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RESUMO

Ataxia é um transtorno neurológico que acomete o indivíduo que possui lesão cerebelar, podendo desencadear incoordenação de marcha e 
membros. Exercícios de equilíbrio dinâmico podem ter grande efeito sobre a funcionalidade e mobilidade do indivíduo com ataxia cerebelar (AC). 
Diante disto o objetivo deste trabalho foi aplicar e analisar um protocolo que visa a melhora da qualidade de vida de um indivíduo portador de 
AC, através de exercícios de fortalecimento de membros inferiores e equilíbrio dinâmico. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em 
seres humanos da Estácio de Sá do Rio de Janeiro – UNESA/ RJ sobre o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n° 
82061917.6.0000.5284. A amostra foi composta por um sujeito do sexo masculino, ativo, com 31 anos de idade, que apresenta diagnóstico de AC 
desde os 24 anos. Foi executado os questionários International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) para 
averiguar o estado antes, durante e após a aplicação do programa de exercícios de equilíbrio de Otago com duração de 17 semanas. Para a 
realização dos testes e obtenção dos resultados, foram executadas três avaliações com o questionário ICARS, sendo aplicado antes, durante e 
após a intervenção do treinamento, com intervalo entre as avaliações de 60 dias. A escala de Berg foi aplicada duas vezes, seguindo a ordem da 
aplicação do questionário ICARS, sendo realizado a EEB, durante e após a intervenção. Para a intervenção foi executado o protocolo de exercícios 
do programa de Otago, que se baseia em 30 minutos de fortificação de membros inferiores e equilíbrio, 3 vezes por semana completando o 
programa com uma caminhada de 30 minutos (KISNER e COLBY, 2016), realizado na academia do Clube da cidade de Carlópolis/PR de outubro de 
2017 a fevereiro de 2018. Foi constatada uma melhora do equilíbrio e funcionalidade do indivíduo através do teste ICARS nos itens: capacidade 
de andar, velocidade de marcha, propagação dos pés da posição natural sem apoio, oscilação do corpo com os pés juntos, teste do joelho tíbia, 
teste do dedo no nariz e disartria. Houve na EEB através dos itens: Em pé apoiado em um dos pés, colocar os pés alternadamente sobre o banco e 
girando em 360 graus. Desta forma, conclui-se que o treinamento de 17 semanas de exercícios de fortalecimento de membros inferiores e 
equilíbrio dinâmico causou melhoras significativas na qualidade de vida e na estabilidade do sujeito portador de AC.
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