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RESUMO 
 

Objetivo: Avaliar a influência do método Pilates sobre a qualidade de vida em 

mulheres climatéricas atendidas pelo Sistema Único de Saúde.  
Métodos: Trata-se de um estudo prospectivo do tipo ensaio clínico 

randomizado, cego para avaliador, com amostra por conveniência, composta 
por 51 mulheres divididas em grupo controle (n=25) e experimental / Pilates 
(n=26), ao longo de 12 semanas. Os instrumentos usados para coleta foram: o 
Medical Outcome Study 36-item Short Form Health Survey (MOS SF-36 Health 
Survey) – versão brasileira e o índice menopausal de Blatt e Kupperman. Os 
dados foram tratados com estatística descritiva e inferencial (teste t para 
amostra pareada e de Wilcoxon), com p≤0,05.  
Resultados: Observou-se que a amostra estudada apresentava idade média 

de 53,7±4,07 e 53,9±5,52 anos, IMC médio de 25,2Kg/m2±3,71 e 26,06 
Kg/m2±2,56, no grupo controle e experimental, respectivamente. A maioria era 
casada, sem trabalho formal e com pelo menos o 2º grau completo.  O grupo 
submetido ao método Pilates apresentou efeitos positivos sobre a diminuição 
dos sintomas climatéricos (19,6 para 12,2) com p= 0,001 (GE) e p=0,062 (GC), 
bem como apresentou significância estatística para comparação no parâmetro 
de capacidade funcional (p=0,001), limitação por aspectos físicos (p=0,05), dor 
(p=0,001), estado geral de saúde (p=0,001), vitalidade (p=0,001), aspectos 
sociais (p=0,027) e saúde mental (p=0,001) em mulheres na meia idade.  
Conclusões: Os resultados do estudo mostraram que 12 semanas de 

intervenção com o método Pilates apresentaram efeitos positivos sobre a 
diminuição dos sintomas climatéricos, bem como melhora nos domínios de 
qualidade de vida nestas mulheres, possibilitando efetivas propostas de 
intervenção profissional às especificidades deste público, com foco na 
promoção de saúde através de ações interdisciplinares. 
 
Palavras-Chave: Saúde da mulher. Climatério. Menopausa. Qualidade de vida. 
Atividade física.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O Climatério surge como um problema de Saúde pública no Brasil a 

partir do aumento da expectativa de vida, que passou de 43,2 anos em 1950 

para 73,1 anos em 20071. Atinge mulheres entre 35 e 65 anos e se caracteriza 

pela transição entre a fase reprodutiva e não reprodutiva da mesma a partir do 

esgotamento dos folículos ovarianos e conseqüente queda progressiva da 

secreção do estradiol, o que provoca o aparecimento de sintomas específicos, 

como distúrbios vasomotores, cefaléia, fadiga e irritabilidade2.  

  Assim, ainda que não seja uma enfermidade, o Climatério pode gerar 

transtornos em nível orgânico, psicológico e social na vida da mulher, 

requerendo compreensão, tolerância familiar e social, e atenção profissional 

especializada voltada para melhorar a qualidade de vida das mesmas. 

 Segundo Lorenzi3, na avaliação da qualidade de vida no climatério é 

recomendável a combinação de instrumentos genéricos e específicos por 

potencializar a qualidade dos resultados obtidos, como o Medical Outcomes 

Study 36 – Item Short Form Health Survey (MOS SF-36) e o Índice menopausal 

de Blatt-Kupperman, respectivamente. É importante ainda ressaltar que 

diversos fatores podem direta e indiretamente influenciar nesta fase da vida, 

dentre eles, a prática de exercício físico, como o método Pilates.  

  Neste contexto, o método Pilates foi desenvolvido por Joseph Pilates 

aproximadamente em 1900, englobando estilos e idéias de movimento 

provenientes das artes marciais, ginástica, dança, movimento de animais e 

Yoga, agregados a noções de fisiologia4. Também chamado de Contrologia, 

baseia-se nas teorias da conexão corpo-mente-espírito integradas à 

biomecânica, à aprendizagem motora e ao centro estabilizador, cujos princípios 



são: concentração, controle, centralização, fluidez do movimento, precisão e 

respiração5.  

 Na literatura, o método Pilates já apresenta resultados positivos em 

diversas áreas, com efeitos comprovados na autonomia6, na postura7, no alívio 

da dor8, no fortalecimento muscular9,10, na flexibilidade11, no controle motor12, e 

na prevenção de quedas13. Algumas condições clínicas também já foram 

estudadas com a intervenção do método Pilates com boa resposta em 

mulheres com fibromialgia14 e pacientes com diagnóstico de câncer15. 

 Para Bernardo16, mesmo com mais de 277 pesquisas publicadas nos 

últimos 14 anos, apenas 10 apresentaram como amostra seres humanos, 

sendo destas 3 voltadas para saúde em adultos. Esta escassa literatura, em 

especial com mulheres na meia idade, sugere a realização de pesquisas com 

maiores amostras, instrumentos bem definidos e ensaios clínicos 

randomizados, ressaltando a qualidade de vida, como no presente estudo. 

 Neste contexto, é notória a necessidade de evidências de sua eficácia 

na saúde da população feminina na meia idade, com pesquisas voltadas para 

esta temática, utilizando-se de estudos randomizados, grupo controle, análise 

de relevância estatística e métodos de pesquisa bem delimitados e passíveis 

de reprodução. 

 

 

 

 

 

 



2 OBJETIVOS 

       

 2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a influência do método Pilates na qualidade de vida em mulheres 

climatéricas atendidas pelo Sistema Único de Saúde.  

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 a) Traçar o perfil das mulheres no Climatério atendidas pelo Sistema 

único de Saúde;   

 

 b) Investigar a eficácia do método Pilates enquanto prática terapêutica 

para a minimização dos sintomas climatéricos; 

 

 c) Comparar a influência do método Pilates com o grupo sem 

intervenção sobre a qualidade de vida em mulheres climatéricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICATIVA 

A transição demográfica vinculada às conseqüências biopsicossociais da 

fase do Climatério direciona novas orientações clínicas, priorizando formulação 

de políticas de saúde com foco no envelhecimento feminino saudável, menos 

oneroso, através de ações convencionais e não-convencionais com foco na 

qualidade de vida destas mulheres.  

 As práticas corporais trabalhadas através da aquisição do equilíbrio das 

dimensões morfológicas, funcional-motora, fisiológica, sensorial e 

comportamental, associada às relações entre o indivíduo e seu ambiente 

proporcionam bem-estar pessoal e melhora na saúde9. 

Neste sentido, o método Pilates surge como uma nova possibilidade 

terapêutica na busca da qualidade de vida no Climatério, sendo uma prática de 

exercício físico direcionada por princípios e características peculiares 

influenciadas pelas artes marciais, Yoga e movimento de animais.  

