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ReSUMO
A doença de Parkinson é uma desordem neurodegenerativa que compro mete os neurônios dopaminérgicos da 
substância negra, levando a déficit de dopamina no corpo estriado, que dificulta a modulação do movimento. É ca-
racterizada clinicamente pelos sinais cardinais de tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. 
Há também comprometimentos secundários de ordem cognitiva, afetiva e autonômica. Essa patologia acomete 
predominantemente pessoas idosas. Pretende-se com este estudo apresentar as alterações funcionais na doença 
de Parkinson e os conhecimentos atuais sobre o método Pilates, a fim de mostrar os benefícios do método para os 
parkinsonianos. Atualmente, existem poucos trabalhos na literatura enfocando essa temática, mas há tendência 
em mostrar que o método Pilates é benéfico para pacientes com doença de Parkinson, pelo fato de reduzir sinto-
mas, como bradicinesia, distúrbios da marcha e equilíbrio, sendo, então, reconhecido como mais um método tera-
pêutico eficaz no tratamento de indivíduos com doença de Parkinson. Pesquisas são necessárias, no entanto, com 
o propósito de fundamentar e comprovar os potenciais benefícios do método Pilates na doença de Parkinson. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, postura, equilíbrio, marcha, exercício, Pilates.

aBSTRaCT
Parkinson disease is a neurodegenerative disorder that compromises the dopamine neurons from substantia nigra, 
leading to a decreasing of dopamine in the corpus striatum, making modulation of movement difficult. It is clinically 
characterized by the following signs: tremor, rigidity, bradykinesia and postural instability. There are also second-
ary compromises, of cognitive, affective and autonomic order. This pathology affects elderly people, mainly. The 
intention of this study is to present the functional changes in Parkinson disease and the current knowledge about 
Pilates method, in order to show the benefits for bearers of Parkinson disease. Currently, there is phew research 
in literature focusing this theme, but there’s a tendency of showing that Pilates method is beneficial for patients 
with Parkinson disease, due to the fact that it reduces the symptoms like bradykinesia, gait and balance disorder, 
being recognized as one more efficient therapeutic method when treating individuals with Parkinson disease. 
Researches are necessary, though, with the purpose of substantiating and proving the benefits of Pilates method 
in Parkinson disease.

Keywords: Parkinson disease, posture, balance, gait, exercise, Pilates.
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introDUÇÃo

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neu-
rodegenerativa mais comum, cuja prevalência aumen-
ta com a idade, chegando a 1% em indivíduos acima 
de 60 anos, afeta uma em cada mil pessoas acima de 
65 anos, e uma em cada cem pessoas acima de 75 
anos1-3. Entretanto, indivíduos com idade inferior a 
40 anos podem ser acometidos pela síndrome4. Com 
o aumento da expectativa de vida, estima-se que por 
volta de 2020 mais de 40 milhões de pessoas no mun-
do sejam portadores de DP1. 

A DP é doença crônica e progressiva do sistema 
nervoso central (SNC) de etiologia ainda desco-
nhecida, porém, atualmente, acredita-se que fatores 
genéticos e ambientais podem contribuir para seu 
aparecimento1,3-5. É caracterizada pela degeneração 
de neurônios dopaminérgicos da pars compacta da 
substância negra mesencefálica, consequente à atrofia 
e à degeneração dos núcleos da base3,6,7. 

Na DP, o neurotransmissor dopamina influen-
cia o funcionamento da via direta ativada por meio 
da projeção córtico-estriatal, que é inibitória, ocor-
rendo pausa no globo pálido interno que libera o 
tálamo, excitando o córtex cerebral. Por sua vez, a 
ativação da via indireta inibe o globo pálido inter-
no, resultando na inibição do tálamo com projeção 
tálamo-cortical. Como resultado, as duas vias apre-
sentam efeitos antagônicos nas células do tálamo 
(a direta facilitando o movimento e a indireta su-
primindo movimentos involuntários indesejados).  
A dopamina influencia o funcionamento desse circui-
to, mas com o seu déficit a via direta que facilita o 
movimento fica inibida e a via indireta, que é normal-
mente inibitória, encontra-se ativada5. Dessa forma, 
as ordens para o movimento acontecer são passadas 
de maneira distorcida. Essa desordem acarretará dis-
túrbios, principalmente no sistema motor, resultando 
em uma disfunção dos padrões de movimento6,7. 

