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PALAVRA DA PRESIDENTE DO PROJETO A-T/BRASIL

Preenchendo uma imensa lacuna bibliográfica a respeito da importância das Reabilitações nas 
Ataxias, este livro vai além de um relato das técnicas desenvolvidas, ao longo de anos de trabalho e 
pesquisa.

Revela também a sensibilidade, tão necessária, de quem observou e tratou dos seus pacientes, 
para além das dificuldades físicas, considerando e criando possibilidades de tratamento eficientes e 
prazerosas para aqueles que assim permanecem por longos períodos. 

Não resta dúvida dos benefícios da reabilitação para os portadores de ataxia e, embora muitas 
vezes não altere o curso de uma doença, está comprovada a melhora da qualidade de vida.

Desta forma, a presente obra salienta a importância do conhecimento técnico, da criatividade e 
da delicadeza para tratar de situações tão difíceis para um indivíduo e para seus familiares.

Este livro, o qual tenho a honra de prefaciar, é, certamente, fonte de informações sobre os tra-
tamentos e os seus resultados, tanto para os profissionais como para os familiares, engajados em 
melhorar a qualidade de vida dos portadores de ataxia. 

Maria Angélica Lodovici 
<www.projetoatbrasil.org.br>





PREFÁCIO

Fui convidada pela fisioterapeuta Marise Zonta para prefaciar o livro presente. Eu me lembro de 
quando a Marise me escreveu pela primeira vez e me disse que queria uns exercícios diferentes para 
motivar um paciente seu com AT (ataxia telangiectasia, um tipo recessivo de ataxia hereditária que 
tem alguns sintomas que a tornam mais complexa que as demais). As ataxias recessivas geralmente 
são assim, justamente por atacar, ao mesmo tempo, outros sistemas.

Esse foi um dos trabalhos mais complexos e completos que já passaram pelas nossas mãos nes-
ses anos de Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas (Abahe), a qual idealizamos e 
montamos, com a finalidade de ajudar as pessoas com e sem ataxia.

Peço licença para fazer deste espaço um lugar útil, para tornar públicos dados importantes. 
Constam aqui o nome e os e-mails da presidente da associação Projeto A-T (associação só para 
esse tipo de ataxia, a ataxia telangiectasia – AT), Angélica (angelicalodovici@terra.com.br), da coor-
denadora de Ataxia de Friedreich (AF) na Abahe, Amália Maranhão (amalia.maranhao@abahe.org.
br) e dos coordenadores da Associação de Ataxias Hereditárias e Adquiridas dominantes, as SCAs: 
Eduardo Lima e eu, Priscila Fonseca, presidente e vice-presidente (eduardo.lima@abahe.org.br e 
priscila.fonseca@abahe.org.br).

Embarque na ideia das ataxias e tenha uma boa leitura!

Priscila Fonseca





APRESENTAÇÃO

Meu nome é Luiz Cláudio Moura Xavier, vou fazer 19 anos agora no fim desse ano. Faço fisioterapia desde 
os sete anos porque, nessa época, foi descoberto que eu tinha ataxia e, por isso, apresentava falta de equi-
líbrio e de coordenação motora. A ataxia dificulta o meu andar. Já caminhei sozinho e hoje ando com ajuda. 

A fisioterapia, apesar de cansativa, é importante, pois fortalece os músculos e corrige a postura.
O livro surgiu com todas as ideias de exercício que íamos tendo durante as sessões de fisioterapia ao 

longo desses anos, e que depois fomos digitando. Com ele pude concretizar o meu objetivo: ajudar, de 
alguma forma, a todos que tenham dificuldade igual ou semelhante à minha.

Curitiba, junho de 2015.  

Os pacientes como o Luiz Cláudio são nosso maior incentivo para aprimorar nossos conhecimen-
tos e buscar formas de auxiliar no seu tratamento. O atendimento de indivíduos com ataxias requer 
a participação de diferentes profissionais da área de saúde. Trabalhar em um Hospital Universitário 
traz muitas oportunidades de conviver e de orientar indivíduos com os mais variados graus e ti-
pos de ataxia. Em 2012, lançamos, com apoio da Direção Clínica, do Ambulatório de Distúrbios do 
Movimento e da Unidade de Atendimento Multiprofissional Diagnóstico e Terapêutico do Hospital de 
Clínicas da UFPR, um primeiro material: “Orientação de Fisioterapia – Manual para o Paciente”1, que 
foi de grande valor na orientação dos pacientes e dos familiares.

O ambulatório de atendimento e de pesquisas em ataxia do HC-UFPR conta com a presença de 
profissionais médicos neurologistas, com experiência na área de ataxias, bem como com a presença 
de profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. Outros pro-
fissionais do HC como neuropsicólogas, enfermeiras, musicoterapeutas e assistentes sociais, além de 
outras especialidades médicas, como oftalmologia, otorrinolaringologia e neuropediatria, têm con-
tribuído, sobremaneira, na avaliação e no tratamento destes pacientes. Na atualidade, pela evolução 
do conhecimento técnico em diferentes áreas, surgiu a necessidade da elaboração de um material 
mais abrangente e completo, na forma de um livro, com a participação dos profissionais envolvidos 
no atendimento de indivíduos com ataxias. Para a elaboração e a publicação deste livro foram fun-
damentais o apoio do Hospital de Clínicas da UFPR, bem como o dos setores já mencionados, que 
incentivam o desenvolvimento de materiais didáticos práticos e com abrangência multiprofissional. 
Desta forma, a comunidade científica pode contribuir de maneira efetiva com a sociedade, o que é, 
na verdade, o papel fundamental da Universidade pública e do Hospital Universitário, que, além da 
Assistência, devem estar focados no ensino e na pesquisa. Os organizadores e autores desta obra es-
peram poder contribuir significativamente para a melhoria do atendimento de indivíduos com ataxia 
em nosso meio.

Organizadores/Autores

1  Disponível no site: <http://www.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/publicacoes>, link Reabilitação.
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CAPÍTULO 1 REABILITAÇÃO NAS ATAXIAS: 
CONCEITOS GERAIS

Lúcia Helena Coutinho dos Santos

A evolução do controle motor nos seres humanos normais ocorre atra-
vés da maturação contínua do desenvolvimento neuroevolutivo, que se 
segue ao nascimento. O desenvolvimento motor está completo quando os 
mecanismos posturais estão localizados, seguidos da capacidade de man-
ter o equilíbrio em diferentes posições e, finalmente, pela coordenação 
muscular (ARMUTLU, 2013).

O tônus postural, o equilíbrio e a coordenação muscular, quando nor-
mais, possibilitam que uma pessoa realize as atividades da vida diária 
(AVDs). Eles permitem o levantar-se ereto contra a gravidade, a adaptação a 
superfícies diferentes e a estabilização proximal. O equilíbrio pode ser defi-
nido como a adaptação postural a mudanças no centro de gravidade, tendo 
para isso a contribuição do tônus postural normal. A coordenação mus-
cular depende do funcionamento de todos os músculos ativos durante o 
movimento voluntário no ritmo, na velocidade e na amplitude apropriados.

Na ataxia observa-se tanto a insuficiência postural como a incoordena-
ção de movimentos (DE SOUZA, 1990). A instabilidade postural resulta em 
controle postural inadequado, que leva a alterações no equilíbrio, sendo 
difícil analisá-las separadamente (ARMUTLU, 2013). Armutlu (2013) enfatiza 
que a incoordenação e a disfunção do equilíbrio sem a presença de fraque-
za muscular seria uma definição mais precisa de ataxia.

Uma série de doenças – já presentes ao nascimento ou que aparecem 
no decorrer da vida, intermitentes, crônicas, progressivas e não progressi-
vas –, que acometem o sistema nervoso, causam problemas no equilíbrio 
e na coordenação. Muitas situações podem causar ataxia (sintoma), como 
o abuso de álcool, o acidente vascular cerebral, a esclerose múltipla, os 
tumores do sistema nervoso central e a paralisia cerebral, entre outras. 
Algumas são hereditárias e progressivas, como as ataxias espinocerebela-
res, a ataxia telangiectasia e outras (capítulo 2)1. A resposta à reabilitação 
depende da fisiopatologia da ataxia (doença), variando de uma resposta 

1  Mais informações podem ser obtidas nos sites: <https://www.ataxia.org/> e 
<https://www.ataxia.org.UK/>.
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parca até uma excelente, sendo fundamental o diagnóstico correto para o 
delineamento do prognóstico e o planejamento de intervenções terapêuti-
cas efetivas para cada tipo específico. Em algumas delas os problemas de 
equilíbrio são mais evidentes, em outras os de coordenação têm destaque. 
No entanto, a observação clínica atenta mostra que a coexistência desses 
problemas não é infrequente. Há pouca resposta a medicações para a me-
lhora da ataxia e evidências de melhora com intervenções específicas de 
habilitação/reabilitação (ARMUTLU; KARABUDAK; NURLU, 2001).

O objetivo da reabilitação na ataxia passa pela avaliação cuidadosa das 
alterações funcionais do paciente e pelo entendimento das vias acometidas 
para estabelecer metas. Partindo disso, é possível fazer um planejamento, 
usualmente em etapas, para melhorar a função através de técnicas de res-
tauração e, quando isso não for possível, por meio de estratégias compen-
satórias com a finalidade de ajudar o sujeito a tornar-se o mais indepen-
dente e participativo socialmente dentro de suas possibilidades. 

A avaliação é fundamental, pois, além de estabelecer o atual nível fun-
cional, define as metas e as estratégias de tratamento. Também possibilita 
a reavaliação periódica com vistas a constatar se a conduta inicial está pro-
duzindo resultados benéficos ou se precisa ser modificada.

É primordial considerar que existe uma escala de prioridades para cada 
indivíduo em avaliação. A entrevista é a grande oportunidade de conhecer 
a realidade emocional e psicossocial do paciente e de sua família e quais as 
expectativas a respeito do tratamento.

A equipe deve ter em mente que a comunicação e o acesso à educação 
e ao mercado de trabalho são prioridades para qualquer ser humano, seja 
ele adulto ou criança. Em seguida estariam a mobilidade e as atividades 
da vida diária (AVDs), considerando as possibilidades de melhorar o nível 
funcional do paciente através da melhora da biomecânica, do manejo do 
equilíbrio, do tônus e da força muscular até a mobilidade assistida. O im-
portante é que o médico e o reabilitador conheçam todas as possibilidades 
para poder adequá-las às necessidades de cada indivíduo e às suas expec-
tativas e resiliência. Numa terceira etapa, a partir do trabalho com mobili-
dade, estaria o condicionamento físico com enfoque no reforço à melhora 
da força e do equilíbrio e da função cardiorrespiratória. A equipe deve co-
nhecer as possibilidades reais e individuais do paciente – considerando o 
tipo e a história natural da ataxia em questão –, bem como os desejos dele 
como sujeito e, a partir disso, intermediar lentamente para que seja possí-
vel uma aproximação desses dois polos, sempre pensando em ajudá-lo a 
conseguir a maior independência e autonomia possíveis, tornando-se um 
sujeito mais completo e feliz. Felicidade, aqui, poderia ser definida como 

as possibilidades de o indivíduo fazer planos, traçar estratégias para rea-
lizá-los, alcançá-los de forma independente e ter autonomia para as suas 
escolhas na vida.

Um indivíduo com ataxia é um sujeito como qualquer outro e não ape-
nas um atáxico. Muitas vezes a opinião da equipe difere dos desejos do 
paciente, mas a função dela é ajudá-lo a conseguir alcançar os sonhos dele, 
que fazem parte da sua verdade emocional e sociocultural. Lentamente, 
após algumas conquistas, ele poderá se dar conta de que pode mais e pas-
sará a investir em novas conquistas. Ao contrário, se a família e o paciente 
têm esperanças maiores que o possível, o time deve atuar dentro das ex-
pectativas exequíveis e vagarosamente deixar com que o paciente perceba 
os seus limites e se dê conta dos seus potenciais e incapacidades, mas nun-
ca desestimulando-o completamente. 

Uma família/um paciente que recebe a notícia nua e crua de que ele vai 
parar de andar (por exemplo, aos 12 anos) terá pouco ou nenhum estímulo 
para investir na reabilitação, um processo lento, que demanda persistência 
e resiliência, mas que poderá melhorar a qualidade de vida. O médico e a 
equipe de reabilitação também devem estar cientes de que os trabalhos 
publicados consideram médias ou medianas, e de que é importante obser-
var a variação e se dar conta de que a doença tem, sem dúvida, um impacto 
imenso e determinante na evolução do paciente, mas o resultado também 
depende do seu desejo pela vida, da aderência ao tratamento, dos recursos 
disponíveis, da persistência, da disponibilidade e de outras características 
muito individuais e irreplicáveis.

Com essa abordagem mais suave as chances de o indivíduo aceitar as 
propostas de reabilitação, que consomem seu tempo e de seu cuidador 
e recursos financeiros, serão maiores e, com certeza, observaremos evo-
luções surpreendentes e às vezes inexplicáveis. Se o seguimento mostrar 
deterioração, a equipe deve ir fornecendo informações atualizadas com 
prudência e verdade, mas nunca consumindo todas as esperanças do indi-
víduo e de seus familiares. Dessa forma, por exemplo, será muito mais fácil 
que o paciente aceite a cadeira de rodas e esteja disposto a continuar in-
vestindo no treino de AVDs e em sua educação, comunicação e vida social. 
O vínculo entre paciente, família e equipe é fundamental para atenuar o 
sofrimento causado pelas perdas funcionais. Embora muitos só valorizem 
a cura como resultado, é fundamental que o time seja experiente e madu-
ro para interiorizar que sua maior missão é aliviar a dor, o sofrimento e o 
desespero frente a diagnósticos com evolução nem sempre favoráveis ou 
desejáveis. 
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A partir do conhecimento mais profundo desse sujeito com ataxia, eu 
sempre me pergunto: Quem tratar? Por que tratar? Como tratar? Quando 
tratar? Qual o impacto do tratamento?

Quem tratar? 
Penso que a resposta à primeira pergunta é TODOS os indivíduos com 

ataxia devem ser reabilitados. Sempre haverá uma abordagem que me-
lhore a qualidade de vida para cada caso. Porém, a escolha das metas e 
estratégias é que devem ser coerentes com o potencial do paciente e seus 
desejos naquele determinado momento. Os avanços científicos e tecnoló-
gicos, como os exames de neuroimagem e genética, permitiram que esses 
diagnósticos sejam feitos mais precocemente, em fases iniciais da doença – 
o que traz benefícios para o início da reabilitação/habilitação mais precoce, 
propiciando melhores resultados. A melhora da comunicação e da intera-
ção social é sempre a porta de entrada para estimular o sujeito a participar 
de projetos mais desafiadores, possibilitando que ele se insira ativamente 
em treinos para melhorar a locomoção e AVDs. É preciso abrir a porta para 
que a equipe de reabilitação possa atuar plenamente, e o desejo do sujeito 
é que faz abri-la – só ele pode descerrar esse caminho. O reabilitador deve 
ter a consciência de que é um sujeito a serviço e não um comandante. Sua 
função primordial é oferecer o máximo de informações sobre o tipo de ata-
xia e sua evolução natural. Normalmente esse é um momento de grande 
sofrimento para o paciente e para a família, e penso que após o grande 
silêncio que essas notícias geram, o médico deve dizer sempre: “Sinto mui-
to”. Ninguém gostaria de ter uma doença grave, qualquer que seja. A partir 
desse momento de integração e empatia, então passará a discorrer sobre 
o que pode ser feito para diminuir o impacto da doença e protelar sua evo-
lução natural, levando em conta quais são as prioridades primárias, as se-
cundárias etc. Enfim, mostrando todas as possibilidades de intervenções. 
Nesse momento não adianta dar uma lista de seis profissionais da reabi-
litação. É fundamental escolher os pontos mais fracos inicialmente, criar 
vínculo com o paciente e sua família, dar tempo para que percebam o be-
nefício e, posteriormente, discutir outras necessidades. Também é funda-
mental adaptar essa prescrição às condições socioeconômicas e culturais. 
Em serviços universitários como o nosso, com equipes multidisciplinares 
disponíveis, o serviço social atua intensamente dando informações sobre 
os direitos ao acesso ao tratamento, educação e trabalho. Usualmente, o 
primeiro encaminhamento é para um fisioterapeuta de solo com experiên-
cia em ataxias, mas pode ser para um terapeuta ocupacional que ajude o 

paciente a dar conta do seu dia a dia, quando o controle dos movimentos 
de membros superiores estiver gerando maior incapacidade que o equilí-
brio. O médico e o reabilitador devem ter uma relação próxima para que 
sejam esclarecidas dúvidas sobre o tipo de ataxia e sua evolução natural. 
A discussão contínua entre os profissionais sobre como o paciente está 
se comportando é que vai gerar novos encaminhamentos, sendo funda-
mentais os referentes à comunicação/alimentação (fonoaudiólogo) e à con-
quista de independência através de um trabalho competente do terapeuta 
ocupacional, que não se restringe ao treino das AVDs, mas também envol-
ve adaptações no ambiente familiar, na escola e no trabalho. Dependendo 
da formação desses profissionais e da experiência clínica, a princípio pode 
não haver necessidade de um terceiro profissional, por exemplo, de um 
pedagogo ou reabilitador visual. Frequentemente, em um momento inicial, 
a família pode necessitar de apoio psicológico. Para o paciente essa de-
manda acaba surgindo, principalmente, com o avançar da doença e a per-
da de independência. O fisioterapeuta, com competência na condução de 
ataxias, é normalmente o reabilitador procurado mais precocemente, que 
vê o paciente algumas vezes na semana e adquire intimidade com ele e a 
família, que também conhece a realidade do sujeito em casa e no trabalho/
escola mais rapidamente. Na minha experiência, é o profissional que faz a 
ponte entre o médico e os demais membros da equipe, inclusive sugerindo 
novas opções terapêuticas e liderando a equipe.

Outra pergunta fundamental é por que tratar? Existem evidências de 
que a recuperação motora após um dano cerebral está associada à plastici-
dade uso-dependente da rede neuronal remanescente (NUDO et al., 1996). 
Porém, não se sabe se esses mecanismos contribuem para a melhora de 
indivíduos com ataxia cerebelar. Miyail et al. (2012) discutem a neurorrea-
bilitação nas doenças cerebelares degenerativas e consideram que as duas 
questões mais importantes são: 1. Eles podem aprender ou reaprender se-
quências motoras necessárias para as AVDs, considerando que o cerebelo 
tem papel crucial no aprendizado motor? e 2. Os ganhos funcionais podem 
ser mantidos por um longo período, considerando a natureza progressiva 
dessas doenças? Alguns estudos têm mostrado que pacientes com lesão ce-
rebelar apresentam um aprendizado motor comprometido. Dayan e Cohen 
(2011) investigaram a relação entre a capacidade para o aprendizado motor 
e os ganhos na reabilitação de pacientes com vários insultos e constataram 
que os pacientes aprendem a tarefa, porém de forma mais lenta que os 
controles, conseguindo chegar à fase de consolidação. Os ganhos no treino 
proposto tiveram correlação significativa com os ganhos nas AVDs, suge-
rindo que a capacidade para o aprendizado motor pode levar a ganhos na 
funcionalidade e participação social. Alguns estudos têm mostrado que o 
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uso da estimulação cerebral não invasiva melhora a cognição de indivíduos 
com ataxia de Friedreich pela modulação dos circuitos cerebrocerebelares 
ou pela forte estimulação no córtex cerebral para compensar a deficiência 
cerebelar (POPE; MIALL, 2014). Embora mais estudos devam ser realizados 
nesse sentido, a prática clínica e a literatura apontam para a boa respos-
ta à reabilitação de indivíduos com ataxia. Também é essencial saber se a 
frequência da prática pode compensar a diminuição da capacidade para o 
aprendizado motor observada nas ataxias degenerativas. 

Como tratar? 
Estudos têm apontado para uma modesta ação da fisioterapia neuroe-

volutiva nas ataxias. No entanto, a dificuldade na mensuração de resulta-
dos e a heterogeneidade das amostras apontam para a necessidade de no-
vos estudos (CASSIDY; KILBRIDE; HOLLAND, 2011). A prática clínica, porém, 
mostra que a abordagem fisioterapêutica adequada melhora os sintomas 
da ataxia e protela a sua evolução natural. A revisão de Cassidy, Kilbride e 
Holland (2011) traz as seguintes recomendações: 1. A prática de atividades 
dinâmicas que desafiam a estabilidade e exploram seus limites, objetivan-
do a redução do peso em membros superiores, mostrando-se como impor-
tantes intervenções para pessoas com disfunção cerebelar e melhorando 
a marcha e o equilíbrio; 2. O fortalecimento e a flexibilidade devem ser 
indicados em conjunto com a orientação anterior; 3. A abordagem com-
pensatória (que inclui órteses e acessórios, retreinamento de movimento, 
redução dos graus de liberdade e otimização do ambiente), valiosa para en-
sinar pessoas na prática de estratégias a serem seguidas diariamente como 
roteiros para o manejo da condição e pode ser particularmente importante 
para aqueles com grave tremor em membros superiores; 4. A documenta-
ção cuidadosa de toda a caracterização e classificação da ataxia, utilizando 
os recursos aceitos atualmente, que poderão ser úteis para investigações 
futuras; e 5. O desenvolvimento e a adoção de instrumentos de mensu-
ração de seguimento para essa população, os quais aumentarão o rigor 
metodológico e a interpretação das pesquisas. 

Nos capítulos seguintes você encontrará várias modalidades de reabi-
litação e atividades alternativas e complementares (dança, musicoterapia, 
equoterapia, esportes etc.). Alguns capítulos são voltados ao paciente e sua 
família e outros possuem informações para os reabilitadores. É fundamen-
tal que antes de tomar a decisão por qualquer prática você tenha uma con-
versa com seu médico, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para saber 

se ela é indicada no seu caso específico, e se é segura e eficaz. O indivíduo 
com ataxia e sua família precisam de tempo para a vida – escola, trabalho 
e lazer – e não devem ficar restritos a atividades de reabilitação, muitas 
vezes inadequadas e sem comprovação científica. Será uma nova vida, com 
adaptações às incapacidades que surgirão aos poucos, mas é fundamental 
ter consciência de que a vida continua e lutar para que ela não fique restrita 
à doença. Por outro lado, os profissionais que utilizam diferentes técnicas 
deveriam agir para o benefício do paciente e, em caso de dúvida, não de-
veriam testar a sua técnica apenas pelo fato de que seria o que eles teriam 
a oferecer, mas sim discutir com a equipe que já o atende. Essas famílias 
são presas fáceis de promessas de cura, pois estão desesperadas em busca 
de uma solução. Daí a importância da confiança no time que as atende, 
explorando seus conhecimentos antes de lançar-se no desconhecido. Para 
as famílias e pacientes o alerta é que o tempo é a única coisa que temos e 
que não recuperamos e o esquema de reabilitação não deve tomar todo 
o seu tempo, dinheiro e investimento emocional. A vida deve continuar 
e as outras atividades devem ser valorizadas para o bem-estar de todos. 
Ninguém gostaria de ter ataxia ou de ser familiar de um atáxico, pois é 
um sofrimento imenso; mas se essa for a situação, o melhor é aprender 
a conviver com isso e resistir por uma vida plena. Muitas ataxias evoluem 
progressiva e rapidamente, e não será a opção de 8 horas de reabilitação 
diárias que mudará esse fato. Portanto, o paciente e sua família devem pro-
curar profissionais experientes, competentes, éticos e sérios e estabelecer 
uma relação de confiança, perguntando a respeito de suas dúvidas, pedin-
do materiais para ler, participando de palestras, enfim trocando o máximo 
de informações antes de procurar novas opções terapêuticas por conta. O 
ideal é que o médico indique um fisioterapeuta com experiência em rea-
bilitar/habilitar indivíduos com ataxia, que será a peça-chave nos outros 
encaminhamentos que surgirão, como a terapia ocupacional, a estimula-
ção visual e o esporte mais adequado, entre outros. O indivíduo com ataxia 
deve ser participativo e respeitado, por exemplo, na escolha do esporte a 
ser realizado e de alguma terapia alternativa. Se ele joga golfe, ponto po-
sitivo para ele. Se fazia esportes radicais, deverá ser orientado quanto aos 
riscos envolvidos e adaptar-se ao momento atual. Ele deve sentir prazer 
em realizar as terapias. O fisioterapeuta é a peça fundamental em cada 
encaminhamento – o comandante. 

Na verdade, a concepção desse manual deu-se pela relação estreita da 
fisioterapeuta Marise e do Luiz Cláudio, que a motivou a lançar mão de toda 
a sua criatividade e competência para propor atividades sempre diferentes 
e divertidas durante tantos anos de relação, que se iniciou na infância e que 
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continua na adolescência. Desse relacionamento de tantos anos e diferen-
tes fases da vida surgiram a parceria, a amizade e a cumplicidade, que trou-
xeram resultados positivos ao tratamento. Um outro exemplo de respeito 
aos desejos do paciente pode ser ilustrado pela história da fonoaudióloga 
que indicou aulas de canto e o paciente não gostou da experiência, mas se 
enturmou com uma turma de karaokê e se apaixonou pela atividade, que 
também o beneficia e faz com que se sinta parte de um grupo. Esses são 
exemplos da importância da flexibilidade do profissional e de sua criativi-
dade, que deve sempre estar a serviço do bem-estar do paciente.

Quando tratar? 
O tratamento deve ter início assim que o diagnóstico seja feito, mesmo 

que o paciente apresente sintomatologia discreta como um desequilíbrio 
eventual. Nesse momento uma fisioterapeuta de solo deve dar início aos 
treinos de equilíbrio e pode eventualmente sugerir alguma outra atividade 
que complemente a terapia. Isso dependerá do estádio do desenvolvimen-
to intelectual, social e emocional do paciente e de fatores temporais, como 
também dependerá da evolução do quadro, se a ataxia teve início agudo, 
se apresenta curso estável, crônico ou se está progredindo. A avaliação da 
gravidade da disfunção motora e da funcionalidade (AVDs e aspectos psi-
cossociais) ajudará a delinear metas mais adequadas para cada momento. 
A reavaliação periódica com instrumentos de mensuração confiáveis mos-
trará se o paciente encontra-se no mesmo patamar, caso em que a conduta 
poderá ser mantida, ou se houve piora e novas terapias serão necessárias. 
Uma escala como a FIM – medida da independência funcional –, que avalia 
todos os aspectos da vida diária é fundamental, pois a avaliação motora 
poderá indicar uma boa condição, mas o paciente pode ter iniciado com 
dificuldades na deglutição e na fala e um fonoaudiólogo deverá passar a 
compor a equipe. A vigilância contínua do perfil emocional do paciente e 
de sua família deve ser feita cuidadosamente. Ele flutuará no decorrer do 
longo curso da doença e, provavelmente, haverá benefícios com a abor-
dagem psicológica. Durante a evolução da doença, verificando-se as ca-
racterísticas do paciente (idade, interesses, recursos financeiros, entre ou-
tros), o planejamento das metas deverá adaptar-se a cada novo momento 
e demanda.

