equipamentos): 

o Mat: 

 The Hundred (10 reps.); Half Roll Down (3-5 reps.)/Roll Up (5-8 

reps.); One Leg Circle (Single Leg Circle) (5 reps. para cada 

sentido); Rolling Like a Ball (manter posição durante 10 

segundos); Single Leg Stretch (5-10 reps. cada perna); Double Leg 

Stretch (5-8 reps.) e Spine Stretch Forward (3-5 reps);  

o Reformer: 

 Footwork Series (V Toes, Arches, Heels e Tendon stretch – 10 

reps. de cada); The Hundred (10 respirações); Running (10 reps. 

cada perna); Supine Arm Series/”Arm Springs” (Circles e Tríceps 

– 10 reps. cada); Leg Circles/Frog (10 reps. cada); Stomach 

Massage Round (06 a 10 reps.);    
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o Cadillac: 

 Push-Through Bar-Upper Arms/Supine Scapular Series (5-10 reps. 

de cada); Rolling Back/Rolldown Bar (5-8 reps.); Breathing 

(variações: pelvic lift, arms e pelvic lift and arms – 5 reps. de cada); 

Leg Spring Series (Walking e Beats – 5 reps de cada); 

o Wunda Chair: 

 Pumping/Double Leg Pumps (V Toes, Parallel, Heels – 10 reps. 

cada) / One/Single leg Pumps (Toes e Heels – 5-8 reps. de cada); 

Standing Leg Pump Front (10reps. cada perna) / Achilles Stretch 

(5 reps. cada perna) e Washer Woman – Hamstring 1 (5-8 reps.); 

o Barrel: 

 Ballet Stretch Front (posteriores e quadríceps – 45 seg. cada 

perna); Supine Stretch (3-8 reps.), Back to Forward Bend (3-5 

reps.); 

 

 Finalização e volta a calma (para estimular a boa postura na posição em pé): 

o Magic Circle – Arm Work (em pé - posição Pilates V): 

 Magic Circle Arm Work: Pectoral Press (10 reps.), Two Arm Press 

frontal (10 reps.) e One Arm Press (10 reps. cada lado); 

 Elevação dos calcanhares com Two Arm Press Waist Height (10 

reps.). 

 A intensidade do treinamento foi controlada pela escala de Borg(117) (Figura 01), 

sendo que da 1ª a 8ª semana de treinamento, a intensidade adotada foi de 11 a 13 e da 9ª 

à 15ª semana a intensidade progrediu, passando para 13 até 15(23). Este aumento da 

intensidade se justifica pelo aumento da tensão das molas, pela progressão do exercício 

ou ambos.  
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Figura 01 – Nível da intensidade avaliada pela escala de Borg. 

 

 No decorrer da intervenção, em apenas uma sessão, tivemos uma voluntária que 

apresentou PA de repouso acima de PAS de 160mmHg e PAD acima de 105mmHg. 

Como conduta prática, ela permaneceu sentada em repouso durante 10 min e, logo em 

seguida, foi aferida novamente a PA. Como os valores da PAS e da PAD estavam dentro 

dos limites desejados e preconizados para a prática do exercício físico, ela foi liberada 

para realizar a aula(15). 

 

 

6.9. Riscos/desconfortos e benefícios do treinamento 

 

As voluntárias foram submetidas a riscos/desconfortos e a benefícios, pois 

realizaram testes físicos e passaram por um período de treinamento de 15 semanas. Dentre 

os principais riscos/desconfortos que poderiam ou não ocorrer, estão: dor muscular, 

cansaço/fadiga e tontura durante os exercícios.  

Em contrapartida, inicialmente, as voluntárias foram beneficiadas por saírem do 

sedentarismo, o que já traz grandes benefícios à saúde. Além disso, desfrutaram de todos 

os benefícios que o EFR e a modalidade do MP proporcionam, tais como: equilíbrio 

corpo, mente e espírito, fortalecimento, alongamento e flexibilidade, condicionamento 

físico, propriocepção e consciência corporal, equilíbrio, concentração, melhora do sono, 

entre outros.  

Para a ciência, profissionais da saúde e a população em geral, este estudo trará o 

conhecimento sobre a eficácia desta modalidade, que poderá ser prescrita clinicamente 

com maior propriedade. Tudo isso, somado ao fato de o exercício ser um tratamento não 
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farmacológico muito eficiente e recomendado pelas diretrizes e consensos mundiais como 

um potente auxiliar na prevenção e, também, no tratamento. Esclarecemos que, durante 

todo o período do estudo, tivemos a presença de uma equipe qualificada de pesquisadores 

composta por fisioterapeutas e educadores físicos e que todos os experimentos foram 

realizados e/ou acompanhados por estes mesmos profissionais capacitados e mais um 

médico cardiologista. 

 

 

6.10. Avaliações 

 

6.10.1. Procedimentos das avaliações 

 

Todas as avaliações foram realizadas por profissionais experientes da área da 

saúde: fisioterapeutas, educadores físicos, médicos e estagiários, conforme a necessidade 

e demanda. Todos tinham experiência clínica.  

A maioria das avaliações foram realizadas nos momentos pré e pós período 

experimental (Figura 02), com exceção das avaliações para as PImax e PEmax que foram 

realizadas em 7 momentos ao longo do tempo, a saber: uma pré período experimental, 

quatro avaliações no decorrer da intervenção, uma pós período experimental e uma 

“follow up”. As seis avaliações, do momento pré até o momento pós, foram realizadas a 

cada 15 dias e, a avaliação “follow up”, um mês após o período experimental (Figura 03).  

Foi realizado o mesmo procedimento pré e pós período experimental para todas as 

medidas repetidas ao longo do tempo.  

As visitas para realização das avaliações eletrocardiográficas e de monitorização 

ambulatorial de pressão arterial (MAPA) foram realizadas sempre no mesmo período em 

que a voluntária realizou o treinamento físico. Para evitar qualquer interferência do ciclo 

menstrual, as análises foram realizadas nos primeiros 7 dias do ciclo menstrual de cada 

voluntária. 

Inicialmente, foi realizada uma anamnese e o questionário I-PAQ, versão curta, 

para caracterizar a amostra de acordo com o nível de aptidão física. As avaliações 

antropométrica, metabólica/bioquímica, respiratória, cardiorrespiratória e hemodinâmica 

foram realizadas nos momentos pré e pós período experimental, conforme detalhado a 

seguir: 
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Figura 02 – Realização (momentos) das avaliações para a maioria das variáveis. 

 

 

 
 

 

Figura 03 – Realização (momentos) das avaliações para as variáveis PIMax e 

PEMax. 

 

 

6.10.2. Avaliação Antropométrica 

 

Foi realizada por um mesmo avaliador com experiência clínica prévia e em 

horários padronizados para todas as voluntárias. Foram avaliadas a estatura, massa 

corporal, IMC, CC, CQ, RCQ e RCEst, pré e pós o período experimental, de acordo com 

a WHO(2, 45). Para a aferição da estatura foi utilizado o estadiômetro da marca Sanny. Os 

dados foram armazenados em centímetros. Nesta avaliação, as voluntárias permaneceram 

descalças, mantendo os pés unidos, corpo ereto e com o olhar fixo no horizonte, 

obedecendo ao plano de Frankfurt(2).  

A aferição da massa corporal foi realizada em balança da marca Balmak modelo 

BF680. Para esta mensuração, as voluntárias também permaneceram descalças, trajando 

roupas leves (biquínis), com o peso corporal igualmente distribuído sobre ambas as 
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pernas e no centro da balança, corpo ereto e com o olhar fixo no horizonte(2). Para 

mensuração do IMC, foi dividido a massa corporal, em quilogramas, pelo quadrado da 

estatura, em centímetros (massa corpórea/estatura²)(2). 

As medidas das CC e CQ também foram realizadas de acordo com as 

recomendações da WHO(2). As voluntárias permaneceram em posição ortostática, braços 

cruzados e mãos apoiadas nos ombros opostos, pés afastados na largura do quadril com o 

peso corporal dividido uniformemente entre as pernas. A CC foi medida na altura da 

menor circunferência da região abdominal, no ponto médio entre a margem inferior da 

última costela palpável e a cicatriz umbilical, ao final de uma expiração normal(118). Para 

realizar a medida da CQ, a voluntária foi posicionada de lado para o examinador para que 

ele pudesse visualizar a região de maior circunferência (volume) das nádegas(2, 118). 

Ambas as medidas foram realizadas com uma trena métrica de estiramento-resistente que 

foi posicionada de forma paralela ao chão, e que envolvia as voluntárias de forma 

confortável e sem comprimir a pele. Com estas medidas, realizamos o cálculo da RCQ, 

fazendo a razão da CC pela CQ (cm), e da RCEst, fazendo a razão da CC pela estatura 

(cm). 

 

 

6.10.3. Avaliação da flexibilidade 

 

Esta avaliação foi realizada em horário padronizado por um avaliador experiente 

e habituado a realiza-la clinicamente. Este teste é conhecido como o teste de sentar e 

alcançar e foi realizado no Banco de Wells(119) (marca Cardiomed) para avaliar a 

flexibilidade de tronco e membros inferiores das voluntárias do grupo treinamento.  

Neste teste, as voluntárias ficaram na posição sentada, sobre um colchonete, com 

os pés em dorsiflexão e apoiados na face anterior do banco, joelhos esticados e quadris 

fletidos. Posteriormente ao posicionamento correto, elas foram orientadas a “dobrar” o 

corpo para frente e mover o escalímetro do banco até o máximo que conseguissem, 

realizando uma flexão sustentada de tronco por pelo menos 2 segundos. O valor obtido 

para cada tentativa foi expresso em centímetros (cm) e foi imediatamente anotado pelo 

avaliador. A distância total alcançada representa o score final, sendo que foram realizadas 

3 tentativas de alcance. 
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6.10.4. Teste de força de preensão manual 

 

Realizado por um avaliador com prática clínica e em horários padronizados para 

todas as voluntárias. Foi utilizado o teste de força de preensão manual (Handgrip) para 

avaliar a força, pois ele é considerado um indicador da força total do corpo(120). Utilizamos 

um dinamômetro de preensão manual hidráulico (Jamar ®). O protocolo utilizado foi o 

de Adams(121) que sugere o seguinte procedimento para a execução do teste de preensão 

manual:  

a) Posicionamento: durante a avaliação, os sujeitos ficaram em pé, com o tronco 

ereto (apoio bipodal com peso bem distribuído), a cabeça em posição neutra, olhar para 

frente, o cotovelo a 180º (braço em posição vertical), ao lado do corpo;  

b) Empunhadura: o tamanho da empunhadura foi ajustado de modo que parte do 

dedo médio (segunda falange) ficasse próxima de um ângulo reto (90 graus). O ajuste foi 

feito retirando a alça móvel e reposicionando-a em um dos cinco ajustes possíveis, de 

acordo com a necessidade de cada voluntária;  

c) Preensão: as voluntárias exerceram a preensão, fazendo o máximo de força de 

forma rápida e mantida (8 a 10 segundos). Foram realizadas três preensões com cada uma 

das mãos, alternadamente, com pelo menos 30 segundos de descanso para a próxima 

preensão da mesma mão;  

d) Foi registrada a melhor pontuação em kg, para cada mão.  

e) O pesquisador recolocou o indicador no zero após cada teste realizado.  

