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RESUMO

A doença de Parkinson (DP) é um transtorno neurodegenerativo e progressivo que causa prejuízos cognitivos e motores, com redução da 
funcionalidade nos indivíduos. A fisioterapia busca retardar a progressão da doença e protelar as incapacidades. Atualmente, o método Pilates é 
um dos recursos utilizados no tratamento da DP pois realiza uma integração da mente e do corpo trazendo resultados favoráveis no 
condicionamento físico, e em variáveis como a flexibilidade, força e equilíbrio. Objetivos: Analisar, por meio da literatura, os efeitos do método 
Pilates na reabilitação do paciente com doença de Parkinson. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada no período de março a abril 
de 2018 nas bases de dados PubMed, Portal BVS, SciELO, PEDro e Science Direct combinando os descritores “Parkinson disease”, “Pilates based 
exercises”, “Pilates training” e “rehabilitation” nos idiomas inglês e português. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados publicados entre 
2004 e 2018 que incluíam o método Pilates no tratamento de indivíduos com DP. Resultados: Foram encontrados inicialmente 260 artigos, destes, 
103 foram descartados por estarem duplicados, e 155 por não respeitarem os critérios de elegibilidade, restando 4 artigos para serem analisados. 
Todos apresentaram qualidade metodológica maior que 5 na escala PEDro com pontuação média de 6,0. Foram analisadas as variáveis força, 
equilíbrio, marcha, estabilidade, flexibilidade e qualidade de vida antes e após a aplicação do método Pilates. Os protocolos variaram entre 6 e 12 
semanas de treino. Conclusão: Os estudos apontam que o método Pilates age no sistema muscular e nervoso melhorando o equilíbrio dinâmico e 
promovendo o aumento da força de membros inferiores. A técnica mostrou-se eficaz e benéfica, apresentando-se como uma ferramenta viável a 
ser incluída em um plano terapêutico para DP. A escassez de estudos assume que mais pesquisas precisam ser realizadas com objetivo de 
fundamentar essa afirmação.
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