Os sintomas da DP costumam ter início insidioso, 
assimétrico e podem diferir amplamente entre os seus 
portadores, visto que o tremor de repouso, rigidez, 
bradicinesia e instabilidade postural são considerados 
os sinais cardinais da doença2-9. Com o tempo de evo-
lução, complicações secundárias surgem, decorrentes 
dos sintomas físicos e de fatores psicossociais indivi-
duais presentes em cada parkinsoniano9.

Entre essas complicações, algumas delas são pro-
duzidas por diferentes combinações dos sinais cardi-
nais, incluindo: pobreza de movimentos – oligocinesia; 

redução na velocidade, alcance e amplitude – hipoci-
nesia; dificuldade em iniciar o movimento – acinesia; 
características faciais – face em máscara; alterações 
musculoesqueléticas – contraturas, fadiga, desenvolvi-
mento de posturas fixas anormais; distúrbios da marcha 
– padrão de marcha “em bloco”, festinante e presença 
do freezing (interrupção abrupta da marcha); disfun-
ção da deglutição e comunicação; distúrbios visuais e 
sensório-motores e alterações cardiopulmonares3,5,8,10. 

Sendo uma patologia de evolução lenta, a deteriora-
ção dos parâmetros físicos, por causa das complicações su-
pracitadas, como força e resistência muscular, equilíbrio, 
flexibilidade, agilidade e coordenação, leva à limitação 
funcional que ocasionará dependência física5,9,11,12. Além 
disso, podem ser encontrados sintomas não motores, 
como distúrbio cognitivo, distúrbio comportamental, 
disfunção autonômica, alterações emocionais e sociais, 
resultando em dependência funcional, que influencia na 
qualidade de vida dos portadores de Parkinson5,9,11,12.

O comprometimento do desempenho nas ativida-
des funcionais cotidianas e a ocorrência de depressão 
são situações comuns de serem observadas em porta-
dores da DP, levando-os ao isolamento5,12.

Considerando esses efeitos, a DP deve ser tratada 
com o objetivo de amenizar ou retardar o apareci-
mento dos sintomas e sua progressão, tendo em vista 
que ainda não existe a cura para tal3,10. Existem di-
versos métodos utilizados para tratamento da doença, 
contudo, o fundamental é cumprir objetivos que pos-
sibilitem garantir independência e autonomia para os 
parkinsonianos, o maior tempo possível9,10.

Entre os métodos terapêuticos, o Pilates vem mos-
trando benefícios para o tratamento da DP. Consti-
tui-se de um sistema de exercícios físicos que integra 
o corpo e a mente, proporcionando controle postural, 
força, flexibilidade, equilíbrio muscular, consciência e 
percepção do movimento corporal13,14.

Mesmo com ampla divulgação do método Pilates, 
são encontrados poucos trabalhos com resultados de 
sua aplicação em portadores de DP. Assim, esse estu-
do tem como objetivo apresentar as alterações funcio-
nais na DP e os conhecimentos atuais sobre o método 
Pilates, a fim de mostrar os benefícios do método para 
os parkinsonianos. 

MÉtoDoS

Foi realizada uma pesquisa eletrônica da literatura 
utilizando as bases de dados Bireme e os artigos cien-
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tíficos indexados na área de saúde, com as seguintes 
palavras-chave: doença de Parkinson, postura, equilí-
brio, marcha, exercício e Pilates. Literatura adicional 
foi obtida a partir de livros-textos referentes às atuali-
zações especializadas no tema. Os critérios de inclusão 
foram artigos originais, metanálises, revisões sistemá-
ticas e de bibliografia, estudos de casos e livros-textos 
publicados entre janeiro de 1997 e maio de 2009, nas 
línguas portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão 
foram cartas ao editor, publicações em congressos, ar-
tigos em outros idiomas e os que não se relacionarem 
com o tema. Após análise do levantamento bibliográ-
fico, considerando os critérios antes mencionados, 
foram selecionados os artigos e textos de maior rele-
vância para o objetivo deste estudo. 

reSUltaDoS e DiScUSSÃo

Existem poucos estudos disponíveis que avaliam a 
aplicação do método Pilates na DP. Há indicação de 
que possa amenizar os sintomas da doença conse-
quente à atrofia e à degeneração dos núcleos da base. 
O paciente com DP apresenta distúrbios motores fre-
quentes, como tremor, rigidez, bradicinesia, freezing e 
festinação1,3,4,8,10. 