 Assim, no momento em que é cada vez maior o número de pessoas no 

Climatério, torna-se imperativo contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

destas mulheres, fazendo-se necessária uma atitude positiva quanto à 

intervenção do Pilates, a fim de possibilitar um acompanhamento mais objetivo 

e direto às mulheres climatéricas e um maior poder de resolutividade de ações 

em nível primário de assistência à saúde, e dessa forma, melhorar o seu bem-

estar físico, psicológico, e conseqüentemente, a sua qualidade de vida. 

 

 

 

 



4 MÉTODOS 

4.1 Caracterização do estudo 

 Tratou-se de um estudo prospectivo do tipo ensaio clínico randomizado, 

cego para avaliador, com amostra por conveniência recrutada no Laboratório 

de Estudos em Motricidade e Envelhecimento Humano, do Núcleo de Pesquisa 

em ciências do Movimento Humano, da Universidade Federal da Paraíba. 

 

4.2 Universo  

A população do estudo foi composta por n=70 mulheres, atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde no Ambulatório de Ginecologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley e pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Paraíba. 

 

4.3 Amostra 

 A amostra foi composta por 51 mulheres climatéricas, que aceitaram 

voluntariamente participar do estudo e que se enquadravam nos critérios de 

inclusão previstos. 

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 Os critérios de inclusão foram: (1) ter idade entre 45 e 65 anos, (2) ser 

usuária do Sistema Único de Saúde, (3) ter a cognição preservada, (4) gozar 

de estado de saúde que lhes permitam realizar exercícios físicos; e (5) aceitar 

participar do estudo voluntariamente.  



 Foram excluídas as participantes que faziam uso de contraceptivo ou 

terapia de reposição hormonal, possuíam alguma patologia limitante, eram 

previamente praticantes de exercício físico, obesas, tabagistas e/ou etilistas. 

 

4.5 Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), sob parecer 367/2009 e protocolo 121/09 

(ANEXO A), estando os sujeitos participantes da pesquisa mediante assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A), atendendo aos 

preceitos da Lei 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

4.6 Procedimentos 

 Após convite para participar do estudo voluntariamente, foi apresentado 

e lido o termo de consentimento livre e esclarecido, onde se pôde conhecer os 

objetivos e a justificativa do estudo, além da possibilidade de esclarecer as 

dúvidas perante qualquer etapa da pesquisa.  

 A partir de então, a amostra foi distribuída de forma aleatória por sorteio 

simples em dois grupos: controle (n=25) e experimental (n=26). Esta pesquisa 

ocorreu ao longo de 12 semanas (abril a junho de 2011), no município de João 

Pessoa/PB, estando o grupo experimental submetido ao método Mat Pilates 

(APÊNDICE B) com atividade física com uma hora de duração, dividida em três 

momentos: alongamento (10min), condicionamento (40min) e relaxamento 

(10min), uma vez por semana. 

 O método foi ministrado por um fisioterapeuta com certificação em 

Pilates e suporte de 3 voluntários, garantindo a supervisão ao longo dos 

exercícios. As explicações acerca da teoria do método foram dadas às 



participantes da pesquisa, bem como a demonstração prática antes de cada 

exercício proposto. Ao término da intervenção, os instrumentos foram 

reaplicados (fluxograma do estudo – apêndice C)  

 

4.7 Coleta dos dados 

Para coleta dos dados foram utilizados 2 instrumentos aplicados no dia 

da avaliação: o Medical Outcome Study 36-item Short Form Health Survey 

(MOS SF-36 Health Survey) – versão brasileira (ANEXO B) e o Índice 

Menopausal de Blatt e Kupperman (ANEXO C). 

O MOS SF-36 foi validado no Brasil por Ciconeli et al17, é um 

questionário que se baseia no pressuposto de que qualidade de vida é um 

construto subjetivo, multidimensional, sendo constituído por 36 questões, que 

abrangem 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral 

de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

Os quatro primeiros domínios compõem o Sumário do Componente Físico 

(SCF), e os quatro últimos, o Sumário do Componente Mental (SCM). Para a 

obtenção dos escores, as questões foram pontuadas de acordo com normas 

pré-estabelecidas. Posteriormente, os valores das questões foram 

transformados em escores, para cada um dos oito domínios. Após ponderação 

dos dados e cálculo de raw scale, cada domínio, analisado separadamente, 

resultou num escore que varia de zero a cem, onde 0 representa o pior estado 

de saúde e 100 o melhor.  

 O outro instrumento, mais específico, foi o índice de Blatt-Kupperman, 

validado no Brasil por Sousa et al18, que contém 11 itens nos quais figuram 

várias manifestações clínicas, tanto de natureza somática quanto psicológica 



e/ou somato-psíquica, sendo usados para "medir" os sintomas da síndrome 

climatérica (distúrbios vasomotores, insônia, parestesia, nervosismo, 

melancolia, vertigem, fraqueza, artralgia/mialgia, cefaléia, palpitação e 

zumbidos). Cada um recebeu valores numéricos de acordo com a intensidade 

dos mesmos (leves, moderados, graves). O resultado foi contabilizado pela 

soma das respectivas graduações dos sintomas referidos acima, após 

multiplicação pelos seguintes fatores de conversão: sintomas vasomotores 

(x4), parestesia (x2), distúrbios do sono (x2), irritabilidade (x2), depressão (x1), 

vertigem (x1), fadiga (x1), artralgia/mialgia (x1), cefaléia (x1) e palpitação (x1). 

Os escores globais resultantes foram catalogados em intensidade leve 

(somatório dos valores até 19), moderada (entre 20 e 35) e grave (maior que 

35). 

 

4.8 Análise estatística 

 A análise estatística ocorreu através de teste para distribuição normal, 

estatística descritiva (média, mediana e desvio-padrão) e de estatística 

inferencial (comparação de médias e outras análises necessárias e adequadas 

para o estudo), utilizando-se da planilha eletrônica Statiscal Package for the 

Social Sciences (SPSS) 17.0 para Windows, considerando-se como nível de 

significância p ≤0,05.  

 Antes da realização da análise para comparação de médias, aplicou-se 

o teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade da distribuição dos 

dados.   



