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Introducao: Na ataxia ocorre à perda de coordenação, assim pode fazer parte do quadro clinico de numerosas doenças do sistema
nervoso. Sabe-se que o equilíbrio corporal depende da integridade de todos os sistemas. Sendo o tratamento voltado ao treino funcional
(tarefa).

Objetivos: Analisar a influência do uso de um dispositivo de barreira visual associado a um protocolo de tratamento cinesioterapêutico,
baseado na Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), na melhoria do equilíbrio dinâmico de indivíduos com ataxia cerebelar

Método: Trata-se de um estudo piloto baseado em avaliações e reavaliações utilizando da Escala de Avaliação e Classificação de Ataxia
(SARA), Escala de Equilíbrio de Berg e Avaliação Funcional da Marcha. A amostra foi constituída por três indivíduos com marcha
atáxica independente da patologia, e foram submetidos a um protocolo de tratamento fisioterápico baseado FNP, com duração de 45
minutos. Os resultados obtidos nas duas avaliações serão comparados de forma qualitativa levando-se em conta as médias e os desvios-
padrão dos indivíduos testados.

Resultados: Participaram desta etapa do estudo três indivíduos com idade entre 49 e 60 anos, do sexo masculino, onde apresentam uma
dessas doenças de base como Siringomielia, Doença Encéfalo Vascular Cerebelar e Atrofia Olivopontocerebelar. Os resultados foram
satisfatórios tendo uma melhora na Escala de Equilíbrio de Berg de 28 ±5,29 inicial para 41 ±3,4 final, na Escala de Avaliação e
Classificação de Ataxia (SARA) de 26,8 ±7,28 inicial para 13 ±3,77 final e na Avaliação da Marcha Funcional de 24,6 ±23,69 inicial
para 19,3 ±18,77 no final.

Conclusão: Os valores das escalas utilizadas nos mostram que em pouco tempo de tratamento os pacientes envolvidos nesta pesquisa
obtiveram melhoras relacionadas ao equilíbrio, controle postural e melhora na marcha. O estudo obteve resultados satisfatórios, porém
sugerem-se estudos com maior número de indivíduos e por um tempo prolongado de tratamento."
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