Qual o impacto do tratamento?
Vários estudos têm mostrado práticas com resultados benéficos e ou-

tras sem comprovação científica. Mas existem, apesar de escassos, estu-
dos comprovando que a reabilitação das ataxias melhora a funcionalidade 
e a qualidade de vida. A revisão sistemática das melhores práticas em ata-
xias no Reino Unido traz recomendações importantes sobre o resultado de 
diferentes tipos de terapias de reabilitação nas ataxias e deve ser lida por 
todos os envolvidos – pacientes, pais, cuidadores e profissionais (CASSIDY; 
KILBRIDE; HOLLAND, 2011). Porém, ainda faltam estudos com metodolo-
gias adequadas para a mensuração de resultados em populações de pa-
cientes maiores e mais homogêneas. Segundo essa revisão, a prioridade é 
investir em técnicas restaurativas e, só quando isso não for possível, deve- 
-se lançar mão das compensatórias. 

Mensurações e avaliações
Amurtlu (2013) enfatiza que os instrumentos de mensuração e a ava-

liação cuidadosa do paciente são essenciais para o planejamento de metas 
adequadas a cada paciente, aumentando as chances de sucesso no manejo 
da reabilitação nas ataxias, o que deve ser feito ao início e na evolução do 
tratamento, em momentos específicos, com o intuito de observar os resul-
tados do tratamento e eventualmente rediscutir as metas e o programa 
de reabilitação. Problemas de padronização na medição e avaliação são 
extremamente angustiantes na neurorreabilitação, e tornam-se mais preo-
cupantes nos casos de ataxia. Na literatura existem mais escalas, métodos 
e sistemas informatizados desenvolvidos para avaliar o equilíbrio do que 
para avaliar a coordenação. Embora os métodos observacionais, principal-
mente os destinados a avaliar o equilíbrio, sejam fáceis de aplicar, sendo 
os mais utilizados na prática clínica, sua capacidade de fornecer medidas 
padronizadas é limitada e depende do examinador. Os métodos informa-
tizados são altamente confiáveis, mas são dispendiosos e exigem trabalho 
dentro de um laboratório. Um outro problema é que os neurologistas estão 
pouco habituados a fazerem uso dessas escalas. Como conhecem as dife-
rentes ataxias e a evolução de cada uma delas e são observadores mais dis-
tantes do dia a dia, seriam os mais aptos a realizarem avaliações periódicas 
e propiciarem um feedback externo imparcial aos diferentes profissionais 
que trabalham as distintas funções envolvidas no trato com cada indivíduo. 
Desse diálogo poderiam surgir ideias produtivas para determinar a mudan-
ça ou a persistência do programa de reabilitação.
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Um programa de reabilitação é preparado levando-se em consideração 
a interpretação dos resultados de medição e avaliação, que podem variar 
dependendo do tipo e das características da ataxia. O diagnóstico correto 
da ataxia é primordial, pois é completamente diferente a abordagem a uma 
ataxia não progressiva, já presente ao nascimento, de uma de evolução 
progressiva. Desta forma, enquanto abordagens que melhoram a proprio-
cepção e incorporam auxílio visual são mais utilizadas em pessoas com 
ataxia sensitiva, o treinamento de estabilização é mais importante para 
reduzir a ataxia axial e de extremidade em indivíduos com ataxia cerebelar. 
O indivíduo com ataxia vestibular se beneficiará de exercícios de habitua-
ção para reduzir a vertigem e do estímulo aos reflexos vestíbulo-ocular e 
vestibulococlear, para a melhora do equilíbrio. Em alguns casos problemá-
ticos, como nas ataxias mistas, um número maior de abordagens será ne-
cessário. Nessas situações, a experiência do time que atende o paciente e 
o desejo e a resiliência dele têm um papel determinante no programa a ser 
seguido. 

É fundamental, no momento de estabelecer o plano de tratamento, ter 
em mente que os sistemas proprioceptivos, vestibular e visual e o cerebe-
lo estão em estreita relação, e que o equilíbrio e a coordenação resultam 
dessa relação. 

O número de escalas desenvolvidas para observar a ataxia de tronco 
e de extremidades em conjunto é muito limitado, sendo a mais utilizada 
em nosso meio a Escala para Avaliação e Classificação da Ataxia (Scale for 
the Assessment and Rating of Ataxia – SARA), conforme Yabe et al. (2008). 
Embora simples, é um instrumento que propicia uma avaliação objetiva e 
que pode ser utilizada periodicamente, apesar de ser observador depen-
dente. Medidas como a velocidade da marcha, o comprimento do passo e 
sua largura podem ser utilizadas facilmente em uma sala de 6 metros de 
comprimento, com demarcações no chão, produzindo dados interessantes 
quer para a evolução clínica, quer para a pesquisa. Escalas de autopercep-
ção, qualidade de vida e participação social, a FIM e o índice de Barthel 
também são métodos auxiliares de avaliação (WRISLEY; PAVLOU, 2005).

Nenhum manual é completo, mas a mensagem principal deste é orien-
tar pacientes, famílias e profissionais de saúde no sentido de que várias 
vias neurológicas estão envolvidas na ataxia, sendo o seu tratamento um 
desafio para os reabilitadores, que devem atuar de forma multidisciplinar, 
valorizando a avaliação inicial e a mensuração de resultados periódica 
como guia para o planejamento terapêutico a longo prazo. Os próximos 
capítulos detalharão essas abordagens.

Com certeza ainda temos um longo caminho técnico-científico a per-
correr em relação a esse tema e que nos levará a ajudar nossos pacientes 
nessa difícil jornada e a beneficiá-los com melhor qualidade de vida e par-
ticipação social.
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ATAXIAS: DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO
Hélio Afonso Ghizoni Teive

Ataxia é um termo que literalmente significa desordem ou confusão. 
O termo ataxia locomotora tem sido empregado desde o século XIX, sig-
nificando mais comumente incoordenação motora (KLOCKGETHER, 2011). 
As ataxias podem ser classificadas em formas cerebelares, sensitivas (ou 
aferentes), frontais, talâmicas e em uma forma controversa, a ataxia vesti-
bular. A forma cerebelar, mais comum, será discutida mais detalhadamen-
te neste capítulo. A ataxia sensitiva é definida pela presença de ataxia de 
marcha, com sinal de Romberg, arreflexia profunda e comprometimento 
da sensibilidade profunda. Formas mais raras, como a ataxia talâmica e a 
frontal, decorrem de comprometimento de vias ponto-cerebelares, fron-
tais. A forma descrita como ataxia vestibular é de natureza controversa e 
pouco estudada.

A forma mais conhecida, a ataxia cerebelar, representa uma síndrome 
composta pela presença de inúmeros sinais e sintomas, caracterizados 
pela presença de ataxia de marcha (marcha semelhante ao bêbado), difi-
culdade de equilíbrio, dificuldade de coordenação dos movimentos, difi-
culdade de fala (fala arrastada), anormalidades dos movimentos oculares 
(nistagmo) e presença de tremores (SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 2010; 
KLOCKGETHER, 2011; PERLMAN, 2011).

As ataxias cerebelares (ACs) podem ser classificadas em primárias, 
incluindo formas hereditárias, idiopáticas (sem causa conhecida), ataxias 
adquiridas ou secundárias e ataxias esporádicas. Nas formas de ACs pri-
márias, encontram-se as ataxias hereditárias, incluindo algumas formas 
congênitas, e as ataxias cerebelares autossômicas recessivas, ataxias au-
tossômicas dominantes, atualmente designadas como ataxias espinocere-
belares (AECs), ataxias cerebelares ligadas ao X e as ataxias mitocondriais 
(TEIVE et al., 2012).

No grupo de ataxias cerebelares primárias estão também formas não 
genéticas, esporádicas idiopáticas ou não hereditárias, incluindo a forma 
cerebelar de Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS-C) e as ataxias cerebelares 
idiopáticas de início tardio (ILOCA). 

As ataxias esporádicas incluem ainda formas adquiridas, devido a causas 
exógenas ou endógenas não genéticas, como as tóxicas, paraneoplásicas, 

CAPÍTULO 2 
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autoimunes, deficitárias, infecciosas e por lesão focal cerebelar (HARDING, 
1984; KLOCKGETHER, 2000; KLOCKGETHER, 2007; TEIVE, 2009).

No grupo de ataxias cerebelares adquiridas, ou secundárias, deve-se 
ressaltar que os exames de neuroimagem (NI), em particular o morfomé-
trico (MRI), são de importância capital na definição de lesões focais do 
cerebelo e conexões, incluindo etiologias de natureza tumoral, desmielini-
zantes e doenças vasculares. Diferentes drogas, como o álcool – que causa 
a Degeneração Cerebelar Alcoólica –, quimioterápicos como: fluorcitosina, 
aracetina, fenitoína, mercúrio, chumbo, tálio, lítio, solventes mistos, tolue-
no, além de diversas doenças infecciosas como as ataxias pelo HIV, pelo 
vírus da caxumba, pelo vírus da mononucleose infecciosa, pela sífilis e pela 
doença de Whipple e distúrbios endócrinos (hipotireoidismo) são causas 
conhecidas de ataxia cerebelar secundária (KLOCKGETHER, 2007). A ence-
falopatia responsiva a corticosteroide associada com tireoidite autoimune 
(SREAT) ou encefalopatia de Hashimoto é uma enfermidade definida pela 
presença de ataxia cerebelar, tremor e mioclonia, associada a uma disfun-
ção cognitiva, com a presença de títulos elevados de anticorpos séricos 
do tipo tireoperoxidase. Em geral, existe uma boa resposta ao tratamento 
com corticosteroides (KLOCKGETHER, 2007). Ataxias podem ser secundá-
rias também devido à deficiência de vitaminas, como as que ocorrem na 
deficiência de vitamina B1 (encefalopatia de Wernicke), na deficiência de 
vitamina E (decorrentes de distúrbios intestinais, hepáticos e pancreáti-
cos) e na deficiência de vitamina B12 (KLOCKGETHER, 2007). A síndrome 
de Miller Fisher, uma variante da síndrome de Guillain-Barré, é caracteri-
zada pela presença da tríade: ataxia, arreflexia e oftalmoplegia e deve ser 
considerada em causas de ataxia cerebelar secundária (KLOCKGETHER, 
2007). A degeneração cerebelar paraneoplásica (DCP) é uma disfunção 
cerebelar imunomediada, associada à presença de câncer, particularmen-
te do pulmão (de pequenas células), da mama e do ovário e ao linfoma 
de Hodgkin. Na DCP existem vários tipos de autoanticorpos direcionados 
contra antígenos neuronais, sendo os mais comuns o Anti-Yo (PCA-1), as-
sociado ao câncer de mama e ginecológico, o Anti-Hu (ANNA-1), relacio-
nado ao câncer do pulmão, e o Anti-Tr (linfoma de Hodgkin), entre outros 
(KLOCKGETHER, 2007). A ataxia cerebelar também pode estar associada 
com outras síndromes autoimunes, relacionadas à presença de anticorpos 
contra a descarboxilase do ácido glutâmico (GAD), originalmente descrita 
em indivíduos com a síndrome da Pessoa Rígida. A ataxia anti-GAD é mais 
comum em mulheres e pode estar associada com a presença de diabetes 
mellitus insulino-dependente e com doenças da tireoide. A ataxia anti-GAD 
pode ser tratada com o uso de imunoglobulina endovenosa e com corticos-
teroides (KLOCKGETHER, 2007). A ataxia relacionada ao glúten (AG) é uma 

enfermidade imunomediada, decorrente da ingestão de glúten em alguns 
indivíduos geneticamente susceptíveis (HADJIVASSILIOU et al., 2010). A AG 
é caracterizada por ataxia de marcha progressiva, com nistagmo nas mira-
das horizontais e verticais, associado com sinais de neuropatia periférica, 
com início na idade adulta. Sintomas gastrointestinais (diarreia) são ma-
nifestações muito raras. O anticorpo antigliadina é positivo em 100% dos 
indivíduos e o tratamento com dieta sem glúten pode melhorar o quadro 
de ataxia (HADJIVASSILIOU et al., 2010). Entretanto, na atualidade, a relação 
entre ataxia cerebelar e a presença de anticorpos antigliadina é contro-
versa e vários estudos não têm confirmado esta associação (ABELE et al., 
2002). Ataxia cerebelar pode ser também a manifestação de encefalopa-
tias espongiformes transmissíveis, as chamadas doenças priônicas, que 
incluem as enfermidades de Creutzfeldt-Jakob (esporádica ou hereditária), 
Gerstmann-Sträussler-Scheinker (familiar), a insônia familiar fatal (IFF) e a 
nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (KLOCKGETHER, 2000).

A degeneração cerebelar idiopática compreende um grupo de enfermi-
dades de etiologia desconhecida, em que se pode incluir a atrofia de múl-
tiplos sistemas (o subtipo chamado C), que pertence ao grupo de parkin-
sonismos atípicos, e a enfermidade definida como ILOCA (Idiopathic Late 
Onset Cerebellar Ataxia). A ILOCA, descrita originalmente por Harding, é 
conhecida como ataxia cerebelar esporádica de início no adulto (SAOA) 
(HARDING, 1984).

A etiologia da SAOA foi estudada em 112 pacientes, na Alemanha, e os 
autores confirmaram, na evolução, em 29% o diagnóstico de Atrofia de 
Múltiplos Sistemas (AMS), ataxia de Friedreich e AEC (tipos 1, 3 e 6), que 
foram encontradas em 4% e 9% respectivamente. Em 58% dos pacientes o 
diagnóstico final foi o de SAOA (ABELE et al., 2002).

No Japão, um estudo epidemiológico, baseado na população, sobre ata-
xias esporádicas foi realizado e os autores encontraram que as ataxias es-
porádicas representavam 67,2% do total de AECs, com a atrofia olivoponto-
cerebelar (AOPC) sendo a forma mais comum de ataxia esporádica (64,7%) 
(TSUJI et al., 2008).

No Brasil, um estudo com 15 anos de follow-up, com 55 pacientes 
com SAOA, demonstrou que o diagnóstico nosológico foi estabelecido em 
36,36% dos casos (pacientes com MSA, AECs, ataxia de Friedreich, ataxias 
adquiridas, particularmente infecções cerebelares e ataxias autoimunes 
idiopáticas). A maior parte dos casos (63,64%) tiveram o diagnóstico de 
SAOA (TEIVE et al., 2015).

A atrofia de múltiplos sistemas (AMS) é uma doença neurodegenerati-
va esporádica progressiva, caracterizada pela presença de parkinsonismo, 
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ataxia cerebelar e disfunção autonômica (STEFANOVA et al., 2009). Não 
existe uma etiologia conhecida e, neuropatologicamente, a AMS é uma si-
nucleinopatia, com a presença de corpos de inclusão citoplasmática gliais, 
filamentosos e argirofílicos (GCIs). 

De uma forma geral a história natural indica a predominância de sinais 
parkinsonianos (definida como AMS-P), porém a ataxia cerebelar repre-
senta um terço dos pacientes (definida como AMS-C). De outra forma, no 
Japão, ocorre um predomínio da forma de AMS tipo C (83,8%) (STEFANOVA 
et al., 2009; YABE et al., 2006).

A ataxia cerebelar esporádica de início em adulto (SAOA) é uma doen-
ça neurodegenerativa idiopática, previamente definida como degenera-
ção olivocerebelar ou degeneração olivocerebelar pura de Marie, Foix and 
Alajouanine (FOX et al., 2003; KLOCKGETHER, 2007). Nesta enfermidade 
ocorre ataxia cerebelar progressiva de forma lenta, com início habitual-
mente após os 50 anos de idade. De uma forma geral SAOA é uma ataxia 
cerebelar pura, entretanto podem ser encontrados alguns sinais não cere-
belares, como coreia, sinais piramidais e déficit sensitivo. O diagnóstico da 
SAOA é feito com a exclusão de ataxias cerebelares adquiridas/secundá-
rias, genéticas, e com a AMS. Não existe tratamento definido para a SAOA 
(FOX et al., 2003).

As ataxias hereditárias (AHs) correspondem a um extenso grupo de en-
fermidades neurodegenerativas heterogêneas que apresentam algumas 
características em comum, quais sejam: a presença de ataxia, uma herança 
genética, bem como o processo degenerativo envolvendo o cerebelo e suas 
conexões aferentes e eferentes. Outras estruturas do sistema nervoso cos-
tumam estar acometidas, incluindo os gânglios da base, núcleos do tronco 
encefálico, tratos piramidais, colunas posteriores, além do corno anterior 
da medula espinhal (SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 
2011; PERLMAN, 2011). 

A prevalência de AHs, seja do tipo autossômico recessivo, dominante, 
ou mesmo as formas esporádicas, tem sido muito pouco estudada. De uma 
forma geral, as AHs apresentam uma prevalência entre um a 17,8 casos por 
100.000 pessoas em diferentes estudos publicados. Van de Warrenburg, 
Sinke e Verschuuren-Bemelmans (2002) publicaram importante estudo, 
avaliando a prevalência de ataxias cerebelares autossômicas dominantes e 
encontraram uma média de três casos para cada 100.000 habitantes.

Jardim, Silveira e Pereira (2001) realizaram uma pesquisa sobre AHs 
autossômicas dominantes no sul do Brasil (no estado do Rio Grande do 
Sul), com a avaliação de 66 casos de ataxia espinocerebelar (AEC). Os au-
tores concluíram que a proporção de casos da Doença de Machado-Joseph 

(DMJ) encontrada foi muito alta, sugerindo um efeito fundador açoriano, 
estimando a frequência da DMJ na região em 1,8/100.000, sendo esta de 
0,2/100.000 para outras formas de ataxia autossômica dominante. 

As formas de ataxias congênitas, que representam na verdade malfor-
mações cerebelares, compreendem um grupo complexo com várias enfer-
midades, que podem ser classificadas de acordo com o tipo de malforma-
ção presente. São mais conhecidas as malformações de Dandy-Walker (de-
finida pela presença de extensa dilatação cística na fossa posterior, a qual 
se comunica com o quarto ventrículo), as variantes de Dandy-Walker, as 
malformações de Chiari, as disgenesias e agenesias do vérmis, incluindo a 
síndrome de Joubert, além de inúmeras síndromes que causam hipoplasia 
da região ponto-cerebelar. 

As ataxias cerebelares autossômicas recessivas (ACARs) mais frequen-
tes são a ataxia de Friedreich, a ataxia por deficiência de vitamina E, a ata-
xia telangiectasia, a ataxia com apraxia ocular, a ataxia espástica autos-
sômica recessiva de Charlevoix-Saguenay e a forma definida como ataxia 
cerebelar de início precoce com reflexos mantidos.

A ataxia de Friedreich (AF) é a forma de AH autossômica recessiva mais 
frequentemente encontrada no mundo. A doença tem uma prevalência es-
timada de 1,2 a 4,7 casos para 100.000 pessoas, sendo que na população 
europeia a prevalência estimada é de um caso em cada 50.000 pessoas 
(FOGEL; PERLMAN, 2007; ANHEIM; TRANCHANT; KOENIG, 2012).

A doença caracteriza-se por apresentar ataxia de marcha e apendicu-
lar, associada à disartria, com ausência de reflexos profundos, nos mem-
bros inferiores, com presença de sinal de Babinski e comprometimento da 
sensibilidade profunda. O início dos sintomas ocorre geralmente antes dos 
20 anos de idade. Com grande frequência observa-se a presença de de-
formidades esqueléticas, como pés cavos e escoliose (FOGEL; PERLMAN, 
2007; ANHEIM; TRANCHANT; KOENIG, 2012).

O exame de eletrocardiograma é anormal em cerca de 80% dos pacien-
tes e anormalidades ecocardiográficas ocorrem em 25% dos casos.

Nas formas ditas clássicas da AF observa-se perda da deambulação en-
tre os nove e os dezesseis anos de idade (FOGEL; PERLMAN, 2007; ANHEIM; 
TRANCHANT; KOENIG, 2012).

A ataxia telangiectasia (AT) é uma enfermidade heredodegenerati-
va de início na infância precoce (no primeiro ano de vida), caracterizada 
pela presença de ataxia cerebelar, hipotonia, arreflexia, déficit de pro-
priocepção profunda, coreatetose, bradicinesia, associados à presença de 
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telangiectasias oculocutâneas, que se desenvolvem habitualmente entre 
as idades de três e seis anos. 

A doença apresenta também uma imunodeficiência, particularmente 
com déficit de imunoglobulinas do tipo IgA e IgE, associada à instabilidade 
cromossômica, com susceptibilidade aumentada a neoplasias (leucoses e 
linfomas) e infecções (sinopulmonares), além de hipersensibilidade à radia-
ção ionizante.

As ataxias espinocerebelares (AECs) têm uma incidência de cerca de 
1 a 5 casos para cada 100.000 habitantes (VAN DE WARREMBURG; SINKE; 
VERSCHUUREN-BEMELMANS, 2002). A doença de Machado-Joseph, tam-
bém chamada de ataxia autossômica dominante tipo 3, ou ainda como é 
mais conhecida, ataxia espinocerebelar tipo 3 (AEC 3) é a forma de AH com 
herança autossômica dominante mais comumente encontrada nos prin-
cipais estudos epidemiológicos mundiais e a forma mais comum de AEC 
encontrada no Brasil (TEIVE; ARRUDA; BITTENCOURT, 1991; SILVEIRA et al., 
1996; JARDIM; SILVEIRA; PEREIRA, 2001; SUBRAMONY; FILLA, 2001).

As AECs apresentam como manifestações clínicas mais comuns a 
ataxia de marcha e também dos membros, disartria e nistagmo. Outras 
manifestações clínicas incluem oftalmoplegia, disfagia, sinais piramidais, 
síndrome do neurônio motor inferior, disfunção cognitiva, epilepsia, distúr-
bios visuais e distúrbios do movimento (parkinsonismo, distonia, mioclo-
nia e coreia) (SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; 
PERLMAN, 2011).

De uma forma geral as AECs são causadas por mutações caracterizadas 
pela presença de um trinucleotídeo CAG polimórfico, repetido, expandido 
e instável na região codificada do gene. O produto do gene é uma proteína 
chamada de ataxina. Esta proteína contém aminoácidos como a glutami-
na, sendo estas enfermidades conhecidas na atualidade como doenças da 
poliglutamina. A proteína mutante, ataxina, tem uma função tóxica que de-
sencadeia o processo degenerativo, com a formação de inclusões nuclea-
res nas células de Purkinje do cerebelo, com uma clara participação da via 
proteossômica da ubiquitina, bem como do sistema de proteínas conheci-
das como “acompanhantes”. Em resumo, as doenças neurodegenerativas 
relacionadas à poliglutamina são caracterizadas pela expansão de um trato 
de poliglutamina dentro da proteína mutante causadora da enfermidade. 
A expressão da proteína mutante induz a uma progressiva perda da fun-
ção neuronal e à subsequente neurodegeneração de um grupo específico 
de neurônios próprios de cada doença (DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; 
PERLMAN, 2011). Os diferentes tipos de AEC são classificados, do ponto de 
vista genético, em 1, 2, 3, além de hoje já serem conhecidos aqueles que 

vão até o 38. Contudo, as formas mais comuns são a AEC tipos 3, 10, 2, 1, 6 
e 7. 

A AEC do tipo 1 costuma ter início após a idade de 20 anos, manifes-
tando-se com o desequilíbrio de marcha, com ataxia (a mais importante é 
a da marcha em relação àquela dos membros), disartria, nistagmo, hiper-
reflexia profunda e, por vezes, oftalmoparesia. A anormalidade do movi-
mento ocular mais comum na AEC tipo 1 é a alteração da amplitude dos 
movimentos sacádicos, que é significativamente aumentada, provocando 
uma hipermetria. Pode, eventualmente, associar-se a movimentos sacádi-
cos lentos dos olhos, paralisia bulbar, distonia, coreia e disfunção cognitiva 
(SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; TEIVE et al., 
2012).

A AEC do tipo 2 é caracterizada por apresentar ataxia cerebelar associa-
da a disartria, tremores, hipoarreflexia profunda dos membros superiores 
e também dos membros inferiores (definindo a presença de neuropatia 
periférica associada), fasciculações de face e de membros e, caracteristica-
mente, pela presença de movimentos oculares sacádicos lentos (SOONG; 
PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; TEIVE et al., 2012).

A AEC tipo 2 tem como principal característica clínica a associação de 
ataxia cerebelar com a atrofia do cerebelo nos exames de neuroimagem, 
na presença de neuropatia periférica e de movimentos oculares sacádicos 
lentos. Outras manifestações clínicas são a presença de distonia, coreia, 
parkinsonismo, mioclonia e demência (SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 
2010; KLOCKGETHER, 2011).

A doença foi descrita originalmente na Índia, por Wadia e Swami, em 
1971, e posteriormente foi bastante estudada em Cuba (Holguín) por 
Orozco, em 1990. 

Esta forma de ataxia hereditária autossômica dominante, a AEC tipo 
3, conhecida como a Doença de Machado-Joseph (DMJ), tem sido descri-
ta como a forma mais comum de AEC encontrada nos diferentes estudos 
de genética molecular pelo mundo (COUTINHO; ANDRADE, 1978; SILVEIRA 
et al., 1996; LOPES-CENDES et al., 1997; JARDIM; SILVEIRA; PEREIRA, 
2001; SUBRAMONY; FILLA, 2001; SOONG; PAULSON, 2007; DURR, 2010; 
KLOCKGETHER, 2011).

A DMJ foi originalmente descrita entre descendentes de portugueses 
açorianos, radicados nos Estados Unidos da América do Norte, no período 
entre 1972 e 1976, através dos trabalhos de Nakano e colaboradores (doen-
ça de Machado, descrita em descendentes de emigrantes portugueses – fa-
mília Machado –, radicados em Massachusetts), Woods e Schaumburg (de-
generação nigro-espino-denteada, com oftalmoplegia nuclear – descrita 
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na família Thomas –, de origem açoriana) e Rosemberg e colaboradores 
(degeneração estriato-nigral autossômica dominante – descrita na famí-
lia Joseph, na verdade em descendentes de José Bastiana, originário dos 
Açores) (COUTINHO; ANDRADE, 1978; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; 
TEIVE et al., 2012). 

No Brasil a DMJ foi descrita inicialmente em uma família, por Lisboa 
e Mariotto, sem, contudo, uma correta definição da doença e, posterior-
mente, por Radvany e colaboradores em 1988, 1990 e 1993. A primeira pu-
blicação da DMJ em nosso meio coube a Teive e colaboradores em 1991, 
com a descrição de cinco pacientes de uma mesma família (TEIVE; ARRUDA; 
BITTENCOURT, 1991).