Dificuldades no equilíbrio são comuns em sujei-
tos com essa enfermidade2,4,6,7,15,16. Atribuem-se essas 
alterações nas reações de equilíbrio à degeneração 
de neurônios glutamatérgicos dos núcleos peduncu-
lopontinos, ressaltando que a pars dissipatus desses 
núcleos recebe aferências da medula espinhal e dos 
núcleos da base, e projeta conexões eferentes ao ce-
rebelo e à medula espinhal16. No cerebelo, informa-
ções corticais da área de associação são transmitidas, 
formando-se, assim, a via córtico-ponto-cerebelar 
relacionada com o planejamento do movimento.  
A atrofia e a degeneração dos núcleos da base geram 
padrão inibitório exacerbado, fazendo com que o pa-
ciente com DP encontre dificuldade em modular as 
estratégias de equilíbrio16. 

Para que haja manutenção do equilíbrio, faz-se 
necessário que os elementos anatômicos e funcionais 
estejam íntegros. Esses elementos compreendem os 
sistemas vestibular, proprioceptivo e oculomotor, os 
centros nervosos e o aparelho locomotor, cujas infor-
mações são processadas pelo SNC e retornam pelas vias 
eferentes para manter o controle do equilíbrio corporal 
pela contração dos músculos antigravitacionários7.

A maior parte dos pacientes com DP apresenta 
inadequada interação dos sistemas responsáveis pelo 

equilíbrio corporal. Em consequência dessa alteração, 
esses pacientes tendem a deslocar seu centro de gra-
vidade para frente, sendo incapazes de realizar movi-
mentos compensatórios para readquirir equilíbrio e, 
assim, sofrem quedas facilmente7,15. Sanchez et al.17 
relatam que os distúrbios posturais manifestam-se em 
virtude da perda de reflexos posturais, da alteração 
da propriocepção muscular e articular e da inabili-
dade de se manter a geração de estímulos normais, o 
que leva à incapacidade da manutenção das respostas 
musculares corretas17.

Os pacientes tendem a responder à instabilidade 
com padrão anormal de coativação, resultando em 
um corpo rígido e inabilidade para utilizar as siner-
gias posturais normais para recuperar o equilíbrio. 
Também demonstram dificuldades para regular ajus-
tes antecipatórios preconcebidos dos músculos postu-
rais durante os movimentos voluntários5. 

As reações posturais se tornam cada vez mais com-
prometidas à medida que a doença progride. Os fa-
tores contribuintes incluem rigidez, diminuição da 
produção de torque muscular, perda da amplitude de 
movimento disponível, particularmente nos movi-
mentos do tronco, e fraqueza5. Na posição ortostáti-
ca, há ligeira flexão em todas as articulações, levando 
à postura simiesca, com joelhos e quadris um pouco 
flexionados, ombros arqueados e a cabeça projetada 
para frente. Na posição sentada, o paciente tende a 
afundar na cadeira, deslizando para os lados e com a 
cabeça pendendo para frente18.

Os músculos extensores do tronco demonstram 
maior fraqueza que os músculos flexores, o que con-
tribui para a postura fletida, curvada, com aumento 
de flexão de pescoço, tronco, quadris e joelhos. Isso 
resulta em uma mudança significativa na posição do 
centro de alinhamento, que é deslocado anteriormen-
te, colocando o indivíduo nos limites anteriores de 
estabilidade5. 

Os pacientes com DP também demonstram ina-
bilidade para adaptar estratégias de movimento às 
condições sensoriais que se modificam, caracteri-
zando problema de adaptação sensório-motora5.  
O encurtamento anterior gradual da coluna dorsal, a 
manutenção de semiflexão dos membros superiores e 
as perturbações dos reflexos posturais provocam difi-
culdades para a recuperação do equilíbrio quando o 
paciente se desloca19.

