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Resumo: Para a reeducação postural algumas técnicas baseadas na cinesioterapia são utilizadas, como o método
Pilates, fundado pelo professor Joseph Pilates (1880-1967). Foram avaliados 12 sujeitos submetidos a exercícios
baseados no método pilates básico (MPB). A avaliação da postura foi realizada por meio de análise
computadorizada de fotografias baseada no protocolo de avaliação SAPO – software de avaliação postural. Os
valores médios dos dados obtidos nas duas avaliações pré- tratamento e pós- tratamento foram comparadas através
do teste t de Student para as amostras dependentes com nível de significância de p < 0,05. Os resultados mostraram
não haver diferença significativa entre a variação da postura antes e após a atividade de 75h/aulas do MPB para os
alunos avaliados. Palavras-chaves: avaliação, postura, método Pilates.
Abstract: Some techniques are use joint kinesiotheraphy and reeducation stance, like a method Pilates, funded as
far as Joseph Pilates (1880-1967). Assessment 12 people after classes method Pilates basic (MPB). The assessment
of stance went make for analysis computerized of photographs joint in the protocol assessment SAPO-software de
avaliação postural. The assessment went realized before and after treatment they had been compared through test t
of student for samples dependent with level of significance of p < 0, 05. The MPB show no efficiency for to promote
change in stance students’ assessments. Keywords: assessment, method Pilates,

protocolos
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DISCUSSÃO
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