Os estudos com neuroimagem demonstram a presença de atrofia ce-
rebelar, pontina, geralmente sem o comprometimento das olivas. Contudo, 
um estudo de Murata e colaboradores, publicado em 1998, utilizando res-
sonância magnética, demonstrou a presença de atrofia cerebelar, pontina, 
dos globos pálidos e dos lobos frontais e temporais (SOONG; PAULSON, 
2007).

A DMJ apresenta, de maneira variável, ataxia cerebelar, associada a 
sinais piramidais, amiotrofia periférica, nistagmo, com oftalmoparesia e 
retração palpebral (“bulging eyes”), fasciculações de face, língua e even-
tualmente de membros, com a presença de distonia e parkinsonismo 
(COUTINHO; ANDRADE, 1978; LIMA; COUTINHO, 1980; LOPES-CENDES et 
al., 1997; JARDIM; SILVEIRA; PEREIRA, 2001; SILVEIRA et al., 1996; SOONG; 
PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011; TEIVE et al., 2012).

Lopes-Cendes e colaboradores, em 1997, relataram a frequência de 
diferentes mutações causadoras de AEC (dos tipos 1, 2, 3 e ADRPL) num 
grupo de 328 pacientes brasileiros, pertencentes a 90 famílias não relacio-
nadas. A DMJ foi a AEC mais encontrada (30%) entre todos os pacientes e 
em 44% dos casos com herança autossômica dominante (LOPES-CENDES 
et al., 1997). 

Na série publicada por Jardim, Silveira e Pereira (2001), com um estudo 
de 66 casos de AEC, representando 52 famílias do sul do Brasil, a proporção 
de casos da DMJ foi muita alta, correspondendo a 92% dos casos.

Em uma série de 104 famílias com AEC, Teive et al. (2012) observaram 
uma grande predominância de pacientes com AEC tipo 3. Outras formas de 
AEC menos comuns foram as AECs tipos 10, 2, 1, 7 e 6.

A AEC do tipo 6 representa entre 10 e 30% de todas as AECs, o que re-
presenta, em várias séries, como por exemplo no Japão, a segunda forma 
de AEC mais comum. Entretanto, em algumas regiões específicas do Japão, 

como no distrito de Kinski, a AEC tipo 6 é a forma mais encontrada (SOONG; 
PAULSON, 2007).

Na AEC tipo 7 encontra-se a associação de ataxia cerebelar com défi-
cit visual progressivo, decorrente de degeneração da retina (distrofia ma-
cular). Podem estar também associados sinais piramidais, oftalmoplegia, 
parkinsonismo e, particularmente, movimentos sacádicos lentos (SOONG; 
PAULSON, 2007; DURR, 2010; KLOCKGETHER, 2011).

Esta forma de AEC tem distribuição em vários países, contudo, é uma 
forma menos comum de AEC. Porém, na Suécia e na Finlândia, tem sido 
definida como a AEC mais frequentemente encontrada (SOONG; PAULSON, 
2007).

A AEC tipo 10 corresponde à segunda forma de AEC mais comum em 
nosso meio. Esta forma de AEC é caracterizada clinicamente pela presença 
de ataxia pancerebelar associada com epilepsia. A prevalência de epilep-
sia foi de 72,2% nas famílias estudadas por Rasmussen e colaboradores, 
no México, sendo que as crises eram generalizadas e parciais complexas 
(TEIVE et al., 2011). 

Os estudos de neuroimagem, em particular a ressonância magnética 
do encéfalo, demonstram a presença de atrofia pancerebelar, sem anor-
malidades em outras regiões. Os estudos neurofisiológicos podem mostrar 
anormalidades no eletroencefalograma (disfunção cortical, com ou sem 
descargas epileptiformes focais) e no estudo de condução nervosa (dimi-
nuição da velocidade de condução nervosa sensitiva, ou mesmo diminui-
ção da amplitude ou perda dos potenciais de ação sensitivos).

Não existem dados publicados sobre estudos neuropatológicos na AEC 
tipo 10, bem como não existem ainda estudos com modelos experimentais, 
e desta forma o mecanismo da doença com a expansão ATTCT ainda é to-
talmente desconhecido (TEIVE et al., 2012).

Teive et al. publicaram, em 2004, um estudo sobre 8 famílias brasileiras 
com diagnóstico confirmado de AEC tipo 10, com diferente fenótipo, qual 
seja, uma forma de ataxia cerebelar pura, sem epilepsia e sem neuropatia 
periférica. Em cerca de 70% das famílias existe uma origem indígena asso-
ciada (TEIVE et al., 2004; TEIVE et al., 2011).

Quanto às Ataxias Hereditárias Episódicas (AEs), são caracterizadas 
pela presença de episódios recorrentes de ataxia e vertigem, bem como 
por ataxia cerebelar progressiva. Na atualidade existem definidos sete ti-
pos de AE, sendo os mais comuns os tipos 1 (AE 1) e 2 (AE 2). Ambas as 
formas são decorrentes de mutações genéticas que codificam proteínas de 
membrana celular, as quais constituem canais iônicos e transportadores. A 
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AE tipo 1 é uma canalopatia causada pela mutação de um gene do canal de 
potássio (KCNA1), localizado no cromossoma 12q13. Clinicamente, a AE 1 é 
caracterizada por episódios de ataxia, com início na infância, com duração 
de segundos a minutos, desencadeada por exercício físico, estresse, asso-
ciada com mioquimia interictal. A AE 2 é causada por mutações no gene do 
canal de cálcio dependente de voltagem α-1 A (CACNA1A), localizado no cro-
mossoma 19p13, o qual é alélico com a migrânea hemiplégica familial tipo 
1 e com a AEC tipo 6. A AE 2 é caracterizada por episódios de ataxia (com 
duração de horas ou dias), com nistagmo interictal, com início dos sintomas 
na infância e na adolescência (TEIVE et al., 2012).

A respeito de ataxia espinocerebelar ligada ao X, são formas muito ra-
ras de ataxia causadas por mutações genéticas recessivas ligadas ao cro-
mossoma X. Na atualidade, a forma mais comum e relevante é conhecida 
como síndrome com tremor/ataxia relacionada com pré-mutações no X 
frágil (FXTAS), descritas por Hagerman em 2001. Esta síndrome ocorre pre-
dominantemente em homens acima de 50 anos de idade e é caracterizada 
pela presença de tremor de ação, com componente cinético, ataxia cere-
belar, disfunção cognitiva, e mais raramente parkinsonismo e disfunção 
autonômica. O exame de ressonância magnética demonstra, na maioria 
dos casos, a presença de hipersinal em T2, ao nível do pedúnculo cerebe-
lar médio. A FXTAS é causada por expansões intermediárias (entre 50-200 
repetições) do trinucleotídeo CGG, no gene X frágil relacionado ao retardo 
mental 1 (FMR1), o qual é o mesmo gene que causa a Síndrome do X frágil, 
que representa a forma hereditária mais comum de retardo mental (com 
expansões > 200 repetições de CGG) (TEIVE et al., 2012).

Ataxias mitocondriais geralmente combinam ataxia cerebelar e sensiti-
va, entre outras características, decorrentes de anormalidades do DNA mi-
tocondrial. Estas formas de ataxia incluem heredoataxias com herança ma-
ternal, decorrentes de mutações tipo ponto nos genes codificadores para 
RNAs, de subunidades da cadeia respiratória, ou deleções/duplicações do 
DNA mitocondrial. Este grupo inclui as formas de epilepsia mioclônica as-
sociada com as fibras vermelho-rasgadas (MERRF), neuropatia, ataxia e re-
tinite pigmentar (NARP), síndrome de Kearns-Sayre, miopatia mitocondrial, 
encefalopatia, acidose láctica, episódios de AVCI (MELAS), ataxia espino-
cerebelar com início na infância (IOSCA) e a síndrome de ataxia recessiva 
mitocondrial (MIRAS). 

MIRAS representa um grupo de doenças causadas pela mutação da po-
limerase gama do DNA mitocondrial (POLG) (TEIVE et al., 2012).

De uma forma geral, pode-se dizer que não há um tratamento específi-
co para as ataxias cerebelares, sejam elas primárias ou secundárias (nestas 
existe o tratamento da doença base, quando possível).

Nas formas de ataxias cerebelares autossômicas recessivas, deve-se 
destacar que a ataxia por deficiência de vitamina E pode beneficiar-se da 
reposição de vitamina E em doses acima de 1000 mg/dia.

Em relação à ataxia de Friedreich, deve-se indicar de forma rotineira o 
tratamento com uso de idebenona ou ainda coenzima Q10. O uso destas 
drogas tem eficácia comprovada no tratamento da miocardiopatia da AF. 
Contudo, não existem estudos que demonstrem eficácia no tratamento da 
ataxia de marcha.

Nas formas hereditárias autossômicas dominantes episódicas, pode-se 
fazer o uso de acetazolamida para os tipos 1 e 2.

Para o tratamento sintomático da ataxia cerebelar utilizam-se, há vários 
anos, inúmeros fármacos, ainda sem resultados clínicos expressivos, entre 
eles destacando-se a buspirona (em doses até 60 mg ao dia), a tandospiro-
na (até 30 mg ao dia, mas não disponível no Brasil, apenas no Japão), além 
do uso de levodopa (para tratamento de parkinsonismo associado), baclo-
fen (para tratamento da espasticidade), piridostigmina (para tratamento da 
disfagia), antidepressivos, toxina botulínica (para tratamento da distonia 
associada) e do chamado cocktail de Botez (vitamina B1, amantadina e an-
tidepressivo tricíclico) (BRAGA NETO et al., 2016).

Mais recentemente têm sido descritos vários testes terapêuticos para 
diferentes formas de AEC, em particular as AECs 3, 2 e 1, com uso de la-
motrigina, gabapentina, pregabalina, riluzole, vareniclina, aminopiridina e 
coenzima Q10, contudo sem estudos duplos-cegos, controlados com place-
bo, e tornou-se rotineiro em nosso meio o uso da coenzima Q10 em altas 
doses (1000 mg ao dia), como tratamento neuroprotetor para indivíduos 
com AEC.

Para finalizar, deve-se lembrar da necessidade de uma equipe multidis-
ciplinar no atendimento de indivíduos com ataxias cerebelares hereditá-
rias, com indicação de tratamento fisioterápico, fonoaudiológico, psicológi-
co, nutricional, e com terapia ocupacional (TEIVE et al., 2012).
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CAPÍTULO 3 ABORDAGEM NAS DISFUNÇÕES 
DE COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO

Marise Bueno Zonta
Luiz Cláudio Moura Xavier

Diferentes abordagens têm sido propostas com o objetivo de melhorar 
a coordenação e o equilíbrio, habilidades importantes para a manutenção 
da capacidade funcional e da qualidade de vida de indivíduos com ataxia. 
Entre elas estão os exercícios de equilíbrio e coordenação praticados no 
solo, os clássicos Exercícios de Frenkel e outros seguindo métodos específi-
cos como a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva ou os Protocolos de 
Reabilitação Vestibular, além dos que utilizam a realidade virtual.

Exercícios de coordenação e equilíbrio
O ser humano foi feito para se movimentar e depende dos movimentos 

para suas funções e independência. Um dos objetivos mais importantes da 
fisioterapia para indivíduos com ataxia é a melhora de seu nível funcional, 
maximizando suas capacidades e lhes proporcionando condições para ad-
quirir as demais. Quando isso não for possível, o fisioterapeuta fará uso de 
estratégias compensatórias para tornar o paciente o mais independente 
possível, dentro de seu atual nível funcional.

Pesquisadores comprovaram que indivíduos com ataxia podem apren-
der a melhorar seus movimentos. Eles concluíram que o treino de coor-
denação em indivíduos com ataxia cerebelar melhora significativamente a 
performance motora e reduz os sintomas de ataxia, possibilitando o alcan-
ce de objetivos importantes nas atividades da vida diária. O treino contínuo 
de coordenação motora parece ser crucial para estabilizar os ganhos con-
quistados e deve se tornar um padrão nos cuidados rotineiros do paciente.

Cada indivíduo com ataxia vai apresentar necessidades específicas de 
acordo com a evolução de seus sintomas. Por essa razão, o enfoque do tra-
tamento de fisioterapia deve ser individualizado, com objetivos e metas es-
pecíficas. Alguns pacientes poderão amenizar seus sintomas e receber tra-
tamento de nível de exigência cada vez maior para potencializar suas capa-
cidades, enquanto outros, com sintomas progressivos, podem necessitar 
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de adaptação constante dos exercícios propostos pela fisioterapia para 
tentar estabilizar as suas perdas funcionais. O objetivo do tratamento pode 
variar bastante, incluindo treino das funções para independência na loco-
moção e transferências, treino do equilíbrio e da coordenação motora, for-
talecimento muscular, melhora da resistência física, treino de estratégias 
para cair com segurança, treino para a utilização de utensílios auxiliares 
(ex.: andadores), maneiras de reduzir o gasto de energia e de melhorar a 
circulação sanguínea, desenvolvimento de padrões respiratórios específi-
cos, monitoramento das posturas sentada e em pé, prevenção e minimiza-
ção de deformidades e da dor em pacientes restritos à cadeira de rodas e/
ou ao leito, ensinamento de técnicas de relaxamento muscular, entre ou-
tros. Da mesma forma, as técnicas utilizadas pela fisioterapia podem variar 
dependendo do enfoque utilizado e o mesmo paciente poderá ser subme-
tido, por exemplo, ao tratamento no solo (com ou sem equipamentos), na 
água (hidroterapia) e sobre o cavalo (equoterapia). 

O programa de exercícios deve ser prescrito individualmente pelo fisio-
terapeuta responsável, após uma avaliação clínica e funcional detalhada 
do paciente (ver Capítulo 11). Ao preparar a prescrição dos exercícios e as 
medidas terapêuticas que serão utilizadas durante o tratamento, o fisio-
terapeuta deve ter em mente que os sistemas proprioceptivo, vestibular, 
visual e o cerebelo estão em estreita relação, e que o equilíbrio e a coorde-
nação motora são resultados das inúmeras relações existentes entre esses 
sistemas. Da mesma forma, em um único exercício ou numa mesma sessão 
de fisioterapia, podem ser trabalhados, ao mesmo tempo, a estabilidade, 
o equilíbrio, a força, o alongamento e a coordenação motora, uma vez que 
todas essas habilidades estão interligadas. O programa de exercícios deve 
considerar a idade, a apresentação clínica e o prognóstico do paciente. O 
tratamento envolvendo crianças e adolescentes, por exemplo, exige que 
o terapeuta se especialize em desenvolver atividades e exercícios lúdicos, 
ou seja, com “brincadeiras” que estimulem o movimento, a coordenação, 
o equilíbrio, a força e a resistência. As necessidades da criança diferem da-
quelas apresentadas pelo adulto e a evolução dos sintomas e a resposta ao 
tratamento variam de acordo com a natureza da ataxia. 

Este livro originou-se a partir de sessões de fisioterapia com um indiví-
duo com ataxia. Diferentemente do Manual Fisioterapia nas ataxias, publi-
cado por nosso serviço1, que listou exercícios de Protocolos de Pesquisas 
em Ataxia, os exercícios listados a seguir são exemplos dos utilizados 
em nossas sessões de fisioterapia e incluem atividades em várias pos-
turas. Não há limites na criação de exercícios e um bom terapeuta pode 

1 Disponível em: <http://www.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/publicacoes>. 

ser extremamente criativo, mantendo o paciente interessado e participa-
tivo. Anotamos vários deles com o objetivo de trocar ideias que possam 
incrementar as terapias de outros pacientes na mesma situação. Como as 
terapias envolveram o período em que uma criança se tornou adolescente, 
a proposta de anotar e dar nomes criativos aos exercícios serviu de estímu-
lo e diversão, com a meta de inovar as terapias e manter o paciente entu-
siasmado. Estes exercícios podem ser adaptados para qualquer idade, e é 
importante lembrar que mesmo o trabalho com adultos deve ser criativo e 
animado na medida do possível.

A participação do fisioterapeuta é importantíssima e fundamental, es-
pecialmente para adequar exercícios como estes às necessidades do pa-
ciente. As orientações ilustradas têm o objetivo de facilitar as atividades 
em casa, as quais os pacientes podem também treinar com seus familiares/
cuidadores. Vários destes exercícios são básicos e de conhecimento geral 
dos fisioterapeutas, sendo listados para salientar sua utilização ao traba-
lhar o equilíbrio, a coordenação, a força e o alongamento nas diferentes 
posturas, muitas vezes com detalhes que podem incrementar a exigência 
progressiva nas terapias com indivíduos com ataxia, como por exemplo: 
ter que rolar e controlar o movimento de uma bola sobre a perna durante o 
alongamento. Outros são “nossas” ideias, lembrando que você já pode ter 
tido a mesma para algum exercício específico. 

Estes exercícios foram planejados respeitando-se alguns princípios bá-
sicos que buscam contemplar as necessidades de indivíduos com ataxia, 
especialmente no que diz respeito ao treino do equilíbrio e da coordenação 
motora. Observando-se esses aspectos, colocam-se as orientações a seguir. 

1) É importantíssimo trabalhar o maior tempo possível na postura mais 
alta que o paciente puder adotar. Por exemplo, pacientes que podem 
andar ou permanecer em pé devem trabalhar mais tempo nessas 
posturas. Devem também ser encorajados a permanecer em pé como 
“tarefa de casa” (ex.: assistir TV em pé por algum período diariamen-
te, mesmo que precise de apoio). A ênfase é manter a funcionalida-
de: se o paciente consegue andar, é importante que essa função seja 
mantida pelo máximo de tempo possível! Não importa a ordem dos 
exercícios, importa que trabalhem o maior número de posturas, com 
o intuito de utilizar mecanismos e musculaturas diferentes, mas espe-
cialmente que seja dada preferência à postura mais alta.

2) A instabilidade nos movimentos é uma das características dos atá-
xicos e, portanto, o atendimento de fisioterapia deve ser planejado 
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de forma a promover a estabilidade. Uma das formas é treinar a 
estabilidade tanto em diferentes posturas como também durante a 
progressão entre elas. Um exemplo do que seria promover a estabili-
dade numa mesma postura pode ser visto no exercício 35, em que o 
paciente está sentado de lado e desloca seu peso sobre um dos bra-
ços para alcançar um objeto, tendo que manter seu equilíbrio. Neste 
caso, além de trabalhar a estabilidade, o paciente também está trei-
nando sua precisão ou coordenação motora ao alcançar o objeto e 
levá-lo ao local indicado pelo fisioterapeuta. O treino de estabilidade 
deve partir dos segmentos mais proximais (ex.: articulação do om-
bro) para então evoluir para os distais (ex.: mão). O estímulo mecâni-
co sobre as superfícies articulares, músculos e tendões aumenta as 
informações sensoriais e proprioceptivas sobre esta área corporal e 
ajuda a diminuir sua instabilidade.

3) Em cada posição escolhida é necessário não só trabalhar o equilíbrio 
e a coordenação, mas também aproveitar para alongar e fortale-
cer a musculatura. Alguns pacientes podem necessitar de alonga-
mentos já nos primeiros minutos de terapia, enquanto outros podem 
ir mudando as posições e os alongamentos progressivamente.

4) Os exercícios podem seguir a ordem do desenvolvimento motor, 
partindo das posturas mais baixas (ex.: deitado), progredindo, por 
exemplo, para a posição de gato. Em cada postura devem-se treinar 
a estabilidade estática (ex.: parado) e a dinâmica (ex.: em movi-
mento). Inicialmente, os exercícios podem ser realizados sobre um 
colchonete fino e, para aumentar o desafio, deve-se utilizar progres-
sivamente um colchonete mais grosso e macio, tornando o equilíbrio 
mais difícil de ser conquistado. Esta progressão não é uma regra!!! O 
sentido inverso pode ser adotado se você preferir trabalhar primei-
ro as posturas mais altas, que exigem maior equilíbrio e, portanto, 
são mais difíceis, e então se pode baixar a posição progressivamente 
conforme o paciente se sinta cansado. A ordem pode variar em cada 
terapia, dependendo da condição do paciente.

5) O treino de equilíbrio deve ser feito de forma funcional, ou seja, deve 
estar ligado ao treino das funções que o paciente executa no seu 
dia a dia que exigem equilíbrio e a uma postura adequada para a 
sua execução. Melhorar o controle da postura vai promover o uso 
máximo da capacidade do paciente; o treino pode também reduzir a 
oscilação postural durante o movimento.

6) Para melhorar as reações de equilíbrio, o paciente precisa ser estimu-
lado para reagir e tentar se equilibrar. Para isso são utilizadas ativida-

des que desequilibram o paciente e que exigem que o fisioterapeuta 
se mantenha muito próximo, por questões de segurança, para evitar 
quedas. O treino do equilíbrio deve progredir de acordo com os sinto-
mas do paciente. É preciso ter atenção ao aumentar gradativamente 
o grau de dificuldade e certificar-se ao oferecer obstáculos ou causar 
reações, pois o paciente terá que trabalhar para vencer sua dificulda-
de, mas sem correr riscos ao realizar essa atividade. As superfícies 
onde você trabalha devem ser observadas, além de quinas de móveis, 
objetos soltos no chão, entre outros. Atenção deve ser dada, em geral, 
a qualquer fator que possa colocar em risco a segurança do paciente.

7) Os exercícios envolvem o fortalecimento muscular utilizando espe-
cialmente o peso do próprio corpo. Melhorar a força muscular é es-
sencial, mas é necessário cuidado para evitar a fadiga. Fortalecer a 
musculatura proximal de ombros e quadril é importante para manter 
o uso funcional dos membros superiores e inferiores. 

8) Não foram exemplificados exercícios com acréscimo de peso corpo-
ral, mas eles podem estar indicados para aumentar a informação sen-
sitiva que o paciente recebe (ver a seção “Utilização de peso adicional 
no tratamento de indivíduos com ataxia” do Capítulo 6). O número 
de repetições, a quantidade de peso a ser utilizado e os períodos de 
descanso devem ser prescritos individualmente e adequados periodi-
camente de forma progressiva e supervisionada por um profissional. 

9) Inicialmente, os exercícios podem ser praticados de forma consciente 
e, em fases posteriores, podem ser seguidos por atividades de exer-
cício automático. A progressão para cada indivíduo deve ser do exer-
cício mais simples para o mais complexo, dentro de sua capacidade 
e respeitando a forma de evolução dos sintomas. Alguns exercícios 
podem ser praticados inicialmente com os olhos abertos e depois 
com os olhos fechados.

10) O programa de exercícios em casa deve ser acompanhado de outras 
atividades complementares como as esportivas, que irão trabalhar 
componentes das habilidades essenciais para os indivíduos com 
ataxia. Segundo estudo científico realizado, atividades como Tai Chi 
Chuan e ioga trabalham o equilíbrio, podendo ser adicionadas ao 
programa de exercícios domiciliares.

11) O paciente deve ser instruído a fazer os exercícios na frente de um 
espelho, procurando se corrigir, ou focar os olhos sobre um objeto 
imóvel. Durante os exercícios, devem ser dados comandos de voz es-
timulando o paciente, como “não caia”, “tente não oscilar”, “mantenha 
a postura”, “se segure”, entre outros. 
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12) Para a execução dos exercícios, além do espaço livre e seguro, alguns 
materiais bem simples podem ser significativamente valiosos. Nossa 
lista é modesta, barata e oportuniza muitas atividades a serem rea-
lizadas com os pacientes. A terapia pode ser muito eficaz e criativa 
com poucos destes materiais: bolas de diferentes tamanhos, pesos 
e texturas; caixa grande de papelão, caixas pequenas de papelão ou 
cestos de lixo, banquinhos de madeira revestidos de borracha anti-
derrapante, pinos de boliche ou cones de plástico (aqueles de linha 
de costura) de tamanhos diferentes, garrafas PET vazias – ou mesmo 
preenchidas parcialmente com líquido –, bexigas de tamanho médio e 
coloridas, “macarrão” de isopor, colchonete de espuma revestido em 
courvin, bola e/ou rolo de Bobath, jogo de argola (aqueles usados em 
festas juninas) para encaixar nos pinos e/ou cones, bambolê, jogos 
com setas e alvo, fita adesiva (colorida ou não) para marcar o chão, 
cabo de vassoura ou bastão, etc. 

13) Muitos dos exercícios propostos estão acompanhados por “varia-
ções”, que para nós seriam outras formas de treinar o mesmo exercí-
cio, com uma brincadeira ou um material diferente. Arremessar uma 
bola numa caixa, ou em um cone, ou em vários cones espalhados, 
ou na forma de “bocha”, tentando empurrar uma bola com a outra 
são, na verdade, a mesma atividade, mas para uma criança são jogos 
diferentes e divertidos. Nem todas as variações foram ilustradas e di-
ficilmente conseguiríamos fazer isso, uma vez que não há limites para 
a criatividade, mas tentamos oferecer várias ideias para que através 
delas você crie muitas outras variações.

O fisioterapeuta Humberto Leal Cruz Neto, profissional do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO/MS) e do Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da UFRJ (IPPMG/UFRJ), escreveu 
em seu Blog2, de forma muito clara e criativa, como vê seu trabalho de fisio-
terapeuta frente à coordenação motora de indivíduos com ataxia:

Sabe, eu gosto de pensar que eu faço meio que treinamento circense 
com meus pacientes. É meio estranho de explicar, mas imagine o se-
guinte: A princípio, todos nós temos o potencial para nos tornar trape-
zistas ou malabaristas. O que nos falta é coordenação motora. Se trei-
narmos bastante, podemos superar o nosso nível basal de habilidade 
e coordenação, e quem sabe até conseguir trabalhar num circo. Com o 
paciente com ataxia é mais ou menos a mesma coisa, só que o ponto de 
partida não é o nível de habilidade basal, mas sim o prejuízo na coor-
denação, causado pela ataxia. O paciente será treinado para se tornar 

2 Disponível em: <fisioterapiahumberto.blogspot.com/2010/10/ataxia-e-fisioterapia.html>.

um “malabarista com ataxia” (no caso desenvolvendo sua coordenação 
motora, até o mais próximo possível dos níveis de uma pessoa conside-
rada normal).

Concordamos com o Dr. Humberto e esperamos que nossas ideias pos-
sam auxiliar profissionais e pacientes a incrementar as terapias, incenti-
vando a criatividade e a utilização de todo seu potencial. 

Os exercícios listados a seguir podem ser adaptados ou modificados 
conforme a necessidade de cada paciente. A ênfase para indivíduos com 
ataxia é no treino da coordenação e do equilíbrio, mas os exercícios abor-
dam também o fortalecimento e o alongamento muscular. 

Durante os exercícios, utilizamos pontuação (para acertos da bola na 
cesta, por exemplo), que motivam e podem servir de comparação para as 
próximas terapias.
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Exercícios

Deitado – barriga para baixo

1) De barriga para baixo, levar um dos pés na direção do quadril, alongan-
do a parte anterior da coxa. Repetir com a outra perna e depois com 
os dois pés juntos, contando até 30 segundos em cada alongamento.

