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Introducao: Dentre as ataxias espinocerebelares (AEC), a tipo 7 afeta a função visual, gerando maior impacto no equilibrio corporal e
sobrecarregando o sistema vestibular e proprioceptivo. O uso de peso em membros inferiores pode trazer benefícios, pois altera a
programação motora e melhora o feddback proprioceptivo do movimento.

Objetivos: Avaliar o efeito da adição de peso em membros inferiores no equilibrio e habilidades funcionais em um individuo com AEC
tipo 7.

Método: Após aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE 831649918.2.0000.5495), voluntária, 34 anos, com diagnóstico genético
de AEC tipo 7, apresentando desequilíbrio postural, ataxia da marcha, disartria, vertigem e disfagia. Somado a esses sinais, apresentava
degeneração da retina (degeneração macular progressiva), com perda visual parcial. Com a limitação visual, foi iniciada uma abordagem
fisioterapêutica com adição de peso nos membros inferiores utilizando uma tornozeleira fechada a velcro com peso de 1 kg em cada
membro inferior, durante 20 sessões de tratamento, com duração de 30 minutos cada. Para avaliação, foram aplicados os instrumentos
International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA), Equiscale e análise
estabilométrica para análise do controle postural utilizando plataforma de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Para os
resultados, foi utilizada analise descritiva e comparativa.

Resultados: Os resultados evidenciaram diferença nos scores ICARS (25%) e SARA (28%), melhora na Equiscale e melhor controle
postural observado através de uma menor área total de deslocamento (COP), menor deslocamento corporal AP e maior simetria no
deslocamento LL, na análise de porcentagem comparativa em todas as variáveis estabilomêtricas analisadas após a adição de peso
durante a execução das atividades de equilibrio e marcha executados.

Conclusão: A adição de peso nos membros inferiores melhorou o equilibrio estático, antecipatório, reativo e o desempenho nas
habilidades funcionais. A inserção de peso adicional foi uma alternativa eficaz para treinamento em paciente com déficit visual, pois
aumentou a percepção corporal e promoveu aumento do feedback durante a execução dos movimentos."
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