 No método para comparação de médias foi utilizado o teste t para 

amostra pareada ou o teste de Wilcoxon (intragrupo), dependendo da 

normalidade dos dados. 
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Resumo 

Objetivo: Avaliar a influência do método Pilates sobre a qualidade de vida em 

mulheres climatéricas atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Métodos: 

Trata-se de um estudo prospectivo do tipo ensaio clínico randomizado, cego 

para avaliador, com amostra por conveniência, composta por 51 mulheres 

divididas em grupo controle (n=25) e experimental / Pilates (n=26), ao longo de 

12 semanas. Os instrumentos usados para coleta foram: o Medical Outcome 

Study 36-item Short Form Health Survey (MOS SF-36 Health Survey) – versão 



brasileira e o índice menopausal de Blatt e Kupperman. Os dados foram 

tratados com estatística descritiva e inferencial (teste t para amostra pareada e 

de Wilcoxon), com p≤0,05. Resultados: Observou-se que a amostra estudada 

apresentava idade média de 53,7±4,07 e 53,9±5,52 anos, IMC médio de 

25,2Kg/m2±3,71 e 26,06 Kg/m2±2,56, no grupo controle e experimental, 

respectivamente. A maioria era casada, sem trabalho formal e com pelo menos 

o 2º grau completo.  O grupo submetido ao método Pilates apresentou efeitos 

positivos sobre a diminuição dos sintomas climatéricos (19,6 para 12,2) com p= 

0,001 (GE) e p=0,062 (GC), bem como apresentou significância estatística para 

comparação no parâmetro de capacidade funcional (p=0,001), limitação por 

aspectos físicos (p=0,05), dor (p=0,001), estado geral de saúde (p=0,001), 

vitalidade (p=0,001), aspectos sociais (p=0,027) e saúde mental (p=0,001) em 

mulheres na meia idade. Conclusões: Os resultados do estudo mostraram que 

12 semanas de intervenção com o método Pilates apresentaram efeitos 

positivos sobre a diminuição dos sintomas climatéricos, bem como melhora nos 

domínios de qualidade de vida nestas mulheres, possibilitando efetivas 

propostas de intervenção profissional às especificidades deste público, com 

foco na promoção de saúde através de ações interdisciplinares. 

 

Palavras-Chave: Saúde da mulher; Climatério; Menopausa; Qualidade de vida; 

Atividade física.  
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Abstract 

Objetive: To evaluate the influence of the Pilates method on the quality of life in 

climacteric women served by the Brazilian Health System (SUS). Methods: 

This is a prospective randomized clinical trial-type, blind to evaluator, with a 

convenience sample, composed of 55 women divided into control (n = 25) and 

experimental / Pilates (n =26) over 12 weeks. The instruments used for data 

collection were: the Medical Outcome Study 36-Item Short Form Health Survey 

(MOS SF-36 Health Survey) - Brazilian version and the menopausal index of 

Blatt and Kupperman. The data were processed with descriptive and inferential 

statistics (t test for paired samples and Wilcoxon), with p≤0,05. Results: It was 

observed that the sample had average age of 53,7±4,07 and 53,9±5,52 years, 

average BMI of 25,2Kg/m2±3,71 and 26,06Kg/m2±2,56, on control and 

experimental group, respectively. The most were married, no formal 

employment and having completed high school. The group submitted to the 

Pilates method showed positive effects on the reduction of climacteric 

symptoms (19,6 to 12,2), with p= 0,001 (EG) e p=0,062 (CG) and improvement 

in physical abilities (p=0,001), physical functioning (p=0,05), pain (p=0,001), 

general health (p=0,001), vitality (p=0,001), social functioning (p=0,027) and 

mental health (p=0,001) in women at middle-aged. Conclusions: The results 

showed that 12 weeks of Pilates method intervention promote positive effects 

on the reduction of climacteric symptoms, as well as areas for improvement in 

quality of life, providing effective proposals for the specific professional 

intervention, focusing on promoting health through interdisciplinary actions. 

Keywords: Women's Health; Climacteric; Menopause; Quality of life; Physical 

activity. 



 

Introdução 

 O Climatério constitui um período natural na vida das mulheres entre 35 

e 65 anos e se caracteriza pela transição entre a fase reprodutiva e não 

reprodutiva das mesmas. A partir do aumento da expectativa de vida, que em 

1950 era de 43,2 anos, passando em 2007 para 73,1 anos, surge como um 

problema de Saúde Pública no Brasil1,2.  

 Ainda que não seja uma enfermidade, o Climatério é decorrente de um 

esgotamento dos folículos ovarianos, com consequente queda progressiva da 

secreção do estradiol, que culmina com a interrupção definitiva dos ciclos 

menstruais em média aos 50 anos de idade, acompanhando-se do 

aparecimento de sintomas característicos, que apresentam quadro bem diverso 

e com intensidade variável, atingindo cerca de 70% das mulheres3. Afeta a 

qualidade de vida e requer compreensão, tolerância familiar e social, além de 

atenção profissional direcionada, através de ações interdisciplinares1. Esta 

atenção é destinada a devolver um estilo de vida saudável à mulher, dando 

condições de saúde e bem-estar associados a equilíbrio físico e emocional, 

com foco na qualidade de vida. Esta matéria tem sido alvo de diversos estudos.  

  No âmbito da saúde, o conceito de qualidade de vida, em seu sentido 

mais amplo, é focado na compreensão das necessidades humanas 

fundamentais, materiais e espirituais, com enfoque pertinente ao conceito de 

promoção da saúde o seu enfoque mais pertinente4.  

 Observa-se na literatura vários intentos de medir a qualidade de vida, 

utilizando-se instrumentos diversos, alguns genéricos, como o World Health 

Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL) e o Medical Outcomes 



Study 36 – Item Short-Form Health Survey (MOS SF-36), e outros específicos 

para a população climatérica, como o Women`s Health Questionnaire (WHQ) e 

o Menopause Rating Scale (MRS). Além destes, existem ainda questionários 

específicos voltados para a sintomatologia climatérica decorrente do 

hipoestrogenismo, como The Greene Climacteric Scale e o Índice Menopausal 

de Blatt e Kupperman. Para Lorenzi5, na avaliação da qualidade de vida no 

climatério é recomendável a combinação de instrumentos genéricos e 

específicos, com o fim de potencializar a qualidade dos resultados obtidos.  

 É importante ainda ressaltar que diversos fatores podem direta ou 

indiretamente influenciar a qualidade de vida no Climatério, destacando-se 

entre eles a prática de atividade física. Elavsky e McAuley6 observou que ser 

fisicamente ativo gera diminuição da sintomatologia climatérica e bem-estar 

psicológico, o que pode ser descrito pela percepção de saúde e sintomas 

menopáusicos. Mirzaiinjmabadi et al7 também detectou relação significante 

entre a prática de exercício e a diminuição de sintomas somáticos, o que não 

se observa na análise dos sintomas vasomotores e da função sexual.  

 Neste contexto, o método Pilates tem sido apontado como uma nova 

possibilidade terapêutica na busca da qualidade de vida no Climatério. O 

Pilates é uma prática de atividade física desenvolvida por Joseph Pilates (1880-

1967), englobando estilos e idéias de movimento provenientes das artes 

marciais, ginástica, dança, movimento dos animais e Yoga, agregados a 

noções de fisiologia8. Também chamado de Contrologia, tem por base as 

teorias da conexão corpo-mente-espírito integradas à biomecânica, à 

aprendizagem motora e ao centro estabilizador, cujos princípios fundamentais 



são: concentração, controle, centralização, fluidez do movimento, precisão e 

respiração9.  