 

 

 

6.10.5. Avaliação Metabólica (bioquímica) 

 

Para avaliação dos parâmetros metabólicos de repouso, as voluntárias foram 

solicitadas a realizarem exame de sangue, pré e pós período experimental, no mesmo 

laboratório, mantendo 8 horas de jejum, para mensurar a glicemia de jejum, CT, frações 

HDL e LDL, TG e hemoglobina glicada.   
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6.10.6. Avaliação Respiratória 

 

6.10.6.1. Força muscular respiratória 

 

Foi realizada por um mesmo avaliador capacitado, em horários padronizados e 

alternados com as sessões do MP. Foram realizadas sete medidas repetidas da PImax e da 

PEmax ao longo do tempo do protocolo, sendo uma medida pré período experimental, 

quatro medidas no decorrer do período experimental, uma medida pós período 

experimental e uma medida “follow up” após um mês do período experimental. Com 

exceção da última medida, após um mês do período experimental, todos os demais 

momentos foram aferidos com um intervalo de 15 dias entre eles (Figura 03). A avaliação 

após um mês do período experimental foi realizada com o intuito de averiguar se os 

efeitos do MP persistiriam um pouco mais.  

Para a avaliação das pressões respiratórias máximas, foi utilizado o 

Manovacuômetro Analógico, modelo MV0476-300 (± 300cmH2O, Murenas Series), 

devidamente calibrado, acoplado a uma conexão em rosca com 30cm de linha de pressão 

em silicone, ligado a um adaptador exclusivo para avaliação da pressão inspiratória 

(PImáx) e expiratória (PEmáx) máximas com uma abertura de 15mm e válvula de 1mm 

– utilizado para prevenir a produção de pressões significantes dos músculos faciais.  

A mensuração da PImáx e PEmáx foi realizada, por, ao menos seis vezes, com 

intervalos de um minuto entre elas para evitar fadiga muscular. A maior medida, 

considerando uma diferença máxima de 10% nos valores obtidos, foi anotada como sendo 

o máximo valor. Os valores que deram iguais ou que estavam dentro destes 10%, a maior 

medida foi tomada como maior valor. Se ultrapassados os 10%, significa que o teste não 

foi máximo, e novas medidas foram realizadas(122-124).  

As participantes estavam sentadas confortavelmente, descansadas, frente a uma 

mesa, com os cotovelos apoiados, bucal devidamente posicionado e clip nasal obstruindo 

a passagem de ar pelas narinas, evitando assim qualquer escape de ar durante a manobra.  

Após dois ciclos respiratórios em VT, as voluntárias foram instruídas a realizarem 

uma expiração máxima até o volume residual (VR)(122, 125, 126), seguida de uma inspiração 

máxima. Neste momento, a “abertura de escape de ar de 7mm” foi ocluída com o dedo 

do examinador e a PImáx foi verificada diretamente no manovacuômetro. Para a 

avaliação da PEmáx, as voluntárias se mantiveram no mesmo posicionamento citado 

anteriormente e foram instruídas a realizarem dois ciclos respiratórios em VT. Após a 
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última expiração, inspiraram lentamente até a capacidade pulmonar total (CPT)(122, 127), 

seguida de uma expiração forçada máxima. Nesse momento, a “abertura de escape de ar 

de 7mm” foi ocluída com o dedo do examinador e a PEmáx foi verificada diretamente no 

manovacuômetro.  

Os valores obtidos foram registrados na ficha de dados das pressões respiratórias 

máximas de cada sujeito. 

 

 

 

6.10.6.2. Fluxos e volumes respiratórios 

 

A espirometria mensura o volume de ar inspirado e expirado, além dos fluxos 

respiratórios, sendo útil a análise dos dados advindos da manobra expiratória forçada(128, 

129). 

As variáveis de fluxo, volume e capacidades pulmonares foram quantificadas com 

um espirômetro calibrado periodicamente (Quark PFT, Itália), segundo os critérios 

estabelecidos pela American Thoracic Association (ATS)(130). A capacidade vital forçada 

(CVF), o volume expiratório forçado no primeiro segundo de expiração (VEF1) e a 

relação VEF1 / CVF foram analisados e expressos em valores absolutos e percentuais dos 

valores previstos(129).  

A calibração do volume do aparelho foi realizada antes do teste com uma seringa 

de 3L de volume que foi conectada à porta de entrada do espirômetro em condições 

corporais, temperatura corporal, pressão ambiente, saturada com vapor d’água (BTPS). 

Como preparo para o exame, as voluntárias foram instruídas com alguns preparos, 

como:  não realizar o exame se tivesse tido alguma infecção respiratória nas últimas 3 

semanas; suspensão de broncodilatadores de ação curta por 4 horas e de ação prolongada 

por 12 horas; não necessidade de jejum; evitar roupas apertadas; evitar café e chá nas 

últimas 6 horas, pelo efeito do broncodilatador; evitar o fumo 2 horas antes do exame; 

evitar álcool 4 horas antes do exame; fazer refeição leves a partir de 1 hora antes da 

realização do exame; ficar em repouso de 5 a 10 min antes do teste(128, 129).    

Para a realização do exame, a voluntária permaneceu sentada, inicialmente, em 

repouso de 5 a 10 minutos para, posteriormente, realizar as manobras na mesma posição. 

Foi solicitado que ela mantivesse a cabeça em posição neutra para evitar uma redução ou 

elevação dos fluxos expiratórios forçados iniciais por variação da rigidez traqueal. Todas 

as voluntárias utilizaram o clipe nasal par evitar vazamento de ar pelas narinas. Foi 



60 

 

descrito, cuidadosamente, todo o procedimento com ênfase na necessidade de evitar o 

vazamento em torno do bucal e da necessidade de uma inspiração máxima seguida de 

uma expiração rápida e sustentada até o examinador ordenar a interrupção. O examinador 

demonstrou todo o procedimento, utilizando um tubete, explicando o seu posicionamento 

sobre a língua, entre os dentes e os lábios cerrados, evitando-se vazamentos. Além disto, 

o examinador utilizou voz de comando para incentivar a voluntária a fazer o maior esforço 

possível no início da manobra. No decorrer da expiração forçada, o examinador estimulou 

a voluntária para que mantivesse o esforço pelo tempo necessário, mínimo de 6 segundos, 

até formação da alça volume-pressão, além de ter utilizado a visualização do gráfico para 

auxiliar o processo(128, 129).  

Foram realizadas algumas tentativas, em média 6, até conseguirmos 3 curvas 

aceitáveis e reprodutíveis, sem que a voluntária ficasse cansada ou aborrecida. O critério 

de reprodutibilidade adotado, foi: pelo menos três manobras aceitáveis com os dois 

maiores valores de VEF1 e CVF diferindo ≤ do que 0,15L e PFE < 10% ou 0,5L (o que 

for maior)(128, 129). 

Algumas voluntárias que apresentaram limitações brônquicas para a realização do 

exame, fizeram uso de broncodilatador para finalizar a avaliação. 

 

 

6.10.7. Avaliação cardiorrespiratória 

 

6.10.7.1. Teste de exercício cardiopulmonar (TECP) 

 

 

O TECP é considerado padrão-ouro para avaliar o condicionamento 

cardiorrespiratório, pois avalia de forma completa a integração dos sistemas 

cardiovascular, respiratório, metabólico e muscular durante um esforço máximo. 

As voluntárias foram submetidas ao TECP máximo em dois momentos distintos, 

pré e pós intervenção.  

O TECP foi realizado em cicloergômetro (Lode Corival CPET, Lode BV, 

Groningen, Holanda) de frenagem eletromagnética. Este ergômetro foi escolhido, 

principalmente, por apresentar maior facilidade de controle da carga de trabalho, ou seja, 

uma mensuração mais precisa da relação potência aplicada/demanda metabólica, pela 

acurácia para estimar mais apropriadamente o VO2 por meio da carga de trabalho e por 
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apresentar maior segurança para as voluntárias(131, 132). Foi realizado um protocolo 

rapidamente incremental do tipo rampa com incrementos a cada 1 min. O protocolo do 

teste foi dividido em: Fase de Repouso: onde foram avaliados os sinais vitais da 

voluntária, como a FC, PA, eletrocardiograma de repouso e a avaliação subjetiva de 

esforço através da escala de Borg para dispneia e membros inferiores; Período de 

Aquecimento: de 3min em carga zero; Período de Incrementação da Carga: com duração 

de 8-12 minutos (média de 10min) em que o incremento da potência aplicada aumentou 

progressivamente de acordo com o grau de aptidão até a potência referente ao VO2 

estimado de acordo com as características de cada participante(131). A previsão do VO2 

necessário para uma determinada carga utilizou como parâmetros de escolha a massa dos 

membros inferiores (MI) e o peso corporal de cada indivíduo: VO2 (mL.min-1) mulheres = 

(10,6 x carga) + 16,8 (MI) + 75(131, 132), onde MI = (0,334 x peso) -0,41 para as mulheres. 

Todas as voluntárias tiveram incrementos de 10W/min. Além disto, a voluntária teve de 

manter uma velocidade de ciclagem constante, com uma frequência de pedalagem entre 

50-60 rotações por minuto (rpm). A pressão arterial e os sintomas de dispneia e fadiga de 

membros inferiores (Escala de Borg) foram aferidos a cada dois minutos; e um Período 

de Recuperação Ativa de 3 min em carga zero. Para que o aumento da taxa de trabalho 

fosse linear ao longo do tempo, incrementos lineares de potências foram estabelecidos 

(131-133).  

A captação pulmonar máxima de oxigênio (VO2) estimada foi calculada de acordo 

com as recomendações do American College of Sports Medicine (ACSM). A FC foi 

monitorada durante todo o teste por um eletrocardiograma de 12 derivações (Quark C12x, 

COSMED, Pavonadi Albano, Itália). As respostas metabólicas, cardiovasculares e 

ventilatórias foram mensuradas, respiração a respiração, através de um analisador de 

gases (Quark PFT, COSMED, Pavona de Albano, Itália) devidamente calibrado. As 

calibrações necessárias com ar ambiente, mistura padrão de gases e com seringa de 3L 

foram realizadas antes de cada teste de acordo com o recomendado pelo fabricante. Todos 

os testes foram realizados sob a mesma altitude, pressão atmosférica, temperatura (20oC) 

e por uma equipe multidisciplinar de profissionais qualificados, composta por um médico 

cardiologista, um fisioterapeuta e um educador físico. 

Os seguintes critérios foram utilizados para considerar o teste máximo: quando a 

FC máxima (FCmax) foi igual ou superior a 85% da estimada para a idade (220 - idade); 

e/ou taxa de troca gasosa (R) ≥ 1,00; e/ou quando houve platô no VO2
(133).  
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As seguintes variáveis foram obtidas pela análise dos gases expirados: captação 

pulmonar de oxigênio (VO2), liberação pulmonar de dióxido de carbono (VCO2), R, 

(VCO2/VO2), VE, VC, FR, equivalentes ventilatórios do O2 e do CO2 

(respectivamente, VE/VO2 e VE/VCO2), pressões expiratórias finais de O2 (PEFO2) e 

CO2 (PEFCO2).  

Os dados foram filtrados a cada 15s por meio da média aritmética dos dados e a 

média do VO2 obtida nos últimos 15s no pico do exercício incremental foi utilizada como 

representativa do pico de VO2 de cada participante.  