O padrão da marcha do paciente com DP é ca-
racterizado por pobreza de movimentos e diminuição 
da velocidade. Os movimentos de quadril, joelho e 
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tornozelo são reduzidos, com falta generalizada de 
extensão nas três articulações. Os movimentos de 
tronco e pelve são também reduzidos, resultando em 
diminuição no comprimento da passada e no balan-
ço recíproco dos braços. Os pacientes caminham de 
maneira característica, com comprometimento do 
balanceio dos membros superiores, redução do com-
primento e altura dos passos; são comuns, ainda, assi-
metrias da marcha1,5. 

O posicionamento encurvado e a anteriorização 
da cabeça que desloca o centro de gravidade para 
frente podem contribuir para o desenvolvimento de 
marcha festinada, caracterizada por aumento progres-
sivo na velocidade com encurtamento da passada1,5,9. 
Portanto, o paciente dá vários passos curtos, fazendo 
com que haja necessidade emergente de estar sempre 
mais à frente do que ele consegue de fato. Essa desor-
dem pode eventualmente evoluir para correr ou tro-
tar, contribuindo para a instabilidade na marcha1,5,9.

Com a progressão da doença, os ajustes axial e pos-
tural tornam-se diminuídos, a coordenação motora 
fica comprometida, fazendo com que o parkinsoniano 
diminua suas atividades funcionais, desencadeando 
deteriorização na condição física, caracterizada pela 
pobreza de movimentos com diminuição de sua am-
plitude, perda de força, resistência muscular e equilí-
brio, diminuindo assim a capacidade funcional11,18. 

Para Cram20, um programa terapêutico persona-
lizado para o portador de Parkinson pode ajudar no 
controle dos problemas posturais, evitar deformida-
des e minimizar os distúrbios de marcha. Entre os 
diversos métodos terapêuticos, atualmente, o Pilates 
surge como forma de proporcionar força, flexibili-
dade, controle postural, consciência e percepção do 
movimento, respeitando a singularidade e os limites 
de cada paciente com programa de exercícios indivi-
dualizado, podendo ser conduzido em pequenos gru-
pos ou de modo individual21,22.

Desenvolvido pelo alemão Joseph Hubertus Pila-
tes (1880-1967), o método consiste em uma série de 
exercícios físicos, os quais são realizados em solo, com 
acessórios ou nos aparelhos elaborados por ele e bus-
cam a harmonia entre o corpo e a mente, isto é, trei-
namento físico e mental, que melhora a consciência 
corporal por trabalhar o corpo como um todo23,24.

Os exercícios são realizados em diferentes posições 
(supino, prono, decúbito lateral, quadrúpede, sen-
tada, ajoelhada, em pé), evitando sempre o impacto 
ou a pressão sobre os músculos, articulações e demais 
tecidos, por meio do equilíbrio entre a contração 

muscular concêntrica e excêntrica. As sessões são su-
pervisionadas integralmente por instrutores devida-
mente qualificados23. Com propósitos terapêuticos, o 
método tem sido utilizado nos casos de reeducação 
neuromuscular, atividade funcional e estabilização 
lombopélvica22,24-26. 

O método Pilates é fundamentado em preceitos 
anatômicos, fisiológicos e biomecânicos. Possui seis 
princípios básicos que devem ser respeitados para sua 
correta aplicação, que são a respiração, a concentra-
ção, o controle, o centro de força, a precisão e o mo-
vimento fluido13,23-25,27. 

O controle da respiração possibilita a organização 
do tronco por meio do recrutamento dos músculos 
estabilizadores da coluna vertebral e da cintura pélvi-
ca, favorecendo o relaxamento dos músculos inspira-
tórios acessórios. Os objetivos são diminuir o ritmo 
da respiração, aumentar sua profundidade e unir res-
piração ao movimento, trazendo consciência e preci-
são para o movimento13,27,28. 

De acordo com Williams e Jansen29, Joseph Pila-
tes valorizava a limpeza da mente antes da atividade 
física e acreditava que os estados emocional e psico-
lógico não podiam ficar isolados do físico. A total 
concentração da mente em relação ao movimento 
executado otimiza a percepção consciente da posição 
e dos movimentos das diferentes partes do corpo – 
consciência cinestésica –, favorecendo o controle do 
movimento13,21,23,24,28,30-32. 