*Variação: com os calcanhares sobre o quadril, segurar os calcanhares 
com as mãos e elevar o tronco, contando até 10 segundos.

2) Posicionar os braços para trás, ao longo do corpo, levantar a cabeça 
olhando para frente, contando até 10. Girar a cabeça e descansar. 
Repetir a sequência para cada um dos lados.



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores44

3) Com um dos braços ao longo do corpo e a cabeça virada para o outro 
lado, levar o outro braço esticado para frente ao lado da cabeça. Em 
seguida, levantar o cotovelo e deslizar a mão próxima do corpo até a 
altura da coxa, movimentando, desta forma, para frente e para trás. 
Repetir do outro lado.

4) Posicionar um dos braços ao longo do corpo, a cabeça virada para o 
outro lado e o outro braço esticado para cima, ao lado da cabeça. Em 
seguida, passar o braço esticado sobre o cone.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 45

*Variação: os dois braços esticados para frente, passando-os ao mes-
mo tempo sobre os cones baixos colocados nas laterais/frente do corpo.

    

*Variação: o mesmo exercício, parando sobre os cones e contando até 
3 segundos.

5) Segurar um bastão à frente do corpo com as duas mãos e levantá-lo, 
afastando-o do chão, enquanto outra pessoa segura o quadril do pa-
ciente no chão.

*Variação: o mesmo movimento, com os braços abertos em cruz ou 
com as mãos entrelaçadas atrás da nuca.
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6) Levantar o tronco, alcançar a bola e arremessar na caixa grande ou 
nas cestas menores com diferentes pontuações, alternando a se-
quência com e sem apoio no antebraço.

*Variação: receber e rebater a bola tentando acertá-la dentro da caixa. 
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7) Boliche invertido: segurar a bola com as duas mãos, enquanto outra 
pessoa mantém o quadril do paciente no chão. Em seguida, jogar a 
bola nos pinos de boliche, posicionados em sua formação típica, ou 
com os cones espalhados à frente.

*Variação: Hand-bocha anterior – jogar a bola com as duas mãos tentan-
do encestar a outra bola que está na frente do cesto.

Deitado – barriga para cima

8) Com as pernas dobradas e os pés no colchão, levantar as duas pernas 
juntas até alcançar e agarrar a bola entre os pés. Em seguida, tocar a 
bola no colchão e levantar as pernas, entregando a bola ao terapeuta. 
Repetir contando cada vez que os pés tocam o chão.
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9) Pé ao cesto: pegar com os pés a bola acima da cabeça e colocar den-
tro de uma cesta ou caixa alta.

*Variação 1: utilizar duas cestas próximas, girando o tronco cada vez 
para uma delas.

*Variação 2: com as pernas dobradas, pegar com os pés a bola acima 
da cabeça e arremessar contra os pinos, localizados um palmo à frente dos 
pés, agora com as pernas estendidas.

10) Com as pernas dobradas e os pés no colchão, segurar uma bola com 
as duas mãos, levar na direção dos joelhos e contar até 5 segundos.
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*Variação 1: fazer o mesmo movimento com as mãos atrás da nuca, ou 
segurando um bastão (cabo de vassoura) ou um macarrão ao invés da bola.

*Variação 2: com as pernas afastadas e dobradas e os pés no colchão, 
segurar uma bola com as duas mãos, levando cada vez na direção de um dos 
joelhos. Ao alcançar os joelhos, manter a posição e contar até 5 segundos.

   

11) Abdomiliche: com as pernas dobradas e os pés apoiados, pegar a bola, 
quando deitado, e levantar o tronco para arremessar contra os pinos.

*Variação 1: Abdomibol – o mesmo exercício, arremessando na direção 
da caixa/cesta.

*Variação 2: Abdomibocha – o mesmo exercício, arremessando a bola 
como no jogo de bocha, procurando encestar na caixa a bola que está dian-
te dela. 

12) Com as pernas dobradas e os pés apoiados no colchão, repetir a se-
guinte sequência, respeitando os tempos estipulados para cada ação: 
levantar o quadril (contar até 5 segundos), esticar uma das pernas 
(contar até 5 segundos), recolocar o pé no colchão (contar até 5 se-
gundos), esticar a outra perna (manter 5 segundos), recolocar o pé no 
colchão e abaixar o quadril.
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13) Levantar o quadril e colocar uma bola sob o mesmo. Com os pés no 
colchão, girar o quadril levando a bola cada vez para um dos lados. 
Manter esta posição e contar até cinco.

 

14) Com as pernas dobradas e os pés no colchão, retirar um dos pés de 
cada vez do colchão, chutando a bexiga que é arremessada na sua 
direção.

*Variação: o mesmo movimento, tentando acertar a bola na(s) caixa(s).
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15) Com as pernas dobradas, segurar uma bola entre os dois joelhos e 
posicionar os braços abertos em cruz. Levar os joelhos cada vez para 
um dos lados, sem encostar os pés no colchão.

*Variação: o mesmo exercício, com os pés numa bola grande (alguém 
controlando, sentado sobre ela).

16) Segurar uma faixa colocada ao redor do pé, levantar a perna alongan-
do a parte posterior da coxa.

17) Alongamento, segurando um bastão (cabo de vassoura) com as duas 
mãos.
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Deitado – Barriga para baixo sobre a bola

18) Colocar as pernas sobre as do terapeuta, pegar uma bola com as 
duas mãos e arremessar para o cesto.

*Variação: tentar derrubar a torre de cones ou fazer um gol ou derrubar 
diferentes cones colocados no alto sobre a mesa.

19)  Superman: com os braços esticados à frente, “voar” colocando as duas 
mãos ao mesmo tempo na parede ou no espelho. Primeiramente, 
manter as duas mãos na parede/no espelho, contando até 10 segun-
dos. Em seguida, manter uma mão de cada vez e depois as duas jun-
tas de novo. Subir com cada vez uma das mãos pelo espelho/pela 
parede até a posição mais alta que conseguir, realizando a seguinte 
sequência: alongar, soltar, voar e subir novamente.

20) Com os braços abertos em cruz, erguer o tronco e contar até 10 segundos.

*Variação: o mesmo exercício, com as mãos atrás da nuca ou seguran-
do um macarrão ou cabo de vassoura com as duas mãos. 

21) Com os braços apoiados no chão, pegar 15 cones (um por vez) no 
alto, atrás das costas, e colocar no chão à sua frente. A cada cone 
que pegar, dizer o nome de um animal, marca de carro e nomes de 
amigos que comecem por determinada letra.
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Deitado de lado

22) Com a perna de baixo dobrada e estável no lugar e a perna de cima 
esticada, levar a perna de cima, que se encontra esticada, para trás e, 
ao voltar para frente, chutar a bola para derrubar os cones.

*Variação 1: Footside – o mesmo exercício, chutando a bola em direção 
ao cesto.

*Variação 2: Foot-bocha lateral: chutar a bola tentando encestar a outra 
bola que está na frente do cesto.

23) Com as pernas dobradas junto ao corpo, levantar-se apoiando-se no 
ombro, no cotovelo e na mão do lado apoiado (sem ajudar com o 
outro lado). Ao sentar-se, deitar-se novamente na mesma posição.

   

24) Deitar sobre um rolo e alongar a lateral do tronco.

Sentado

25) Sentar-se com uma perna aberta e esticada e a outra dobrada. Em 
seguida, empurrar uma bola com as duas mãos na direção do pé, até 
alongar a parte interna da coxa e a parte de trás da perna. Manter a 
posição por 1 minuto e repetir com a outra perna. Depois, repetir a se-
quência com as duas pernas bem abertas, levando a bola para frente.
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26) Com as costas encostadas na parede, uma perna dobrada e a outra 
esticada, tracionar o pé da perna esticada com o macarrão, manten-
do o joelho esticado, de modo que alongue a parte de trás da perna. 
Repetir com a outra perna e depois com as duas juntas.

*Variação: o mesmo exercício, sentada na cadeira, deixando a perna 
que vai ser alongada apoiada no banco e esticada.

27) Bumbril: Manter as pernas esticadas e as costas eretas, segurando 
um bastão ou uma bola no alto com as duas mãos. Em seguida, des-
locar-se para frente e para trás, “andando” com o quadril.

*Variação: Bumquete – andar com o bumbum e ir jogando a bola em 
diferentes cestas “de basquete” (ou caixas de papelão, cestos de lixo) espa-
lhadas pelo local.

28) Bola-aranha: no chão, de frente para a parede, com as pernas bem 
abertas e os pés na parede, segurar uma bola com as duas mãos con-
tra a parede e ir levantando a bola e alongando a coluna, mantendo 
os joelhos esticados.
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30) Sentado no chão com as pernas esticadas, com uma das mãos girar 
a bola ao redor do corpo derrubando os cones até chegar atrás das 
costas. Continuar a sequência do outro lado com a outra mão.

29) No chão, de frente para a parede, com as pernas bem abertas e os 
pés na parede, girar o corpo para trás, empurrando uma bola para 
trás. Manter a coluna alongada e os joelhos esticados, enquanto alon-
ga mais a parte interna da coxa do lado contrário ao que girou.
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31) Na mesma posição da atividade anterior, girar o tronco cada vez para 
um dos lados e jogar uma bola contra os cones.

32) Sentar-se no colchão com as pernas esticadas e afastadas. O terapeuta 
deve estar na mesma posição, com as pernas sobre as do paciente. 
Em seguida, manter a coluna reta e alcançar os cones próximos dos 
pés, exercitando um lado de cada vez, e colocar numa caixa atrás de si.

33) Na mesma posição do exercício anterior, alongar o corpo realizando, 
com o auxílio do terapeuta, um movimento de vai e vem. 

34) Trazer as pernas junto ao corpo, fletidas à sua frente, com os pés no 
colchão. Levar os joelhos juntos, cada vez para um dos lados, e alcan-
çar o objeto, girando o tronco e entregando-o no outro lado.
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35) Sentar-se de lado e apoiar-se num dos braços para alcançar as argo-
las e encaixá-las nos cones à frente.

36) Sentar-se de lado e apoiar-se na bola, girando e alongando o tronco.

37) Sentar-se, sem apoio nas costas, enquanto outra pessoa joga a bola. 
Depois, chutar e acertar a bola na caixa. Repetir o mesmo exercício 
alternando as mãos e os pés.

38) Na mesma posição da atividade anterior, alcançar os objetos que es-
tão postos nas laterais do corpo. Em seguida, equilibrar-se e manter 
a posição o máximo de tempo que conseguir e na distância limite que 
puder chegar.
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39) Mantendo a mesma posição da atividade anterior, girar o tronco cada 
vez para um dos lados e encaixar as argolas nos cones. 

40) Sentado a cavalo no rolo, encaixar as argolas nos cones colocados 
nas laterais.

41) Passar uma perna de cada vez sobre o rolo, sentando-se uma vez 
para cada lado, sem apoiar os braços, se conseguir.

42) Sentado no rolo, rolar com os pés levando-os para frente e para trás 
até o ponto máximo que puder se equilibrar.
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*Variação: o mesmo exercício, sentando-se a cavalo sobre o rolo.

Sentado sobre uma bola

43) Colocar as pernas sobre as do terapeuta, girar o corpo para um dos 
lados, apoiando a mão no chão e pegar um cone com a outra mão. 
Voltar à posição inicial e devolver o cone. Este exercício pode ser feito 
no sentido contrário, colocando os cones no chão ou dentro de um 
cesto. Repetir a sequência do outro lado. 

44) Colocar as pernas sobre as do terapeuta e descer para o lado direito 
apoiando as mãos no chão e ir “andando” com os braços para a es-
querda. Quando retificar o corpo, manter a mão esquerda no chão e 
o braço esticado, enquanto estica o outro braço para frente.

45) Sentado sobre a bola, pegar o cone e colocar na caixa.

*Variação: encaixar a argola no cone sobre o banco. 
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46) Sentado sobre a bola, deslocar-se para frente, para os lados e para 
trás o máximo que conseguir sem cair. Parar por alguns segundos em 
cada posição final.

47) Sentado sobre a bola, utilizar o quadril para girá-la.

48) Inclinar-se para a lateral até colocar uma das mãos no chão. Levar a 
outra mão ao chão, e com as duas no chão, ir “andando” até ficar com 
o corpo reto. Voltar à posição inicial. Repetir do outro lado.

49) Arremessar a bola derrubando os cones, com as pernas posicionadas 
sobre as do terapeuta.
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50) Macarrrão-polo: Espalhar os cones atrás do corpo. Depois, sentar-se 
na bola, de frente para o terapeuta, com as pernas posicionadas so-
bre as dele. Em seguida, girar para trás, colocando a mão deste lado 
no chão e com a outra mão derrubar um cone de cada vez com o 
macarrão. Voltar a sentar e derrubar pelo outro lado. Lembre-se: se 
derrubar dois cones perde ponto! 

51) “Andar” sentado, deslocando a bola cada vez para um dos lados e de 
frente para trás. 

De quatro (posição de gata)

52) Colocar um dos pés ao lado do outro joelho com o pé totalmente 
apoiado. Levar o peso do corpo à frente sobre o pé até alongar a par-
te posterior do calcanhar. Repetir a ação com o outro pé.
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53) Colocar um dos pés próximo da mão do mesmo lado, mantendo o 
joelho oposto o mais longe possível do outro pé. Em seguida, balan-
çar o corpo sobre o pé, movimentando o calcanhar e o antepé.

54) Colocar um dos pés próximo da mão do mesmo lado, manter o joe-
lho oposto o mais longe possível do outro pé. Esticar a perna de trás, 
alongando a parte interna das coxas.

55) Esticar uma das pernas para trás e manter a posição contando até 6 
segundos. Repetir do outro lado, esticando uma das pernas para trás 
e manter a posição contando até 6 segundos. 
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56) Esticar um dos braços à frente e equilibrar-se. Manter a posição por 6 
segundos. Repetir a ação do outro lado.

  

57) Esticar, ao mesmo tempo, uma perna e o braço do lado oposto, man-
tendo a posição por 6 segundos. Repetir do outro lado.

*Variação: Esticar a perna e o braço do mesmo lado e manter por 6 
segundos.

58) Colocar uma bola mole atrás do joelho, esticar a perna para trás so-
bre a bola e manter a posição por 10 segundos.

59) Com as mãos apoiadas no chão e os braços esticados, esticar uma 
perna para trás e apoiar na bola. Levantar o braço contrário ao apoia-
do na bola e equilibrar-se.

60) Levar com uma das mãos uma bola ao redor da outra mão, deslizan-
do no chão. Trocar de mão completando um movimento em “8”.
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Sentado nos calcanhares

61) Mantendo os braços esticados para frente, levar o tronco e as mãos 
para um dos lados até alongar a parte lateral do tronco (do lado opos-
to). Manter a posição por 30 segundos e “andar com as mãos” para o 
outro lado, repetindo o alongamento.

62) Balançar o corpo para frente (fazendo peso nas mãos e com os bra-
ços estendidos) e voltar a sentar sobre os calcanhares. 

De joelhos

63) Segurar o macarrão/bastão com as duas mãos. Em seguida, ajoelhar- 
-se e, conforme levantar o corpo, levantar o macarrão até o alto da 
cabeça. Manter esta posição por 10 segundos e voltar.
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64) Sentar-se cada vez para um dos lados encaixando a argola no cone, 
voltando à posição de joelhos:

 

*Variação 1: o mesmo exercício segurando uma bola no alto com as 
duas mãos. 

*Variação 2: se necessário, apoiar-se num banco ou numa pessoa.

65) Pegar uma bola, girar o corpo e tentar derrubar uma coluna de cones, 
fazendo o movimento em cada um dos lados.

66) Gira-bol – empurrar com uma das mãos uma bola grande por toda 
lateral do corpo até os seus pés. Deixar a bola e alcançá-la com a ou-
tra mão. Repetir o movimento do outro lado, completando o giro da 
bola ao redor do corpo.

67) Pegar uma bola, arremessar à frente e tentar acertar dentro da caixa 
ou cesta. Utilizar diferentes pontuações para acertar em mais alvos (ex.: 
50 pontos: caixa grande, 100: caixa menor, 150: caixa mais distante).
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68) Encaixar as argolas nos pinos. Distribuir cones ao redor de todo o corpo.

69) Jogar a bola por cima da cabeça tentando derrubar os cones atrás de si.

Semiajoelhado

70) Ajoelhado, passar uma das pernas à frente. Em seguida, voltar a ajoe-
lhar-se e repetir o movimento com a outra perna. Se necessário, se-
gurar-se em uma bola grande ou cadeira fixa.

71) Com uma das pernas posicionadas à frente do corpo, levantar-se le-
vando o peso sobre ela. Voltar à posição inicial, colocando o mesmo 
pé atrás. Repetir o movimento, levando a outra perna à frente.
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72) Oito: fazer um movimento em “8” com uma bola, passando a bola 
entre as pernas e sobre a perna de trás.

73) Alcançar a bola de um dos lados e entregar do outro, ou atrás e à 
frente do corpo. 

74) Ajoelhando-se sobre um disco de borracha ou sobre uma almofada, 
levantar o bastão e manter o mais alto que puder. Repetir com apoio 
no outro joelho.

Em pé

75) Perna ao alvo: em pé, jogar uma bola por baixo das pernas tentando 
derrubar os pinos que estão atrás, na linha do corpo.
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*Variação: substituir os pinos por um cesto.

76) Jogar a bola por cima da cabeça para acertar dentro da caixa colocada 
atrás do corpo.

77) Em pé, pegar a bola na frente sobre uma cadeira ou mesa, girar o 
corpo para trás, dar um passo e arremessar dentro de uma cesta.

*Variação: ao invés de acertar na caixa, derrubar cones ou entregar a 
bola para uma pessoa que fica atrás.

78)  Foot-caixa: Chutar, como em um pênalti, uma bola dentro de uma       
 caixa colocada à frente.
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*Variação 1: chutar a bola em três diferentes alvos, cada um contabili-
zando diferentes pontuações.  

*Variação 2: tentar acertar na caixa e, na vez seguinte, tentar não acer-
tar na caixa ou nos pinos.

79)  Foot-bocha: em pé, de frente para um “gol”, com uma bola colocada  
 no caminho do gol, chutar uma outra bola com o objetivo de empur 
 rar a que está colocada mais próxima do gol. A entrada da primeira  
 bola, que está no meio do caminho, equivale a 50 pontos, entrando 
 a outra, 10 pontos são contabilizados.

*Variação: Foot-cone – consiste na tentativa de chutar a bola com a in-
tenção de derrubar a fileira inteira de cones.
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80) Andar sobre almofadas de diferentes tamanhos e espessuras. 

*Variação: parar e equilibrar-se sobre cada uma delas. 

81) Andar de costas no chão ou sobre o colchonete.

82) Andar abaixando-se e pegando cones a cada três passos.
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*Variação: encaixar as argolas nos pinos.

83) De frente para um banquinho, colocar um dos pés sobre ele e man-
ter-se nesta posição. Com o outro pé subir e descer de costas, de 
frente e depois indo direto (ou parando com os dois pés juntos sobre 
o banco) de frente para trás.

84)  Manter um dos pés sobre o banco (largura que caiba os dois pés), 
enquanto desce e sobe o outro na lateral. 

85) Com um dos pés fixo ao lado do banco, dar um passo para frente e 
para trás com o outro, passando o pé sobre o banco.

86) Parado entre dois bancos, com um dos pés fixo no chão, tocar cada 
vez em um dos bancos com o outro pé. 

*Variação 1: o mesmo exercício, passando o pé sobre o macarrão. 

*Variação 2: o mesmo exercício em superfícies diferentes, como um 
colchonete fino ou um colchão espesso.
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87) Sobre um banco (largura que caiba os dois pés), pegar objetos atrás 
da linha do corpo e colocá-los sobre uma cadeira à sua frente.

*Variação: colocar a bola na caixa atrás de seu corpo.

88)  Crazy-foot: chutar as bolas nos cones espalhados aleatoriamente   
  pelo chão.

89) Chutar uma bola na direção da caixa à frente. Se a bola entrar na cai-
xa, contabilizam-se 1.000 pontos e se apenas encostar, 100 pontos. 
Incrementar o jogo colocando duas ou mais caixas como alvo.

90) Posicionar os pés sobre uma rampa de 10 cm de inclinação. Perma-
necer um minuto em pé sobre ela alongando a parte posterior da 
perna. Para alongar uma perna de cada vez, mantenha uma na ram-
pa e o outro pé apoiado e descansando sobre um banquinho posicio-
nado na lateral.

91) Em pé sobre um colchonete, colocar as mãos no colchão e ir “andan-
do” com elas para frente, até ficar com o corpo na horizontal, apoiado 
pelas mãos, e com pés e quadril na linha do corpo. Manter essa posi-
ção por 10 segundos. Para voltar à posição inicial, ir “andando” com 
as mãos para trás e forçando o calcanhar a chegar ao chão, alongan-
do a parte de trás da perna.
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94) Ande-pegue: andar alcançando cones no chão e depois recolocando- 
-os no lugar.

92) Zigue-Zague: andar chutando a bola e desviando dos cones separa-
dos por no mínimo 30 cm.

93) Zig-liche: andar entre os cones e chutar a bola em cada um deles.



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores74

95) Vira-volta: parado em pé, com um dos pés derrubar o cone grande e 
depois recolocá-lo em pé.

96)  Foot-Down: com o boliche montado atrás de seu corpo, ficar em pé,  
 segurando-se se necessário, e chutar a bola para trás com o calca- 
 nhar.

97) Em pé, encostado de costas na bola contra a parede, ir abaixando 
como se fosse sentar até onde conseguir e manter. Contar até 10 
segundos antes de voltar à posição inicial.

98)  Hand-caixa: parado sobre um colchão, alcançar uma bola dentro de 
 uma caixa funda colocada à frente, recuperá-la e arremessá-la den- 
 tro de uma caixa distante à frente.

99) De frente para a parede, jogar a bola e pegá-la de volta pelo número 
de vezes combinado. 

*Variações: 

1- bater palma entre os momentos de jogar e pegar a bola; 

2- cruzar as mãos no peito e pegar;

3- jogar a bola e pegar com uma das mãos; 

4- jogar a bola e, ao pegá-la, levantar um dos pés;  

5- encestar uma bola na cesta pendurada na parede;

6- andar de lado jogando bola com a parede; 

7- andar para frente batendo a bola no chão.
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100)  Walk-liche: com as bolas paradas ao longo do caminho na direção 
    de diferentes cones, andar, parar diante da bola e chutar para der- 
    rubar o cone, repetindo esta sequência sucessivamente até utilizar  
    todas as bolas.

101) De frente para a parede, jogar dardos acertando em um alvo.

102) Com um dos pés, rolar a bola sob o corpo.

103) Andar de lado passando sobre bastões apoiados nos cones.

104) Andar de frente passando sobre os bastões.
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105) Andar de costas passando sobre os bastões.

106) Andar de frente e de costas entre os bastões. 

107) Andar entre as linhas demarcadas no chão, colocando os cones so-
bre elas e encaixando as argolas nos cones.

*Variação: utilizar bastões apoiados nos cones, andando entre as linhas e 
passando sobre o bastão.

108) Em pé, estabilizar uma das pernas. Com o outro pé levar o rolo para 
frente e para trás.
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109) Em pé, de frente para o canto da parede e com as mãos na altura 
dos ombros, levar o corpo à frente, fletindo os cotovelos.

110) Em pé, com as mãos na parede colocadas à frente, deslizar as mãos 
para o alto alongando os braços. Depois, afastar os braços da pare-
de e equilibrar-se. Colocar novamente as mãos na parede, descen-
do até a posição inicial. Repetir toda a sequência. 

111) Em pé, sobre a cama elástica, estando próximo de um apoio ou 
apoiado, transferir o peso de uma perna para a outra.

112) Em pé sobre o disco, equilibrar-se levando o peso do corpo para a 
frente dos pés, para trás (nos calcanhares) e para os lados.
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113) Mantendo-se em pé, andar de frente, de lado e de costas sobre a 
“escada de chão”. 

114) Mantendo-se em pé, andar de lado cruzando um dos pés na frente 
do outro, em diferentes superfícies. Depois, andar cruzando um pé 
atrás do outro. Em seguida, andar de lado, alternando a posição 
dos pés: primeiro cruzando à frente e depois cruzando atrás do 
outro pé.

115) Com um dos pés sobre o banco, andar com o outro pé para o lado 
levantando bem, girando a ponta e depois o calcanhar. Depois, vol-
tar à posição inicial.

116) Colocando um dos pés sobre a linha demarcada no chão e o outro 
sobre uma bola, “andar” sobre o pé da linha, parar e trazer a bola 
com o outro pé na mesma direção.

117) Equilibrar-se na prancha levando o peso de um lado para o outro e 
de frente para trás.
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118) Estabilizar um dos pés e equilibrar o outro sobre a balança. 

119) Equilibrar-se sobre a prancha de molas, próximo ao apoio ou se-
gurando-se nele.

120) Andar de lado, apoiando-se na parede (ex.: retirando adesivos).

121) Andar pisando em pegadas ou marcas colocadas no chão.

Gincanas

As gincanas são circuitos montados, cada vez com uma sequência, jun-
tando-se atividades diferentes. Uma mesma sequência pode ser aprovei-
tada para, por exemplo, que o paciente treine andar de frente, depois de 
lado, depois de costas. 

122) Gincanalha: sortear aleatoriamente três números referentes aos 
exercícios anteriores e fazer cada um seguindo a ordem.

123) Andar pelo circuito, tendo que passar pelos obstáculos, abaixando- 
-se e rastejando-se sob um deles. Em seguida, levantar-se nova-
mente e andar pegando os cones espalhados pelo chão! Varie bas-
tante o seu circuito!! Não há limites para a criatividade!
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ExErcícios dE FrEnkEl

Felipe Fernandes Lemos

DR. HEINRICH SIMON FRENKEL (1860-1931)

FONTE: Danek (2004).

Muitos indivíduos com ataxia apresentam dificuldade para saber, sem 
olhar, a posição dos seus braços ou das suas pernas. Isto acontece porque 
entre os fatores que causam a ataxia pode estar a perda da sensibilidade 
profunda ou da propriocepção (ataxia sensitiva). Assim, o conteúdo deste 
capítulo aborda os Exercícios de Frenkel, projetados para auxiliar o pacien-
te a compensar esta inabilidade.

Heinrich Simon Frenkel é um dos fundadores da neurorreabilitação 
e foi quase que completamente esquecido, pouco se sabendo sobre sua 
vida. Sua principal contribuição é The treatment of tabetic ataxia by means of 
systematic exercise: an exposition of the principles and practice of compensa-
tory movement treatment, obra desenvolvida em 1889 no Hospital Freihof, 
em Heiden, na Suíça, para tratar pacientes com tabes dorsalis e problemas 
de ataxia sensorial devido à perda de propriocepção.