O limiar anaeróbio (LA) foi obtido pelo método da troca gasosa inspecionando-

se visualmente o ponto de inflexão da relação VCO2/VO2 (inclinação V) e pelo método 

ventilatório, utilizando VE/VO2 e VE/VCO2. No primeiro método, os valores do VCO2 

no eixo y foram plotados em relação aos valores do VO2 no eixo x, ambos em mesma 

escala. A correlação entre as variáveis foi obtida por regressão linear simples (S1) até o 

ponto de inflexão no qual for observado inflexão da correlação e uma outra reta de 

regressão linear simples (S2) foi traçada. A intersecção entre S1 e S2 indica o limiar de 

troca gasosa que estima não invasivamente o limiar de lactato. No segundo método, os 

valores de VE/VO2 foram identificados ao mesmo tempo em que os valores de VE/VCO2 

se estabilizaram, indicando o início do tamponamento isocápnico. Este ponto determina 

o limiar ventilatório, sendo, também, estimativa não invasiva do limiar de lactato. Tendo 

em vista que as voluntárias do estudo pudessem apresentar alguma limitação ventilatória 

ao exercício, priorizamos o limiar de troca gasosa (inclinação V) e, secundariamente o 

limiar ventilatório, para determinar o LA.  

 

 

 

6.10.8. Aferição da PA 

 

 

Para aferição ambulatorial da PA foi utilizado o aparelho de monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) da marca Cardios modelo Dyna-MAPA+ 

devidamente calibrados.  

O aparelho da MAPA foi colocado no braço não dominante da voluntária, nos 

momentos pré e pós o período experimental, em dia que a voluntária não realizou o 

treinamento e nem foi submetida a outro procedimento, para avaliar o efeito crônico do 

MP. Este monitor efetuou medidas a cada 15 minutos durante o dia e a cada 30 minutos 
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no período noturno, por um período de 24 horas. Foram utilizadas a média das medidas 

registradas a cada hora para a análise estatística. 

As voluntárias foram instruídas a realizarem suas atividades cotidianas 

normalmente, praticar exercício físico e não consumir álcool enquanto estiverem com o 

aparelho. Além disto, fizeram um relatório de todas as atividades desenvolvidas durante 

as 24 horas, procurando manter sua rotina diária, durante todos os dias do experimento.  

Os dados da PA ambulatorial foram analisados: 24 horas (média de todas as 

medidas realizadas durante as 24 horas); vigília (média de todas as medidas realizadas 

antes de os indivíduos erem dormi, conforme escrito no relatório); sono (média de todas 

as medidas realizadas durante o período que os indivíduos relataram estarem dormindo) 

e matutino (média de 2horas que antecederam o momento em que as voluntárias 

acordaram). 

 

 

 

6.10.9. Análise estatística 

 

Para o estudo original, foi realizado um cálculo amostral a priori no software 

G*Power 3.1.9.7 para verificar o número total de participantes necessários para a 

realização do estudo, utilizando-se os parâmetros de um estudo anterior do nosso grupo 

de pesquisa: variável desfecho considerada foi a PAS de 24 horas, nível de significância 

p < 0,05, tamanho do efeito cohens d’ = 0,50 e poder observado de 80% para comparação 

entre dois grupos. Encontramos um tamanho mínimo da amostra de 34 indivíduos. 

Realizamos todo o processo de recrutamento e, em seguida, foi feita à randomização dos 

grupos, controle e treinamento, através de um dos critérios de inclusão: ter em mãos a 

liberação do médico cardiologista para iniciar, imediatamente, a prática da intervenção 

com o MP. Foram alocadas 24 voluntárias no grupo experimental Pilates (GE), sendo que 

duas delas tiveram de sair do estudo por motivos de saúde, e 15, no grupo controle (GC). 

Com o GE completo, foram realizadas todas as avaliações pré-intervenção, a intervenção 

com o MP e as avaliações pós-intervenção. Em contrapartida, para o GC, foram realizadas 

apenas as avaliações do momento pré, já que no período que deveríamos realizar as 

coletas do momento pós, iniciou-se a Pandemia da COVID-19, o que impossibilitou o 

aumento do número de voluntárias em ambos os grupos. Por este motivo, tivemos de 

alterar o desenho do estudo, retirando a comparação entre os grupos, para realizar apenas 
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as comparações entre as medidas repetidas ao longo do tempo do GE: pré-intervenção e 

pós-intervenção. 

Diante deste cenário mundial, reestruturamos toda a nossa pesquisa e, para saber 

o poder da amostra que já tínhamos, realizamos um novo cálculo amostral, agora, um 

cálculo amostral Post hoc. 

 O Cálculo amostral Post hoc foi realizado no software on-line GLIMMPSE 

V3.0.0.(134) (https://v3.glimmpse.samplesizeshop.org/), especializado em calcular o poder 

ou o tamanho da amostra (n) para Modelos Lineares Generalizados, como é o caso da 

nossa estatística de interesse, realizada através do Modelo de Equações de Estimações 

Generalizadas (GEE). Para o cálculo do poder do teste, adotamos o teste estatístico 

Hotelling Lawley Trace (default do próprio programa) por ser mais elaborado, robusto e 

ter equivalência a um teste de modelo misto como o GEE; nível de significância de 0,05 

(erro alfa); a variável dependente (desfecho) escolhida foi o PAS de 24 horas; definimos 

o efeito para as medidas repetidas (tempo): tempo pré intervenção (medida pré) e tempo 

pós intervenção (medida pós) como variável contínua; não tivemos variáveis com efeito 

hierárquico (clustering) e variáveis independentes (efeitos fixos) e escolhemos o tipo de 

contraste com todas as médias diferentes de zero. Para realizar o cálculo, foram inseridas 

as médias da PAS nos tempos 1 (pré) e 2 (pós); escolhido o fator de escala “1”; colocado 

o DP médio esperado para a variável PAS (DP=7mmHg); foram definidas as taxas dos 

DP esperados (variabilidades) para cada tempo da variável resposta, sendo que um dos 

valores foi “1” e o outro valor deve representar uma proporção/variação do primeiro, de 

acordo com o que pode acontecer com o DP (variabilidade no tempo), ou seja, ser igual, 

reduzir ou dobrar: DPpré = 1 e DPpós = 0,3 e foi definida a matriz da correlação dos 

tempos, como a matriz de covariância não estruturada. De acordo com o cálculo amostral 

Post hoc, nossa amostra possui um poder do teste de 0,987 (Anexo 02)(134). 

A análise estatística foi realizada através do método de Equações de Estimações 

Generalizadas (GEE)(135-138), técnica utilizada para estudos longitudinais. A escolha desta 

estatística leva em consideração, principalmente, a importância de se ter um olhar mais 

amplo, real e reflexivo sobre a distribuição da Variável Dependente (VD), atacando a 

complexidade dos dados, sua variabilidade e distribuição, utilizando, desta forma, um 

teste estatístico (TE) mais adequado para os dados observados, minimizando o erro do 

modelo. Muitas vezes, utilizando técnicas mais restritivas como o Teste T e a Análise de 

Variância (ANOVA), necessitamos mudar a natureza da variável estudada, aplicando 

alguma transformação na VD, como o Z-score e log, por exemplo. O GEE é um teste 

https://v3.glimmpse.samplesizeshop.org/
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mais atual e amplo, e pode ser comparado a uma caixa de ferramentas, pois incorpora 

outros TE da sua categoria, como as regressões, a ANOVA e o tão utilizado Teste-T. 

Além disto, o GEE aceita vários tipos de distribuições para a VD: discretas, contínuas, 

simétricas ou assimétricas, explicando muito melhor o fenômeno estudado. Outro fator 

de grande relevância para a utilização do GEE é que não existe a necessidade dos 

requisitos iniciais, como comprovar a normalidade da VD, ou seja, você não depende que 

os dados tenham distribuição normal (simétrica) como é o caso para os outros testes como 

o Teste T e a ANOVA. Isto é relevante, pois sabemos que os estudos na área médica 

(saúde), e com humanos, são estudos que apresentam grande variabilidade e pouco 

controle, reduzindo a chance de que a distribuição da VD, nos grupos, seja, de fato, 

normal (simétrica) para cada momento, que a variância dos grupos ou medidas repetidas 

ao longo do tempo sejam iguais em todos os momentos, que a correlação seja constante 

entre dois momentos, que os dados sejam balanceados, que os fatores e covariáveis não 

variem ao longo do tempo (fatores fixos) e que o intervalo de tempo entre as medidas 

repetidas sejam constantes, ou seja, implica em uma situação praticamente impossível de 

ser alcançada(135-138).        

Antes da realização do GEE, alguns requisitos foram observados: transformação 

do banco de dados (BD) de wide (montagem padrão no Excel) para long (dados 

empilhados), ou seja, transformamos as observações das linhas, em colunas; ausência de 

outliers por meio do Q-Q-Plot e histograma das VD para ver a distribuição (simétrica ou 

assimétrica) com o intuito de elencar possíveis candidatas a distribuição para cada uma 

das VD estudadas. 

As análises descritivas e estatísticas, assim como os gráficos, foram produzidas 

no software IBM SPSS Statistics versão 26.  

Para a realização do GEE, é necessário seguir alguns passos para especificar e 

customizar o modelo mais adequado para os dados. Pensando nas possíveis distribuições 

para uma VD (Y) contínua, estabelecemos como possíveis candidatas ao modelo as 

distribuições normal, gamma e gaussiana inversa. Nossa equação de estimativas de 

parâmetros na forma de um modelo aditivo foi: 

Yij (VD) = β0 + β1.x1j(tempo) + Erroij. 

Assumimos que os erros são correlacionados por se tratar de um estudo de 

medidas repetidas e que o padrão do efeito dos erros, ao longo do tempo, é linear, por 

isto, adotamos a matriz de correlação (representa a dependência intraindividual) de 

covariância AR(1). Por teoria e pelos padrões observados, também assumimos apenas a 
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existência de fatores fixos, visto que foi realizado uma rigorosa amostragem, controlando 

os fatores de inclusão e exclusão das voluntárias. Por fim, utilizamos função de ligação 

identidade para interpretar o modelo de forma linear, diante dos nossos dados observados. 

Foi utilizado o método da máxima verossimilhança para estimar o modelo. 

Os três modelos realizados para cada VD foram comparados pelos valores da 

quase-verossimilhanca sob o critério de informação do modelo de independência (QIC), 

indicador para avaliar a aderência dos dados ao modelo, e foi escolhido o modelo que 

apresentou o menor QIC, demonstrando uma maior aderência aos dados. 

Para todas análises, adotamos um nível de significância de 5%.  

Para comparar e procurar onde existia significância entre as sete medidas 

avaliadas das VD PIMax e da PEMax ao longo do tempo, foi realizado um ajuste de 

comparações múltiplas, aos pares, através do post hoc LSD. Para todas as outras 

avaliações, a comparação se resumiu à diferença entre os momentos pré e pós intervenção. 

Para quantificar a magnitude da diferença entre as medidas, foi utilizado o 

tamanho do efeito Cohen’s d (d’), onde adotamos: efeito pequeno para d’ = 0,2, efeito 

médio para d’ = 0,5, efeito grande para d’ = 0,8 e efeito muito grande para d’ = 1,2(139-

141). 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

Todos os resultados das medidas descritivas estão apresentados em termos de 

média ± DP e pela variação entre as médias, expressa em porcentagem (%). As análises 

inferenciais estão apresentadas pela medida extrema do p-valor (p), pelo tamanho do 

efeito cohens’d (d) e pelo intervalo de confiança (IC) de 95%. Vale lembrar que para cada 

VD, foram testados três modelos diferentes para distribuições contínuas (normal, gamma 

e gaussiana inversa), sendo que o modelo escolhido foi o que apresentou menor QIC. A 

distribuição utilizada para cada variável, bem como o valor do QIC e o tamanho do efeito 

foram descritos ao longo do texto, nas respectivas VD’s. Todos os modelos utilizaram 

matriz de covariância AR(1) e função de ligação identidade (linear).  