Este controle pode ser definido como o enten-
dimento da atividade motora de agonistas primá-
rios em uma ação específica e caracteriza-se pela 
atividade consciente dos músculos envolvidos no 
movimento13,21,23,24,28,30-32. Joseph Pilates denominou 
isso de contrologia, a completa coordenação do cor-
po, mente e espírito; definida como a correta aplicação 
dos princípios das forças que atuam no corpo, com o 
completo conhecimento dos mecanismos funcionais 
e o total entendimento dos princípios de equilíbrio e 
gravidade aplicados em cada movimento, no estado 
ativo, em repouso e dormindo13,33-35. 

Segundo Pilates e Miller36, por meio da controlo-
gia, primeiro se adquire controle total de seu próprio 
corpo e, depois, pelas repetições apropriadas dos exer-
cícios, gradual e progressivamente, se adquire ritmo 
natural e a coordenação, associados com todas as ati-
vidades de seu subconsciente33. 

O centro de força constitui o pilar fundamental do 
método, uma vez que é composto pelos músculos que 
estabilizam a coluna vertebral e os órgãos internos e se 
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estende desde a base das costelas até a região inferior 
da pelve. O controle do centro de força proporciona a 
estabilização do tronco, o alinhamento biomecânico 
com menor gasto energético, promove a manutenção 
da boa postura, facilita movimentos equilibrados e 
afina o controle motor das extremidades13,23,28,32,37. 

A precisão na execução do movimento é emprega-
da para melhorar a qualidade do movimento, a qual é 
fundamental para o treinamento do alinhamento pos-
tural e também para combater padrões de movimento 
indesejados e diminuir o risco de lesões13,23,28,31,34. 

Todos os princípios supracitados, em conjunto, 
conduzem ao princípio da fluidez ou integração de 
movimento que pode ser entendido como movimen-
to coordenado com dinâmica específica. O ritmo é a 
maneira harmoniosa de combinar e encadear as se-
quências de movimentos que são contínuos e leves e 
absorvem de maneira suave o impacto13,23,31. 

Conforme Williams e Jansen29, há outro aspecto 
muito importante da fluidez. Os movimentos que 
fluem mantêm as articulações saudáveis e flexíveis, 
além de promoverem o equilíbrio muscular. Os mo-
vimentos disfuncionais precisam de exercício para re-
adquirir fluidez e coordenação.

O repertório de exercícios do método visa à ree-
ducação da postura e do movimento; ao controle da 
respiração; à integração das extremidades superiores e 
inferiores com o tronco; à flexibilidade muscular; ao 
equilíbrio entre agonistas e antagonistas; ao fortaleci-
mento abdominal; à estabilização de coluna, pelve e 
ombros; à normalização do tônus; e ao controle volun-
tário e consciente do movimento por meio de estímu-
los proprioceptivos e reeducação funcional13,21,24,25,27.

Os equipamentos e acessórios utilizados podem 
fornecer o ajuste do comprimento das alavancas, a 
variação da base de suporte e a assistência até a resis-
tência ao movimento. Permitem simular movimentos 
funcionais, facilitam ou desafiam o trabalho dinâ-
mico em uma postura correta, com o propósito de 
trabalhar o equilíbrio e a propriocepção (sensação e 
percepção da posição e movimentos do corpo)22,27. 

Os exercícios têm como base o deslocamento 
consciente. A memória declarativa, ou consciente, é 
processada em regiões do cérebro que não são atin-
gidas pela DP, como o córtex, que é responsável, en-
tre outras coisas, pelo aprendizado verbal. Portanto, 
confirma-se, também, a importância de incluir a lin-
guagem verbal no tratamento da DP. Desse modo, o 
tratamento induz o portador de DP a sair da forma 
automática de execução de movimentos para a forma 

consciente de fazê-los, por meio da utilização de dicas 
verbais e associação a imagens, dificultando a ocor-
rência do freezing27.

Durante a realização dos exercícios, o portador da 
DP precisa estar atento para a sensação e a percepção 
do estímulo recebido, seja ele verbal ou tátil, conferin-
do ao SNC a assimilação de estímulo externo que ele 
interpreta e, finalmente, comanda a execução do mo-
vimento exigido com a maior precisão possível27,33. 