 Os estudos que correlacionam Pilates à população no Climatério são 

recentes, sendo a maioria realizada a partir de 2003, ainda com déficit de 

pesquisa. No Brasil, Rodrigues et al10 desenvolveu um estudo voltado para o 

impacto do método Pilates sobre a qualidade de vida da população adulta, 

realizado no Norte do país, apresentando melhora com significância estatística 

no ganho da autonomia, balanço estático e qualidade de vida.  

 Assim, no momento em que é cada vez maior o número de pessoas 

vivenciando a meia idade e considerando-se a escassez de literatura no tema, 

justifica-se a necessidade de evidências do método Pilates na saúde da 

população feminina nesta fase. Desta forma, este estudo buscou avaliar a 

influência do método Pilates sobre a qualidade de vida em mulheres 

climatéricas atendidas pelo Sistema Único de Saúde no nordeste do Brasil. 

 

Métodos 

 Tratou-se de um estudo prospectivo do tipo ensaio clínico randomizado, 

cego para avaliador, com amostra por conveniência recrutada no Laboratório 

de Estudos em Motricidade e Envelhecimento Humano, do Núcleo de Pesquisa 

em Ciências do Movimento Humano, da Universidade Federal da Paraíba. 

 A população do estudo foi composta por n=70 mulheres, atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde no Ambulatório de Ginecologia do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley e pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Paraíba, das quais foram selecionadas para amostra 



n=51, que aceitaram voluntariamente participar do estudo e que se 

enquadravam nos critérios de inclusão previstos. 

 Os critérios de inclusão foram: (1) ter idade entre 45 e 65 anos, (2) ser 

usuária do Sistema Único de Saúde, (3) ter a cognição preservada, (4) gozar 

de estado de saúde que lhes permitam realizar exercícios físicos; e (5) aceitar 

participar do estudo voluntariamente. Foram excluídas as participantes que 

faziam uso de contraceptivo ou terapia hormonal, possuíam alguma patologia 

limitante, eram previamente praticantes de exercício físico, obesas, tabagistas 

e/ou etilistas. 

 Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UFRN, sob parecer 

367/2009 e protocolo 121/09, a amostra foi distribuída de forma aleatória por 

sorteio simples em dois grupos: controle (n=25) e experimental (n=26). Esta 

pesquisa ocorreu ao longo de 12 semanas (abril a junho de 2011), no município 

de João Pessoa/PB. O grupo experimental foi submetido ao método Mat Pilates 

com atividade física com uma hora de duração, dividida em três momentos: 

alongamento (10min), condicionamento (40min) e relaxamento (10min), uma 

vez por semana, ministrada por um fisioterapeuta com certificação em Pilates e 

suporte de 3 voluntários, garantindo a supervisão ao longo dos exercícios. As 

explicações acerca da teoria do método foram dadas às participantes da 

pesquisa, bem como a demonstração prática antes de cada exercício proposto. 

Ao término da intervenção, os instrumentos foram reaplicados (Fluxograma do 

estudo – Apêndice C).   

 Para coleta dos dados foram utilizados 2 instrumentos aplicados no 

primeiro dia de avaliação e, posteriormente, após 12 semanas: o Medical 



Outcome Study 36-item Short Form Health Survey (MOS SF-36 Health Survey) 

– versão brasileira e o Índice Menopausal de Blatt-Kupperman. 

 O MOS SF-36 foi validado no Brasil por Ciconeli et al em 199911, é um 

questionário que se baseia no pressuposto de que qualidade de vida é um 

construto subjetivo, multidimensional, sendo constituído por 36 questões, que 

abrangem 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral 

de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

Os quatro primeiros domínios compõem o Sumário do Componente Físico 

(SCF), e os quatro últimos, o Sumário do Componente Mental (SCM). Para a 

obtenção dos escores, as questões foram pontuadas de acordo com normas 

pré-estabelecidas. Posteriormente, os valores das questões foram 

transformados em escores, para cada um dos oito domínios. Após ponderação 

dos dados e cálculo de raw scale, cada domínio, analisado separadamente, 

resultou num escore que varia de zero a cem, onde 0 representa o pior estado 

de saúde e 100 o melhor.  

 Já o índice de Blatt-Kupperman foi validado no Brasil por Sousa et al em 

200012 e contém 11 itens nos quais figuram várias manifestações clínicas, tanto 

de natureza somática quanto psicológica e/ou somato-psíquica, sendo usados 

para "medir" os sintomas da síndrome climatérica (distúrbios vasomotores, 

insônia, parestesia, nervosismo, melancolia, vertigem, fraqueza, 

artralgia/mialgia, cefaléia, palpitação e zumbidos). Cada um recebeu valores 

numéricos de acordo com a intensidade dos mesmos (leves, moderados, 

graves). O resultado foi contabilizado pela soma das respectivas graduações 

dos sintomas referidos acima, após multiplicação pelos seguintes fatores de 

conversão: sintomas vasomotores (x4), parestesia (x2), distúrbios do sono (x2), 



irritabilidade (x2), depressão (x1), vertigem (x1), fadiga (x1), artralgia/mialgia 

(x1), cefaléia (x1) e palpitação (x1). Os escores globais resultantes foram 

catalogados em intensidade leve (somatório dos valores até 19), moderada 

(entre 20 e 35) e grave (maior que 35). 

 A análise estatística ocorreu através de teste para distribuição normal, 

estatística descritiva (média, mediana e desvio-padrão) e de estatística 

inferencial (comparação de médias e outras análises necessárias e adequadas 

para o estudo), utilizando-se da planilha eletrônica Statiscal Package for the 

Social Sciences (SPSS) 17.0 para Windows, considerando-se como nível de 

significância p ≤0,05.  

 Antes da realização da análise para comparação de médias, aplicou-se 

o teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade da distribuição dos 

dados. No método para comparação de médias foi utilizado o teste t para 

amostra pareada ou o teste de Wilcoxon (intragrupo), dependendo da 

normalidade dos dados.  

Resultados 

 Observou-se que as mulheres climatéricas do estudo apresentavam 

idade média em anos de 53,72±4,07 (GC) e 53,92±5,52 (GE), IMC médio de 

25,20Kg/m2±3,71 (GC) e 26,06 Kg/m2±2,56 (GE). A idade média da 

menopausa se deu aos 48,88anos±3,66 (GC) e 48,80 anos±4,35 (GE), 

ocorrendo de forma espontânea em 77,2% (GC) e 84,6% (GE), o restante de 

forma cirúrgica. 

 A maioria das mulheres era casada (51%) no GC e 73,1% no GE, sem 

exercer trabalho formal (52%) no GC e 69,2% no GE e com grau de instrução 



superior ou igual ao 2º grau completo (84,0%) e 84,6%, no GC e GE, 

respectivamente. A autopercepção de saúde relatada foi boa para o GC (40%) 

e aceitável para o GE (38,5%). 