Para facilitar a visualização, em prol da didática, os resultados estão apresentados 

separadamente, por blocos de variáveis de um mesmo sistema ou função.  
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7.1. Variáveis antropométricas 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

antropométricas nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na Tabela 02.  

De acordo com o GEE, encontramos diferenças estatisticamente significativas 

para as seguintes variáveis antropométricas: estatura com distribuição gaussiana inversa, 

apresentou QIC = 4,05  (p < 0,000; Cohen’s d = -1,78); IMC com distribuição gaussiana 

inversa, apresentou QIC = 3,8 (p = 0,001; Cohen’s d = 0,76); CC com distribuição 

gaussiana inversa, apresentou QIC = 3,93 (p = 0,000; Cohen’s d = 0,83); CQ com 

distribuição gaussiana inversa, apresentou QIC = 4,08 (p = 0,001; Cohen’s d = 0,66); 

RCQ com distribuição normal, apresentou QIC = 4,08 (p = 0,026; Cohen’s d = 0,48) e 

RCEst com distribuição normal, apresentou QIC = 4,05 (p = 0,000; Cohen’s d = 1,08), 

considerando-se o nível de significância de 5% para todas as análises. 

 

 

7.2. Variáveis físicas 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

físicas nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na Tabela 03.  

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis físicas: flexibilidade 

apresentou QIC = 2,11 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,55); força da mão direita apresentou 

QIC = 3,47 (p = 0,000; Cohen’s d = -1,80) e força da mão esquerda apresentou QIC = 

3,84 (p = 0,000; Cohen’s d = -1,80), considerando-se o nível de significância de 5% para 

todas as análises. 
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Tabela 02: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis antropométricas do grupo treinado, pré e pós o período experimental.  

 

 

IMC = índice de massa corporal. Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

Lower Upper

158,90 ± 4,82 160,11 ± 4,73 *

[95% CI 156,89 - 160,92] [95% CI 158,13 - 162,09]

69,28 ± 6,94 68,71 ± 6,97

[95% CI 66,38 - 72,18]  [95% CI 65,79 - 71,62]

27,44 ± 2,24 26,80 ± 2,47 *

 [95% CI 26,48 - 28,35]  [95% CI 25,77 - 27,84]

85,43 ± 4,93 83,34 ± 5,33 *

 [95% CI 83,37 - 87,49]  [95% CI 81,11 - 85,56]

103,86 ± 5,86 102,01 ± 5,43 *

 [95% CI 101,41 - 106,31]  [95% CI 99,74 - 104,28]

0,82 ± 0,05 0,81 ± 0,04 *

 [95% CI 0,80 - 0,84] [95% CI 0,79 - 0,83]

0,537 ± 0,032 0,520 ± 0,036 * 

 [95% CI 0,52 - 0,55] [95% CI 0,50 - 0,53]

Variáveis antropométricas

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

-1,23

Massa corporal (Kg) -0,83 0,275 0,05 -0,10 0,19

Estatura (cm) 0,76 0,000 -1,78 -2,31

1,04

Circunferência da cintura (cm) -2,45 0,000 0,83 0,50 1,15

IMC (Kg/m
2
) -2,24 0,001 0,76 0,48

0,95

Relação cintura/quadril -0,76 0,026 0,48 0,30 0,67

Circunferência do quadril (cm) -1,78 0,001 0,66 0,38

1,46Relação cintura/estatura -3,16 0,000 1,08 0,71
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Tabela 03: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis físicas do grupo treinado, pré e pós o período experimental. 

 

 

Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Upper

20,86 ± 9,81 28,37 ± 8,95 * 

 [95% CI 16,77 - 24,96] [95% CI 24,61 - 32,11]

22,65 ± 3,81 26,02 ± 3,84 *

[95% CI 21,06 - 24,25] [95% CI 24,41 - 27,64]

21,34 ± 4,32 25,57 ± 3,22 *

 [95% CI 19,53 - 23,14]  [95% CI 24,22 - 26,91]

Variáveis físicas

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

-1,03

Força mão direita (Kg) 14,85 0,000 -1,80 -2,37 -1,22

Flexibilidade (cm) 36,04 0,000 -1,55 -2,06

Força mão esquerda (Kg) 19,81 0,000 -1,80 -2,36 -1,19
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7.3. Variáveis metabólicas/bioquímicas 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

metabólicas/bioquímicas nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na 

Tabela 04.  

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para as seguintes variáveis metabólicas: 

glicemia de jejum apresentou QIC = 3,73 (p = 0,006; Cohen’s d = 0,59); CT apresentou 

QIC = 3,69 (p < 0,000; Cohen’s d = 0,93); colesterol LDL apresentou QIC = 3,66 (p < 

0,000; Cohen’s d = 0,94); TG apresentou QIC = 2,98 (p < 0,000; Cohen’s d = 0,90) e 

hemoglobina glicada apresentou QIC = 3,95 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,46), considerando-

se o nível de significância de 5% para todas as análises. 
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Tabela 04: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis metabólicas/bioquímicas do grupo treinado, pré e pós o período experimental. 

 

 

Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

Lower Upper

100,77 ± 11,08 94,77 ± 10,63 *

 [95% CI 96,14 - 105,40]  [95% CI 90,33 - 99,21]

222,09 ± 36,26 192,81 ± 33,48 *

 [95% CI 209,94 - 237,24]  [95% CI 178,82 - 206,81]

52,59 ± 10,09 55,54 ± 9,68

 [95% CI 48,37 - 56,80] [95% CI 51,49 - 59,59]

142,95 ± 36,06 117,37 ± 33,89 *

 [95% CI 127,88 - 158,02]  [95% CI 103,21 - 131,53]

143,09 ± 47,44 118,63 ± 39,76 *

 [95% CI 123,26 - 162,91]  [95% CI 102,02 - 135,25]

5,72 ± 0,41 5,42 ± 0,43 *

 [95% CI 5,55 - 5,89]  [95% CI 5,25 - 5,60]

1,37

Hemoglobina glicada (%) -5,24 0,000 1,46 0,97 1,95

Triglicérides (mg/dL) -17,09 0,000 0,90 0,53

-0,04

LDL (mg/dL) -17,90 0,000 0,94 0,51 1,37

HDL (mg/dL) 5,62 0,072 -0,39 -0,73

1,02

Colesterol Total (mg/dL) -13,18 0,000 0,93 0,51 1,44

Glicemia de jejum (mg/dL) -5,95 0,006 0,59 0,16

Variáveis metabólicas / bioquímicas

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 
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7.4. Variáveis cardiorrespiratórias 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

cardiorrespiratórias/ergoespirométricas nos momentos pré e pós intervenção estão 

apresentadas na Tabela 05.  

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis cardiorrespiratórias:  

VO2 apresentou QIC = 3,77 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,00); VO2/kg apresentou QIC = 

3,66 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,11); FC Max apresentou QIC = 3,63 (p < 0,000; Cohen’s 

d = -1,01); PetCO2 apresentou QIC = 3,96 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,16); PetO2 

apresentou QIC = 3,98 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,66); VE/VO2 apresentou QIC = 4,31 

(p < 0,000; Cohen’s d = -1,05); VE/VCO2 apresentou QIC = 4,11 (p < 0,000; Cohen’s d 

= -1,02); VE/VCO2 slope apresentou QIC = 3,38 (p < 0,001; Cohen’s d = 0,73); OUES 

apresentou QIC =  (p < 0,000; Cohen’s d = -1,04); Power LT apresentou QIC = 1,53 (p < 

0,000; Cohen’s d = -1,81), VO2 LT apresentou QIC = 3,70 (p < 0,000; Cohen’s d = -

1,30); VO2/kg LT apresentou QIC = 3,78 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,18); FC LT 

apresentou QIC = 3,57 (p < 0,001; Cohen’s d = -0,73); Power RC apresentou QIC = 5,84 

(p < 0,000; Cohen’s d = -2,27); VO2 RC apresentou QIC = 4,13 (p < 0,000; Cohen’s d = 

-1,85); VO2/kg RC apresentou QIC = 3,73 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,74); FC RC 

apresentou QIC = 3,39 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,04), considerando-se o nível de 

significância de 5% para todas as análises. 
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Tabela 05: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis cardiorrespiratórias/ergoespirométricas do grupo treinado, pré e pós o período 

experimental. 

 

Lower Upper

1232,59 ± 285,36 1352,91 ± 219,68 *

 [95% CI 1113,34 - 1351,84]  [95% CI 1261,10 - 1444,71]

17,94 ± 3,71 19,76 ± 3,11 *

[95% CI 16,40 - 19,49]  [95% CI 18,46 - 21,06]

146,14 ± 21,40 154,50 ± 16,12 *

 [95% CI 137,20 - 155,08]  [95% CI 147,76 - 161,24]

115,09 ± 3,54 117,91 ± 2,87 *

 [95% CI 113,62 - 116,56]  [95% CI 116,71 - 119,11]

38,00 ± 3,04 35,64 ± 2,58 *

 [95% CI 36,73 - 39,27]  [95% CI 34,56 - 36,72]

35,90 ± 4,80 39,85 ± 4,50 *

 [95% CI 33,90 - 37,91]  [95% CI 37,97 - 41,73]

31,31 ± 3,00 33,77 ± 2,75 *

[95% CI 30,06 - 32,56]  [95% CI 32,61 - 34,91]

27,50 ± 4,17 25,77 ± 3,63 *

 [95% CI 25,75 - 29,23]  [95% CI 24,26 - 27,29]

1518,23 ± 360,22 1690,36 ± 378,90 *

 [95% CI 1367,69 - 1668,76]  [95% CI 1531,98 - 1848,74]
-0,67OUES (ml/min/l/min) 11,34 0,000 -1,04 -1,40

-0,55

VE/VCO2 slope -6,25 0,001 0,73 0,40 1,07

VE/VCO2 7,84 0,000 -1,02 -1,48

VE/VO2 11,00 0,000 -1,05 -1,52 -0,58

-0,67

PetCO2 (mmHg) -6,21 0,000 1,16 0,70 1,62

FC Max (bpm) 5,72 0,000 -1,01 -1,34

PetO2 (mmHg) 2,45 0,000 -1,66 -2,20 -1,12

VO2/kg (ml/min/Kg) 10,12 0,000 -1,11 -1,50 -0,73

VO2 (ml/min) 9,76 0,000 -1,00 -1,35

Variáveis ergoespirométricas

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

-0,66
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VO2 = consumo de oxigênio absoluto no pico do exercício; VO2/kg = consumo de oxigênio relativo por kilo de peso no pico do exercício; FC Max 

= frequência cardíaca máxima no pico do exercício; PetCO2 = pressão expirada de CO2 no pico do exercício; PetO2 = pressão expirada de O2; 

VE/VO2 = equivalente ventilatório para o O2 no pico do exercício; VE/VCO2 = equivalente ventilatório para o CO2 no pico do exercício; VE/VCO2 

slope = equivalente ventilatório slope para o CO2; OUES = inclinação da eficiência do consumo de oxigênio; Power LT = potência/carga no 

primeiro limiar, Power RC = potência/carga no segundo limiar; VO2 LT = consumo de oxigênio absoluto no primeiro limiar; VO2 RC = consumo 

38,86 ± 12,33 62,95 ± 12,76 *

 [95% CI 33,71 - 44,02] [95% CI 57,62 - 68,29]

764,36 ± 152,96 951,09 ± 169,72 *

 [95% CI 700,44 - 828,29]  [95% CI 880,16 - 1022,02]

