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RESUMO

O método pilates foi deselvolvido pelo Alemão Joseph Pilates,com a sua disseminação novos objetivos foram sendo agregados e novos métodos 
começaram a surgir a partir deste, como o pilates de bases instáveis (Neopilates®), que consiste na união dos princípios do Pilates, com técnicas 
circenses e de treinamento funcional. Tais métodos apresentam-se como tratamento de diversas condições clínicas e proporcionam inúmeros  
beneficíos para a saúde, podendo ser citado a melhora do  equilíbrio. O equilíbrio é a habilidade que permite ao indivíduo controlar o sistema 
muscular esquelético controlando uma postura eficiente quando em movimento, através da posição estática eficaz. Outro fator de grande 
relevância para a saúde é a qualidade do sono do indivíduo, que está relacionado ao aspecto de sonolência diurn, pois o sono faz parte do 
processo biológico básico essencial para o desenvolvimento e para o crescimento saudável do ser humano. A sonolência diurna é característica 
frequentes nas pessoas, sendo esta uma consequência na privação do sono e é descrita por uma forte necessidade de cochilar durante o dia 
afetando a qualidade de vida do indivíduo. Objetivo: Analisar o efeito do método pilates e neopilates no equilíbrio, pressão plantar, sonolência 
diurna e a correlação entres os mesmo.Método: O presente estudo foi aprovado no comitê de ética, parecer Nº 2.559.388. Os 21 participantes, 
divididos em dois grupos Pilates (12), Pilates em bases instáveis (9). Os participantes foram submetidos a quatro semanas (12 atendimentos 
propostos 3x por semana, 50 minutos em cada dia) de prática do método Neopilates®(n=12) e Pilates (N=9), com follow up de 15 dias. Os dados 
foram analisados por meio de ANOVA TWO–WAY, com post hoc de Sidak( Baropodometria e Estabilometria) e post hoc de Bonferroni 
( Sonolência Diurna), p<0,05, através do software Graphpad Prism 8.0. Para análise de equilíbrio e pressões plantares foram avaliados por meio 
de uma baropodometria e estabilometria em equipamento T-Plate (Medicapteurs ® – França) e coletados equilíbrio estático ântero-posterior e 
latero-lateral, pressão média (N/cm²) e área (cm²). Foi utilizada a escala de Epworth para avaliação da sonolência diurna. Resultados: Na análise 
de pressões planteres os grupos Pilates e Neopilates não apresentaram diferenças estatísticas entre si. Na análise intragrupo, o grupo Neopilates 
mostrou diferença estatística na com redução da área de pressão plantar (4,379 com 95%IC 0,167 a 8,59, p=0,039) e aumento na pressão média 
em relação a condição inicial (-9,725 com 95%IC -17,89 a -1,557, p=0,015) e mantido no Follow up (-9,403 com 95%IC -17,57 a -1,236, p=0,019). 
Não houve alteração no equilíbrio. Na análise de sonolência diurna quando comparado a condição inicial, o grupo Neopilates apresentou redução 
do nível de sonolência em 3 pontos com 95% no intervalo de confiança (0.2243 para 5.7760; p=0,0305), no  pós intervenção imediato, sendo o 
valor inicial de (13.46) para o valor de pós (10.46). Essa mudança não se manteve no follow up. Além disso, os grupos Pilates e Neopilates não 
apresentaram diferenças estatísticas entre si. Na avaliação da correlação do nível de sonolência diurna e equilíbrio não houve alteração estatística 
relevante, sendo  sonolência diurna e oscilação  ântero-posterior (-2,131 com 95%IC 3,068, p=0.7105) e sonolência diurna e oscilação latero-
lateral (-1, 261 com 95%IC 3,942 , p= 0,2942). Conclusão: Por tanto nesse estudo, 4 semanas de intervenção com o método Neopilates foram 
capazes de, possivelmente, promover melhorias na ativação da musculatura intrínseca do pé (footcore), evidenciada pela maior pressão plantar e 
menor área de contato com  o solo mantendo o mesmo equilíbrio dos avaliados no neopilates e que o Neopilates pode promover uma melhoria 
na sonolência diurna dos participantes durante a sua realização. Porém não houve uma correlação do nível sonolência diurna e equilíbrio dos 
participantes sujeitos as
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