 Na Tabela 1 (APÊNDICE C), pôde-se perceber que a maioria dos dados 

do grupo controle não apresentou distribuição normal, como capacidade 

funcional, limitação por aspectos físicos, sociais e emocionais, dor, vitalidade e 

saúde mental. Apenas o índice de Blatt-Kupperman e o domínio de estado 

geral de saúde apresentaram dados com normalidade. Enquanto que no grupo 

experimental, a normalidade se deu nos dados referentes ao índice de Blatt-

Kupperman e domínios relacionados à vitalidade e saúde mental. Além disso, o 

grupo experimental apresentou médias melhores após intervenção com o 

método Pilates, o que não ocorreu no grupo controle, tendo um aumento nos 

sintomas climatéricos e redução dos domínios de qualidade de vida.  

 No que diz respeito aos sintomas menopáusicos, foi aplicado o teste ”t” 

para amostras pareadas no índice de Blatt-Kupperman, onde foi apresentado 

relevância estatística com p=0,001 no grupo experimental e p=0,062 no GC. 

Para os dados que apresentavam amostra homogênea, como os 

domínios do SF-36, foi realizado o teste de Wilcoxon para avaliar o 

comparativo de médias em relação ao antes e depois de cada grupo, 

observando resultado significativo para o grupo controle em todos os 

parâmetros. Por outro lado, o grupo experimental apresentou significância 

estatística para comparação no parâmetro de capacidade funcional, limitação 

por aspectos sociais, dor, estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental, 

como mostra a Tabela 2 (APÊNDICE D).  

  



 

Discussão 

 Os resultados do estudo mostraram que 12 semanas de intervenção 

com o método Pilates apresentaram efeitos positivos sobre a diminuição dos 

sintomas climatéricos, bem como melhora nos domínios de qualidade de vida 

em mulheres na meia idade. 

 Embora o Pilates tenha sido utilizado inicialmente por atletas e 

dançarinos, o método tem sido popularizado com rápido crescimento na 

atuação em outras áreas, como reabilitação e promoção de saúde. O foco do 

treinamento se dá no desenvolvimento de flexibilidade e saúde do corpo, 

enfatizando o centro estabilizador “core” no ganho de força, postura e 

coordenação por meio da integração entre respiração e movimento13,14. Tal 

condição possibilita a aquisição do equilíbrio das dimensões morfológicas, 

funcional-motora, fisiológica, sensorial e comportamental, associada às 

relações entre o indivíduo e ambiente, proporcionando bem-estar pessoal e 

melhora na saúde. 

 Na literatura, o método Pilates já apresenta resultados positivos em 

diversas áreas, com efeitos comprovados na autonomia15, na postura16, no 

alívio da dor17, no fortalecimento muscular18, na flexibilidade19, no controle 

motor20, e na prevenção de quedas21. Algumas condições clínicas também já 

foram estudadas com a intervenção do método Pilates com boa resposta em 

mulheres com fibromialgia22 e pacientes com diagnóstico de câncer23. 

 Para Bernardo24, mesmo com mais de 277 pesquisas publicadas nos 

últimos 14 anos, apenas 10 apresentaram como amostra seres humanos, 

sendo destas 3 voltadas para saúde em adultos. Esta escassa literatura, em 



especial com mulheres na meia idade, sugere a realização de pesquisas com 

maiores amostras, instrumentos bem definidos e ensaios clínicos 

randomizados, ressaltando a qualidade de vida, tal procurou-se fazer no 

presente estudo. 

 O grupo submetido ao método Pilates referiu ganho na diminuição dos 

sintomas climatéricos e conseqüente melhora na qualidade de vida, 

corroborando com Rodrigues10, no qual relata que este método para promover 

ganho na capacidade funcional com efeito positivo no balanço estático, 

gerando ganho na qualidade de vida em mulheres idosas. Eyigar23 também 

retrata efeito satisfatório do método na qualidade de vida de mulheres idosas, 

ao melhorar a força, a capacidade funcional e o balanço estático. 

 Neste sentido, o método Pilates surge como uma nova possibilidade de 

tratamento não convencional na busca da qualidade de vida em mulheres na 

meia idade, sendo uma prática de integração corpo/mente direcionada por 

princípios e características peculiares que geram alterações biopsicossociais, 

como retratado no estudo através da redução dos sintomas climatéricos no 

índice de Blatt-Kupperman. Outros estudos também correlacionam prática de 

atividade física com redução da síndrome climatérica, como Elavsky e 

Mirzaiinjmabadi, em especial os sintomas vasomotores6,7. 

 Mesmo apresentando resultados satisfatórios com dados significativos, 

vale ressaltar que quando as médias dos domínios do SF-36 são comparadas 

a de estudos em países desenvolvidos, como o de Supina25 e de Jennifer26, 

encontram-se médias inferiores no presente estudo, ressaltando uma pior 

qualidade de vida. Isso demonstra o caráter multidimensional deste conceito, 



sendo influenciado por múltiplos critérios de natureza biológica, psicológica e 

sócio-estrutural, e sofrendo influência de valores culturais, éticos e religiosos27. 

 Por outro lado, quando se compara ao estudo de Silva Filho28, realizado 

no Nordeste do Brasil, este apresenta índices inferiores à presente pesquisa, 

confirmando o quanto a prática de atividade física influencia na melhora da 

qualidade de vida. Este autor retrata que a predominância de qualidade de vida 

ruim parece mais relacionada aos aspectos físicos e ao estado geral do 

componente físico, sendo influenciada pelo envelhecimento, predomínio de 

mulheres sem trabalho formal, bem como a falta de hábito de exercício. 

Fatores capazes de comprometer a percepção da qualidade de vida.    

 Os resultados obtidos neste estudo indicam que a saúde da mulher, 

através de dimensões da qualidade de vida observadas neste estudo, conduz a 

uma assistência interdisciplinar obrigatória, com abordagem integrativa e 

cooperativa de diferentes profissionais e técnicas. Além disso, a Fisioterapia 

através do método Pilates que busca adequar suas técnicas às características 

próprias do organismo, tem merecido foco nas pesquisas. A aplicação deste 

método, preventivo e terapêutico, parece contribuir para a autonomia e bem-

estar da população, ao mesmo tempo em que possibilita estratégias de 

atuação para promoção da saúde feminina.  

 No entanto, os dados também apontam para a realização de pesquisas 

mais ampliadas que possibilitem a indicação deste método com maior 

segurança. 