11,23 ± 2,03 13,89 ± 2,16 *

 [95% CI 10,37 - 12,08] [95% CI 12,99 - 14,79]

106,18 ± 18,22 115,95 ± 16,87 *

 [95% CI 98,57 - 113,80]  [95% CI 108,90 - 123,01]

80,62 ± 18,27 104,30 ± 13,36 *

 [95% CI 72,98 - 88,25] [95% CI 98,72 - 109,88] 

1068,45 ± 205,09 1296,05 ± 224,71 *

[95% CI 982,75 - 1145,61] [95% CI 1202,14 - 1389,95]

16,00 ± 2,95 19,20 ± 3,01 *

 [95% CI 14,77 - 17,24] [95% CI 17,95 - 20,46]

136,41 ± 21,09 144,50 ± 20,42 *

 [95% CI 127,59 - 1145,23]  [95% CI 135,97 - 153,03]

Power LT (Watt) 61,99 0,000 -1,81 -2,52 -1,11

-0,76

VO2/kg LT (ml/min/Kg) 23,74 0,000 -1,18 -1,75 -0,61

VO2 LT (ml/min) 24,43 0,000 -1,30 -1,84

-0,34

Power RC (Watt) 29,37 0,000 -2,27 -3,00 -1,54

FC LT (bpm) 9,20 0,001 -0,73 -1,11

-0,69FC RC (bpm) 5,95 0,000 -1,04 -1,39

-1,24

VO2/kg RC (ml/min/Kg) 20,01 0,000 -1,74 -2,33 -1,16

VO2 RC (ml/min) 21,30 0,000 -1,85 -2,46
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de oxigênio absoluto no segundo limiar; VO2/kg LT = consumo de oxigênio relativo no primeiro limiar; VO2/kg RC = consumo de oxigênio relativo 

no segundo limiar; FC LT = frequência cardíaca no primeiro limiar; FC RC = frequência cardíaca no segundo limiar. * p<0,05 – pré vs pós grupo, 

GEE. 
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7.5. Variáveis ventilatórias 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

ventilatórias nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na Tabela 06. 

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis ventilatórias:  VE 

apresentou QIC = 3,83 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,35); VE LT apresentou QIC = 3,90 (p 

< 0,000; Cohen’s d = -1,09); VE RC apresentou QIC = 4,05 (p < 0,000; Cohen’s d = -

2,08); BR apresentou QIC = 2,61 (p < 0,000; Cohen’s d = 0,93) e VT apresentou QIC = 

4,92 (p < 0,000; Cohen’s d = -0,94), considerando-se o nível de significância de 5% para 

todas as análises. 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

espirométricas nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na Tabela 07. 

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para as seguintes variáveis espirométricas: CVF 

apresentou QIC = 4,28 (p = 0,010; Cohen’s d = -0,56); PFE apresentou QIC = 3,84 (p < 

0,000; Cohen’s d = -0,92); VEF1/CVF apresentou QIC = 3,63 (p < 0,000; Cohen’s d = -

0,82) e FEF 25-75% apresentou QIC = 5,84 (p < 0,000; Cohen’s d = -1,06), considerando-

se o nível de significância de 5% para todas as análises. 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o MP nas variáveis de força 

respiratória PImáx e PEmáx estão apresentadas na Tabela 08. As comparações múltiplas 

dos sete momentos estão apresentadas na Tabela 09 (PIMax) e Tabela 10 (PEMax).  

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis de força respiratória: 

PIMax apresentou QIC = 13,49 (p < 0,000; Cohen’s d = -3,47) e PEMax com QIC = 12,97 

(p < 0,000; Cohen’s d = -2,82), considerando-se o nível de significância de 5% para todas 

as análises. 

Para as comparações aos pares entre as medidas da PIMax e da PEMax, tivemos 

uma grande paridade entre ambas, com diferença significativa nos seguintes tempos para 

a PIMax: tempo 1 (pré) e o tempo 2 (p < 0,000; Cohen’s d = 2,3); tempo 1(pré) e o tempo 

7 (follow up) (p < 0,000; Cohen’s d = 4,18)  tempo 2 e o tempo 3 (p < 0,000; Cohen’s d 



77 

 

= 2,16); tempo 3 e o tempo 4 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,57); tempo 4 e o tempo 5 (p < 

0,000; Cohen’s d = 1,16); tempo 5 e o tempo 6 (pós) (p < 0,000; Cohen’s d = 0,71); tempo 

6 (pós) e o tempo 7 (follow up) (p < 0,022; Cohen’s d = 0,46); apenas a comparação entre 

o tempo 5 e o tempo 7 (follow up) não foi significativa.  

Para a PEMax, temos: tempo 1 (pré) e o tempo 2 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,74); 

tempo 1(pré) e o tempo 7 (follow up) (p < 0,000; Cohen’s d = 3,15)  tempo 2 e o tempo 

3 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,45); tempo 3 e o tempo 4 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,16); 

tempo 4 e o tempo 5 (p < 0,000; Cohen’s d = 0,67); tempo 5 e o tempo 6 (pós) (p < 0,009; 

Cohen’s d = 0,36); tempo 6 (pós) e o tempo 7 (follow up) (p < 0,020; Cohen’s d = 0,31); 

apenas a comparação entre o tempo 5 e o tempo 7 (follow up) não foi significativa.  

 

 

 

7.6. Variáveis Hemodinâmicas 

 

As medidas descritivas e inferenciais avaliando o efeito do MP nas variáveis 

hemodinâmicas nos momentos pré e pós intervenção estão apresentadas na Tabela 11. 

De acordo com o GEE, os modelos utilizando a distribuição gaussiana inversa 

foram os que melhor aderiram aos dados, para todas as variáveis analisadas. Encontramos 

diferenças estatisticamente significativas para todas as variáveis hemodinâmicas: PAS 

apresentou QIC = 4,22 (p < 0,000; Cohen’s d = 1,09); PAM apresentou QIC = 4,17 (p < 

0,000; Cohen’s d = 0,81); PAD apresentou QIC = 3,98 (p < 0,004; Cohen’s d = 0,62) e 

FC apresentou QIC = 3,69 (p < 0,001; Cohen’s d = 0,64), considerando-se o nível de 

significância de 5% para todas as análises. 
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Tabela 06: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis ventilatórias do grupo treinado, pré e pós o período experimental. 

 

 

VE = ventilação pulmonar no pico do exercício; VE LT = ventilação pulmonar no primeiro limiar; VE RC = ventilação pulmonar no segundo 

limiar; RV = reserva ventilatória no pico do exercício; VC = volume corrente no pico do exercício; * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

 

 

 

Lower Upper

43,82 ± 9,81 52,07 ± 10,01 *

 [95% CI 39,72 - 47,92]  [95% CI 47,88 - 56,25]

20,29 ± 4,05 26,95 ± 5,63 *

 [95% CI 18,60 - 21,98] [95% CI 24,60 - 29,30]

33,85 ± 6,12 45,21 ± 7,01 *

 [95% CI 31,29 - 36,40]  [95% CI 42,28 - 48,13]

52,41 ± 13,36 44,00 ± 11,89 *

 [95% CI 46,83 - 57,99]  [95% CI 39,03 - 48,97]

1,32 ± 0,25 1,49 ± 0,26 *

[95% CI 1,21 - 1,42]  [95% CI 1,38 - 1,60]
-0,53VC (l) 13,13 0,000 -0,94 -1,36

-1,36

RV (%) -16,05 0,000 0,93 0,52 1,34

VE RC (l/min) 33,55 0,000 -2,08 -2,79

-0,87

VE LT (l/min) 32,79 0,000 -1,09 -1,71 -0,48

VE (l/min) 18,83 0,000 -1,35 -1,83

Variáveis ventilatórias

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 
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Tabela 07: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis espirométricas do grupo treinado, pré e pós o período experimental. 

 

 

CVF = capacidade vital forçada; VEF1 = volume expiratório forçado no primeiro segundo; PFE = pico de fluxo expiratório; VEF1/CVF = razão 

entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada; FEF 25-75% = fluxo expiratório forçado médio da faixa 

intermediária entre 25 e 75% da curva da capacidade vital forçada. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

 

 

Lower Upper

2,92 ± 0,36 3,05 ± 0,35 *

 [95% CI 2,77 - 3,07]  [95% CI 2,90 - 3,19]

2,37±0,40 2,44±0,33 

 [95% CI 2,21 - 2,54] [95% CI 2,29 - 2,57]

5,77±1,13 6,57±0,88 *

 [95% CI 5,30 - 6,24] [95% CI 6,20 - 6,94]

79,11 ± 7,53 82,47 ± 5,04 *

 [95% CI 75,97 - 82,26]  [95% CI 80,36 - 84,57]

2,34 ± 0,84 2,67 ± 0,85 *

[95% CI 1,99 - 2,69] [95% CI 2,32 - 3,03]

Variáveis espirométricas

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

-0,24

VEF1 (l) 2,45 0,101 -0,35 -0,55 -0,15

CVF (l) 4,22 0,010 -0,56 -0,87

-0,48

VEF1/CVF (%) 4,24 0,000 -0,82 -1,15 -0,49

PFE (l) 13,86 0,000 -0,92 -1,37

-0,71FEF 25-75 (%) 14,38 0,000 -1,06 -1,42
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Tabela 08: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis de força muscular PIMax e PEMax do grupo treinado, pré e pós o período 

experimental. 

 

 

PImax = pressão inspiratória máxima e PEmax = pressão expiratória máxima. Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão 

da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Upper

43,18 ± 15,19 121,36 ± 24,27  *

 [95% CI 36,83 - 49,53] [95% CI 111,26 - 131,47]

71,36 ± 14,86 136,82 ± 26,17 *

 [ 95% CI 65,15 - 77,57]  [95% CI 125,88 - 147,76]

Variáveis da força da musculatura respiratória

Variável Pré (1) Pós (6) Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

-2,33

PEmax (cmH2O) 91,73 0,000 -2,82 -3,77 -1,86

PImax (cmH2O) 181,06 0,000 -3,47 -4,62
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Tabela 09: Comparações, aos pares, usando o Post hoc LSD para os sete momentos ao longo do tempo para a VD PIMax.  

 

PImax = pressão inspiratória máxima. Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, 

GEE. 

Lower Upper

Tempo 1 (pré) Tempo 2

43,18 ± 15,10 [95% CI 36,88 - 49,52] 64,44 ± 15,62 [95% CI 57,90 - 70,97] 49,17 0,000 -2,3 -3,04 -1,56

Tempo 2 Tempo 3

64,44 ± 15,62 [95% CI 57,90 - 70,97] 88,03 ± 17,54 [95% CI 80,69 - 95,37] 36,61 0,000 -2,16 -2,87 -1,45

Tempo 3 Tempo 4

88,03 ± 17,54 [95% CI 80,69 - 95,37] 102,66 ± 21,11 [95% CI 93,81 - 111,52] 16,62 0,000 -1,57 -2,08 -1,06

Tempo 4 Tempo 5

102,66 ± 21,11 [95% CI 93,81 - 111,52] 115,82 ± 21,57 [95% CI 106,80 - 124,84] 12,82 0,000 -1,16 -1,58 -0,75

Tempo 5 Tempo 6 (pós)

115,82 ± 21,57 [95% CI 106,80 - 124,84] 121,36 ± 23,92 [95% CI 111,22 - 131,24] 4,67 0,001 -0,71 -0,97 -0,46

Tempo 5 Tempo 7 (follow up 1mês)

115,82 ± 21,57 [95% CI 106,80 - 124,84] 114,70 ± 18,29 [95% CI 106,59 - 122,22] -0,97 0,620 0,086 -0,17 0,35

Tempo 6 (pós) Tempo 7 (follow up 1mês)

121,36 ± 23,92 [95% CI 111,22 - 131,24] 114,70 ± 18,29 [95% CI 106,59 - 122,22] -5,39 0,022 0,46 0,17 0,75

Tempo 1 (pré) Tempo 7 (follow up 1mês)

43,20 ± 15,10 [95% CI 36,88 - 49,52] 114,70 ± 18,29 [95% CI 106,59 - 122,22] 165,51 0,000 -4,18 -5,51 -2,85

Comparações, aos pares, entre as medidas da PIMax

PIMax

Variável Variação (%) p ES (Cohens'd)Medidas ao longo do tempo
95% Wald Confidence Interval 
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Tabela 10: Comparações, aos pares, usando o Post hoc LSD para os sete momentos ao longo do tempo para a VD PEMax.  

