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RESUMO

A marcha ataxia é resultado da combinação do comprometimento das vias cerebelares e da sensibilidade profunda. O indivíduo tenta ampliar a 
base de sustentação, apresentando instabilidade, passos irregulares e um desvio lateral, tendendo a cair para o mesmo lado da lesão, além da 
redução na velocidade do passo e tremor na amplitude de movimento. Objetivo: Descrever as principais lesões que causam a marcha ataxia, além 
de identificar o principal tratamento utilizado. Método: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada no período de fevereiro à abril 
de 2018, em artigos científicos publicados nos anos de 2008 à 2018, a partir de pesquisas realizadas nos sites de busca da internet, através das 
palavras-chaves: Marcha ataxia, lesões neurológicas e ataxia cerebelar. Pesquisaram-se ainda no acervo das bibliotecas física e virtual do Centro 
Universitário Estácio do Ceará. Resultados: O cerebelo possui uma função fundamental na elaboração dos movimentos, especialmente na 
realização da marcha. O controle do movimento, a força executada, o tônus muscular e a estabilidade postural, dependem da integridade do 
cerebelo em sintonia com os circuitos fisiológicos corticais e espinhais. Em lesões unilaterais do cerebelo, geralmente ocorre um desvio para o 
lado afetado durante a marcha. Como o equilíbrio altera-se bastante é preciso manter a base alargada para sustentação. O Tratamento com 
fisioterapeuta busca neutraliza os ajustes posturais e de movimento feitos pelo paciente, para incentivar a estabilidade postural e o desvio 
dinâmico de peso, aumentando consequentemente a coordenação dos movimentos. Considerações finais: A ataxia é uma condição progressiva 
que ataca o sistema nervoso e pode levar a sintomas como falta de coordenação, dificuldades ao andar e uma tendência a tropeçar. Nesse 
sentido, cabe ao enfermeiro elaborar e programar estratégias que melhorem o quadro clínico da doença, além de orientar ao paciente a procura 
de especialistas adequados para sua patologia.
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