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Introdução e objetivos: A doença de Unverricht-Lundborg é um distúrbio
recessivo autossômico caracterizado por estímulos mioclônicos, ataques
epilépticos e ataxias cerebelares. As manifestações são geralmente sensíveis
a estímulos exógenos e o declínio cognitivo é leve ou ausente, com mínimas
evidências da atuação fisioterapêutica nesses pacientes. O objetivo do
estudo foi demonstrar os resultados da aplicação de um protocolo de
avaliação e intervenção fisioterapêuticas em um paciente com doença de
Unverricht-Lundborg.

Métodos: "Paciente sexo feminino, 17 anos de idade, queixa principal de
""não conseguir andar só"". Tremores iniciais aos 12 anos, sem doenças
prévias, sedentária. EEG anormal. Ao exame físico: tremores difusos,
ataxias, mioclonias e disartrias, ADM preservada, ausência de espasticidade,
déficit de equilíbrios estático e dinâmico. À avaliação neurofuncional inicial:
Escala de Barthel (79), teste de apoio unipodal (-); TUG (-); Romberg (+);
MRC (60); testes de transferências, de ortostatismo, de coordenação e de
deambulação parcialmente prejudicados. Metas como levantar sozinha e
melhorar o equilíbrio foram propostos. O protocolo durou três meses, duas
vezes por semana, totalizando 17 sessões."

Resultado: O protocolo de intervenção, realizado nos últimos meses de
2014, consistiu em: treino de ponte, de sentar-levantar (com e sem auxílio
anteroposterior), de equilíbrio em superfícies estável e instável, com e sem
privação da aferência visual, com trampolim em todos as direções, treino
unipodal com e sem olhos fechados, marcha com olhos abertos e fechados,
PNF com e sem resistência, treino de coordenação motora. Resultados
positivos foram observados no equilíbrio, nas transferências, nas atividades
de vida diária e na execução da marcha. A coordenação motora, o teste de
apoio unipodal e a mobilidade obtiveram pequenas melhoras.

Discussão e conclusão: Alguns dos objetivos propostos foram alcançados,
e mesmo aqueles que não obtiveram resultados satisfatórios serviram como
parâmetros para acompanhar o quadro funcional da paciente. O protocolo
de intervenção precisou ser interrompido devido à necessidade de retorno à



revisão. A ausência de evidências torna a conduta fisioterapêutica limitada,
mas esperam-se novos estudos, com outros métodos, demonstrando
resultados que possam comprovar a interferência positiva da fisioterapia
nesses pacientes.
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