 

PEmax = pressão expiratória máxima. Os dados estão demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, 

GEE. 

Lower Upper

Tempo 1 (pré) Tempo 2

71,36 ± 14,82 [ 95% CI 65,15 - 77,57] 90,46 ± 13,93 [95% CI84,62 - 96,30] 26,77 0,000 -1,74 -2,35 -1,12

Tempo 2 Tempo 3

90,46 ± 13,93 [95% CI84,62 - 96,30] 105,02 ± 16,18 [95% CI 98,25 - 111,80] 16,10 0,000 -1,45 -1,97 -0,94

Tempo 3 Tempo 4

105,02 ± 16,18 [95% CI 98,25 - 111,80] 117,28 ± 18,90 [95% CI 109,38 - 125,19] 11,67 0,000 -1,16 -1,58 -0,73

Tempo 4 Tempo 5

117,28 ± 18,90 [95% CI 109,38 - 125,19] 130,04 ± 23,45 [95% CI 120,24 - 139,84] 10,88 0,000 -0,67 -0,98 -0,36

Tempo 5 Tempo 6 (pós)

130,04 ± 23,45 [95% CI 120,24 - 139,84] 136,82 ± 26,22 [95% CI 125,87 - 147,80] 5,22 0,009 -0,36 -0,59 -0,12

Tempo 5 Tempo 7 (follow up 1mês)

130,04 ± 23,45 [95% CI 120,24 - 139,84] 130,92 ± 24,34 [95% CI 120,74 - 141,10] 0,68 0,714 -0,04 -0,3 0,21

Tempo 6 (pós) Tempo 7 (follow up 1mês)

136,82 ± 26,22 [95% CI 125,87 - 147,80] 130,92 ± 24,34 [95% CI 120,74 - 141,10] -4,32 0,020 0,31 0,09 0,53

Tempo 1 (pré) Tempo 7 (follow up 1mês)

71,36 ± 14,82 [ 95% CI 65,15 - 77,57] 130,92 ± 24,34 [95% CI 120,74 - 141,10] 83,46 0,000 -3,15 -4,19 -2,1

PEMax

Comparações, aos pares, entre as medidas da PEMax

Variável Medidas ao longo do tempo Variação (%) p ES (Cohens'd)
95% Wald Confidence Interval 
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Tabela 11: Medidas descritivas e inferenciais das variáveis hemodinâmicas do grupo treinado, pré e pós o período experimental. 

 

 

PAS = pressão arterial sistólica, PAM = pressão arterial média, PAD = pressão arterial diastólica, FC = frequência cardíaca. Os dados estão 

demonstrados em forma de média ± desvio padrão da média. * p<0,05 – pré vs pós grupo, GEE. 

Lower Upper

124,29 ± 10,61 117,18 ± 6,99 *

 [95% CI 119,85 - 128,73]  [95% CI 114,26 - 120,09]

100,75 ± 8,62 95,95 ± 5,56 *

 [95% CI 97,14 - 104,35] [95% CI 93,62 - 98,27]

80,63 ± 7,42 76,74 ± 6,46 *

[95% CI 77,53 - 83,73] [95% CI 74,03 - 79,44]

71,77±10,63 67,64±9,74 *

[95% CI 67,33 - 76,22] [95% CI 63,56 - 71,71]

Variáveis hemodinâmicas (MAPA)

Variável Pré Pós Variação (%) p ES (d)
95% Wald Confidence Interval 

1,51

PAM (mmHg) -4,77 0,000 0,81 0,42 1,20

PAS (mmHg) -5,72 0,000 1,09 0,67

1,04

FC rep (bpm) -5,75 0,001 0,64 0,31 0,96

PAD (mmHg) -4,83 0,004 0,62 0,20



84 

 

8. DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstraram que uma intervenção 

de 15 semanas (42 sessões) com o MP, em solo e aparelhos, foi suficiente para confirmar 

nossa hipótese, já que foram observadas melhoras nos índices da aptidão 

cardiorrespiratória, nas variáveis metabólicas e no fluxo, volume, capacidade e força 

muscular respiratória, além de modular, positivamente, as variáveis antropométricas e 

hemodinâmicas. 

Destacam-se como principais achados, o aumento significativo das variáveis 

PIMax e PEMax, VO2, VO2/Kg, FC, VE e potência (carga) no pico do exercício e nos 

limiares ventilatórios, VE/VO2, VE/VCO2, PetO2 no pico do exercício, índices VE/VCO2 

slope, OUES, PFE, VEF1/CVF, FEF 25-75%; e a redução significativa nas variáveis 

PetCO2 no pico do exercício, reserva ventilatória, além das variáveis bioquímicas CT, 

LDL, TG e hemoglobina glicada. 

A cada ano que passa, a procura pela prática do MP de condicionamento físico 

vem aumentando, assim como as pesquisas sobre os seus efeitos. Não obstante, os artigos 

disponíveis relatam que “ainda existem poucos estudos na área e que novas pesquisas 

devem ser realizadas”(23, 111, 142, 143). Em verdade, o método tem sido bastante estudado e 

novas pesquisas surgem com frequência, mas, se comparado com modalidades mais 

antigas e conhecidas, realmente, quantitativamente, são necessários mais estudos. 

Entretanto, a questão não é a quantidade, mas sim a qualidade dos estudos produzidos. 

Esta é uma faceta muito importante de ser discutida, pois estudos mais elaborados e 

utilizando, de fato, o repertório do MP, e não exercícios modificados ou baseados nele, 

chegam a resultados mais satisfatórios. Inclusive, estes estudos acabam por discutir que 

se faz necessário ter mais estudos com protocolos do MP, assim como a descrição correta 

da intervenção. Isto se faz relevante, pois fica difícil citar e até comparar resultados de 

estudos com intervenções tão distantes. Desta forma, tentou-se citar aqueles mais 

próximos do MP, assim como do desenho do presente estudo.   

Até o presente momento, a grande maioria das publicações e suas discussões, 

consideram o MP uma modalidade de exercício resistido(23, 142). Mas, baseado nos escritos 

do seu criador, no repertório, prática do método e, principalmente no trabalho respiratório 

e cardiovascular exigido, nós acreditávamos que o método possuía um efeito 

cardiorrespiratório importante. E, de fato, isto se confirmou, pois, observamos grande 
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melhora em todas as variáveis cardiorrespiratórias analisadas, sugerindo que o 

treinamento com o MP utilizado neste estudo otimizou a aptidão cardiorrespiratória.  

Nossos achados corroboram com Tinoco-Fernández et al, 2016(144), que 

realizaram um estudo observacional com um único grupo, também realizando medições 

pré e pós intervenção em 45 adultos sedentários de 18-35 anos (80% mulheres) para 

avaliarem a função cardiorrespiratória por meio do VO2Max, VE/VCO2, FC, VE/VO2, 

VE/VCO2 e VE pico. Apesar deles terem observado resultados significativos em todas as 

variáveis, eles realizaram uma avaliação cardiorrespiratória submáxima, ao contrário do 

nosso estudo que avaliou todos os índices no exercício máximo. Eles utilizaram um 

protocolo com intervenção total de 10 semanas, 3x/semana com aulas de 60min e 

repertório do Pilates em solo, nível básico. No nosso programa, o protocolo foi de 15 

semanas e utilizando a combinação Pilates solo e Equipamentos.   

Rodrigues et al, 2017(42), realizaram uma revisão sistemática com meta análise 

com 10 artigos elegíveis e uma população bem heterogênea: mulheres sedentárias 

saudáveis, mulheres idosas, adultos, corredores treinados, pacientes com AVC crônico e 

indivíduos com sobrepeso e obesos, com idade entre 18 e 66 anos. O objetivo do estudo 

foi estimar o efeito do MP na melhoria da aptidão cardiorrespiratória por meio do VO2 

Max e avaliar se os efeitos poderiam ser modificados pela condição de saúde dos 

participantes. Eles observaram que o MP aumentou o VO2 Max, com um tamanho do 

efeito pequeno (d=0,51) para os momentos pré e pós, e melhorou a aptidão 

cardiorrespiratória, independentemente do estado de saúde da população estudada. 

Apesar dos nossos resultados serem semelhantes, nós encontramos um tamanho do efeito 

grande (d=1,00). Esta diferença pode ser atribuída à diferença entre nossos protocolos. 

Muitos estudos são realizados com protocolos bem variados. Protocolos com 

modalidades diversas, de 4 até 16 semanas de intervenção total, de 1 a 4x por semana, 

aulas de 15 a 60 minutos e, muitas vezes, os pesquisadores não colocam qual foi o 

repertório utilizado para fazer a intervenção. 

Já Souza et al, 2020(111), também realizaram um estudo observacional com grupo 

único submetido a teste-controle pré e pós intervenção em 13 mulheres sedentárias, idade 

média de 27 anos.  Tiveram como objetivo avaliar os efeitos de 15 semanas do Pilates em 

solo na aptidão cardiorrespiratória por meio do VO2 Max, e dos limiares ventilatórios. 

Eles também encontraram diferenças significativas nas variáveis estudadas com os 

seguintes tamanhos do efeito: VO2 Max (d=0,81), VO2 LT (d=0,77) e VO2 RC (d=0,85). 

No nosso estudo, encontramos magnitudes maiores: VO2Max (d=1,11), VO2 LT (d=1,18) 
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e VO2 RC (d=1,74). Acreditamos que a diferença também seja por conta do protocolo 

utilizado. Apesar dos dois estudos utilizarem uma intervenção total de 15 semanas e aulas 

com até 4 pessoas por grupo, o estudo citado realizou o treinamento 2x/semana com aulas 

de 50min, utilizando o repertório básico e intermediário. Já, o nosso protocolo, foram 

3x/semana com aulas de 60min e o repertório básico, o que, talvez, tenha proporcionado 

uma magnitude maior para o condicionamento cardiorrespiratório, já que as voluntárias 

tiveram mais tempo de treinamento. 

Em relação a parte respiratória, separamos em variáveis espirométricas de 

repouso, ventilatórias no exercício dinâmico e de força muscular respiratória no repouso.  

Nossos resultados observaram melhora em quase todos os índices espirométricos, 

com exceção da VEF1 que, apesar de ter aumentado, não apresentou diferença 

estatisticamente significativa. Nosso dado corrobora com os estudos de Franco et al, 

2014(145) e Giacomini et al 2016(102) que também não encontraram diferença 

estatisticamente significativa para a variável VEF1. Franco et al, não discutiram o achado. 

