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Introdução: Exercícios de Neopilates foram adaptados às pessoas que 

sofreram amputação e participam da Escola de Marcha no projeto de extensão 

Reabilitação Multidisciplinar em Amputados da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC). O programa é conduzido por acadêmicos de fisioterapia e 

educação física, orientados por mestrandos e professores visando a 

reabilitação de pessoas amputadas de membros inferiores. A escolha do 

Neopilates, baseou-se no conceito e metodologia descritos no livro Pilates em 

Suspensão: Tecidos e Lyras da fisioterapeuta e idealizadora do método 

Amanda Braz, para agregar nas atividades do projeto, ampliando a 

abrangência do Pilates de forma lúdica e funcional. Objetivo: Adaptar 

exercícios de Neopilates para pessoas amputadas de membros inferiores. 

Métodos: Pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, com abordagem 

qualitativa. Os exercícios adaptados foram: Abdução do Quadril, objetivando 

promover o alinhamento do quadril; Alongamento dos músculos ísquios tibiais e 

posteriores da coxa, objetivando amplitude de movimento na flexão e extensão 

do quadril; Alongamento dos músculos iliopsoas e anteriores da coxa, 



objetivando a hiperextensão do quadril; Pranchas, objetivando o fortalecimento 

do centro de força (core), auxiliando no controle e equilíbrio postural durante a 

marcha. Resultados: A suspenção através de tecidos somado a maior 

liberdade nos graus de movimentos facilitaram a realização dos exercícios. A 

proposta lúdica proporcionou maior adesão ao método e o auxílio do tecido 

facilitou a execução dos exercícios pelas pessoas amputadas. Implicações e 

limitações: A incipiente literatura sobre exercícios adaptados, torna este 

estudo pioneiro. Há necessidade da obtenção de estudos mais abrangentes 

com amostra maior e que comparem o efeito dos exercícios. Conclusão: 

Exercícios de Neopilates auxiliam na integralização dos movimentos e são 

adaptáveis às pessoas amputadas, quando acompanhados permanentemente 

por profissionais da Educação Física ou da Fisioterapia com formação em 

Neopilates. Os profissionais devem estar atentos às condições físicas e 

psicológicas da pessoa amputada, transmitindo segurança e confiança na 

execução dos exercícios propostos visando incremento na autonomia e 

qualidade de vida.  
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