A instrução verbal dirige a atenção do indivíduo 
para certos aspectos do desempenho da habilidade.  
De acordo com Magill38, as dicas verbais são frases 
curtas e concisas que servem para auxiliar o direciona-
mento da atenção para a informação reguladora rele-
vante no desempenho da habilidade e podem orientar 
a sequên cia de vários movimentos que se está apren-
dendo36. Conforme Goulart39, isso implica treinar o 
indivíduo para lembrar mentalmente a sequência de 
movimento antes de realizá-lo, concentrar a atenção 
em cada etapa do movimento durante sua execução, 
dividir a atividade motora em partes e manter sequên-
cias curtas de movimento, responder à instrução ver-
bal e evitar movimentos simultâneos.

Segundo Siler40 e Panelli e De Marco33, a mentaliza-
ção de imagens cria estrutura física de referência para o 
corpo seguir. Ao invocar imagens mentais, desencadeia-
se o sistema inato de sinalização do corpo. As imagens 
são orientadas pelo cérebro e provocam reação muscu-
lar instintiva em busca da melhor performance. A pró-
pria criatividade habilita o controle das ações do corpo.  
Os exercícios, executados dessa forma, trazem con-
tínua estimulação cognitiva para o paciente. Como 
na DP os sintomas e as manifestações incapacitantes 
são geralmente de instalação lenta, porém progressi-
va, os estímulos cognitivos são de suma importância, 
na medida em que possibilitam constante ativação da 
memória relacionada ao movimento27. 

Consoante Goulart39, a utilização das estratégias 
de atenção é valiosa para a maioria dos pacientes que, 
após treinamento, podem passar a melhor executar 
atividades funcionais que eram muito limitadas, mi-
nimizar os episódios de bloqueio motor ou aprender 
como enfrentá-los e tornar-se mais independentes, 
individual e socialmente.

Os exercícios de alongamento e força, que envol-
vem contrações isotônicas (concêntricas e excêntri-
cas) e isométricas, utilizados no método de Pilates, 
são feitos de maneira ampla e lenta, enfatizando a 
qualidade do movimento, trabalhando a musculatura 
de maneira sincrônica, sendo, por esse motivo, ideais 
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tivo de grande magnitude, isto é, o indivíduo passa a 
conhecer mais seu próprio corpo, buscando a harmo-
nia de suas estruturas e promovendo melhor utilização 
destas. Assim, o método Pilates é capaz de promover 
o fortalecimento global, melhorar a flexibilidade e o 
controle corporal, de modo simultâneo36,41.

Estudos têm demonstrado vários benefícios do 
método Pilates (Tabela 1). Entre eles, pode-se desta-
car: a melhora da cifose torácica em idosos42, a me-
lhora da função geral43, a promoção de estabilização 
dinâmica44, a redução da dor lombar43,45, a eficácia na 
reeducação do movimento45, a melhora da densidade 
óssea46, o ganho na habilidade da contração correta 
do transverso abdominal, no controle pélvico e na 
mobilidade de coluna47,48 e a melhora da flexibilidade 
e da consciência corporal22,49. 

Apenas três estudos estão diretamente relaciona-
dos com a DP, sem ensaios clínicos randomizados 
(Tabela 2). No artigo de King e Horak50, é apresen-
tado quadro conceptual de exercícios para manter e 
melhorar a mobilidade dos parkinsonianos, incor-
porando movimentos e princípios de vários méto-
dos. Segundo os autores, o método Pilates melhora o 
controle do tronco e as transferências e ações sequen-
ciais. Conforme Royer e Waldmann8, proporciona o 
potencial de movimento, restaura e mantém a auto-
confiança e o bem-estar. E, na pesquisa aplicada de 
Almeida27, em sua dissertação de mestrado, relata que 
auxilia na recuperação e na reorganização dos movi-
mentos, apresenta melhora da rigidez diafragmática, 
denota maior disposição para movimentar-se, de ma-
neira geral, manifesta melhora nas mudanças de de-
cúbito e estimula a cognição27.

para auxiliar na recuperação e na reorganização dos 
movimentos dos parkinsonianos3,23,24. 

Tais exercícios auxiliam na facilitação de atividades 
cotidianas, como caminhar ou levantar da cama, em 
uma sessão de movimentos que dão origem ao ges-
to pretendido e favorecem o trabalho dos músculos 
estabilizadores, promovendo a eliminação da tensão 
excessiva em determinados grupos musculares, evi-
tando-se, dessa forma, as compensações consequentes 
aos desequilíbrios24. 