Assim como nós, Giacomini et al, acreditam que o fato se deve por todos os participantes 

terem apresentado dados com o valor dentro da normalidade. Outra hipótese, é o fato do 

MP utilizar uma respiração mais controlada e por um período de tempo muito maior, o 

oposto proposto pela avaliação. Mais estudos devem ser feitos para comprovarem esta 

hipótese. Além disto, também encontramos melhora em todos os índices ventilatórios, 

com grande aumento para a VE no pico e nos limiares ventilatórios do exercício dinâmico. 

Por fim, nossos resultados demonstraram uma magnitude muito grande nas variáveis de 

força inspiratória e expiratória, sugerindo uma otimização na mecânica ventilatória, da 

função pulmonar e, consequentemente, na função cardiorrespiratória. 

O efeito do MP no sistema respiratório, principalmente na mobilidade 

toracoabdominal e nas forças respiratórias, é bem estudado na literatura, mas a grande 

maioria dos estudos não utilizou um protocolo do MP. Giacomini et al, 2016(102), 

realizaram um ensaio clínico não randomizado com 16 mulheres sedentárias (32,4 ± 10,4 

anos) com o objetivo de avaliar o efeito do MP em solo na função pulmonar, força e 

desempenho dos músculos respiratórios e na espessura da parede dos músculos 

abdominais. Para a função pulmonar, eles observaram efeito significativo apenas na 

variável PFE (7,4%), corroborando com o nosso estudo, mas não encontraram diferenças 

significativas nas demais variáveis espirométricas: CVF, VEF1, VEF1/CVF e FEF 25-

75%. Encontraram, também, diferença significativa nas variáveis de força respiratória 

PIMax e PEMax e VVM, corroborando, novamente, com o nosso estudo, e também 
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observaram um aumento na espessura de todos os músculos abdominais. O estudo citado, 

realizou um protocolo de 8 semanas, com aulas 2x/semana de 60 min., utilizando o 

repertório do nível básico e intermediário. No total, eles realizaram 16 sessões do MP, 

enquanto no nosso estudo, foram realizadas 42 sessões, quase 3x mais, o que pode sugerir 

a diferença nos resultados encontrados.  

Jesus et al, 2015(146), realizaram um ensaio clínico não randomizado com 21 

mulheres saudáveis para avaliar a influência de 12 semanas do MP sobre a função 

pulmonar, mobilidade toracoabdominal, força muscular respiratória e características 

antropométricas. O protocolo deles também foi baseado na união do MP em solo mais 

equipamentos, 2x/semana com aulas de 60min, porém foram escolhidos exercícios 

aleatórios do nível intermediário e até avançado do repertório. Ao contrário do nosso 

estudo, eles não observaram diferenças estatísticas nas variáveis da função pulmonar. 

Mas observaram aumento na estatura, redução na CC, aumento significativo da 

mobilidade toracoabdominal nos três níveis e da força muscular respiratória, PIMax e 

PEMax, corroborando com o nosso estudo, além do aumento da pontuação no 

questionário de atividade física (Baecke). Acreditamos que a diferença entre os nossos 

resultados se deva, principalmente, à escolha do repertório para a intervenção. Os 

pesquisadores escolheram exercícios desafiadores para uma população que não tinha 

prática no método, ou seja, possivelmente, eles não conseguiram realizar de forma 

eficiente os movimentos pois não tinham os princípios presentes no próprio corpo e, 

consequentemente, não obtiveram melhores resultados. Além disto, para este tipo de 

protocolo escolhido, acreditamos que o tempo tenha sido insuficiente para modular os 

efeitos hipotetizados por eles. 

Sobre as variáveis metabólicas/bioquímicas, nossos resultados mostraram 

melhora em quase todas as variáveis, com exceção da HDL. Os valores da diferença entre 

as médias nos momentos pré e pós, em porcentagem (%), foram: glicemia de jejum (-

5,95), CT (-13,18), LDL (-17,90), TG (-17,09) e hemoglobina glicada (-5,24). Segundo a 

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose(147), 

publicada em 2017, os valores normais de referência para alvo terapêutico com jejum 

(mg/dL) são: glicemia de jejum (normal < 100), CT (desejável < 190), TG (desejável < 

150), LDL (risco baixo < 130) e hemoglobina glicada (desejável entre 4,7% a 5,6%). 

Diante disto, podemos observar que a intervenção realizada com o MP normalizou a 

glicemia de jejum, o LDL, o TG e a hemoglobina glicada. Em relação ao HDL, mesmo 
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tendo aumentado, acreditamos que a diferença não tenha sido significativa, pois o valor 

já estava dentro da normalidade desejada.   

Junges et al, 2015(142), realizaram uma revisão sistemática para avaliar o efeito 

do Pilates nos fatores de risco para doenças cardiometabólicas. Apenas sete artigos foram 

elegíveis, contemplando uma população majoritariamente de mulheres (idosas 

sedentárias, obesas, com sobrepeso e hipertensas controladas). Dos sete artigos, apenas 

três avaliaram os fatores de risco cardiometabólicos clássicos (glicemia, CT, TG, HDL, 

LDL e hemoglobina glicada) e não encontraram diferença estatística. Dois, destes três 

artigos, também investigaram outros parâmetros, assim como os demais estudos: 

composição corporal, PA e FC. Seis destes estudos encontraram reduções significativas 

em algumas destas variáveis: PAS, PAD, IMC, percentual de gordura corporal, massa 

gorda, RCQ, CC, CQ, corroborando com o nosso estudo. As intervenções foram de 8, 10, 

12 e 16 semanas (3 estudos utilizaram 8 semanas), 2, 3 e 4x por semana (5 estudos 

utilizaram a frequência de 3x semana) com aulas de 45 ou 60min (5 estudos utilizaram 

sessões com 60min). Infelizmente, os autores não descreveram como foi realizada a 

intervenção com o MP. 

Nossos resultados corroboram com o estudo experimental de Batar et al, 2020(148), 

avaliou o efeito do MP em solo na composição corporal e alguns parâmetros bioquímicos 

em 120 mulheres (41,63 ± 3,83 anos) com DM2. Observaram melhora na glicemia de 

jejum, CT, TG, HDL, LDL, hemoglobina glicada, percentual de gordura e IMC. Eles 

utilizaram uma intervenção de 12 semanas, 3x/semana com aulas de 60min, mas os 

autores não descreveram qual foi o repertório utilizado. 

Complementando nosso estudo, também avaliamos os parâmetros 

antropométricos, físicos e hemodinâmicos. Destacaram-se como os principais resultados 

antropométricos e seu respectivo tamanho do efeito: estatura (d = 1,78), CC (d = 0,83) e 

RCEst (d = 1,08). Para os físicos: a flexibilidade (d = 1,55), a força da mão direita (d = 

1,80) e a força da mão esquerda (d = 1,80). E, finalmente, a PAS de 24 horas (d = 1,09) e 

PAM de 24 horas (d = 0,81) para as variáveis hemodinâmicas. 

Estes resultados corroboram com um estudo elegante do nosso grupo, realizado 

por Martins-Meneses et al, 2015(23), que avaliou o efeito do treinamento com o MP em 

solo sobre a pressão arterial (PA) de 44 mulheres (50,5 ± 6,3 anos) hipertensas medicadas. 

As autoras encontraram melhoras estatisticamente significativas para a PAS, PAD, PAM 

de clínica, de 24 horas, vigília e sono, estatura, CC, CQ, flexibilidade, e forças da mão 
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direita e esquerda. A intervenção proposta foi de 16 semanas, 2x por semana com aulas 

de 60min, utilizando o repertório básico. 

O MP, desde o seu princípio, enxerga o ser humano como uma unidade 

indivisível; é a integração de todos os sistemas físicos, a integração do corpo, da mente e 

do espírito(20, 98, 102). E, quando olhamos para os resultados encontrados neste estudo, fica 

claro que esta integração poderia, ou pode ser, a grande hipótese deste estudo. E esta 

hipótese está embasada, inicialmente, nos seis princípios fundamentais do movimento do 

MP(97, 105, 116) que norteiam a execução correta para que os benefícios/resultados sejam 

alcançados com o máximo de eficiência. Independente do sistema físico que você esteja 

avaliando, o Pilates correto e que trará os melhores benefícios, será aquele onde você 

enxerga, na execução e transições entre os exercícios, a presença dos seis princípios do 

movimento. Este engajamento, por si só, faz toda diferença no protocolo aplicado. 

Além disto, parece que outras variáveis podem servir como mecanismos para 

modular a aptidão cardiorrespiratória, como as variáveis antropométricas e de 

composição corporal(101, 142, 149), as variáveis de força e flexibilidade musculares(23), de 

mobilidade tóracoabdominal, função pulmonar, de força respiratória, hipertrofia das 

paredes abdominais(102, 145) e as variáveis hemodinâmicas(23, 143). 

A hipótese mais marcante para estes efeitos está em dois dos seis princípios: 

Centro (centralização) e Respiração. De fato, o “centro de força” (Powerhouse) constitui 

o pilar central do trabalho do MP, é por onde o movimento do corpo humano parte(116). O 

foco inicial do trabalho com o MP, principalmente no nível iniciante, é despertar a 

consciência e o fortalecimento do centro de força (região que compreende a parte inferior 

da pelve até a base das costelas). Fortalecendo o centro, mantém-se uma estabilização 

pélvica melhor, o que contribui para uma postura melhor e, consequentemente, um ganho 

no alongamento axial (“efeito pasta de dente”). Assumindo uma postura melhor, eu 

consigo manter uma integridade estrutural da cavidade abdominopélvica, favorecendo 

uma melhor ventilação e perfusão, otimizando, também, o sistema cardiovascular e a 

oferta de O2 para todo o organismo, assim como a retirada de metabólitos locais(102). Em 

adição, a maioria dos exercícios do método foi criado para fortalecer o centro de força, 

ou seja, a quantidade de estímulos na região abdominal é grande, aumentando o 

metabolismo local, o que pode influenciar em redução das medidas desta região(116). 

Outro grande diferencial do MP é a respiração ativa e consciente(43, 97). Ela deve 

ser adequadamente coordenada com os movimentos, e deve-se expulsar todo o ar do 

pulmão para que você faça uma troca de ar eficiente. Respirando corretamente, além de 
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promover uma troca de gases mais eficiente, a expiração ativa, aciona mais ainda os 

músculos abdominais e intercostais internos, fortalecendo-os e, consequentemente, 

produzindo um padrão de mobilidade maior e mais eficiente da caixa torácica, o que pode 

levar a uma melhora das funções pulmonares (fluxos, volumes e capacidades) e 

espirométricas. Diante de uma eficiência ventilatória melhor, acreditamos que o fluxo de 

sangue oxigenado para os tecidos musculares será maior, e que ocorrerá uma melhor 

circulação local e captação de O2 pelos tecidos, além de menos desperdício de energia(102). 

No entanto, mais estudos são necessários para confirmar estas hipóteses.  

Vale lembrar que estas melhorias obtidas nas variáveis antropométricas, na 

composição corporal e bioquímicas são de extrema importância para avaliar, prevenir e 

reduzir os riscos à saúde do indivíduo, visando controlar o comportamento sedentário, os 

fatores de risco, as DCNT e, consequentemente, diminuir as DCV e a morbimortalidade. 

Além disto, a aptidão cardiorrespiratória tem sido evidenciada como um preditor 

independente para várias DCNT. 

 

 

9. CONCLUSÃO 

A intervenção de 15 semanas (42 sessões), duas vezes por semana, 

60min/sessão, com o MP, em solo e equipamentos, em mulheres hipertensas controladas, 

proporcionou melhora nas variáveis cardiorrespiratórias, como observado no: VO2 Max, 

VO2 LT, VO2 RC, FC Max, FC LT, FC RC, VE no pico, VE LT e VE RC, e metabólicas: 

CT, LDL, TG e hemoglobina glicada. 