Neste trabalho, Frenkel desenvolveu um programa de exercícios que 
podem ser realizados em diversas posições, objetivando a melhora da 
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coordenação motora, do equilíbrio e, consequentemente, da ataxia. Este 
clássico programa de exercícios ficou conhecido como “exercícios de 
Frenkel”, embora esta maravilhosa obra consista em um completo com-
pêndio de neurociência, diagnóstico, métodos de avaliação e dispositivos 
para auxiliar na reabilitação, conforme mostra a figura abaixo.

FOLHA DE ROSTO DO LIVRO QUE CONTÉM O PROGRAMA 
DE EXERCÍCIOS DE FRENKEL

FONTE: Frenkel (1902)1.

1 Tanto esta quanto as demais fotos na sequência desta seção foram retiradas da 
versão original da obra de H. S. Frenkel (1902).

Os exercícios são realizados com o paciente estando deitado, sentado 
ou em pé. Cada atividade é executada lentamente, com o paciente utilizan-
do-se de sua própria visão para guiar os movimentos de forma correta. Os 
exercícios requerem um alto grau de concentração e esforço e, portanto, 
não são apropriados para todos os pacientes. Para aqueles que tenham os 
pré-requisitos necessários, podem ser úteis para recuperar algum contro-
le do movimento atáxico através de processos cognitivos. Pacientes com 
sensibilidade parcial podem progredir no grau de dificuldade, executando 
exercícios com os olhos fechados. Estes exercícios foram compilados pela 
National Ataxia Foundation (NAF), a Fundação Nacional de Ataxia dos EUA.

Inicialmente, o paciente pode precisar ter os membros apoiados en-
quanto evolui de exercícios assistidos para independentes e de unilaterais 
para bilaterais. Eles devem ser realizados em ritmo lento e sincronizado. 

A consciência do desempenho é salientada e pode ser usado um alvo 
específico, que pode ser um objeto ou uma marca (pista visual), para de-
terminar a amplitude do movimento. Os exercícios progridem das posturas 
de maior estabilidade (deitada, sentada) para posturas de maior desafio 
(em pé, andando). À medida que o controle voluntário melhora, os exercí-
cios progridem para comandos de interrupção e prosseguimento, aumento 
da amplitude e realização dos mesmos exercícios com os olhos fechados. 
Concentração e repetição são as chaves para o sucesso! Pode ser desenvol-
vida uma progressão similar dos exercícios para os membros superiores. 
Vale ressaltar que:

1) Os exercícios são projetados principalmente para a coorde-
nação e não para o fortalecimento muscular. 

2) Os exercícios devem ser comandados e contados em tom de 
voz constante e lentamente. 

3) É importante que o local seja bem iluminado e que você es-
teja posicionado de forma a poder enxergar os movimentos 
de suas pernas. 

4) Evite cansar-se. Cada exercício não deve ser executado mais 
do que quatro vezes. Descanse entre cada exercício. O exercí-
cio todo deve durar aproximadamente meia hora e deve ser 
feito duas vezes ao dia. 

5) Os exercícios devem ser feitos dentro do alcance normal dos 
movimentos, evitando-se forçar demasiadamente os músculos. 

6) Os exercícios mais simples devem ser executados adequada-
mente antes de se prosseguir para os mais difíceis.
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Exercícios: deitado de barriga para cima
1) Iniciar deitado de costas na cama ou em uma superfície plana, ao lon-

go da qual os pés possam ser movidos facilmente. Sua cabeça deve 
estar apoiada em um travesseiro, de forma que você possa observar 
todos os movimentos. Em seguida, movimentar uma perna dobran-
do o joelho e deslizando o calcanhar em direção ao quadril. Volte à 
posição inicial e repita a sequência com a outra perna.

*Variações:

1) Realizar o mesmo exercício apenas na primeira metade da 
amplitude de movimento (ADM);

2) Durante a flexão o paciente deve realizar uma parada volun-
tária;

3) Durante a flexão o paciente deve realizar uma parada, me-
diante comando do terapeuta;

4) Durante a extensão o paciente deve realizar uma parada vo-
luntária;

5) Durante a extensão o paciente deve realizar uma parada, me-
diante comando do terapeuta;

2) Movimentar uma perna como no exercício anterior. Depois, dobrar a 
perna lateralmente sem deslocar o pé. Recolocar a perna ao centro e 
voltar à posição inicial. Repetir com a outra perna. 



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores84

*Variação: realizar o mesmo exercício apenas na primeira metade da 
ADM.

3) Movimentar ambas as pernas, dobrando os joelhos e deslizando os 
calcanhares em direção ao quadril, mantendo os tornozelos unidos. 
Voltar à posição inicial.

*Variações:

1) Realizar abdução dos membros inferiores [MMII] após flexão 
total, adução e, por fim, a extensão.

2) Realizar apenas flexão parcial dos MMII.

3) Realizar abdução e adução com flexão parcial dos MMII.

4) Durante a flexão dos MMII o paciente deve realizar uma para-
da voluntária.

5) Durante a flexão dos MMII o paciente deve realizar uma para-
da, mediante comando do terapeuta.

6) Durante a extensão dos MMII o paciente deve realizar uma 
parada voluntária.

7) Durante a flexão dos MMII o paciente deve realizar uma para-
da, mediante comando do terapeuta.

4) Flexionar o quadril e o joelho, sem que o calcanhar deslize na cama. O 
calcanhar deve ser mantido alguns centímetros acima dela.

5) Movimentar uma perna dobrando o joelho e colocando o calcanhar 
sobre o joelho da outra perna. Então, deslizar o calcanhar do joelho 
até o tornozelo e de volta para o joelho. Voltar à posição inicial e re-
petir a sequência com a outra perna.
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*Variações:

1) Quando o calcanhar tocar o joelho oposto (acima da patela), o pacien-
te deve realizar uma parada voluntária.

2) Quando o calcanhar tocar o joelho oposto (acima da patela), o pacien-
te deve realizar uma parada mediante comando do terapeuta.

3) Antes da extensão o paciente deve realizar uma parada voluntária.

4) Antes da extensão o paciente deve realizar uma parada mediante co-
mando do terapeuta.

5) Fazer com que o calcanhar toque na metade da tíbia ao invés da pa-
tela.

6) Quando o calcanhar tocar o meio da tíbia oposta, o paciente deve 
realizar uma parada voluntária.

7) Quando o calcanhar tocar o meio da tíbia oposta, o paciente deve 
realizar uma parada mediante comando do terapeuta.

8) Fazer com que o calcanhar toque no tornozelo oposto.

9) Quando o calcanhar tocar o tornozelo oposto, o paciente deve reali-
zar uma parada voluntária antes da extensão.

10) Quando o calcanhar tocar o tornozelo oposto o paciente deve realizar 
uma parada mediante comando do terapeuta, antes da extensão.

11) Fazer com que o calcanhar toque no hálux oposto.

12) Quando o calcanhar tocar o hálux oposto, o paciente deve realizar 
uma parada voluntária antes da extensão.

13) Quando o calcanhar tocar o hálux oposto, o paciente deve realizar 
uma parada mediante comando do terapeuta, antes da extensão.

14) Colocar o calcanhar sobre o joelho oposto (patela), levantá-lo e co-
locá-lo no meio da tíbia, levantá-lo novamente e colocá-lo sobre o 
tornozelo e, por fim, colocá-lo sobre o hálux oposto.

15) Realizar o mesmo exercício na sequência inversa.

A prova do “calcanhar-joelho” é parte integrante das escalas padroniza-
das envolvendo a ataxia e, portanto, interfere diretamente na classificação 
dos pacientes, o que ressalta a importância deste treino.

Existe, ainda, uma série de exercícios muito parecida com a anterior, vi-
sando combinar o equilíbrio dos membros em suspensão e a performance 
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dos movimentos articulares. Esta combinação é primordial na geração de 
grande esforço:

1) A perna é fletida como no primeiro exercício citado e então o calca-
nhar é colocado sobre a patela oposta. Faz-se a extensão do membro 
até a posição inicial.

2) A perna é parcialmente fletida e então o calcanhar é colocado sobre 
o meio da tíbia oposta. Faz-se a extensão do membro até a posição 
inicial.

3) A perna é trazida até ¼ de flexão e então o calcanhar é colocado so-
bre a articulação do tornozelo oposta. Faz-se a extensão do membro 
até a posição inicial.

4) O calcanhar é trazido até o hálux oposto, faz-se então a flexão do 
joelho e do quadril e depois a extensão até a posição inicial.

5) O calcanhar é colocado no meio da tíbia oposta, então se levanta o 
membro, colocando-o ao lado da perna.

6) Movimentam-se alternadamente as pernas, dobram-se os joelhos e 
retorna-se à posição inicial, como se estivesse pedalando.

Exercícios: sentado
Algumas precauções devem ser tomadas para a melhora da eficácia 

dos exercícios. A articulação do tornozelo deve ser mantida neutra, sem 
flexão plantar ou dorsal, tampouco inversão ou eversão. E o contato do pé 
com o solo não pode ser violento.

6) Iniciar sentando-se em uma cadeira, com os pés totalmente no chão. 
Em seguida, levantar o calcanhar, mantendo a ponta do pé no chão. 
Depois, levantar o outro pé inteiro e recolocá-lo no chão sobre o mes-
mo local. Alternar os movimentos. Fazer duas marcas de cruz no chão 
com giz. Alternando as pernas, colocar o pé em cima do sinal marca-
do para frente, para trás, para a esquerda e para a direita.

7) Para aprender a levantar-se e sentar-se com um certo ritmo, primei-
ro, dobrar os joelhos e puxar os pés para baixo da cadeira. Em segui-
da, inclinar o tronco adiante. Depois, levantar-se endireitando os qua-
dris e os joelhos e então o tronco. Inverta o processo para sentar-se.
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Exercícios em pé
8) Mantenha-se ereto com os pés separados (cerca de 10 a 15 cm). Ini-

cialmente, andar aproximadamente 15 metros, em terreno plano, 
de forma lenta e com total atenção ao movimento das pernas. Isto 
ajuda o sistema nervoso a identificar os movimentos realizados e 
suas possíveis correções. Outro ponto importante é a posição dos 
pés, pois eles devem ficar paralelos, ou seja, não ficarem demasiada-
mente abertos (calcanhares mais próximos que os dedões). É preciso 
concentrar-se no tamanho dos passos, eles devem ser simétricos e 
uniformes, nem muito longos, nem muito curtos (30 cm).

*Variações:

1) Andar a mesma distância com passos bem curtos (máximo de 
20 cm).

2) Andar a mesma distância com passos longos (60 cm).

FIQUE ATENTO: É importante, ao fim de cada exercício, uma pequena 
pausa para recuperar a respiração e, se possível, avaliar a frequência cardía-
ca (pulso). Em casos de doença cardiorrespiratória associada, isto deverá ser 
feito com supervisão de um profissional. Ao menor sinal de fadiga, deve-se 
sentar e descansar. Para isto é necessária a colocação de várias cadeiras ao 
longo do local dos exercícios. Estes exercícios podem ser realizados utilizan-
do dispositivos auxiliares de marcha, como bengalas, muletas e andadores.

9) Deslocar-se lateralmente para a direita com meio passo. O exercí-
cio deve ser executado de forma cadenciada. Primeiro, transferir seu 
peso para o pé esquerdo e deslocar o pé direito 30 cm para a direita. 
Depois, transferir seu peso para o pé direito e deslocar o pé esquerdo 
30 cm para a direita. Repetir o exercício para a esquerda. O tamanho 
do passo para a direita ou para a esquerda pode ser variado.

 
*Variação: todos os exercícios anteriores realizados dando passos para trás.

10) Caminhar para frente usando uma referência (marcas) no chão, com 
espaços estreitos para a colocação dos pés. Com o uso destas mar-
cas é possível realizar passos mais longos e mais curtos de forma 
repetitiva. *Observação: Caso não haja a possibilidade de fazer este 
aparato, é possível, em alguns casos, usar as marcas do piso.

*Variação: caminhar para frente, enquanto coloca cada pé adiante, em 
pegadas previamente localizadas no chão. As pegadas devem ser paralelas 
e distanciadas em aproximadamente 10 cm. Praticar com 1/4 de passo, 1/2 
passo, 3/4 de passo e um passo inteiro.

11) Caminhar para frente entre duas linhas paralelas distantes 35 cm, co-
locando o pé direito próximo ou sobre a linha direita e o pé esquerdo 
próximo ou sobre a linha esquerda, enfatizando a correta colocação 
dos pés. Descansar depois de 10 passos.

   

*Variação: usando linhas bem estreitas, com um passo na frente do outro.
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12) Virando para a direita, primeiro elevar a ponta do pé direito girando-o 
sobre o calcanhar para o lado direito. Em seguida, elevar o calcanhar 
do pé esquerdo girando-o sobre a ponta do pé para o lado direito. 
Por último, reposicionar-se e completar a volta inteira. Repetir a mes-
ma sequência para o lado esquerdo.

13) Andar em zigue-zague com uma marca no chão, como indicado pela 
ilustração.

     

14) Subir e descer uma escada, degrau por degrau, colocando o pé di-
reito em um degrau e depois o esquerdo no mesmo degrau. Depois 
praticar colocando um pé em cada degrau. A princípio é recomen-
dado e mais seguro utilizar o corrimão. Quando houver melhora de 
equilíbrio, o corrimão pode ser dispensado.

Exercícios de braços e mãos
Embora os exercícios de Frenkel sejam descritos para a perna, eles po-

dem ser modificados para o braço. No caso dos braços estarem afetados, 
utilizar um quadro. Desenhar diagramas simples (linhas retas, círculos, li-
nhas em zigue-zague, etc.) é uma opção. É importante lembrar-se, porém, 
de mudar um sinal de menos para um sinal de mais. 

Várias tábuas de coordenação, como as da ilustração a seguir, podem 
ser utilizadas para melhorar a coordenação dos olhos e das mãos. Tais 
exercícios podem ser feitos com a ajuda de jogos pedagógicos, encontra-
dos facilmente em lojas de brinquedos e papelarias. 

15) O paciente pode praticar a flexão e extensão do cotovelo horizontal-
mente, suportado em uma prancha deslizante, então mover o braço 
sem deslizar a mão para baixo através do antebraço, e, finalmente, 
colocar a mão na mão do fisioterapeuta em movimento. 
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conclusão
A prática clínica nos mostra que o programa de exercícios desenvol-

vidos por Frenkel vai ao encontro das reais necessidades dos indivíduos 
com ataxia (equilíbrio e coordenação). Existe um embasamento neuro-
fisiológico coerente e consistente que justifica a utilização deste progra-
ma de exercícios com qualquer paciente que apresente déficit cerebelar. 
Entretanto, são necessários mais ensaios clínicos randomizados para rati-
ficar, cientificamente, a eficiência dos exercícios de Frenkel perante outras 
metodologias.

Acredito que tais exercícios sejam ideais para um programa domiciliar, 
complementando o tratamento fisioterapêutico neurofuncional, sob su-
pervisão de um cuidador treinado ou mesmo de forma independente, visto 
que, quando o paciente executa e repete uma sequência pré-determinada 
deste programa, ele aprimora sua coordenação.
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FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR 
PROPRIOCEPTIVA APLICADA ÀS ATAXIAS

Felipe Fernandes Lemos

Facilitação para participação

Facilitação neuromuscular proprioceptiva [PNF] é uma filosofia de tra-
tamento baseada na promoção da resposta do sistema neuromuscular 
pela estimulação da propriocepção, na qual podem ser usadas técnicas de 
controle de ativação agonistas/antagonistas, tornando-se uma excelente 
opção para o tratamento da ataxia. Sherrington, um dos autores que ser-
viram como base para Herman Kabat (1955), definiu o cerebelo e suas vias 
como o principal centro do sistema proprioceptivo.

Dentre os diversos princípios básicos que fazem parte da terapia com 
PNF podemos destacar os que mais influenciam no tratamento de indiví-
duos com ataxia:
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 ● Feedback visual;

 ● Comando verbal;

 ● Resistência;

 ● Aproximação;

 ● Contato manual;

 ● Irradiação;

 ● Sincronismo.

No exemplo da figura 1, mostramos dois princípios básicos associados: 
o feedback visual para a correção e manutenção postural, fornecido pelo 
espelho à frente do paciente, e a aproximação na parte superior do tronco, 
gerando estímulo proprioceptivo fundamental para o ganho de controle 
do tronco.

FIGURA 1 – ESTABILIZAÇÃO USANDO O FEEDBACK VISUAL DO ESPELHO 
E A APROXIMAÇÃO NO TRONCO

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

A irradiação é a propagação da resposta a um estímulo. Ela objetiva 
reforçar áreas mais fracas por meio das áreas mais fortes. Na figura 2, po-
demos visualizar uma irradiação realizada a partir de padrões simétricos 
de Membros Superiores (MMSS) (flexão/abdução/rotação externa) para 
a musculatura extensora dos Membros Inferiores (MMII) e, consequente-
mente, no suporte de peso e ortostatismo.

FIGURA 2 – IRRADIAÇÃO DOS MMSS PARA OS MMII

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Uma grande discussão a respeito do tratamento dos indivíduos atáxi-
cos é referente ao uso de exercícios resistidos, pois alguns sugerem que 
eles possam levar os pacientes à fadiga muscular, já que apresentam as-
tenia. Vale salientar que a resistência utilizada na PNF é uma resistência 
apropriada, a qual o paciente é capaz de vencer, mas suficiente para incre-
mentar a atividade muscular, orientar a direção do movimento e melhorar 
a coordenação motora. 

Diversas técnicas de PNF podem ser usadas para o tratamento da ata-
xia, dependendo do objetivo no nível de estrutura/função corporal e do ob-
jetivo no nível de atividade/participação, pela Classificação Internacional 
de Funcionalidade. Destacaremos algumas técnicas, suas indicações e suas 
aplicações práticas.

Iniciação rítmica
Inicia-se com movimento passivo, evoluindo para ativo-assistido, ativo- 

-resistido, terminando com ativo-livre. No exemplo mostrado na figura 3, 
observa-se um indivíduo atáxico com sinais extrapiramidais associados (ri-
gidez no tronco). Este exercício objetiva a melhora da mobilidade do tronco, 
coordenação dos MMSS e movimentos alternados de MMSS e MMII. Foram 
usados, na posição de pré-ponte, o padrão de propulsão ulnar combinado 
com deslocamento lateral dos MMII no sentido contrário ao do membro 
superior, fazendo com que a parte superior do tronco gire para um lado, 
enquanto a parte inferior do tronco gira para o lado oposto.
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FIGURA 3 – EXERCÍCIO DE COORDENAÇÃO DOS MMSS COM MOVIMENTOS COMBINADOS 
DOS MMII E GANHO DE FLEXIBILIDADE NO TRONCO

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Combinação de isotônicas
Inicia-se com uma contração concêntrica, seguida de uma contração 

isométrica e de um retorno com uma contração excêntrica. Se possível, 
é permitido que as contrações isométricas entre as fases concêntrica 

e excêntrica sejam suprimidas, mostrando melhora do controle motor 
(coordenação).

No exemplo da figura 4 é mostrada uma das atividades mais efetivas 
para ganho de controle de tronco e equilíbrio: o padrão de extensão do 
tronco superior ou lifting, que visa a ativação da musculatura paravertebral 
nas três fases, isométrica, concêntrica e excêntrica, usando para tal a irra-
diação dos MMSS e da cabeça. Esta irradiação também ativa a musculatura 
extensora dos MMSS, auxiliando em outras atividades, tais como: passar 
de sentado para de pé (e vice-versa) e equilíbrio de pé.

FIGURA 4 – LIFTING NA POSIÇÃO SENTADO

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Reversão dinâmica
Nesta técnica o paciente realiza movimentos ativos em ambos os sen-

tidos do padrão selecionado, ou seja, ele faz uma inversão dos agonistas a 
cada fim de amplitude de movimento (ADM). Esta técnica visa ao ganho de 
coordenação motora grossa, principalmente dos pacientes com dificulda-
de na inversão de agonista/antagonista.
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Estabilização rítmica
A utilização desta técnica com indivíduos atáxicos exige um critério 

bem rigoroso, pois ela poderá dar uma falsa impressão de melhora. Trata- 
-se de contrações isométricas alternadas contra a resistência imposta pelo 
terapeuta, sem que haja movimento ou intenção de se movimentar. Para 
tal, o terapeuta aplica uma força contra o paciente e o comando “não deixe 
eu te mover” e, de forma alternada, inverte a direção da força sem trocar 
os contatos manuais e mantendo o mesmo comando. Esta técnica objeti-
va a melhora da estabilidade e do equilíbrio, estimulando os mecanismos 
de feedback, necessários para o controle postural. Ela deve ser usada com 
cautela em pacientes cerebelares, pois os contatos manuais do terapeuta 
servem como suporte, gerando uma falsa impressão de que o paciente é 
capaz de se manter estável sozinho. Na figura 5, mostramos a estabilização 
rítmica sendo aplicada no tronco de um paciente em ortostatismo.

FIGURA 5 – ESTABILIZAÇÃO RÍTMICA DE PÉ

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Esta técnica também poderá ser usada em áreas menos comprometi-
das a fim de irradiar força para estas regiões do corpo do paciente, sendo 
uma forma alternativa para tratamento de indivíduos menos comprometi-
dos (tratamento indireto).

Reversão de estabilizações
Consiste numa técnica na qual usamos contrações isotônicas mantidas 

alternadas, com resistência suficiente para que não haja deslocamento. 
Seus principais objetivos são o ganho na estabilidade e equilíbrio, pois 
estimula os mecanismos posturais antecipatórios. Na reversão de esta-
bilizações o terapeuta muda constantemente os contatos manuais, dife-
rentemente da técnica já citada. Na figura 6, podemos ver a técnica sendo 
aplicada nas posições sentado e em ponte.

FIGURA 6 – REVERSÃO DE ESTABILIZAÇÕES NA POSIÇÃO SENTADO E EM PONTE

FONTE: Arquivo pessoal do autor.
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Vale lembrar que ambas as técnicas supracitadas podem ser usadas 
nas mais variadas posições, obedecendo-se sempre ao critério de evolução 
na dificuldade e ao desenvolvimento neuropsicomotor normal.

Atividades de vida diária
As atividades de vida diária devem ser o maior alvo da terapia com in-

divíduos atáxicos, uma vez que as limitações relacionadas à atividade, pela 
Classificação Internacional de Funcionalidade, e as restrições quanto à par-
ticipação são as principais queixas e motivos da diminuição na qualidade 
de vida. Veremos agora algumas das atividades mais comuns no tratamen-
to de indivíduos atáxicos.

Evolução da posição sentado para a posição de pé

A atividade de evolução da posição sentado para a posição de pé (figura 
7) é fundamental para o ganho e a manutenção da independência funcio-
nal do indivíduo. Para ter sucesso nesta atividade o controle postural e a 
força muscular são fundamentais, mesmo quando realizados com suporte 
de dispositivos auxiliares de marcha.

Muitas das vezes é bastante difícil para o paciente gerenciar todos os 
movimentos necessários para realizar esta atividade, fazendo-se, então, 
necessário um trabalho prévio para o controle estático e dinâmico do tron-
co, de força para a musculatura extensora dos MMII e, principalmente, do 
sincronismo ideal para a realização da tarefa. Feito isto, podemos iniciar as 
atividades para que o paciente se mantenha na posição de pé, realizando 
a aproximação nos quadris a fim de estimular receptores proprioceptivos, 
gerando uma resposta muscular necessária para a estabilidade do corpo. Se 
o indivíduo for capaz de realizar uma força contrária, então o terapeuta deve 
aplicar uma resistência progressiva na direção de seus calcanhares, solici-
tando estabilidade por parte do paciente. Solicita-se que o paciente incline 
o tronco para frente e flexione os joelhos, mantendo a cabeça ereta. O tera-
peuta deve aplicar, quando possível, uma resistência para baixo que deve ser 
mantida pelo paciente, ou seja, o paciente deve “frear” o movimento de sen-
tar, assim trabalhando o controle excêntrico dos músculos extensores. Este 
movimento é feito com uma ADM pequena e interrompido com o comando 
“fica/mantenha-se nesta posição”, havendo, assim, a contração isométrica 
destes mesmos músculos. Após, é solicitado que o paciente fique em pé no-
vamente, trabalhando a atividade em si. Este procedimento será repetido 
várias vezes, aumentando-se progressivamente a ADM da fase excêntrica, 

até que ele seja capaz de completar toda a atividade de ficar em pé a partir 
da posição sentado. A figura 7 ilustra essa atividade.

Para que a tarefa seja menos árdua para o paciente, podem ser usados, 
no início, travesseiros ou superfícies mais altas e locais mais baixos à medi-
da que o paciente evolua.

Esta atividade é um ótimo preparativo para o ganho de estabilidade 
durante a marcha.

FIGURA 7 – EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO SENTADO PARA A POSIÇÃO DE PÉ

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Marcha

A marcha certamente é a maior queixa dos indivíduos atáxicos e com-
preende também o maior motivo de perda de convívio social e declínio na 
qualidade de vida. Todas as atividades já citadas neste capítulo podem ser 
usadas como preparo para a melhoria do padrão de marcha, mas temos 
sempre que nos atentar para as subfases mais comprometidas e para a bio-
mecânica normal da marcha humana mediante uma avaliação criteriosa.

Comumente, indivíduos com ataxia desenvolvem um padrão de mar-
cha no qual existem muitos mecanismos compensatórios desenvolvidos 
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para manter um mínimo de funcionalidade no dia a dia. Desfazer tais es-
tratégias sem antes estabelecer bem um outro tipo de abordagem com o 
paciente pode ser temerário no processo de reabilitação.

Portanto, é importante estabelecer uma estratégia de evolução de am-
biente, de dispositivo auxiliar de marcha e de suporte ou participação do 
terapeuta, para que o paciente se sinta confiante e encorajado a realizar as 
atividades de marcha propostas em seu tratamento.

Uma das estratégias a ser adotada pode ser a melhora das fases de 
resposta à carga e ao apoio médio, pois muitos dos indivíduos atáxicos têm 
dificuldade em descarregar ou transferir o peso, devido à falta de força 
muscular e/ou ao déficit proprioceptivo. Esses déficits levam a uma dificul-
dade nas fases de balanço com o membro contralateral, gerando desequi-
líbrio e perda da função. No exemplo da figura 8, podemos observar uma 
atividade específica para este fim, em que o terapeuta auxilia o paciente a 
realizar a descarga de peso, mantendo o controle postural.

FIGURA 8 – ATIVIDADE DE MARCHA PARA FASES DE RESPOSTA À CARGA E 
AO APOIO MÉDIO

  

 

FONTE: Arquivo pessoal do autor.
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Em uma segunda etapa, podemos estimular as fases de balanço com 
ênfase na coordenação dos movimentos do membro inferior durante o 
passo, para a melhora do sincronismo dos movimentos das articulações do 
quadril, joelho e tornozelo, mantendo, também a estabilidade do tronco. 
Na figura 9, podemos verificar que a participação do terapeuta é funda-
mental para estabilizar e guiar as ações do paciente.