 É importante destacar ainda as limitações inerentes ao estudo, como a 

amostra obtida por conveniência, através da disponibilidade para realizar 



atividade física, observando-se que as mulheres de nível socioeconômico e 

cultural mais baixo constituem uma pequena parcela da amostra. Por tratar-se 

de um grupo de mulheres climatéricas que frequentam o Serviço Público de 

Saúde, entende-se que estão em contato periódico com profissionais e em 

cuidado permanente com a saúde geral, podendo gerar valores elevados 

referentes à qualidade de vida. 

 

Conclusão 

 A transição demográfica vinculada às conseqüências biopsicossociais da 

fase do climatério permite novas orientações clínicas, priorizando formulação 

de políticas de saúde com foco no envelhecimento feminino saudável, menos 

oneroso, por meio de ações convencionais e não-convencionais em busca da 

qualidade de vida destas mulheres.  

 Com base no presente estudo é possível concluir que a prática do 

método Pilates pode promover diminuição dos sintomas do climatério, 

possibilitando um acompanhamento mais objetivo e direto às mulheres e um 

maior poder de resolutividade de ações em nível primário de assistência à 

saúde, com direcionamentos de propostas de intervenção profissional 

específicas para este público, com foco na promoção de saúde. Dessa forma, 

consegue-se melhorar o bem-estar físico, psicológico, e consequentemente, a 

qualidade de vida.  

 Por outro lado, o fisioterapeuta, enquanto membro de uma equipe 

multidisciplinar pode ser um auxiliar em promover saúde, prevenir 

conseqüências negativas desta fase e ainda, tratar com especificidade clínica e 



de conduta, permitindo maior bem-estar físico, psíquico e social às mulheres 

que vivenciam a meia idade.  
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 Em dezembro de 2009, foi apresentado ao Programa de Pós-graduação 

em Ciências da Saúde o projeto intitulado “Influência do método Pilates sobre a 

qualidade de vida em mulheres climatéricas”, sendo sugerido o grau de 

pretensão de mestrado acadêmico. A comissão julgadora aprovou e julgou 

relevante socialmente e importante academicamente, tendo o ingresso na 

instituição em fevereiro de 2010. 

 Através do caráter multidisciplinar do programa, este estudo buscou criar 

subsídios para aprofundar teórico e operacionalmente a qualidade de vida em 

mulheres climatéricas atendidas pelo SUS no município de João Pessoa/PB. É 

importante pois o interesse pela saúde da mulher vem crescendo não só em 

função do significativo aumento da expectativa de vida e, conseqüentemente 

do lidar com a fase da meia idade, mas também porque constitui um promissor 

campo de atuação.  

 Isso se dá porque a saúde desta população necessita de uma equipe 

multidisciplinar, com abordagem integrativa e cooperativa de diferentes 

profissionais e técnicas. Além disso, o método Pilates tem merecido papel de 

destaque no campo da saúde da mulher, pois adéqua suas técnicas às 

características próprias do organismo em questão, contribuindo para a 

autonomia e bem-estar desta população. 

 Na prática clínica, as alterações climatéricas decorrentes do 

hipoestrogenismo interferem exponencialmente na atuação profissional, e isso 

se dá pelas diversas conseqüências que esta etapa de vida acarreta, 

influenciando negativamente a autonomia e qualidade de vida. Com isso, 

conseguiu-se descrever e avaliar sistematicamente a população climatérica, 



analisando seu perfil, operacionalizando metodologicamente, desenvolvendo e 

comparando a intervenção do método Pilates, enquanto estratégia de atuação, 

para subsidiar medidas preventivas a este público. 

 Acreditando-se na importância do que foi descrito, esta pesquisa surgiu 

como mais uma necessidade de compreensão de atuação do Fisioterapeuta, 

criando oportunidade de, a partir do entendimento da influência do método 

Pilates, melhorar e direcionar propostas de intervenção profissional. Afinal, 

diante de uma fase de vida delimitada e com potencial para prevenção e 

possíveis tratamentos, o fisioterapeuta pode promover saúde, prevenir 

conseqüências negativas e ainda, tratar com especificidade clínica e de 

conduta, permitindo maior bem-estar físico, psíquico e social às mulheres que 

vivenciam a meia idade.  

 Além disso, o estudo também foi importante para a construção de 

trabalhos acadêmicos, como: 

 

1- 7o Congresso Brasileiro de Atividade Física & Saúde. INFLUÊNCIA DA 

ATIVIDADE FÍSICA NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES 

CLIMATÉRICAS. 2009; 

 

2- Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. A INFLUÊNCIA DO 

MÉTODO PILATES SOBRE A QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES 

CLIMATÉRICAS. 

 

 Outra meta atingida foi a ampliação do conhecimento científico e o 

aprofundamento da temática escolhida, contribuindo para o desenvolvimento 



de novas estratégias de intervenção junto às mulheres na meia idade, 

possibilitando redução da sintomatologia climatérica associada à melhoria da 

qualidade de vida nesta fase. 

 Afinal, tratou-se de um tema novo, relevante científica e socialmente, 

que foi voltado para intervenção do método Pilates, enquanto prática de 

exercício físico, direcionado à população do SUS, sendo um estudo original e 

com resultados de relevância estatística. Tendo ocorrido dentro do prazo pré-

estabelecido para conclusão, bem como com os recursos previamente 

estabelecidos. 

  Vale ressaltar ainda as dificuldades vivenciadas ao longo do estudo. 

Tratou-se de um estudo com baixo risco do ponto de vista clínico e financeiro, 

pois os grupos amostrais tiveram suporte profissional de fisioterapeuta, 

preparado para o desempenho de sua função na pesquisa. Houve um risco 

financeiro, com custos de deslocamento da amostra para locais onde foram 

coletadas e desenvolvidas as ações do estudo. 

 Já, em relação ao aspecto estrutural, como foram utilizados pessoas que 

vivenciam uma fase da vida que sofre influência de aspectos biopsicossociais, 

e, além disso, ter uma duração de 12 semanas de intervenção, a pesquisa 

sofreu dificuldades quanto a faltas ao longo do período de investigação. 

 Outra dificuldade vivenciada foi a metodologia, tendo o estudo que ser 

desenvolvido apenas no município de João Pessoa, com amostra obtida por 

conveniência, através da disponibilidade para realizar atividade física, 

observando-se que as mulheres de nível socioeconômico e cultural mais baixo 

constituem uma pequena parcela da amostra. Por tratar-se de um grupo de 

mulheres climatéricas que frequentam o Serviço Público de Saúde, entende-se 



que estão em contato periódico com profissionais e em cuidado permanente 

com a saúde geral, podendo gerar valores elevados referentes à qualidade de 

vida. 

 Como a pesquisa é apenas um recorte de um tema maior, apresenta 

limitações e necessidade de continuação com outros enfoques e 

aprofundamento. Além disso, a vivência acadêmica no mestrado de um 

programa interdisciplinar bem conceituado possibilitou amadurecimento 

profissional e ampliação de conhecimento, que instigaram desejo de 

continuidade através do ingresso no doutorado, bem como entrar formalmente 

através de concurso público em Instituição Federal como docente. 