Por intermédio dos exercícios respiratórios (inspi-
ração profunda e expiração forçada), um dos princí-
pios básicos do método, é esperado que se observe 
redução da rigidez diafragmática presente na DP, 
melhorando a eficácia respiratória9,27. Movimentos de 
costelas que quase são imperceptíveis podem se tor-
nar mais visíveis no decorrer do trabalho27, caracteri-
zando melhora na mobilidade da caixa torácica.

De acordo com Royer e Waldmann8, o repertório-
chave do programa do método Pilates para pacientes 
com DP deve incluir: exercícios de mobilidade de 
coluna, especialmente por extensão, flexão anterior, 
lateral e rotação; ritmo escápulo-umeral integrando 
a mobilidade de coluna; mobilidade de quadril, espe-
cialmente por extensão, rotação, adução e abdução, 
integrando, em seguida, com a marcha; e exercícios 
que desafiem o equilíbrio e a coordenação e que si-
mulem atividades funcionais8.

Joseph Pilates pregava que a concentração e a pre-
cisão com as quais os exercícios devem ser realizados 
exigem do praticante total controle e percepção de 
seu corpo, o que funciona como estímulo propriocep-

tabela 1. estudos e benefícios do método Pilates

Primeiro autor ano tipo de publicação Benefícios do método Pilates

Kuo et al.42 2009 Artigo de revista Melhora da cifose torácica em idosos

La Touche et al.43 2008 Artigo de revista, revisão Melhora da função geral e redução na dor no tratamento da  
dor lombar crônica não específica em adultos

Lugo-Larcheveque 
et al.44 

2006 Relatos de caso, artigo de revista Promove estabilização dinâmica da coluna, pelve e quadril,  
por meio dos planos de movimento

Anderson e 
Spector45

2005 Artigo de revista, original Diminuição da dor lombar, método efetivo para  
reeducação do movimento

Betz et al.46 2005 Relato de caso, artigo de revista Melhora da densidade óssea

Herrington e 
Davies47

2005 Artigo de revista Ganho na habilidade da contração correta do transverso  
abdominal e no controle pélvico

Carr e Day48 2004 Artigo de revista Ganho de mobilidade da coluna

Sega et al.49 2004 Artigo de revista, estudo observacional Melhora da flexibilidade

Lange et al.22 2000 Artigo de revista, original Melhora da consciência corporal
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tabela 2. estudos e benefícios do método Pilates para os parkinsonianos

Primeiro autor ano tipo de publicação Benefícios do método Pilates 

King e Horak50 2009 Artigo de revista, revisão Melhora do controle do tronco e da mobilidade,  
transferências e ações sequenciais

Royer e 
Waldmann8

2007 Artigo de revista, original Proporciona potencial de movimento, restaura e  
mantém autoconfiança e bem-estar

Almeida27 2005 Dissertação de mestrado, 
pesquisa aplicada

Auxilia na recuperação e reorganização dos movimentos, melhora da rigidez 
diafragmática, maior disposição para movimentar-se de maneira geral,  

melhora nas mudanças de decúbito e estimula a cognição

Os benefícios adquiridos com o método Pilates 
são importantes, na medida em que conservam a ati-
vidade muscular e a flexibilidade, tornando os parkin-
sonianos capazes de realizar suas atividades funcionais 
com maior facilidade e por maior tempo possível32. 
Além de sua ação sobre a motricidade, existem tam-
bém os benefícios psicológicos e cognitivos, incenti-
vando atitudes e posturas positivas diante da vida. 

conclUSÃo

A DP é patologia única, de caráter crônico-degenerativa, 
que acarreta aos seus portadores transtornos de movi-
mento, coordenação e força muscular, além de sintomas 
não motores, como distúrbios cognitivos, alterações 
emocionais e sociais. Assim, o essencial do tratamento 
é possibilitar a garantia de independência e autonomia 
para os parkisonianos, o maior tempo possível.

De maneira geral pode-se dizer que o método Pila-
tes evita o agravamento de uma série de sintomas que 
dificultam a vida do parkinsoniano e pode ser gran-
de aliado ao bem-estar do corpo e da mente humana 
para manter a independência funcional do indivíduo, 
bem como sua reintegração à sociedade. Pesquisas são 
necessárias, no entanto, com o propósito de funda-
mentar e comprovar os potenciais benefícios do mé-
todo Pilates na DP. 
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