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Introdução e objetivos: 

A DMJ é uma ataxia cerebelar autossômica dominante, hereditária, que acomete a 
funcionalidade dos sujeitos e afeta a qualidade de vida. Portanto, o objetivo desse 
trabalho foi investigar, a partir da percepção dos sujeitos com DMJ, qual é o resultado 
do tratamento fisioterapêutico quanto à qualidade de vida.  

Métodos: 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa. A amostra foi composta por nove sujeitos com 
mais de 25 anos, indicados pela Associação dos Amigos, Parente e Portadores de 
Ataxias Dominantes de Porto Alegre. Seguiu-se o critério de saturação, que propõe 
finalizar as entrevistas quando se consiga o entendimento da homogeneidade, das 
diversidades e das intensidades das informações. Os participantes deveriam estar 
realizando ou já ter realizado fisioterapia e ter a fala e o cognitivo preservado. O 
instrumento utilizado foi uma entrevista estruturada. Elas foram analisadas pela técnica 
de análise de conteúdo. Comitê de Ética e Pesquisa: 624913.1.0000.5347 (CAAE) pela 
UFRGS.  

Resultado: 
Os sintomas e limitações mais encontrados foram relacionados ao desequilíbrio, à 
diminuição de força, à visão dupla, dificuldade na fala e engasgos, a dificuldade de 
deambular, as quedas e dificuldade de continuar trabalhando. Os sujeitos entrevistados 
relataram que a fisioterapia ajuda a manutenção da qualidade de vida, aproxima outras 
pessoas com a mesma doença em ambiente terapêutico alegre, ensina, melhora e 
adapta seus domicílios e suas vidas, para continuar realizando as atividades diárias. 
Apenas um dos sujeitos relatou que tem uma qualidade de vida ruim.  

Discussão e conclusão: 
É importante que sujeitos realizem o tratamento fisioterapêutico, pois suas tarefas ficam 
funcionais, aumentam a força muscular e estabilidade postural; melhoram a 
propriocepção, melhoram as reações de endireitamento e a marcha. Uma abordagem 
neurofuncional oferece uma maior independência ao paciente, mantendo ou melhorando 
sua capacidade na marcha, no equilíbrio e aumento da força muscular, com melhora da 
qualidade de vida. Sendo assim, a fisioterapia foi vinculada ao ganho de força, equilíbrio 
na marcha, e também foi relacionada à realização das atividades de vida diárias. Fez-se 
relação da fisioterapia com a qualidade de vida como fator importante, pois mantém 
convívio social e melhora as habilidades funcionais.  
 
 
 
  