 Por fim, mesmo com dificuldades estruturais ao longo da pós-graduação, 

posso concluir que a aprendizagem foi grande, que novos desafios virão e o 

campo da interdisciplinaridade é o caminho para propostas de intervenção mais 

voltadas às reais necessidades da população estudada. 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para participar da pesquisa: A influência do método Pilates 

sobre a qualidade de vida em mulheres climatéricas, coordenada por Rebeca Vinagre 

Martins.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar a influência do método Pilates na qualidade de 

vida em mulheres na meia idade atendidas pelo Sistema Único de Saúde, sendo 

importante pela necessidade de entender a função do Fisioterapeuta, criando formas para 

melhorar e direcionar a prática da profissão, principalmente na prevenção.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aleatoriamente ao(s) 

seguinte(s) procedimentos pelo pesquisador: A) grupo controle, sem intervenção; B) grupo 

experimental submetido apenas ao método Pilates (tipo de exercício físico), realizado por 

um fisioterapeuta com formação no método. Também como procedimento, terá a aplicação 

de dois questionários, aplicados no início e após 12 semanas de intervenção. Ao ler os 

questionários, se alguma questão lhes causar constrangimento, você poderá deixar de 

responder. 

Sua participação neste estudo é voluntária, traz um benefício social importante 

para o bem-estar da mulher, pois pode esclarecer quanto às relações favoráveis ou não 

pela passagem da meia idade e as disfunções a ela atribuídas, favorecendo propostas de 

intervenção a este grupo, através da prática regular de exercício físico  na diminuição dos 

sintomas da menopausa, e, indiretamente os voluntários terão ajudado o processo da 

ciência e as possibilidades de terapia nesta fase da vida, estando os resultados 

disponíveis para você no final da pesquisa.  

Informamos que não existem riscos previsíveis mensuráveis, podendo ocorrer 
algum desconforto como dor ou cansaço físico decorrente da prática da atividade física, 
porém estes desconfortos serão minimizados pelo acompanhamento de profissionais 
competentes na área. Não será prejudicada de forma nenhuma caso não queira participar 
do estudo, sendo também garantido o sigilo do nome da participante e o direito de desistir 
da pesquisa em qualquer tempo, sem que essa decisão a prejudique. Se tiver algum gasto 
que seja devido à sua participação na pesquisa, você será recompensado, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você poderá 

perguntar diretamente para a pesquisadora Rebeca Vinagre Martins, no telefone (83) 

8738-3720. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no telefone (84)215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: A 

influência do método Pilates sobre a qualidade de vida em mulheres climatéricas.  

 
Participante da pesquisa:   _________________________________ 

Nome 

Pesquisador responsável:  _________________________________ 
 

Rebeca Vinagre Martins (123593-F) – (83) 87383720 

 



APÊNDICE 2 – Roteiro do programa de intervenção do Mat Pilates 

AULA OBJETIVOS ROTEIRO 

1ª -Avaliar o grupo; 
-Conhecer o método Pilates; 
-Treinar consciência corporal; 
-Perceber a importância da estabilização 
das cinturas pélvica e escapular; 
-Conhecer os músculos que fazem parte 
do “Power House ou centro de Força”; 
- Promover relaxamento. 

-Aplicação dos questionários; 
-Aula teórica (anatomia da coluna, estabilização 
vertebral e coluna neutra); 
-Exercícios de conscientização corporal 
-Ensinamento prático dos princípios básicos do 
Pilates; 
-Treino de respiração e estabilização de cinturas; 
-Mobilização vertebral na posição de gato; 
-Relaxamento. 

2ª -Revisar os princípios básicos e da 
respiração; 
- Incrementar a conscientização corporal; 
-Trabalhar correção postural; 
- Introduzir conceitos de coluna neutra e 
estabilização escapular, e curva “C”; 
- Promover relaxamento. 
 

- Exercícios com bastão para planta dos pés; 
- Alongamento de cadeia posterior e anterior do 
tronco com bastão; 
- Borboleta e borboleta aérea; 
- Introdução aos exercícios: “The Roll Up”, “Teaser” 
e “Corcel” nível I. 
- Exercícios de correção postural com bastão; 
- Relaxamento. 

3ª - Treinar reeducação postural; 
- Trabalhar conscientização corporal; 
- Aumentar a flexibilidade das cadeias 
corporais; 
- Iniciar treino de força; 
- Promover relaxamento. 
 

- Exercícios com bastão para planta dos pés; 
- Rolamento de coluna; 
- Mobilização e alongamento da musculatura 
cervical; 
- Correção postural na posição de “gato”; 
- “Quadrúpede” alternadamente; 
- “Apoio de frente” na posição de joelhos; 
- Ponte livre em decúbito dorsal; 
- “Corcel” completo nível um; 
- Fortalecimento dos músculos abdominais; 
- Exercícios para estabilização escapular com o 
bastão; 
- Relaxamento. 
 

4ª - Ampliar a flexibilização global; 
- Ganhar força; 
- Aumentar a mobilidade da coluna 
vertebral; 
- Promover relaxamento. 
 

- Revisão da respiração em pé; 
- Mobilização da coluna na posição de “Gato”; 
- Apoio de frente; 
- “Quadrúpede” com dissociação de membros 
superiores e inferiores; 
- “ The Spine stretch” sentada; 
- “The Marmaid” nível um; 
- “The Roll Down” 
- “Borboleta aérea” com variações; 
- “Corcel” níveis um e dois; 
- Fortalecimento dde abdominais com ênfase no 
transverso; 
- Relaxamento. 

5ª - Iniciar treino de coordenação motora; 
- Incrementar força abdominal; 
- Ganhar flexibilização global; 
- Promover relaxamento. 

- Revisão da respiração e dos princípios; 
- Alongamento da musculatura cervical e cadeias 
anterior e posterior; 
- “Borboleta aérea” 
- The “ Spine stretch”; 
- The “ Single leg circle”; 
- “Teaser” nível dois; 
- Série de exercícios abdominais; 
- Extensão de coluna em decúbito ventral. 
- Relaxamento (com exercícios de conscientização 
corporal). 

6ª 
 

-Ganhar flexibilidade e coordenação 
motora; 
- Treinar equilíbrio e força; 
- Introduzir exercícios com Bola Suíça; 
- Promover relaxamento. 

- Alongamento global; 
- “Mergulho em pé”; 
- Quadrúpede de olhos fechados; 
- “Apoio de frente” 
- “Macaco” em decúbito dorsal; 
- Introdução ao “The Hundred” 
- Ponte na bola Suíça; 
- Fortalecimento de peitorais com a Bola Suíça; 



 

 

 

 

 

- Corcel com a Bola Suíça; 
- Estabilização escapular com a Bola Suíça; 
- Relaxamento com mobilização de coluna. 