 O MP também produziu efeito de grande magnitude nas variáveis de força 

respiratória: PIMax e PEMax, e nas variáveis espirométricas: PFE, VEF1/CVF e FEF 25-

75%. 

Concluímos que a nossa hipótese inicial foi totalmente confirmada. 
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ANEXO 02 – CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL POST HOC 
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ANEXO 03 – QUESTIONÁRIO IPAQ – VERSÃO CURTA 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – VERSÃO 

CURTA 

 

Nome:_______________________________________________________ 

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 

diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos 

nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao 

tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas 

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 

esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 

respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

Para responder as questões lembre-se que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 
físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total você gastou caminhando por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 

domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
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horas: ______ Minutos: _____ 

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade 

que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

 

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

 

horas: ______ Minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, 

lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

 

______horas ____minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

 

______horas ____minutos 
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ANEXO 04 – FICHA DE ANAMNESE 
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ANEXO 05 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que avaliará os efeitos 

crônicos do treinamento com o Método Pilates sobre as respostas 

cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres hipertensas controladas. 

 

1 – Título do projeto: “Efeitos crônicos do Método Pilates sobre as respostas 

cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres hipertensas controladas”. 

 

2 – O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de dezesseis semanas do Método 

Pilates sobre as respostas do coração, do pulmão e das transformações que algumas 

reações químicas sofrem dentro do corpo humano em mulheres hipertensas controladas. 

 

3– As voluntárias serão separadas em dois grupos: grupo treinado, que realizará um 

período de treinamento físico com o Método Pilates (4 meses) e grupo controle, que se 

manterá sedentário durante o tempo da pesquisa (4 meses). Tanto o treinamento quanto a 

coleta de dados serão realizados no DT Centro de Cursos e Treinamento Ltda ME 

localizado na Av. Conselheiro Nébias, 628 conj. 33 

 

4 – Inicialmente, será realizada uma avaliação através do questionário I-PAQ 

versão curta. Em seguida, serão realizadas as avaliações das medidas corporais (estatura, 

massa corpórea, índice de massa corpórea, circunferência do quadril e cintura), avaliações 

das substâncias químicas (glicemia, triglicérides e colesterol), avaliações respiratórias 

(frequência respiratória (FR), força, fluxo, volume, limiares ventilatórios e capacidade 

cardiopulmonar) e, por fim, as avaliações do coração (frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM), 

pressão arterial de 24hrs). Todas as avaliações serão realizadas antes e após o período do 

estudo (4 meses). As avaliações das substâncias químicas serão feitas através de um 

pequeno furo no dedo e/ou lóbulo da orelha para coleta de uma gotinha de sangue.  

As medições da pressão arterial ambulatorial serão realizadas utilizando o aparelho 

de monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA). A MAPA será colocada no 

braço não dominante dos voluntários, logo após a última avaliação da PA clínica. Os 

dados de pressão arterial ambulatorial serão analisados: 24 horas (média de todas as 
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medidas realizadas durante as 24 horas); vigília (média de todas as medidas realizadas 

antes de os indivíduos irem dormir, conforme escrito no relatório) e sono (média de todas 

as medidas realizadas durante o período que os indivíduos relataram estarem dormindo). 

   

5 – As voluntárias serão submetidas a riscos/desconfortos e benefícios, pois 

realizarão testes físicos e passarão por um período de treinamento de dezesseis semanas. 

Dentre os principais riscos/desconfortos que poderão ou não ocorrer, estão: dor muscular, 

cansaço/fadiga e tontura durante os exercícios. Inicialmente, as voluntárias serão 

beneficiadas por saírem do sedentarismo, o que já traz grandes benefícios à saúde. Além 

disso, irão desfrutar de todos os benefícios que o exercício físico resistido e a modalidade 

do método Pilates proporcionam, tais como: equilíbrio corpo, mente e espírito, 

fortalecimento, alongamento e flexibilidade, condicionamento físico, propriocepção e 

consciência corporal, equilíbrio, concentração, melhora do sono, entre outros. Para a 

ciência, profissionais da saúde e a população em geral, este estudo trará o conhecimento 

sobre a eficácia desta modalidade, que poderá ser prescrita clinicamente com maior 

propriedade. Tudo isso, somado ao fato de o exercício ser um tratamento não 

farmacológico muito eficiente e recomendado pelas diretrizes e consensos mundiais como 

um potente auxiliar na prevenção e, também, no tratamento em si. Esclarecemos que, 

durante todo o período de estudo, teremos a presença de uma equipe qualificada de 

pesquisadores composta por fisioterapeutas e educadores físicos e que todos os 

experimentos serão realizados e/ou acompanhados por estes mesmos profissionais 

capacitados mais um médico cardiologista.  

 

6 – Após o término da pesquisa, todas as voluntárias receberão informações sobre 

os resultados do estudo e, caso a aplicação do Método Pilates mostre bons resultados ou 

não demonstre prejuízos, o grupo controle também receberá o treinamento pelo mesmo 

período oferecido ao grupo estudado. 

 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao 

profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

investigador principal é o Prof. Rodrigo Fernandes Barbosa que poderá ser encontrado no 

endereço: Av. Ana Costa, 95, sexto andar - bairro Vila Mathias – Santos/SP - CEP: 

11060-001 - Telefone (11) 99996-8094; E-mail: digobarbosa@yahoo.com.br . Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Professor Francisco de Castro, 55 - CEP: 

mailto:digobarbosa@yahoo.com.br
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04020-050 – Vila Clementino – Telefone: (11) 5575-1062 ou Fax: (11) 5539-7162 - E-

mail: cep@unifesp.edu.br; 

 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu atendimento 

ou tratamento na Instituição; 

 

9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com as de outras voluntárias através da anonimização dos dados pessoais ou 

identificação dos participantes da pesquisa por números sequenciais ou outro, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum sujeito de pesquisa; 

 

10 – Você terá o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais das 

pesquisas e de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

 

11 – Despesas e compensações: as voluntárias e acompanhantes não terão direito 

há despesas pessoais em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa, pois os benefícios desta 

pesquisa, estão relacionados à contribuição para a investigação científica; 

 

12 – Como não haverá médico acompanhando o estudo, todas as voluntárias 

deverão entregar atestado médico recente, datado do mês anterior ao início das sessões, 

com liberação para o exercício físico, incluindo avaliação óssea, articular e muscular. Em 

caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 

neste estudo, as voluntárias terão direito a tratamento médico imediato e gratuito na 

instituição. Caso ocorra qualquer intercorrência, a atividade será interrompida e os 

pesquisadores tomarão os devidos cuidados para reverter o quadro ou minimizar os 

agravos. O procedimento de urgência é realizado com o acionamento do serviço do 

SAMU (192) e o voluntário será encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Santos 

acompanhado por algum dos profissionais vinculados à pesquisa; 

 

13 – Os pesquisadores comprometem-se a utilizar os dados coletados somente para 

esta pesquisa. 

 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Efeitos crônicos do Método Pilates 

sobre as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas em mulheres hipertensas 

controladas”. 

 

Eu discuti com o Prof. Rodrigo Fernandes Barbosa sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas (e que tenho garantia do encaminhamento do 

ambulatório mais próximo, para tratamento hospitalar quando couber). Concordo, 

voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 

qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

O termo está sendo disponibilizado em duas vias originais de igual teor, sendo que 

todas as páginas deverão ser rubricadas e a última página também deverá ser assinada 

pela participante (e/ou testemunha) e pelo responsável do estudo. Uma via ficará com a 

participante e, a outra, com o pesquisador. 

 

Data         /       /        

 

______________________________________________________________________ 

                                      Nome do paciente/representante legal 

 

______________________________________________________________________ 

                                    Assinatura do paciente/representante legal 

 

______________________________________________________________________ 

                                 Nome do Pesquisador responsável pela pesquisa 

 

______________________________________________________________________ 

                            Assinatura do Pesquisador responsável pela pesquisa 

 

______________________________________________________________________ 



109 

 

                                                  Nome da testemunha 

 

______________________________________________________________________ 

                                               Assinatura da testemunha 

 

*Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Data         /       /        

 

______________________________________________________________________ 

                                 Nome do Pesquisador responsável pela pesquisa 

 

______________________________________________________________________ 

                            Assinatura do Pesquisador responsável pela pesquisa 
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ANEXO 06 – EQUIPAMENTOS DE PILATES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                             Magic Circle 
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ANEXO 07 -  PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FUNDAMENTADO NO SISTEMA 

BÁSICO 

 

 

 Exercícios 
Número de 

Repetições 
Sessões 

Pré-pilates 

Pelvic Bowl/Pelvic Clock 05 1 a 42 

Bent Knee Opening 05 1 a 42 

Adductor Squeeze 05 1 a 42 

Knee Folds/Dead Bug & Femur Arcs 05 2 a 42 

Spinal Bridging 05 5 a 42 

Arm Arcs/Scapular Mobilization 05 2 a 42 

Cervical Nud/Nose Circles/Head Float 05 3 a 42 

Chest Lift (modificado) 05 4 a 42 

Assisted Roll Up 05 6 a 42 

Sidelying 05 5 a 42 

Prone Hip Extension 05 4 a 42 

Prone press Up 05 6 a 42 

Pré-swimming 05 7 a 42 

Mat (solo) 

The Hundred 10 7 a 42 

Half Roll Down 03-05 6 a 42 

Roll Up 05-08 8 a 42 

One Leg Circle 05/sentido 8 a 42 

Rolling Like a Ball Posição 8 a 42 

Single Leg Stretch 05-10/perna 9 a 42 

Double Leg Stretch 05-08 10 a 42 

Spine Stretch Forward 03-05 10 a 42 

Reformer 

Footwork series (V toes, arches, heels, 

tendon stretch) 
10 cada 13 a 42 

The Hundred 10 16 a 42 

Running 10/perna 13 a 42 

Supine Arm Series (Circle e triceps) 10 cada 16 a 42 

Leg Circles/Frog 10 cada 19 a 42 
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Stomach Massage Round 06-10 25 a 42 

Cadillac 

Push-Through-Upper Arms/Supine 

Scapular Series 
05-10 cada 13 a 42 

Rolling Back/Rolldown Bar 05-08 16 a 42 

Breathing (pelvic lift, arms, pelvic lift and 

arms) 
05 cada 22 a 42 

Leg Spring Series (walking e beats) 05 cada 25 a 42 

Wunda 

Chair 

Pumping/Double Leg Pumping (V toes, 

parallel e heels) 
10 cada 13 a 42 

One (Single) Leg Pumps (toes e heels) 05-08 cada 16 a 42 

Standing Leg Pumping 10/perna 22 a 42 

Achilles Stretch 10/perna 22 a 42 

Washer Woman/Hamstring 1 05-08 25 a 42 

Barrel 

Ballet Stretch Front (posteriores e flexores) 45 seg./perna 13 a 42 

Supine Stretch 03-08 19 a 42 

Back to Forward Bend 03-05 25 a 42 

Finalização 

em pé 

Magic Circle Arm Work – Chest Height 10 1 a 42 

Magic Circle Arm Work – Overhead 10 4 a 42 

Magic Circle Arm Work – One Arm Press 10 7 a 42 

Magic Circle Arm Work – Two Arm Press 

Waist Height com elevação dos calcanhares 
10 10 a 42 

 

 

 

 

 

 

 