FIGURA 9 – ATIVIDADE DE MARCHA PARA FASES DE BALANÇO

    

FONTE: Arquivo pessoal do autor.

Estudo de caso
Este estudo tem por objetivo analisar os efeitos de um protocolo de 

tratamento fisioterápico, baseado na PNF, para a melhora do equilíbrio 
de indivíduos com SCA-3/DMJ. Foi selecionado um indivíduo do sexo fe-
minino, com diagnóstico de SCA-3/DMJ, mediante a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa. O sujeito da pesquisa foi submetido a uma avaliação 
funcional composta pelos seguintes itens: tempo de permanência na posi-
ção de pé sem apoio, tempo de marcha com andador (5 metros), Berg bal- 
ance scale, functional reach test e Scale for the Assessment and Rating of Ataxia 
[SARA]. Foram realizadas três sessões terapêuticas em dias consecutivos, 
seguidos por uma reavaliação final. Em cada sessão foi realizada a mesma 
sequência de atividades, que incluía flexão de tronco superior (chopping) e 
extensão de tronco superior (lifting) na posição sentado com combinação 
de isotônicas, estabilização rítmica na posição sentado, reversão de estabi-
lizações na posição de pé e simulação de passo. Em todos os itens avaliados 
ocorreu a melhora. O tempo de permanência de pé sem apoio mostrou a 
maior diferença: 38 segundos antes e 3 minutos depois; o tempo da mar-
cha com andador diminuiu de 27.78 para 23.9 segundos; com a Berg balance 
scale, obteve-se melhora de 34 para 46 pontos; no functional reach test, o 
indivíduo passou de 18 cm para 26 cm; e com a SARA houve um aumento de 
pontuação de 65 para 50 pontos (observando-se que esta escala é inversa 
ao grau de comprometimento). O sujeito da pesquisa relatou que, após as 
sessões, sentiu mais facilidade na deglutição, sem a ocorrência de constan-
tes engasgos. As técnicas de PNF selecionadas para este protocolo foram 
similares às utilizadas em outros estudos pregressos, os quais buscavam a 
melhora do equilíbrio e da marcha.

Conclui-se, com este estudo, que a PNF foi eficaz na melhora do equi-
líbrio da portadora de SCA-3/DMJ, mas é necessária uma amostra maior 
para confirmar sua real eficiência, além de um follow-up para analisar seus 
efeitos a médio e longo prazo.
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Reabilitação vestibulaR nas ataxias

Bianca Simone Zeigelboim 
Maria de Lourdes Silva 

Na prática clínica diária os indivíduos com ataxias hereditárias, dege-
nerativas e não genéticas e secundárias podem apresentar queixas vesti-
bulares, havendo necessidade de tratamento específico. As principais for-
mas de tratamento para as disfunções vestibulares são: medicamentosa, 
cirúrgica e REABILITAÇÃO VESTIBULAR (RV). A proposta terapêutica da RV 
é restaurar a função de equilíbrio ou trazê-la o mais próximo possível do 
normal, pretendendo, a curto prazo, a eliminação da terapia medicamento-
sa, sendo uma valiosa opção para o tratamento dos distúrbios do equilíbrio 
corporal de origem vestibular. 

A manutenção do equilíbrio corporal depende de três sistemas: visual, 
vestibular e proprioceptivo. Estes sistemas têm o papel importante de for-
necer informações precisas e muito rápidas que são integradas no nível 
cortical com impulsos provenientes do cerebelo. O labirinto é responsável 
pelo equilíbrio e pela posição do corpo no espaço. Se houver uma lesão 
em algum destes sistemas ocorrerá um conflito de informações, podendo 
surgir sintomas de desequilíbrio corporal e tontura. Há vários tipos de ton-
tura, dentre elas podemos citar a rotatória, conhecida como vertigem, e a 
tontura não rotatória, caracterizada por instabilidade, flutuação e desvio 
de marcha.

A tontura é um sintoma subjetivo com características variadas, surge 
por meio de mecanismos fisiopatológicos diversos e pode ser a queixa 
mais comum em doenças que acometem o sistema vestibular tanto peri-
férico quanto central. O desequilíbrio e a tontura são sintomas bastante 
incapacitantes na vida diária e seu impacto na independência do paciente 
para desenvolver atividades cotidianas deve ser avaliado por meio de ins-
trumentos específicos, como a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e a Medida 
de Independência Funcional (MIF).

A RV utiliza mecanismos centrais relacionados à neuroplasticidade, 
essenciais e que servem de base na recuperação das disfunções do equi-
líbrio. Esses mecanismos são denominados de compensação, adaptação 
e habituação. A compensação está relacionada à recuperação funcio-
nal do equilíbrio corporal. A adaptação, por sua vez, é a adequação por 
parte do sistema nervoso central (SNC) à interpretação das informações 
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sensoriais relacionadas ao equilíbrio corporal. A habituação, por fim, é a 
redução ou anulação de respostas do SNC mediada por estímulos senso-
riais repetitivos.

Diferentes protocolos de RV estão disponíveis, cada um deles com suas 
particularidades. A escolha do(s) melhor(es) protocolo(s) a ser(em) aplica-
do(s) vai depender das queixas e/ou alterações apresentadas pelo pacien-
te, bem como dos resultados da bateria de exames otoneurológicos, de 
imagem e complementares quando necessário. 

O protocolo de RV proposto por Cawthorne e Cooksey tem indica-
ção precisa no tratamento das vestibulopatias originadas pela ataxia. 
Especificamente esta técnica é utilizada para reduzir impactos associados 
à disfunção vestibular tais como vertigens, alterações visuais durante mo-
vimentos de cabeça e dificuldades no equilíbrio e na motricidade.

Os exercícios consistem em uma série de movimentos cefálicos e de 
exercícios que exigem coordenação oculocefálica, movimentos corporais 
globais e tarefas de equilíbrio realizadas em diversas situações, nas quais 
os pacientes são orientados a realizar os exercícios inicialmente de forma 
lenta e depois com aumento da velocidade. O objetivo dos exercícios é me-
lhorar o bem-estar do paciente na realização de atividades do dia a dia. 

Na presença de sinais vestibulares o protocolo sugerido é acrescentar 
aos exercícios de terapia convencional os exercícios de RV de Cawthorne 
e Cooksey, aplicados em duas sessões por semana no ambulatório junto 
ao terapeuta, durante 30 minutos, e em domicílio, três vezes ao dia por 30 
minutos. Neste caso o paciente deve comparecer nas terapias acompanha-
do da mesma pessoa que o auxiliará em casa. A diligência e a perseveran-
ça são exigidas, porém quanto mais cedo os exercícios forem executados, 
mais rápido serão os seus resultados.

A RV sofre influências de alguns fatores como idade do paciente, volun-
tariedade, estado emocional, medicamentos em uso e presença de doen-
ças que afetam o SNC que possam comprometer estruturas relacionadas à 
NEUROPLASTICIDADE DO SISTEMA VESTIBULAR.

Os exercícios de Cawthorne e Cooksey, ilustrados ao final do capítulo, 
são de fácil aprendizado e execução. 

Este protocolo deve ser adaptado individualmente ao paciente consi-
derando-se seu nível de dificuldade tanto na escolha dos exercícios como 
na presença do terapeuta. Outras atividades podem ser incluídas também 
com o objetivo de treino de equilíbrio. Atividades esportivas (basquete, 

tênis, pingue-pongue, vôlei, boliche, tai chi chuan, ioga, Lian Gong, dança e 
natação) oferecem desafios para a coordenação e o equilíbrio, motivando 
o paciente de forma lúdica e prazerosa. 

Dentro da diversidade de protocolos existentes na terapêutica do in-
divíduo portador de vestibulopatia, destaca-se o método de REALIDADE 
VIRTUAL. Durante muito tempo acreditou-se que o SNC, após seu desen-
volvimento, tornava-se uma estrutura rígida que não poderia ser modifica-
da e que lesões seriam permanentes, pois suas células não poderiam ser 
reconstituídas ou reorganizadas. Hoje, sabe-se que o SNC possui grande 
adaptabilidade e que mesmo em um cérebro adulto há evidências de plas-
ticidade na tentativa de regeneração. 

A REABILITAÇÃO VESTIBULAR COM REALIDADE VIRTUAL consiste de uma 
interação de imagens gráficas. A exploração de aplicações compostas por 
cenas e situações simuladas faz com que o indivíduo acredite estar em outra 
realidade. Os benefícios associados a este tratamento descritos na literatura 
incluem a correção do equilíbrio, da postura, a melhoria da locomoção, da 
funcionalidade de membros superiores e inferiores, além de promoverem 
uma maior motivação para o paciente na realização dos exercícios.

Em um estudo preliminar realizado com indivíduos com ataxia do 
Hospital de Clínicas da UFPR, utilizaram-se jogos virtuais do videogame 
denominado Wii da marca Nintendo®, que permitiu-lhes a sensação do 
movimento em diferentes esportes. O jogo selecionado para a aplicação 
deste protocolo foi o Wii Fit Plus, que simula movimentos circulares de pel-
ve, extensão, rotação e exercícios de transferência de peso, objetivando 
mudanças no equilíbrio e na instabilidade postural. Utilizaram-se os se-
guintes jogos: Bird ś-eye Bull ś-eye, Big Top Juggling e Hula Hoop, visualizados 
em uma tela de projeção. Foram também utilizados como acessórios dois 
consoles da mesma marca, um alto-falante e uma prancha de equilíbrio 
denominada balance board. Esta prancha percebe sensivelmente mudan-
ças de equilíbrio por meio de sensores de pressão. Participaram deste es-
tudo quatro pacientes, os quais apresentavam sintoma de desequilíbrio à 
marcha, e três pacientes que referiram tontura. Inicialmente, os pacientes 
foram individualmente familiarizados ao jogo e instruídos com relação aos 
movimentos necessários para sua execução. Realizaram-se todos os jogos 
propostos durante 30 minutos em 10 sessões, realizadas duas vezes por 
semana. Os pacientes referiram melhora da coordenação dos movimentos 
e do equilíbrio corporal.
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DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA DE EXERCÍCIOS COM REALIDADE VIRTUAL

 

FONTE: Adaptação a partir do Google Imagens.

Os exercícios de RV, sejam eles realizados por meio de protocolos con-
vencionais ou com realidade virtual, possuem o mesmo objetivo, que é ten-
tar restaurar o equilíbrio corporal, acelerando e estimulando mecanismos 
naturais de compensação vestibular e assim potencializando a neuroplas-
ticidade do indivíduo portador de vestibulopatia de origem periférica e/ou 
central. O que muda é o equipamento utilizado para se chegar ao objetivo, 
que é a compensação vestibular. 

A REALIDADE VIRTUAL é um recurso importante no auxílio de indiví-
duos portadores de déficit de equilíbrio. Por meio de jogos virtuais, o pa-
ciente pode interagir com o ambiente virtual proposto, recebendo um feed- 
back visual em relação às mudanças de seus movimentos e, desta forma, 
criar estratégias para recuperar e/ou manter o equilíbrio corporal.

No Brasil, observamos um interesse, embora ainda um pouco tímido, 
cada vez mais crescente no uso da RV com REALIDADE VIRTUAL para o tra-
tamento de diversas doenças neurológicas. Um programa que incorpore 
principalmente o treino de atividades funcionais é essencial para a inde-
pendência dos pacientes. Acredita-se que um dos elementos que permi-
tem a evolução clínica dos pacientes neurológicos é o treino dessas ativi-
dades, que interfere de forma benéfica estimulando a neuroplasticidade.

É importante salientar a importância da duração e da repetição dos 
exercícios, da assiduidade do paciente na prática destes e da possível pre-
sença de tontura e outros sintomas vestibulares, que tendem a ser ame-
nizados ou desaparecer com o progresso da RV. Ressalta-se que a escolha 
do(s) protocolo(s) está adequada às necessidades individuais do paciente e 
que seu acompanhamento é de extrema importância para o seu sucesso.

Protocolo de Cawthorne e Cooksey 
para Reabilitação vestibular 

exercícios: movimentos oculares (deitado)

1) Deitado de barriga para cima, movimentar os olhos para cima e para 
baixo (sem movimentar a cabeça).

2) Deitado de barriga para cima, movimentar os olhos para a direita e 
para a esquerda (sem movimentar a cabeça).

3) Deitado de barriga para cima, esticar o braço, olhar a ponta do dedo, 
aproximando-o e afastando-o do nariz.

exercícios: movimentos da cabeça

1) Deitado de barriga para cima, movimentar a cabeça para a direita e 
para a esquerda, olhando um ponto fixo.

2) Deitado de barriga para cima, movimentar a cabeça para cima e para 
baixo, olhando um ponto fixo.

*Observação: estes exercícios devem ser realizados primeiro lenta-
mente e depois rapidamente.

exercícios: movimento ocular

1) Sentado, olhar para a direita e para a esquerda, sem movimentar a 
cabeça. Fazer movimentos lentos e manter os olhos abertos.
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2) Sentado, olhar para cima e para baixo. Fazer movimentos lentos e 
manter os olhos abertos.

3) Sentado, esticar o braço e olhar na ponta do dedo, aproximar a mão 
do nariz mantendo o olhar fixo na ponta do dedo.

 

4) Sentado, seguir com os olhos o dedo do terapeuta, fixando bem o 
olhar, traçando um círculo de grande amplitude.

exercícios: movimento cervical 

1) Sentado bem encostado na cadeira, movimentar a cabeça para baixo, 
aproximando o queixo do peito.

 

2) Sentado bem encostado na cadeira, movimentar a cabeça para a di-
reita e para a esquerda. 

3) Sentado bem encostado na cadeira, inclinar o pescoço como se fosse 
deitar no ombro.
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exercício do ombro

Realizar movimentos em círculo com os ombros.

exercícios com bola

1) Jogar uma bola pequena para cima (bem alto, acima da linha do ho-
rizonte) e pegar novamente, primeiro com uma das mãos e depois 
com a outra.

2) Jogar a bola de uma mão para a outra, sempre olhando para a bola.

3) Jogar a bola na parede e pegar novamente com a mesma mão, sem-
pre olhando para a bola. Repetir a sequência com a outra mão.

4) Andar passando a bola por baixo do joelho, marchando.
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exercícios com cones

1) Sentado, colocar um cone de cada vez no chão (em forma de meia- 
-lua), abaixando-se lentamente, alongando-se o máximo, e voltar à 
posição inicial.

  

2) Depois, recolher um cone de cada vez, repetindo o movimento anterior. 

exercício: sentar e levantar

Sentado, passar para a posição de pé, abaixando bem o tronco e levan-
tando. Repita o movimento para sentar-se.

    

exercício: inclinar o tronco

Em pé, juntar as mãos e inclinar o tronco como se fosse tocar o chão, 
sempre olhando para as mãos. Voltar levantando bem os braços.

    

exercícios: andando

1) Andar para frente fixando o olhar em um ponto.

2) Andar girando a cabeça para a direita e para a esquerda.

3) Andar movimentando a cabeça para cima e para baixo.
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4) Andar em oito, tendo como referência os cones colocados no chão.

   

exercícios funcionais 

1) Andar para frente na pista levantando os pés do chão.

2) Andar de lado na pista. 

3) Andar de lado cruzando os pés.

4) Andar de costas.

5) Andar sobre a linha. 

6) Andar sobre a linha com passos curtos, aproximando um pé do outro.   

     

exercícios em pé com apoio

1) Em pé, apoiado em local seguro, levantar um pé e depois o outro 
como se estivesse marchando. 

2) Repetir o exercício em pé sobre um colchonete ou uma cama elástica.
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*Observação: os exercícios serão realizados de forma gradativa, au-
mentando o grau de dificuldade de acordo com a possibilidade do pacien-
te. O terapeuta irá indicar o número de repetições de cada exercício de 
acordo com o seu paciente.   
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Realidade ViRtual aplicada na Reabilitação 
das ataxias

Gabriel Santo Schäfer 
Rauce Marçal da Silva

Realidade virtual nas ataxias
O desenvolvimento de jogos de realidade virtual tornou possível uma 

experiência interativa e tridimensional que pode auxiliar no treino de equi-
líbrio e coordenação motora em indivíduos com ataxia. 

o que é realidade virtual?

A realidade virtual (RV) é definida como um sistema imersivo de in-
teração entre o indivíduo e a máquina por meio de imagens, isto é, uma 
experiência tridimensional via computador, que acontece em tempo real. 
Este sistema integra os componentes computacionais aos canais sensório-
motores, apresentando aos usuários a oportunidade de se envolverem em 
ambientes virtuais multidimensionais e multissensoriais, que simulam um 
ambiente real. 

A exploração de cenas e situações simuladas em computadores faz 
com que o indivíduo acredite estar em outra realidade, sendo possível a 
associação de comportamentos e reações aos objetos virtuais. A realidade 
virtual se mostra como recurso que pode auxiliar no tratamento de de-
ficiências, pois através de jogos virtuais o paciente pode interagir com o 
ambiente virtual proposto, recebendo um feedback visual imediato em re-
lação às mudanças de seu movimento, criando estratégias para recuperar 
e/ou manter o equilíbrio. Esses requisitos da realidade virtual foram adap-
tados para videogame, sendo, desta forma, acessíveis como recursos de 
reabilitação, principalmente pelo baixo custo quando comparado a outros 
equipamentos.

Este tipo de reabilitação vem acompanhado de algumas vantagens as-
sociadas ao seu uso, incluindo o aumento da segurança do paciente, de es-
paço e da quantidade de equipamentos necessários. Sistemas de realidade 
virtual oferecem aos terapeutas o controle sobre a duração e a intensidade 
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do exercício e possibilitam ao paciente executar tarefas com segurança em 
situações que não são possíveis no mundo real.

Além disso, a experiência do paciente na reabilitação é melhorada pelo 
aumento da motivação e da vontade de completar a terapia quando se utili-
za o sistema de jogo virtual. A realidade virtual é um legítimo complemento 
dos programas de reabilitação, encorajando os pacientes a participarem 
ativamente de seu protocolo de reabilitação. Essas atividades tendem a ser 
mais agradáveis para os pacientes do que a reabilitação tradicional, por-
que elas são ao mesmo tempo divertidas, motivadoras e, pela pontuação, 
é possível evidenciar a evolução a cada partida. 

benefícios observados em estudos científicos

Os tratamentos eficientes para indivíduos com ataxia são poucos. 
Estudos recentes mostraram que o treinamento intensivo de coordenação 
com base em exercícios fisioterapêuticos melhora os sintomas da ataxia 
em pacientes adultos, mas sua eficácia ainda é controversa. O treino in-
tensivo é exaustivo e pode ser mais complicado quando utilizado em crian-
ças com ataxia, especialmente pela baixa motivação. Um dos benefícios 
importantes da realidade virtual está, justamente, na maior motivação. A 
literatura também inclui entre os benefícios a melhora do equilíbrio e da 
postura, a melhora da locomoção, da marcha e da função dos membros 
superiores e inferiores.

São muitos os pesquisadores que apontam o potencial da utilização de 
jogos de realidade virtual como um tratamento eficaz, que traz benefícios 
na qualidade motora dos pacientes, além da possibilidade de utilização 
desses jogos como uma ferramenta de avaliação da efetividade da terapia. 
Esses estudos abragem uma ampla variedade de aplicações terapêuticas, 
principalmente nas áreas voltadas à reabilitação do aparelho motor e loco-
motor de pacientes com doenças neurológicas e também à sua utilização 
em pacientes com alterações cognitivas. O estudo do Dr. Winfried Ilg e seus 
colaboradores (2012), realizado no Instituto de Neurociência na Alemanha, 
verificou a eficiência da utilização de três jogos do videogame Xbox® com 
crianças atáxicas. As crianças fizeram um treino específico para a melhora 
de coordenação motora e do equilíbrio durante oito semanas, sendo duas 
no instituto e as outras seis semanas em suas casas. Os pesquisadores 
comprovaram que os jogos reduziram os sintomas da ataxia, melhoraram 
a capacidade de manter um bom equilíbrio e tornaram a troca dos passos 
durante a caminhada mais eficiente e segura.

Os pesquisadores científicos Yang (2011) e Cho (2012), com seus colabo-
radores, evidenciaram que sessões de jogos de realidade virtual promove-
ram a melhora do equilíbrio tanto estático como dinâmico e a melhora da 
qualidade e da velocidade da troca de passos de pacientes com idade maior 
que 60 anos, que sofreram acidente vascular cerebral. 

Clark e colaboradores (2010) publicaram, na revista Gait & Posture, a 
validação do uso da plataforma de equilíbrio do Wii® (Wii Balance Board®), 
componente do jogo WiiFit®, como ferramenta para avaliar o equilíbrio de 
pé. Esses autores compararam seus resultados com os obtidos na platafor-
ma de força tida como “padrão ouro” nos testes de avaliação do equilíbrio. 
Desta forma, a plataforma de equilíbrio do Wii® passou a ser considerada 
e utilizada como uma ferramenta para avaliação e tratamento, por ser de 
fácil acesso, portátil e de baixo custo.

prática da realidade virtual

Indivíduos com ataxia devem ser treinados através de exercícios de 
equilíbrio, treino do controle postural, exercícios com movimentos rápi-
dos em diferentes sentidos, utilizando-se inclusive plataformas instáveis. 
A realidade virtual proporciona este treino, realizado de forma menos 
cansativa e com maior motivação para o paciente. Os jogos proporcionam 
oportunidade de treinar, de forma motivadora, inúmeras vezes o mesmo 
exercício, o que é essencial para um bom resultado. Os jogos virtuais ou de 
videogames oferecem um ambiente virtual, onde o jogador deve alcançar 
os objetivos propostos pelo jogo, e para isso precisa movimentar-se, pois 
o jogo utiliza os movimentos do jogador para movimentar o personagem 
do videogame. 

Esses jogos proporcionam várias opções e atividades que estimulam 
o movimento, o equilíbrio, a coordenação motora e a tomada de decisões 
em um ambiente com segurança (figura 1). A dificuldade do jogo deve ser 
selecionada de acordo com o nível de acometimento e as necessidades es-
pecíficas de cada paciente, levando-se em consideração as atividades mais 
importantes e os movimentos que devem ser treinados. Os sistemas de 
realidade virtual permitem a introdução de diferentes jogos e esportes em 
vários cenários, tais como: futebol, boliche, patinação, boxe, skate, esqui na 
neve, surfe na praia, tênis, basquete, jogos de raciocínio e jogos destinados 
a crianças com animais e personagens infantis.  
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Outro ponto importante dos jogos virtuais é poder oferecer ao paciente 
a oportunidade de realizar atividades que seriam muito difíceis e frustran-
tes, tais como: realizar saltos, cabecear uma bola de futebol, andar em uma 
corda bamba, entre outras. O treino é realizado de forma terapêutica, com 
segurança e independência, e ao mesmo tempo proporciona uma mudan-
ça da visão negativa que o paciente possa apresentar sobre si mesmo e 
suas incapacidades físicas.

Atualmente existem diversos videogames que permitem a utilização 
de jogos de realidade virtual. No Brasil, temos o Wii® (Nintendo®), o Move® 
(Sony®) e o Xbox Kinect® (Microsoft®), que foram lançados com o intuito de 
tornar a realidade virtual mais acessível. Nestes jogos toda movimentação 
que o jogador realiza é captada por sensores e transferida para o video-
game. No Wii® há uma plataforma denominada Wii Balance Board® sobre a 
qual o jogador utiliza seus pés para realizar atividades que envolvem equi-
líbrio, caminhadas e corridas (figura 2).

FIGURA 2 – JOGO DE FUTEBOL

O jogo torna-se atrativo, pois realiza uma atividade lúdica de forma al-
ternativa, proporcionando ao participante um desafio e encorajando-o a 
alcançar o objetivo do jogo. As tarefas são, do ponto de vista terapêutico, 
bastante apropriadas, simples de serem compreendidas e motivadoras.

A eficácia da utilização de jogos de realidade virtual está na união de 
informações visuais e proprioceptivas. Quanto mais treinarmos o comando 

FIGURA 1 – TREINAMENTO DE EQUILÍBRIO COM A PLATAFORMA  
DO VIDEOGAME WII®

  

Os elementos contidos nos jogos podem ser utilizados para desviar a 
atenção dos pacientes para longe de qualquer dor ou limitação resultante 
de suas lesões, fazendo com que se sintam envolvidos em uma atividade, 
permitindo um maior grau de participação e entusiasmo, tornando real-
mente a terapia uma brincadeira. Enquanto o paciente está focado em atin-
gir as metas dentro do jogo, o fisioterapeuta está atento aos movimentos, 
ao padrão postural, ao equlíbrio do paciente, já prevendo quais serão os 
próximos passos para aprimorar ainda mais a sua terapia. 

O realismo oferecido pelos ambientes virtuais permite aos pacientes 
a possibilidade de realizar os exercícios de forma independente, aumen-
tando sua autonomia ao escolher os próprios exercícios e jogos que mais 
o agradam. 

A utilização de jogos virtuais permite, ainda, a aplicação de protocolos 
terapêuticos específicos, escolhidos para cada paciente. Um exemplo disto 
é quando terapeuta e paciente escolhem um tipo de jogo que vai ser trei-
nado por um tempo específico, utilizando como parâmetro sua pontuação. 
Esta medida em pontos poderá ser a base para quantificar o desempenho 
do paciente registrando sua evolução a cada partida, permitindo uma com-
paração precisa do desempenho ao longo das terapias.

Este tipo de parâmetro auxilia o profissional em sua análise da evolu-
ção física dos pacientes, mas principalmente serve de referência para que o 
próprio paciente possa observar a sua evolução com o passar das sessões, 
vendo, portanto, além da sua evolução nas tarefas diárias, a sua evolução 
em um determinado jogo de imersão virtual pelo ganho de destreza na 
realização da meta imposta pelo jogo. 
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que o cérebro dá para os pés e pernas durante o jogo, melhor será o co-
mando dado pelo cérebro quando o paciente subir uma escada ou cami-
nhar em linha reta.

A revisão de Synofzik e Ilg (2014) trouxe resultados animadores, que 
mostraram que o treino de coordenação de alta intensidade pode levar a 
um benefício significativo para indivíduos com ataxia degenerativa, rela-
cionados ao ganho de estabilidade e coordenação motora. Estes autores 
revisaram tanto estudos envolvendo treinamento de fisioterapia de alta 
intensidade (exercícios de coordenação e equilíbrio) como também o treino 
controlado com jogos de videogame com exercícios que envolvem todo o 
corpo, que eles chamam de “exergames”. O benefício demonstrado nestes 
estudos é igual a recuperar um ou mais anos da evolução natural da doen-
ça. Além disso, eles indicam que mesmo indivíduos em estágios avançados 
da doença podem se beneficiar deste tipo de treinamento. É importante 
ressaltar que, para ambos os tipos de treinamento, a manutenção dos 
efeitos parece depender da frequência e da continuidade do protocolo de 
exercícios.

