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INTRODUÇÃO

➛ Relatar o desenvolvimento do Método Pilates solo destinado a idosos com Dor Lombar Crônica 
Inespecífica (DLCI) em ambiente virtual.

➛Tornou-se necessário oportunizar a 
realização do método no ambiente virtual.

OBJETIVOS

MÉTODO PILATES

Considerado uma das abordagens mais 
recomendadas para o tratamento da Dor 

Lombar Crônica Inespecífica

Proporciona o aumento das abordagens da 
flexibilidade, força muscular, melhora 

postural, redução da dor e incapacidade.

➛ Devido a situação pandêmica, realizou-se a adaptação de um protocolo de exercícios, antes desenvolvido 
em ambiente físico, para o ambiente virtual (CEP: 4.901.344/2021). 

➛ Os exercícios do Pilates foram aplicados em 12 encontros, com dois encontros semanais. Entretanto, para 
adequação à nova forma de intervenção, foi adicionado uma sessão extra para explicar aos idosos sobre o 
método, assim como sobre a importância da respiração correta durante a prática.

RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

➛ Inicialmente, o protocolo é composto por 13 exercícios, com 10 repetições cada, de nível básico e 
intermediário. E, a cada duas semanas, são incluídos dois novos exercícios, de grau intermediário e avançado. 
Para suprir as necessidades de cada voluntário, todos os exercícios possuíam variações. Utilizou-se a 
plataforma Google Meet, no qual os voluntários e a equipe - Fisioterapeuta especialista em Dor e Graduanda 
em Fisioterapia - se encontravam para a execução dos exercícios. 

➛ Para proporcionar o acolhimento ao indivíduo, nos 20 minutos iniciais os idosos relatavam como estavam, 
assim como esclareciam as dúvidas sobre os exercícios. Foi notória a evolução dos participantes no decorrer 
das atividades, antes os sentimentos de medo e apreensão estavam presentes, mas, com o tempo, 
fortaleceram-se acerca da importância dos exercícios para o alívio da dor. Este último fator foi aprimorado 
devido a oferta de incentivo pelas profissionais, assim como pela educação continuada em relação a 
importância do exercício para o fortalecimento e alongamento da musculatura lombar.

IDOSOS
60-75 anos

DLCI por mais
de seis meses

Voluntários
(n=11)+ =>

CONCLUSÃO

➛ O método Pilates solo demonstrou ser uma prática de exercícios eficaz para o alívio da dor crônica aos 
idosos. A adaptação do protocolo para o ambiente virtual manteve a qualidade proposta pelo método, assim 
como possibilitou os encontros em grupo durante a situação pandêmica, promovendo também o contato social 
e continuidade no manejo da dor.
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