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Introducao: O Pilates apresenta diversos benefícios descritos, tendo indicação para indivíduos com desordens neurológicas. No entanto,
ainda não apresenta consenso relacionado à forma de aplicação, possivelmente pela quantidade de disfunções que podem estar presentes
nesta população. Portanto, evidencia-se a necessidade de pesquisas para embasamento científico em reabilitação com este método.

Objetivos: Este estudo teve como objetivo geral analisar os aspectos do método Pilates na reabilitação de pacientes neurológicos através
de uma revisão sistemática.

Método: A pesquisa foi realizada de abril a julho de 2017 no Portal de Periódicos da CAPES, PEDro e Google Acadêmico, com um
bloco de termos de neurologia combinados com o termo “Pilates”. Foram incluídos estudos que avaliassem os efeitos do método Pilates
em indivíduos com doenças neurológicas publicados até o período de busca. Então, foram analisados quanto a sua qualidade
metodológica com base nas diretrizes do Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE).

Resultados: Foram encontrados 22 artigos, a maioria recentes, qualidade metodológica boa, mais publicação no Brasil e na Turquia, e as
patologias mais abordadas foram a Doença de Parkinson e Esclerose Múltipla. Não houve consenso quanto à duração e frequência do
tratamento, com estudos, em geral, por 8 semanas, 1 a 4 sessões/semana (a maioria 2 vezes), e 1 hora/atendimento. Foram encontrados
resultados positivos, com maiores benefícios: marcha (velocidade; padrão); postura (padrão postural; controle de tronco) e equilíbrio;
qualidade de vida e fortalecimento muscular; redução do medo de cair e extensibilidade muscular. Estes achados colaboram com
resultados encontrados em outras populações.

Conclusão: O método vem apresentando bons resultados em diversas desordens neurológicas, entretanto, ainda sem padronização de
tempo e forma de execução que possam embasar protocolos clínicos e de pesquisa. Portanto, sugerem-se mais pesquisas na área, focando
na elaboração de uma metodologia própria a cada patologia e suas principais disfunções."


	Efeitos da prática do método Pilates em pacientes neurológicos: uma revisão sistemática