Com base nesses estudos, os autores apresentaram recomendações 
preliminares para a prática clínica. Eles sugerem que na reabilitação das 
ataxias degenerativas, deve ser utilizada uma grande variedade de estraté-
gias, individualizadas de acordo com o tipo da ataxia, o estágio da doença 
e com as preferências individuais do paciente. 

Em estágios muito iniciais de ataxia, até mesmo jogos esportivos bas-
tante exigentes podem ser selecionados. Seriam jogos que colocam eleva-
dos desafios para o sistema de coordenação, como o tênis de mesa ou o 
squash. Essas estratégias podem ser complementadas por jogos exigentes 
de Xbox Kinect® ou jogos do Wii®. Esses jogos podem ser jogados sobre um 
colchonete para aumentar ainda mais o desafio de coordenação. Nos es-
tágios leve a moderado, um programa de fisioterapia voltado ao treino de 
coordenação sob a orientação e supervisão de um fisioterapeuta tem gran-
de importância e deve incluir o treino de estratégias para quedas seguras, 
além de treinamento para evitar quedas. Nesta fase, o nível de dificuldade 
no treinamento com base em “exergames” pode ser um pouco menos de-
safiador, como quando utiliza-se uma corda bamba ou um esqui.  

Ainda não há evidências claras do efeito desses jogos nos estágios 
avançados da ataxia. No entanto, nos casos mais graves, em que a per-
manência em pé e a marcha sem apoio não são mais possíveis, o treino da 
marcha em esteira, com acréscimo de peso corporal, parece aumentar a 
capacidade de caminhar (com o uso de meios auxiliares de locomoção) e 
preservar a aptidão geral tanto quanto possível. O treinamento com jogos 

nesta fase deve ser limitado aos jogos do Wii®, pois os jogos Xbox Kinect® 
não permitem que o jogador esteja sentado. Essas orientações, em conjun-
to, adaptadas à necessidade individual de cada paciente, podem ajudar a 
maximizar a função motora e podem atenuar a queda em espiral observa-
da em indivíduos com ataxia, que leva à imobilidade e a uma maior deterio-
ração das funções coordenativas. 

Desta forma, concluímos que a utilização de videogames com realidade 
virtual é uma excelente escolha para complementar a terapia de reabilita-
ção, tanto considerando o aspecto da melhora motora, como pela satisfa-
ção e motivação que proporciona.
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ABORDAGEM NAS ALTERAÇÕES 
OFTALMOLÓGICAS EM 
ATAXIAS E ATENDIMENTO 
EM VISÃO SUBNORMAL

Maria de Lourdes Silva  
Mario Teruo Sato

Um dos sintomas e sinais mais comuns nas ataxias, em particular nas 
cerebelares, são as anormalidades oculares, principalmente o nistagmo. 
Trata-se de uma condição em que o olho fica tremendo e o paciente vê a 
imagem pulando de um lado para o outro. Na maioria das vezes o paciente 
entorta a cabeça na tentativa de achar uma posição em que há bloqueio 
desse tremor e da imagem, sendo que frequentemente estes movimentos 
são horizontais e involuntários. Quando é adquirida, caso em que o pa-
ciente não nasce com esta afecção, pode indicar precocemente diferentes 
tipos de ataxias. Quando é congênita significa que o indivíduo já nasce com 
este sinal, podendo ser vistos indicativos de cicatrizes no fundo de olho, 
tais como as cicatrizes na área macular (local da retina em que o paciente 
enxerga nitidamente), a distrofia de cones (doença hereditária da retina 
em que o paciente tem aversão à luz ou fotofobia) e a amaurose congênita 
de Leber (alteração hereditária da retina em que a criança não consegue 
enxergar no escuro).

A atrofia do nervo óptico pode ser encontrada em formas hereditárias 
de ataxias, como as espinocerebelares (AECs), em particular as dos tipos 1 e 
3. A atrofia do nervo óptico caracteriza-se pela baixa da visão nos pacientes 
afetados, que pode ser congênita ou adquirida, e como característica clíni-
ca o disco óptico fica pálido ou esbranquiçado (figura 1B). Outra enfermida-
de associada à ataxia com atrofia do nervo óptico é a ataxia óptica de Behr, 
em que o paciente apresenta ainda espasticidade dos membros inferiores, 
com dificuldade na marcha. A AEC tipo 7 é relacionada com degeneração 
na retina, ou seja, a retina encontra-se alterada e o diagnóstico é realizado 
através de fotografia de fundo de olho, OCT (tomografia de coerência óp-
tica) e eletrorretinograma (ERG). Outras anormalidades encontradas neste 
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tipo de ataxia são a degeneração macular e a oftalmoplegia externa pro-
gressiva crônica (OEPC).

Olho esbugalhado ou saltado – ou bulging eye (BE) – é uma alteração 
comum em indivíduos com AEC e é encontrada em cerca de 33% deles e em 
cerca de 65% dos que apresentam a AEC do tipo 3 (figura 2).

Outra ataxia hereditária, com início na infância, é a ataxia associada à 
telangiectasia, condição em que o paciente apresenta-se com a parte bran-
ca do olho (conjuntiva) cheia de vasos sanguíneos, com vermelhidão ocular. 
No exame com lâmpada de fenda pode-se observar a presença de vasos 
emaranhados na conjuntiva (telangiectasia). A ataxia com telangiectasia 
pode estar associada com o estrabismo (olho torto) e o déficit de acomoda-
ção visual (dificuldade de ver de perto) (figura 3). Outra doença mais rara 
de início na infância é a ataxia espinocerebelar recessiva (SCAR1), associada 
à apraxia ocular motora (dificuldade para a realização de movimentos ocu-
lares coordenados).

Concluindo, os indivíduos com ataxias devem ser examinados periodi-
camente por oftalmologistas, devido ao fato de várias destas formas esta-
rem associadas a: atrofia do nervo óptico, nistagmo, apraxia ocular moto-
ra, olhos esbugalhados e alterações retinianas, tais como a degeneração 
macular e a degeneração na retina (retinite pigmentosa). Desta forma, o 
oftalmologista pode ajudar o neurologista a estabelecer o diagnóstico do 
tipo de ataxia, em particular das formas genéticas. Infelizmente até o pre-
sente momento não há tratamento específico para as alterações oculares 
associadas aos diferentes tipos de ataxias. 

Outra anormalidade oftalmológica que pode ser avaliada e tratada 
nos indivíduos com ataxias é a visão subnormal. Visão subnormal, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), é definida como a acuidade visual 
menor que 20/60 e igual ou melhor que 20/400 (< 20/60 ~ ≥ 20/400) no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; ou campos visuais inferiores a 
20o de diâmetro. 

Apresentamos a seguir algumas condutas terapêuticas utilizadas pela 
reabilitação em visão subnormal para auxiliar os indivíduos com ataxias, 
em particular as formas hereditárias com comprometimento ocular.

Nistagmo
É definido como repetidas oscilações involuntárias rítmicas de um 

ou de ambos os olhos em alguns ou em todos os campos visuais. Os 

movimentos podem ser horizontais, verticais, oblíquos, rotatórios ou irre-
gulares (mistos).

Orientações:

1) Observar se as sessões de relaxamento diminuem o nistagmo e, nes-
se caso, executá-las antes do trabalho.

2) Fazer exercício de fixação para perto e para longe.

3) Trabalhar exercícios de ligação de pontos e limite gráfico.

4) O paciente deve sempre tentar trazer a cabeça para a linha média e 
trabalhar a fixação em um ponto.

5) Evitar movimentos de girar o olho ou seguir contornos redondos.

Atrofia do nervo óptico
A atrofia do nervo óptico é uma lesão irreversível das fibras do nervo 

óptico. O padrão de perda é variável, dependendo da localização e gravida-
de da lesão. Portanto, há diminuição da acuidade visual de um ou de ambos 
os olhos, dificuldade para a identificação de cores e a presença ou não de 
nistagmo pendular (horizontal).

Orientações:

1) Iluminação muito potente em todos os casos.

2) Trabalhar a fixação central (no início do processo) e periférica mais 
tarde.

3) Trabalhar a identificação das cores.

Degeneração macular
A degeneração macular compreende todas as anomalias de processos 

degenerativos e destrutivos que afetam a mácula. Pode haver nistagmo, di-
ficuldade para leitura e para enxergar longe, fotofobia (aversão à luz), visão 
para cores diminuída ou ausente, distorção de imagens (metamorfopsia) e 
alterações no campo visual (diminuição no centro, não se enxerga a face).

Orientações:

1) A iluminação é importante e bem variável. Uns preferem uma luz sua-
ve, outros luz intensa enfocada sobre a página em que será realizada 
a leitura (é dado preferência para o uso de lâmpada articulada).

2) Trabalhar identificação de cores (ou, para estimular, os cones rema-
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nescentes ou dos presentes na região periférica).

3) Trabalhar convergência ocular (para focar objetos de perto).

4) Trabalhar a visão para perto e longe.

5) Utilizar estímulos bem contrastantes e com poucos detalhes.

6) Nos casos de degeneração senil não utilizar pauta.

Retinose pigmentar
A retinose pigmentar é a degeneração prematura, geralmente entre a 

primeira e a segunda décadas de vida, da camada pigmentada da retina 
(epitélio pigmentado da retina). Quando congênita é denominada amau-
rose congênita de Leber. Caracteriza-se por diminuição da visão noturna 
(nictalopia) e retração do campo visual. O diagnóstico é realizado com o 
eletrorretinograma (ERG). 

Orientações:

1) A iluminação deve ser potente para que se possa atuar na área ma-
cular (devido à nictalopia).

2) Há necessidade de adaptação de material, ampliado de acordo com a 
necessidade de cada pessoa.

3) Os traçados das letras devem ser fortes.

4) Utilizar bastante contraste, principalmente preto e branco.

5) Fazer treinamento para perto e para longe, iniciando na distância em 
que o paciente responder.

6) Com a progressão da doença, vai haver diminuição da resposta a estí-
mulos na periferia do campo visual (visão tubular), ou seja, o paciente 
enxerga a face de outra pessoa e todo o resto desaparece, como se 
estivesse vendo através de um binóculo de menor aumento.

Observações finais
É fundamental observar o ambiente de trabalho e o de domicílio, a lu-

minosidade, a luz artificial com lâmpadas e a natural, as janelas, o foco de 
luz refletindo sobre livros ou cadernos, a cor da mesa, o tamanho dos obje-
tos, o contraste de cores, as pautas e letras, os óculos escuros ou de cores 
variadas.

Glossário
Acuidade Visual: é definida como a habilidade de reconhecer detalhes 

ou a medida da menor resolução espacial possível, representada por um 
valor numérico. É medida através de uma tabela chamada de Snellen, sen-
do que o numerador representa a distância usada no teste e o denomina-
dor, o tamanho da letra identificada corretamente. 20/60 significa que o 
teste foi realizado a 20 pés ou 6 metros e que o paciente enxerga uma letra 
em que uma pessoa normal enxergaria a 60 pés ou 18 metros, ou seja, este 
paciente enxerga a 6 metros o que uma pessoa normal enxerga a 18 metros 
de distância. 

Apraxia Ocular Motora: desordem nos movimentos voluntários dos 
olhos em que a pessoa em questão é incapaz de mexer os olhos de uma 
determinada forma. Ou seja, o paciente é a incapaz de realizar um certo 
movimento coordenado, quando pedido pelo examinador. 

ERG (eletrorretinograma): é um aparelho que projeta luz na retina e 
provoca alteração elétrica na retina. Esta alteração elétrica é captada por 
eletrodos em torno dos olhos e transformada em gráfico. Se houver de-
generação retiniana (retinose pigmentar) há alteração no traçado deste 
gráfico. 

Lâmpada de fenda ou biomicroscópio: aparelho que o oftalmologis-
ta utiliza para aumentar a parte da frente do globo ocular. É o exame em 
que o paciente coloca o queixo na frente de um aparelho em formato de 
binóculo. 

Lócus: local ou posição no DNA que expressa uma informação determi-
nada pelo gene ou marcador genético.

Mácula: porção posterior da retina próxima ao nervo óptico, que não 
contém vasos, de cor amarelada. É o local em que nós focamos um objeto 
para vê-lo nitidamente. 

Nervo óptico: local em que convergem todas as fibras nervosas da re-
tina e que se conecta ao córtex visual (local do cérebro que fica na parte 
de trás da cabeça). É nesta região que as imagens são processadas e nós 
enxergamos.

OCT (tomografia de coerência óptica): aparelho que projeta no fundo 
de olho um tipo de luz, que é captada novamente por este aparelho. Neste 
exame é possível avaliar as camadas que compõem a retina.

OEPC (oftalmoplegia externa progressiva crônica): condição em que 
as pálpebras começam a cair e, posteriormente, os olhos começam a não 
se movimentar progressivamente em todos os sentidos (para cima, para 
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baixo, para a direita e para a esquerda). Isto acontece vagarosamente até o 
paciente não mexer mais os olhos. 

Retina: tecido nervoso que fica na parte posterior do globo ocular, sen-
do composta por várias camadas. É ela que transforma a imagem em im-
pulso nervoso, que é processado pelo cérebro, dando a percepção da visão.

Terapia gênica: consiste em inserir uma sequência do DNA normal em 
um vírus e injetar, por exemplo, numa célula alterada. Este DNA normal 
irá penetrar nesta célula e substituir o DNA alterado ou com a mutação e, 
desta maneira, a célula com este DNA produzirá proteínas normais, o que 
restabelecerá a função normal da célula. 

Terapia de células-tronco: realizada a partir de células que podem ori-
ginar outras células. Consiste em fazer crescer em laboratório células nor-
mais do sistema nervoso central e depois injetá-las em um órgão alterado 
para tentar estabelecer a sua função normal.

FIGURA 1 – (A): DISCO ÓPTICO OU O INÍCIO DO NERVO ÓPTICO DE UM PACIENTE 
NORMAL, COM COLORAÇÃO RÓSEO-PÁLIDA OU AVERMELHADA; (B): DISCO ÓPTICO 

PÁLIDO OU NERVO ÓPTICO ATROFIADO EM UM INDIVÍDUO COM AEC

(A)

 (B)
FONTE: Teive (2010a, 2010b).

FIGURA 2 – INDIVÍDUO COM BULGING EYES – NOTA-SE OS OLHOS ESBUGALHADOS COM 
A EXPOSIÇÃO DA CONJUNTIVA ENTRE AS PÁLPEBRAS SUPERIORES E INFERIORES

FONTE: Teive (2010c).
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FIGURA 3 – INDIVÍDUO COM TELANGIECTASIA – OBSERVA-SE UM EMARANHADO DE 
VASOS NA CONJUNTIVA NASAL

FONTE: Teive (2010d).
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ABORDAGEM NAS ALTERAÇÕES 
ORTOPÉDICAS 

Ana Angélica Tsingos Ramos  
Edilson Forlin

Devido ao tônus de repouso ser normal, geralmente as ataxias não 
causam contraturas articulares ou deformidades ósseas. Dentre todas as 
formas de ataxia, a que apresenta maior comprometimento ortopédico é 
a Ataxia de Friedreich, cujas principais alterações ortopédicas ocorrem na 
coluna e nos pés. 

Na coluna, a prevalência da escoliose (encurvamento lateral da coluna) 
varia entre 63% a 100% e afeta a parte torácica, lombar ou toracolombar da 
coluna vertebral. A escoliose pode estar associada ao aumento da cifose ou 
à obliquidade pélvica, mas o padrão mais comum é similar à escoliose idio-
pática com dupla curva, simples torácica ou toracolombar. Curvas longas 
em C, típicas de doenças neuromusculares são menos frequentes. 

Pacientes cadeirantes apresentam maior risco para a progressão da es-
coliose (HOU; JANKOVIC, 2003). A idade e o tempo de progressão da doença 
também estão relacionados ao risco de agravamento da escoliose, a qual 
ocorre antes da puberdade, com tendência à progressão, e quando ocorre 
após a puberdade tem menor grau de progressão (LABELLE et al., 1986).

O tratamento indicado depende do grau de deformidade e da progres-
são. Em deformidades mais discretas orienta-se o posicionamento na ca-
deira de rodas. Assentos que ajustem a pelve evitando a sua obliquidade 
reduzem forças deformantes que agem na coluna. 

Os coletes (bracings) têm papel limitado no tratamento da escoliose 
e não alteram a progressão da curva, mas em pacientes deambuladores 
com curvas entre 20 e 40 graus podem retardar a evolução da progressão 
ou ainda adiar a necessidade de cirurgia (TSIRIKOS; SMITH, 2012). O cole-
te mais recomendado nestes casos é o órtese toracolombossacra (TLSO), 
que se estende desde a pelve até a região torácica, e tem por princípio a 
aplicação de forças externas corretivas no ápice e nos extremos da curva, 
estimulando o posicionamento em sentido contrário à deformidade. 

CAPÍTULO 5 
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As curvas mais acentuadas dificultam a posição sentada e podem cau-
sar problemas pulmonares e abdominais. Além disso, com o passar do tem-
po agravam-se e tornam-se mais rígidas. Nos casos de curvas mais acen-
tuadas (acima de 40 graus em paciente que ainda não completou o cresci-
mento ou de 60 graus para o paciente adulto) considera-se o tratamento 
cirúrgico. Este é realizado pela correção parcial da deformidade e fixação 
(artrodese) da coluna. Atualmente utilizam-se como materiais de fixação 
hastes e parafusos, associados a enxertos ósseos (MARING; CROARKIN, 
2007; TSIRIKOS; SMITH, 2012).

O tratamento cirúrgico tem alto grau de segurança, no entanto é um pro-
cedimento complexo e que requer muitos cuidados. A presença de miocar-
diopatia e comprometimento respiratório restritivo irá determinar a expec-
tativa de vida, bem como a indicação da cirurgia. A decisão cirúrgica deve ser 
tomada analisando-se cada caso, a condição geral do paciente, a gravidade 
dos sintomas, o risco de progressão da curva, além de ser importante anali-
sar os efeitos de uma fusão cirúrgica ampla da coluna, o que irá limitar ainda 
mais a mobilidade do tronco em um indivíduo com ataxia, podendo interferir 
na alteração de equilíbrio, postura e marcha (TSIRIKOS; SMITH, 2012).

A fisioterapia pré e pós-cirúrgica visa manter ou aumentar a capacida-
de pulmonar através de exercícios de reexpansão pulmonar. Além disso, 
realizam-se exercícios que podem melhorar a funcionalidade do tronco, 
membros superiores e inferiores, procurando manter o equilíbrio muscu-
lar, associados aos exercícios de coordenação.

Figura 1 – Radiografias pré-operatórias posteroanterior (A) e lateral (B) de uma 
paciente com escoliose destro-torácica associada ao aumento da cifose torácica. 
A paciente apresentava curvatura torácica de 40º aos 11,1 anos e fez tratamento 
com colete por 26 meses. Houve progressão da curva para 60º apesar do colete. 

Na radiografia pós-cirúrgica de artrodese de T4-L2, houve correção da curva de 60º 
para 15º (C). Não houve progressão da cifose torácica, conforme a radiografia após 

60 meses da cirurgia (D). 

   

 (A)                                     (B)
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(C)                    (D)
FONTE: Tsirikos e Smith (2012).

As alterações nos pés, como o pé cavo (pes cavus), ocorrem em até 96% 
dos casos de ataxia de Friedreich e também estão presentes em outros 
tipos de ataxia. A alteração anatômica dos pés é simétrica, com acentuada 
elevação do arco longitudinal, as cabeças dos metatarsianos proeminentes 
e os dedos em garra. Ocorre o equino devido à queda do antepé (MARING; 
CROARKIN, 2007). A fraqueza muscular é principalmente dos músculos fi-
bulares e tibial anterior. 

A presença de deformidade do pé cavo diminui a mobilidade articular 
do tornozelo e do pé e a área de apoio do pé no chão, comprometendo 
a estabilidade durante a postura em pé e na marcha. As queixas princi-
pais são dor crônica, marcha claudicante, sobrecarga na região lateral do 
pé, calos dolorosos e ulcerações, rigidez articular e instabilidade lateral do 
tornozelo. 

O tratamento conservador está indicado quando há mobilidade arti-
cular ou presença de pequena deformidade e tem como objetivo retardar 
a progressão da deformidade e melhorar os sintomas dolorosos. O trata-
mento fisioterapêutico consiste em mobilizações globais do pé e tornozelo 
para manter a amplitude de movimento, alongamentos musculares e da 
fáscia plantar, fortalecimento da musculatura intrínseca e extrínseca do pé 
e tornozelo, treino de transferências e treino da marcha, procurando res-
tabelecer o equilíbrio muscular e melhorar o apoio plantar. Modificações 
nos calçados, uso de órteses e aplicação de toxina botulínica nos músculos 
encurtados podem auxiliar no realinhamento articular.

O tratamento cirúrgico é indicado quando o tratamento conservador 
não surte os resultados desejados ou se o caso for considerado tardio, com 
deformidade rígida já instalada. 

A avaliação pré-operatória e intraoperatória irá definir os procedimen-
tos necessários para restabelecer a anatomia funcional do pé e do tornoze-
lo. Dentre os procedimentos cirúrgicos possíveis estão a liberação de par-
tes moles (músculos tibial posterior e tríceps principalmente, fáscia plantar, 
transferências tendinosas), osteotomias corretivas e artrodese (fusão arti-
cular de uma ou mais articulações). A cirurgia normalmente requer mais 
de um procedimento cirúrgico e objetiva manter o pé plantígrado, móvel, 
estável e sem dor (DELATYCKI et al., 2005; SRAJ et al., 2008).

No pós-operatório, se tiver sido realizada intervenção na parte óssea 
(osteotomia, artrodese), o paciente permanece com imobilização gessada 
por cerca de seis semanas, em geral, seguida por uma órtese suropodálica 
(ver o Capítulo 6) para manter o posicionamento conseguido durante a ci-
rurgia. Após este tempo é liberado o apoio parcial com uso de órtese por 
mais seis semanas, com auxílio de muletas ou andador (HEWITT; TAGOE, 
2011). O tratamento fisioterapêutico intensivo deve se estender por seis a 
oito meses para recuperar a função. 

Delatycki et al. (2005) relatam que os indivíduos com ataxia de Friedreich 
que foram submetidos à cirurgia de correção das deformidades no pé e 
tornozelo declaram melhora da independência durante as transferências e 
que conseguem realizar suas atividades de vida diária com mais habilidade.
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ABORDAGEM NAS DISFUNÇÕES 
DA MARCHA E TÉCNICAS DE 
SEGURANÇA: USO DE ÓRTESES 
E DE PESO ADICIONAL

ABORDAGEM NAS DISFUNÇÕES DA MARCHA 
E TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Marise Bueno Zonta 
Rauce Marçal da Silva 

O movimento é essencial para os seres humanos e a postura ereta, as-
sociada ao movimento adequado dos membros inferiores, é um requisito 
para inúmeras atividades do dia a dia. O modo como uma pessoa se loco-
move é tecnicamente denominado marcha. A marcha humana é definida 
como uma sequência repetitiva de movimentos dos membros inferiores 
que leva o corpo para frente enquanto, simultaneamente, mantém a esta-
bilidade no apoio (PERRY, 1992). Este deslocamento de um ponto a outro é 
realizado com grande versatilidade e baixo consumo de energia. Dominar 
esta habilidade requer uma combinação de instinto e aprendizagem e per-
mite que a locomoção ocorra de forma razoavelmente fácil e eficiente.

Na marcha normal cada membro inferior se movimenta de forma alter-
nada e sincronizada. Enquanto um membro inferior se mantém em contato 
com o solo (fase de apoio), o membro contralateral avança sem tocar no 
chão (fase de balanço). Estes movimentos se repetem de forma cíclica, e os 
membros invertem os seus movimentos a cada passo (figuras 1 e 2). 

CAPÍTULO 6
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FIGURA 1 – FASE DE APOIO

FONTE: Adaptada de Nascimento e Resende (2010).

FIGURA 2 – FASE DE BALANÇO

FONTE: Adaptada de Nascimento e Resende (2010).

Patologias que atingem o sistema nervoso, os músculos e os ossos 
podem alterar este padrão da marcha, o que denominamos de marcha 
patológica. Algumas alterações comuns nesse tipo de marcha são: perda 
da estabilidade durante o apoio; dificuldade para a passagem e o posicio-
namento do pé no balanço; alteração no comprimento do passo e gasto 
energético elevado. 

A marcha nas ataxias, em geral, é caracterizada por um aumento da 
largura do passo, variabilidade na colocação dos pés, trajetória irregular do 
pé e tropeços, ou seja, uma marcha instável com um alto risco de queda, 
afetando a autonomia e a qualidade de vida. As características clínicas da 
marcha podem ser diferentes dependendo do tipo da ataxia, das estrutu-
ras que estão envolvidas e das conexões existentes entre estas estruturas, 
quais sejam: o cerebelo e os sistemas proprioceptivo, visual e vestibular. A 
tabela 1 mostra as diferentes características clínicas que estão associadas 
aos tipos de ataxia cerebelar, sensitiva, frontal e vestibular.

TABELA 1 – DIFERENÇAS CLÍNICAS DA MARCHA ENTRE OS TIPOS DE ATAXIA

Tipo Cerebelar Sensitiva Frontal Vestibular
Postura da 
cabeça

Ereta e às vezes 
fixa

Inclinada para 
frente

Inclinada para 
frente

Ereta e fixa

Postura do 
tronco

Inclinada para 
frente

Inclinada ereta Ereta Ereta

Apoio Base alargada Base alargada Base alargada Base alargada
Início da 
marcha

Normal
Normal-cau-
teloso

Hesitante Normal

Reflexos pos-
turais

+/- Normais
Podem estar 
ausentes

+/-

Passos
Titubeantes/ 
balançando

Talonantes
Pequenos-em-
baralhados

Normais

Comprimento 
do passo

Irregular Regular Curto Normal

Movimento da 
perna

Variável/ atáxico
Variável/ hesi-
tante e lento

Rígido Normal

Velocidade do 
movimento

Normal-lenta Normal-lenta Muito lenta Normal-lenta

Balanço dos 
braços

Normal/ exage-
rado

Normal Exagerado Normal

Meia-volta Ampla Mínimo efeito
Congelada- 
-embaralhada

Desequilibrada

Teste calca-
nhar ponta

Incapaz +/- Incapaz Incapaz

Teste de 
Romberg

+/-
Instabilidade 
aumenta

+/- -

Teste calca-
nhar tíbia

Usualmente 
anormal

+/- Normal Normal

Quedas Incomuns Sim Muito comuns Comuns

FONTE: Adaptada de Armutlu (2018, p. 7).
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A ataxia devida a um dano cerebelar pode ser diferenciada da sensitiva 
pela observação dos movimentos realizados, com e sem auxílio da visão. 
Indivíduos com ataxia sensitiva mostram piora importante nos sintomas 
quando seus olhos estão fechados. Já aqueles com ataxia cerebelar apre-
sentam piora mínima quando os olhos estão fechados, embora tanto in-
divíduos com ataxia cerebelar como aqueles com ataxia sensitiva possam 
ter a necessidade aumentada do feedback visual durante o movimento 
(BASTIAN, 1997). 

