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Introdução e objetivos: Introdução: As crianças com Paralisia Cerebral
(PC) apresentam desordens motoras que comprometem o controle postural,
interferindo na capacidade funcional. Os exercícios do Método Pilates são
baseados na estabilização central, sendo a ativação da musculatura
envolvida fundamental para a controle postural estático e dinâmico,
consequentemente, potencializando as atividades funcionais. Objetivo:
Abordar aspectos da aplicação dos fundamentos dos exercícios do Método
Pilates em crianças com PC.

Métodos: Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sistemática nas
bases de dados da MedLine, Lilacs, SciELO e PEDro. As palavras chave
utilizadas foram: pilates, paralisia cerebral, estabilização central,
fortalecimento, flexibilidade e crianças, considerando como critérios de
inclusão artigos em português e inglês, publicados entre os anos de 2005 a
2015. E os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura. Após
a leitura sistemática dos artigos, todo o material foi comparado a partir de
uma leitura crítica de revisão bibliográfica.

Resultado: Resultados: São escassos estudos sobre a aplicabilidade do
Método Pilates na população infantil com PC. Foram encontrados 101
artigos, através do cruzamento das palavras- chave, dos quais 37 na
MedLine, 30 na Lilacs, 13 na SciELO e 21 na PEDro. Apresentaram
potencial de inclusão 24 artigos e apenas 5 artigos corroboravam com
objetivo desse estudo. Foram encontrados 3 estudos que abordavam a
relação do controle postural da criança com PC e a funcionalidade. E outros
2 artigos foram selecionados, sendo 1 sobre a importância do fortalecimento
muscular e outro sobre a flexibilidade da criança com PC.

Discussão e conclusão: Discussão: Os principais déficits de controle
postural nas crianças com PC estão relacionados à ordem de recrutamento
muscular e desequilíbrio entre agonista/antagonista. Os exercícios do
Método Pilates estão baseados na ativação muscular associada ao
movimento do diafragma, favorecendo as atividades funcionais. Conclusão:
Novos estudos são necessários para analisarmos o efeito da adaptação,



frequência e duração dos exercícios do Método Pilates associando a
avaliação funcional da criança com PC.
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