7ª - Aumentar a flexibilidade; 
-Trabalhar mobilização vertebral; 
- Promover relaxamento. 

-Alongamento global usando bastão e bola. 
-Relaxamento com automassagem. 

8ª 
 

- Ganhar equilíbrio, coordenação motora; 
- Treinar força e flexibilidade; 
- Promover relaxamento. 

- Série de alongamento sentada na bola; 
- “The Cowboy” oito minutos; 
- Agachamento em pé com a bola apoiada na 
região lombar; 
- Série de abdominais sentada na Bola; 
- “Apoio” de frente sobre a Bola; 
- “Quadrúpede de quatro apoios com a Bola sob a 
região abdominal; 
- Em duplas: alongamento e massagem usando a 
Bola Suíça. 

9ª - Ganhar equilíbrio, coordenação motora; 
- Treinar força e flexibilidade; 
- Promover relaxamento. 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Aumento do nível dos exercícios. 

- “Macaco” em decúbito dorsal; 
- “The Single Leg Stretch”; 
- “The Cisors” ; 
- “Teaser”; 
- “ The Criss Cross”; 
- “The Hundred”; 
- “Prancha de frente” 15 segundos; 
- Série para fortalecimento de adutores e abdutores 
de coxa em decúbito lateral; 
- Treino de equilíbrio em pé: “Avião” 
- “Mergulho” em pé. 
- Relaxamento. 

10ª -Ganhar equilíbrio, coordenação motora; 
- Treinar força e flexibilidade; 
- Promover relaxamento. 

- “The spine Stretch” sentada; 
- “The Roll down” e “The roll Up”; 
- “The Saw” sentada; 
- Variação de ponte na Bola Suíça; 
- “Corcel”  com a Bola Suíça entre as pernas; 
- Exercícios lúdicos de coordenação motora com a 
Bola Suíça; 
- Abdominais livres e segurando o bastão; 
- Estabilização escapular com bastão; 
- Finalização com série de alongamento sentada na 
bola. 

11ª - Treinar flexibilidade e mobilização da 
coluna vertebral; 
-Promover relaxamento. 

- Alongamento e relaxamento usando bastão e 
bola.  
-Relaxamento com auto massagem. 

12ª -Ganhar equilíbrio, coordenação motora; 
- Treinar força e flexibilidade; 
- Promover relaxamento. 
- Reavaliar o grupo 

- “Mergulho” em pé; 
- Alongamento de Membros superiores, região 
cervical; 
- “Avião” em pé com variações; 
- “Quadrúpede” de olhos fechados; 
- Apoios de frente com pouco apoio de joelho; 
- “Prancha” de frente vinte segundos; 
- Série de “pontes” na Bola Suíça; 
- “Corcel” com a bola entre as pernas; 
- “Teaser” com a bola entre as pernas; 
- Série de alongamentos finais e relaxamento. 
-Aplicação dos questionários. 



APÊNDICE 3 – Fluxograma do estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 4 – Tabela 1. Comparativo entre média e desvio-padrão dos 

grupos referentes o Índice de Blatt-Kupperman e Domínios do SF-36 
 
 
 CONTROLE EXPERIMENTAL 

Antes Depois Antes Depois 

Índice de Kupperman 16,48 (9,80) 
p=0,363* 

17,68(8,93) 
p=0,462* 

19,61(11,07) 
p=0,106* 

12,26 (7,59) 
p=0,655* 

Capacidade funcional 74,60(22,86) 
p=0,014 

70,60(22,92) 
p=0,049 

60,38(21,81) 
p=0,678* 

72,30(22,50) 
p=0,003 

Limitação por 
aspectos físicos 

92,00(22,50) 
p=0,001 

79,00(21,26) 
p=0,001 

61,53(57,97) 
p=0,001 

75,00(35,35) 
p=0,001 

Dor 71,32(22,77) 
p=0,006 

62,16(20,49) 
p=0,306* 

59,19(20,77) 
p=0,018 

66,88(18,79) 
p=0,305* 

Estado geral de saúde 71,68(15,90) 
p=0,640* 

65,72(16,87) 
p=0,934* 

52,38(20,08) 
p=0,028 

63,96(15,91) 
p=0,152* 

Vitalidade 74,40(14,23) 
p=0,102* 

70,40(13,22) 
p=0,008 

57,30(19,14) 
p=0,075* 

69,80(14,17) 
p=0,262* 

Limitação por 
aspectos sociais 

87,00(23,79) 
p=0,001 

82,00(20,43) 
p=0,001 

70,67(21,48) 
p=0,022 

78,84(19,92) 
p=0,004 

Limitação por 
aspectos emocionais 

90,66(24,57) 
p=0,001 

74,69(27,69) 
p=0,001 

67,95(33,31) 
p=0,001 

75,64(35,97) 
p=0,001 

Saúde mental 80,16(15,16) 
p=0,002 

75,84 (13,78) 
p=0,001 

67,69(16,92) 
p=0,183* 

78,92(13,02) 
p=0,194* 

*Teste de Shapiro-Wilk: valor de p≥ 0,05  
Fonte: Dados da Pesquisa (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 5 – Tabela 2. Comparativo das médias do grupo controle e 

experimental em relação ao antes e depois dos domínios de limitação por 
aspectos físicos e emocionais do SF-36. 
 
 

 Teste de Wilcoxon 
*Valor de p≤0,05 
Fonte: Dados da Pesquisa (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GC (n=25) GE (n=26) 

Valor de Z Valor de p Valor de Z Valor de p 

Capacidade funcional -2,793 0,005* -3,230 0,001* 

Limitação por aspectos físicos -2,968 0,003* -1,944 0,052 

Dor -2,542 0,011* -3,982 0,001* 

Estado geral de saúde -3,275 0,001* -3,712 0,001* 

Vitalidade -2,960 0,003* -3,312 0,001* 

Aspectos sociais -2,673 0,008* -2,208 0,027* 

Limitação por aspectos emocionais -3,276 0,001* -1,078 0,281 

Saúde mental -3,342 0,001* -3,528 0,001* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 – Aprovação do trabalho no comitê de ética da UFRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 - Medical Outcome Study 36-item Short Form Health Survey 

 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

  

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 
 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 

um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? 

Neste caso, quando?  

 Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar 

em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-

se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física? 

   Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 



5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 
1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 



d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais (visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 – Índice Menopausal de Blatt-Kupperman 

 

Sente algum desses sintomas? 
1- Ausente                                       2-   Leve 
3 Moderado                                    4-  Intenso 

Ondas de calor  Parestesia  

Insônia  Nervosismo  

Depressão  Vertigens  

Fadiga  Artralgia (dores nos ossos)  

Mialgia (dores nos músculos)  Cefaléia (dores de cabeça)  

Palpitação  Zumbido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


