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Introdução e objetivos: Pilates é um método de exercício que pode ser
realizado no solo ou em equipamentos específicos visando à integração entre
mente e corpo através de princípios básicos como: concentração, respiração,
controle, fluxo de movimento e precisão. Nessa linha, este relato tem por
objetivo demonstrar os benefícios do método Pilates em um paciente de 75
anos, do sexo masculino, diagnosticado com doença de Parkinson (DP) e no
estágio 1 pela escala de Hoehn e Yahr.

Métodos: Paciente iniciou a reabilitação com Pilates em 16/07/2013, como
complemento à fisioterapia neurológica, com frequência de 2 vezes por
semana, em sessões de 1 hora de duração, durante um período de 2 anos.
Foram realizados exercícios ativos com ênfase na respiração, mobilização da
coluna em múltiplos planos, treino de atividades de vida diária, equilíbrio e
propriocepção, visando a reeducação funcional do paciente. Para avaliação
da força muscular foi realizado o teste de força muscular manual, e foram
utilizadas a escala de equilíbrio de Berg e o teste Timed up and go para
medida de equilíbrio e marcha, respectivamente. Os testes foram aplicados
novamente na reavaliação.

Resultado: Ganho de força muscular em membros inferiores, antes grau 3
para grau 5, melhora da mobilidade articular da coluna, melhora no
desempenho da escala de equilíbrio de Berg, antes de 33 para 45 pontos, do
teste Timed up and go, antes de 28 segundos para 20 segundos, aumento da
passada e da velocidade da marcha.

Discussão e conclusão: A literatura sugere que os exercícios resistidos
podem proporcionar uma melhora da FM e qualidade de vida em indivíduos
com DP, bem como a utilização com outras formas de exercícios podem ser
mais eficazes na reabilitação dessa população. Diante disso, apesar da
escassez de estudos com Pilates, este se destaca na prática, por promover
diversos ganhos na reabilitação.Os resultados deste caso sugerem que o
Pilates pode proporcionar melhora da FM, do equilíbrio, e da marcha em
indivíduos com DP.
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