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Introdução e objetivos: A Doença de Machado-Joseph (DMJ) é uma
neuropatologia hereditária resultante de uma expansão no número de
repetições do trinucleotídeo CAG, essa mutação tem influência direta no
cerebelo, afetando principalmente o equilíbrio e coordenação motora,
provocando a maior parte dos sintomas da doença. O objetivo deste estudo
foi propor e verificar a influência de um protocolo fisioterapêutico no
equilíbrio e coordenação motora na DMJ.

Métodos: Estudo de caso de um paciente do sexo masculino, apresentando
diagnóstico de ataxia espinocerebelar autossômica dominante, tipo III - DMJ,
confirmada por análise molecular. Foram utilizados para avaliação testes de
coordenação motora: índex-índex, índex-nariz e calcanhar-joelho, Timed Up
and Go (TUG), teste de Romberg e Escala de Equilíbrio Funcional de Berg
(EEB). Foram realizados 21 atendimentos fisioterapêuticos, durante 7
semanas, com duração de 60 minutos cada, através de um protocolo
constituído de treino de marcha associado a movimentos oculares, pistas
visuais, pistas auditivas e treino proprioceptivo. O paciente foi reavaliado ao
término de 7 semanas com os mesmo testes da avaliação

Resultado: Ao comparar a avaliação inicial com a reavaliação pode-se
observar uma melhor velocidade e destreza para a realização de todos os
testes de coordenação motora. No TUG, houve diminuição no tempo de
execução da tarefa na reavaliação, passando de um alto risco para um risco
moderado de quedas. No teste de Romberg, apresentou melhora na
manutenção do equilíbrio estático, duplicando o tempo de permanência na
posição ortostática. Os resultados na EEB demonstraram uma melhora no
equilíbrio estático e dinâmico, passando de um escore de 18 pontos para 32
pontos na reavaliação.

Discussão e conclusão: Foi possível observar melhora no equilíbrio
estático e dinâmico, na coordenação motora, os quais podem ter otimizado a
mobilidade funcional e diminuído o risco de quedas do paciente.



Demonstrando assim a importância de intervenções e estudos que
minimizem os sinais e sintomas da DMJ.
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