Abordagens de Reabilitação na Melhora 
da Marcha

Um dos objetivos da reabilitação é manter a marcha funcional e segura 
pelo maior tempo possível nos indivíduos com ataxia. Nos estágios leve a 
moderado um programa de fisioterapia voltado ao treino de coordenação, 
sob a orientação e supervisão de um fisioterapeuta profissional tem grande 
importância e deve incluir o treino de estratégias para quedas seguras, além 
do treinamento para evitar quedas. A melhora da estabilidade durante a 
marcha também pode ser incentivada com o treino do uso de dispositivos 
auxiliares como o andador, com utilização de pesos adicionais (axiais do tipo 
colete e/ou nas extremidades), o treino em esteira (com e sem suporte de 
peso) e o uso de órteses (ver as seções seguintes sobre o uso de órteses e de 
pesos adicionais nas ataxias). Os pacientes devem ser encorajados a andar, 
mas é extremamente importante que a segurança seja avaliada. A queda 
e as fraturas são frequentes nesses pacientes, que devem, portanto, ser 
orientados a utilizar dispositivos auxiliares assim que a perda do equilíbrio 
se inicie. Na cultura brasileira é frequente uma postura contrária ao uso do 
andador, tanto para idosos como para pessoas com problemas de equilí-
brio. Este tipo de atitude pode expor o paciente a riscos desnecessários. É 
importante discutir com as famílias e pacientes que uma queda pode ser 
extremamente lesiva e que ser submetido a cirurgias ortopédicas e perma-
necer imobilizado contribui para a maior perda funcional. Os pacientes e 
familiares devem decidir junto aos profissionais de reabilitação quando e 
qual tipo de apoio deve ser introduzido e que tipo de marcha é segura. Os 
autores do Consenso publicado em 2014, sobre o manejo nas ataxias dege-
nerativas, colocam que ainda é uma questão em aberto a escolha do melhor 
momento e do tipo de equipamento de auxílio a ser introduzido. 

Muitos pacientes são deambuladores domiciliares (andam dentro de 
casa apoiando-se nos móveis e paredes) e já não conseguem andar em 

locais abertos. Para estes, é extremamente importante manter a função 
da marcha. Algumas estratégias – como permancer mais tempo em pé du-
rante o dia (por exemplo: assistir TV em pé próximo de um apoio), treinar 
a marcha domiciliar avaliando a segurança dos locais que utiliza para se 
apoiar nos diferentes trajetos (inclusive treinar andar de lado apoiando-se 
nas paredes, de frente e de costas) e “exagerar” no treino de exercícios em 
pé – podem aumentar a segurança e o tempo útil da marcha. Na avaliação 
da segurança dos apoios que o paciente utiliza durante os trajetos dentro 
de casa, devem ser observados os locais onde uma barra na parede ou 
pisos antiderrapantes sejam necessários. A segurança da marcha domici-
liar pode ser incrementada com várias medidas que são citadas na seção 
“Adequações ambientais no domicílio” do capítulo 14. 

O grupo de Cassidy e colaboradores (2011) realizou uma revisão siste-
mática da literatura, com intuito de verificar quais seriam as melhores prá-
ticas no manejo das ataxias, e pesquisou algumas intervenções específicas 
para a marcha. Os autores apontaram alguns estudos de boa qualidade que 
mostraram evidências de que a fisioterapia pode melhorar a marcha dos 
indivíduos com ataxia. Eles apontam que a prática de tarefas dinâmicas que 
desafiam a estabilidade e exploram os limites dos pacientes, com o obje-
tivo de reduzir a utilização dos membros superiores para apoio durante a 
marcha, parece ser uma intervenção importante para pessoas com disfun-
ção cerebelar. Acrescentam também que os treinos de força e flexibilidade 
podem ser indicados juntamente com as estratégias citadas acima. Esses 
autores citam inclusive estudos com treino em esteiras, que apresentam 
evidências encorajadoras da eficácia desta intervenção para indivíduos com 
ataxia devida ao trauma cranioencefálico. A intensidade e a duração do trei-
namento foram fatores importantes nos resultados. O estudo de Cernak et 
al. (2008) apresentou os melhores resultados funcionais combinando o trei-
no na esteira com o suporte do peso corporal, de forma a conseguir inten-
sidade e duração significativamente maiores do que as dos outros estudos. 
Fonteyn et al. (2014), em outro estudo, avaliaram o efeito do treino em es-
teiras considerando indivíduos com ataxia cerebelar degenerativa, apresen-
tando evidências preliminares de efeito benéfico. Estes autores utilizaram o 
treino da marcha em esteira instrumentada com pistas visuais, avaliando a 
capacidade de desvio de obstáculos e estabilidade dinâmica. 

Outra estratégia sugerida na revisão de Cassidy e colaboradores 
(2011) é originária de estudos utilizando a marcha guiada visualmente, 
que faz com que os sistemas oculomotor e locomotor interajam, me-
lhorando a performance e a segurança. Os autores colocam que esta 
simples estratégia, apesar de ser uma tarefa específica e curta, mas 
existente no ambiente do paciente, é promissora e relativamente rápida 
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e fácil de aplicar em um ambiente funcional. Jeka (1997) analisou uma sé-
rie de estudos que sugerem que pistas somatossensoriais na ponta dos 
dedos podem melhorar o equilíbrio. Isso pode explicar porque algumas 
pessoas preferem usar os bastões nórdicos, que incentivam o contato 
suave, ao invés das tradicionais bengalas, que tendem a forçar o contato 
nos dedos e a diminuir as forças musculares nos membros inferiores. 
No entanto, os indivíduos com dismetria e tremor podem ter dificulda-
des com esses auxílios e apresentar piora na marcha, porque o controle 
do bastão pode ser muito difícil, especialmente na fase de balanço da 
marcha. A revisão resume que as pistas somatossensoriais na ponta dos 
dedos para auxiliar o equilíbrio podem ser úteis para a orientação pos-
tural e a estabilidade da marcha. Os autores da revisão colocam a falta 
de evidência tanto em relação ao uso de pesos axiais como para o uso 
de peças de vestuário de lycra para crianças ou adultos com ataxia e que 
nenhum estudo até aquele momento havia avaliado especificamente o 
efeito do uso desses acessórios no equilíbrio durante a marcha. Quanto 
ao biofeedback, Baram e Miller (2007) investigaram o efeito do biofeed- 
back auditivo para 14 pessoas com esclerose múltipla e disfunção na 
marcha devido à ataxia cerebelar. Resultados positivos foram relatados 
quanto à velocidade e ao comprimento do passo, mas nenhum benefí-
cio real foi alcançado. Alguns pacientes apresentaram melhora e outros 
pioraram, mostrando que os resultados foram inconclusivos, sugerindo 
a necessidade da realização de novas investigações. 

Tratamentos medicamentosos são raros e limitados e a fisioterapia 
é o tratamento mais importante para a melhora da marcha em indiví-
duos com ataxia. Até recentemente os programas de treinamento motor 
mostravam benefícios em outras doenças neurodegenerativas como na 
doença de Parkinson ou no acidente vascular cerebral, mas sua eficácia 
era controversa no campo de ataxias degenerativas espinocerebelares. 
Os estudos envolvendo indivíduos com ataxia espinocerebelar eram 
poucos, pequenos e utilizavam tarefas cada vez mais exigentes na mar-
cha e no equilíbrio, tendo observado ganhos no aumento da estabilida-
de postural e menor dependência de andadores. A revisão de Synofzik e 
Ilg (2014), considerando estudos mais recentes, trouxe resultados mais 
animadores, que mostraram que o treino de coordenação de alta inten-
sidade pode levar a um benefício significativo também em indivíduos 
com ataxia degenerativa, envolvendo ganho de estabilidade e coorde-
nação motora. Estes autores consideraram estudos envolvendo treina-
mento de fisioterapia de alta intensidade (exercícios de coordenação e 

equilíbrio) e também o treino controlado com jogos de videogames “com 
exercícios”, que envolvem todo o corpo, que eles chamam de “exergames” 
(ver a seção “Realidade virtual aplicada na reabilitação das ataxias” do 
capítulo 3). O benefício demonstrado nestes estudos é igual a recuperar 
um ou mais anos em relação à evolução natural da doença. Além disso, 
indicam que mesmo indivíduos em estágios avançados da doença po-
dem se beneficiar deste tipo de treinamento. É importante ressaltar que 
para ambos os tipos de treinamento a manutenção dos efeitos parece 
depender da frequência e continuidade do treinamento. Os autores con-
cluem que a reabilitação nas ataxias continuará sendo um desafio para 
pacientes, médicos e terapeutas e que, no caso das degenerativas, deve 
ser utilizada uma grande variedade de estratégias, individualizadas de 
acordo com o tipo da ataxia, o estágio da doença, considerando também 
as preferências individuais do paciente. 

Keller e Bastian (2014) avaliaram pacientes que cumpriram programas 
de exercícios domiciliares estáticos e dinâmicos para equilíbrio em situa-
ções desafiadoras nas posições sentada e de pé. Estes autores consideram 
que o déficit no equilíbrio tem mais influência na marcha do que a falta 
de coordenação dos movimentos dos membros inferiores. Eles mostraram 
que o programa de exercícios domiciliares melhorou o equilíbrio, a coorde-
nação motora e a velocidade da marcha, o que é um incentivo para que os 
fisioterapeutas incluam este tipo de atividade paralelamente ao seu trata-
mento. Como o treino do equilíbrio exige a desestabilização do paciente, al-
guns exercícios como aqueles em pé exigem a presença do fisioterapeuta, 
enquanto outros, em posturas mais baixas e portanto de maior segurança, 
podem ser feitos diariamente pelo paciente. 

O melhor indicador da dinâmica de estabilização/equilíbrio é a marcha. 
Portanto, no treinamento da marcha devem ser incluídos: andar entre duas 
linhas estreitas, andar para frente com um pé imediatamente à frente do 
outro (marcha tandem), andar para trás, andar marchando como soldado, 
parando e virando em resposta a instruções repentinas como “vire à direi-
ta”, “pare, abaixe-se e pegue um objeto no chão”, “pare e olhe para trás”, etc. 

A seguir, listamos alguns exercícios que foram baseados em protocolos 
publicados envolvendo pesquisas com indivíduos com ataxia. Eles podem 
enriquecer seu programa de exercícios domiciliares, para além daquele 
realizado junto ao seu fisioterapeuta, já que envolvem o treino do equilí-
brio estático e dinâmico em pé e estratégias para prevenir a queda ou cair 
com segurança. 
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1) Inicialmente em pé, manter-se ereto com os pés separados a uma 
distância de 10 a 15 cm. Em seguida, dar um passo para o lado, equi-
librar-se e voltar à posição inicial1*.

2) Dar um passo para frente, equilibrar-se e, em seguida, voltar à posi-
ção inicial. Repetir a mesma sequência com o outro pé.

1* As ilustrações deste capítulo são de Roseli Cardoso da Silva.

3) Dar um passo para trás, equilibrar-se e repetir a sequência com o 
outro pé.

4) Dar um passo cruzando um pé à frente do outro, andando de lado. 
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5) Ficar de pé, equilibrando-se numa perna só.

6) Balançar os braços e movimentar os joelhos em atividade similar 
àquela realizada quando em uma gangorra.

7) Andar em linha reta, com obstáculos dispostos de forma helicoidal, obri-
gando-se a desviar de quatro cones posicionados em lados opostos.

8) Andar em linha reta tendo que passar sobre obstáculos de 20 cm de 
altura.
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9) Caminhar em terrenos irregulares.

10) Andar treinando a associação de membros superiores e inferiores.

Passos para prevenir quedas e estratégias para quedas 
para prevenir traumas

1) Em pé, dar um passo para um dos lados, depois para frente, para 
trás e cruzando um pé na frente do outro – de forma dinâmica e al-
ternada.

2) Em pé, o paciente, que é empurrado pelo terapeuta em direções al-
ternadas, deve reagir rapidamente com passos que o protejam e que 
evitem sua queda.

3) Em pé, inclinar o tronco e dobrar os joelhos para tocar no chão. Le-
vantar o tronco alternadamente.
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4) Em pé, inclinar o tronco e dobrar os joelhos, tocar no chão e passar 
para a posição de gato, simulando a maneira correta de cair. Levan-
tar-se, caminhar e repetir o movimento mais adiante. 

5) Em pé, o paciente, que é empurrado pelo terapeuta, deve reagir rapi-
damente abaixando-se e indo ao chão de maneira controlada.
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USO DE ÓRTESES NA ATAXIA

Marcela Fischer Almeida  
Gilmar Camilo da Silva

As órteses são definidas como um apoio ou um dispositivo exter-
no, adaptado ao corpo. O termo órtese origina-se da palavra grega “or-
thos”, que significa direito, reto, normal. Sua finalidade é proporcionar 
alinhamento, estabilidade, manutenção da amplitude de movimento ar-
ticular, e, se possível, melhorar a função do tornozelo (ARMUTLU, 2010; 
OTTOBOCK do Brasil, 2017). A indicação de órteses para indivíduos com 
ataxia está associada principalmente ao adiamento de possíveis defor-
midades ortopédicas e a proporcionar maior estabilidade durante a 
marcha com o menor dispêndio de energia possível (ARMUTLU, 2010; 
OTTOBOCK do Brasil, 2017). A prescrição, a elaboração e o ajuste da 
órtese devem ser específicos para cada indivíduo e devem considerar 
os objetivos da equipe de reabilitação. Esta intervenção deve favorecer 
o processo terapêutico e seus efeitos devem ser reavaliados periodica-
mente (KLOCKGHETER et al., 1998).

Órteses para tornozelos e pés
As deformidades mais comuns nos indivíduos com ataxia acome-

tem os tornozelos e os pés, sendo que o tornozelo adota um padrão 
em pronação (o tornozelo permanece virado para fora) e o pé, um pa-
drão equino (ponta do pé) (CARVALHO COSTA et al., 2011). A alteração 
anatômica do pé dificulta tanto a marcha como a estabilidade na pos-
tura em pé (CARVALHO COSTA et al., 2011; GOULIPIAN et al., 2007). 
O uso da órtese permite a aplicação de forças externas que vão se 
opor às que geram deformidades no suporte do peso corporal. Mesmo 
que a força gerada esteja baseada na biomecânica corporal, seu efeito 
também tem implicações neurológicas como, por exemplo, no contro-
le do tônus muscular anormal do tornozelo-pé (CARVALHO COSTA et 
al., 2011). Com a evolução da doença, o padrão anormal na articulação 
tornozelo-pé pode se acentuar, levando a dificuldades na tolerância 
ao uso das órteses. Nestes casos deve ser considerado o uso da toxina 
botulínica com o intuito de aumentar a tolerância às órteses, prevenir 
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deformidades e auxiliar na marcha (GOULIPIAN et al., 2007). As órte-
ses não estão indicadas quando a deformidade já está instalada, pois, 
neste caso, além de não contribuírem, poderão causar dor (CARVALHO 
COSTA et al., 2011). 

Entre os tipos de órteses podemos citar as rígidas e articuladas, 
indicadas conforme a necessidade de cada paciente (Figuras 1 e 2) 
(KLOCKGHETER et al., 1998; CARVALHO COSTA et al., 2011). As órteses ar-
ticuladas permitem que a articulação do tornozelo se movimente para 
cima e para baixo (restringindo o desvio lateral), enquanto as rígidas blo-
queiam tais movimentos (CARVALHO COSTA et al., 2011; GOULIPIAN et al., 
2007). Caso seja observada a instabilidade na articulação do tornozelo, 
com oscilação para dentro e para fora, as órteses mais recomendadas são 
as do tipo tornozelo-pé, que limitam o desvio lateral e podem prevenir 
a entorse. As órteses podem ser pré-fabricadas ou fabricadas em série, 
sendo confeccionadas sob medida em local especializado e por um técni-
co capacitado (OTTOBOCK do Brasil, 2017).

A frequência e o tempo de utilização das órteses irão depender do 
objetivo que se almeja alcançar (KLOCKGHETER et al., 1998; CARVALHO 
COSTA et al., 2011). Se o objetivo é melhorar as atividades funcionais, 
como a marcha e as transferências posturais, o uso da órtese deverá 
ocorrer durante a realização destas atividades. Se o intuito é prevenir de-
formidades, o tempo estipulado irá depender da prescrição médica. Em 
alguns casos, quando o objetivo for o alongamento muscular, utilizar a 
órtese no período noturno pode ser suficiente (CARVALHO COSTA et al., 
2011). A órtese também pode ser utilizada durante o caminhar, quando 
há dificuldade em retirar o pé do chão no início da passada (GOULIPIAN 
et al., 2007). Outra forma de proporcionar estabilidade articular é a esco-
lha de sapatos adequados. As botas, por exemplo, são uma opção, pois 
geram um apoio adicional aos tornozelos, inibindo as forças que fazem 
com que o pé vire para os lados, sem piorar em momento algum o padrão 
funcional do paciente (CARVALHO COSTA et al., 2011).

A órtese e a marcha 
Durante a marcha, a órtese irá estabilizar o tornozelo, diminuin-

do as chances de virá-lo em um passo incorreto (CARVALHO COSTA et 
al., 2011). O dispositivo possibilita maior segurança e estabilidade, re-
duz as quedas e diminui a fadiga muscular (KLOCKGHETER et al., 1998; 

CARVALHO COSTA et al., 2011). Os pacientes que não deambulam po-
dem apresentar maior estabilidade com a órtese mesmo na posição 
sentada (CARVALHO COSTA et al., 2011). Faz-se necessário observar 
que o uso de um equipamento não deve estimular o indivíduo a deixar 
atividades. Por exemplo, o indivíduo que faz uso de cadeira de rodas 
para percorrer longas distâncias não deveria deixar de andar peque-
nos trajetos com ou sem auxílio (KLOCKGHETER et al., 1998; CARVALHO 
COSTA et al., 2011). Esta consideração é de extrema importância, pois 
tem o objetivo de que o indivíduo permaneça com seu nível de auto-
nomia durante o maior período possível. No momento de indicar uma 
órtese é necessário estar atento às razões específicas e às circunstân-
cias particulares de cada indivíduo com ataxia. Entre os objetivos da in-
dicação de órteses para tornozelo e pés em indivíduos atáxicos podem 
também ser citados: maximizar a segurança, proporcionar a função e 
a independência física e psicológica adequada à idade do indivíduo e 
reduzir o gasto energético (ARMUTLU, 2010; KLOCKGHETER et al., 1998; 
CARVALHO COSTA et al., 2011).

FIGURA 1 – ÓRTESE ARTICULADA

FONTE: RIZZI (2010).

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VKS0nCoD6cIi-M&tbnid=VWEfYSPG49-LGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://celsorizzi.blogspot.com/2010/03/orteses-na-paralisia-cerebral.html&ei=idhAUaqyI4309gTmpYBg&psig=AFQjCNHjRwaDMPPndDB8ABCoKlvnGC5ztQ&ust=1363290548794466
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FIGURA 2 – ÓRTESE FIXA

FONTE: RIZZI (2010).

Equipamentos assistivos
Os equipamentos assistivos utilizados com maior frequência na ata-

xia são os andadores e as cadeiras de rodas (KLOCKGHETER et al., 1998; 
CARVALHO COSTA et al., 2011). Para sugerir a introdução destes equipa-
mentos na rotina do indivíduo, fatores como a fadiga muscular, o gasto 
energético, a segurança, o nível de independência física e os aspectos psico-
lógicos são dados referenciais importantes a serem analisados (CARVALHO 
COSTA et al., 2011). 

Andadores

Diferentes modelos de andadores estão disponíveis no mercado, com 
o objetivo de servir de apoio ao usuário, melhorar sua estabilidade, equilí-
brio, segurança e capacidade de locomoção. Os andadores oferecem uma 
base de apoio mais ampla e podem beneficiar indivíduos com ataxia e mo-
bilidade reduzida. O agarrador deve ser seguro, e o material, geralmente 
metal, deve ser de alta resistência. Os andadores leves têm a vantagem de 

serem facilmente manipulados, mas dependendo da dificuldade motora, o 
material utilizado na confecção deve ser pesado (figura 3) ou será necessá-
rio complementar o peso do andador para dar maior estabilidade (figura 
4). Os andadores podem ser fixos (figuras 5 e 6) ou articulados (figuras 7 e 
8). No caso do andador com apoio fixo, o indivíduo se move impulsionando 
o dispositivo com as mãos (figura 5). No caso do articulado, o indivíduo 
deve se colocar no centro e deste ponto impulsionar o andador e caminhar 
(figuras 7 e 8). A escolha do modelo deve levar em conta a experiência, ou 
seja, o ideal é que cada indivíduo experimente alguns modelos para ver ao 
qual melhor se adapta. Uma limitação importante dos andadores é a insta-
bilidade em terrenos irregulares. Atenção deve ser dada aos pés de apoio, 
para a possível troca do equipamento, conforme o desgaste.

O andador é recomendado quando o indivíduo refere constante can-
saço para participar de uma atividade ou até mesmo para se deslocar 
(CARVALHO COSTA et al., 2011). No caso da ataxia a maior indicação vai ser 
pela falta de equilíbrio e estabilidade na marcha. Quedas frequentes tam-
bém caracterizam uma indicação para utilização de andador (ARMUTLU, 
2010; CARVALHO COSTA et al., 2011).

Nas ataxias progressivas, conforme a dificuldade de equilíbrio aumen-
ta, o indivíduo tende a restringir sua mobilidade. O paciente deve ser esti-
mulado a manter ao máximo sua capacidade de locomoção, sempre adap-
tando o ambiente de forma a proporcionar independência e segurança. 
Alguns pacientes deslocam-se em casa segurando-se nas paredes e móveis 
e, nas distâncias maiores, apoiando-se nas pessoas. Neste estágio deve 
ser considerado o uso do andador, mesmo que com supervisão, ou seja, 
mesmo que uma pessoa tenha que acompanhar o paciente durante a loco-
moção. O andador bem indicado e ajustado facilita a locomoção e dá maior 
segurança.

Andadores com quatro rodas posteriores são os mais indicados, uma 
vez que produzem um efeito similar ao exercido por uma catraca, atuan-
do como freio e impedindo que o andador oscile e venha a cair para trás 
(KLOCKGHETER et al., 1998; CARVALHO COSTA et al., 2011). Crianças com 
tronco razoavelmente estável e que não corram o risco de se desestabi-
lizar para os lados, podem se adaptar bem com os andadores cuja roda 
dianteira é giratória e a parte posterior é fixa (Figura 3). Com a progressão 
da doença, a fadiga pode tornar-se um fator limitante no uso do andador 
(CARVALHO COSTA et al., 2011). A progressão dos sintomas, eventualmente, 
poderá contraindicar o uso do andador por motivo de segurança. Nestes 
casos, uma alternativa é a utilização da cadeira de rodas.
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FIGURA 3 – ANDADOR COM RODAS GIRATÓRIAS DIANTEIRAS, CONFECCIONADO 
COM MATERIAL PESADO

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 4 – ANDADOR COM RODAS GIRATÓRIAS DIANTEIRAS E COM PESO NAS 
HASTES LATERAIS

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 5 – ANDADOR COM APOIO FIXO

FONTE: Os autores (2015).
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FIGURA 6 – ANDADOR COM APOIO FIXO

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 7 – ANDADOR ARTICULADO COM RODAS GIRATÓRIAS DIANTEIRAS

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 8 – ANDADOR ARTICULADO COM RODAS GIRATÓRIAS DIANTEIRAS

 
FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 9 – PESO UTILIZADO NO ANDADOR

FONTE: Os autores (2015).
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Cadeiras de rodas

A cadeira de rodas pode ser simples (figuras 10, 11, 12 e 13) ou motori-
zada (figura 14) (CARVALHO COSTA et al., 2011). Inicialmente, a cadeira de 
rodas é utilizada para percorrer longas distâncias, pois favorece a indepen-
dência, mantém as habilidades funcionais e evita a fadiga (KLOCKGHETER 
et al., 1998; CARVALHO COSTA et al., 2011). Quando a cadeira de rodas for 
considerada como uma alternativa para a locomoção, o ideal é que a avalia-
ção e a escolha do tipo de cadeira sejam coordenadas por uma equipe com 
experiência em tecnologia assistiva para indivíduos com déficits neuroló-
gicos e alterações do tônus muscular (CARVALHO COSTA et al., 2011). Os 
benefícios da utilização de um equipamento ou órtese virão da discussão 
da equipe multiprofissional que acompanha o indivíduo, composta por um 
médico, um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional, que pode indicar 
o equipamento mais adequado às necessidades dele (ARMUTLU, 2010; 
CARVALHO COSTA et al., 2011).

As cadeiras de rodas motorizadas estão entre os mais importantes dis-
positivos terapêuticos utilizados na reabilitação e podem fazer a diferença 
entre um alinhamento eficiente e uma catástrofe postural. Não existem 
estudos que comprovem seus resultados. Apesar disso, a observação 
clínica sugere que uma cadeira de rodas motorizada, com apoio postural 
adequado, melhora a mobilidade e é uma opção para propiciar maior in-
dependência aos indivíduos com ataxia. Cadeiras de alimentação podem 
ajudar a conservar a energia para a realização de AVDs em posturas que 
vão contra a gravidade. Além disso, uma postura apropriada pode facilitar 
a respiração e diminuir a sialorreia em pacientes que têm essas áreas com-
prometidas. Na ausência de outras evidências, a experiência clínica e as 
necessidades dos pacientes devem ser utilizadas para orientar o raciocínio 
clínico (HUHN; GUARRERA-BOWLBY, 2007).

Como já salientado, um paciente que faz uso de cadeira de rodas para 
percorrer longas distâncias não deve deixar de andar pequenos trajetos, 
com ou sem auxílio (ARMUTLU, 2010; CARVALHO COSTA et al., 2011). A acei-
tação e a satisfação do indivíduo frente a estes equipamentos geralmente 
são boas, e isso deve ser estimulado para favorecer a independência fun-
cional (CARVALHO COSTA et al., 2011; GOULIPIAN et al., 2007). Não existe 
uma maneira única de movimentar-se (CARVALHO COSTA et al., 2011). As 
habilidades, o ambiente físico e as necessidades do indivíduo é que irão 

determinar qual o melhor equipamento a ser utilizado (KLOCKGHETER et 
al., 1998; CARVALHO COSTA et al., 2011). Por exemplo, uma criança pode 
se arrastar dentro de casa, de um cômodo a outro, andar com apoio nas 
mobílias, utilizar um andador para ir à escola e para percorrer longas dis-
tâncias, ou usar a cadeira de rodas (CARVALHO COSTA et al., 2011). Entre 
os modelos de cadeira de rodas estão aqueles que possuem apoio para a 
cabeça, sendo indicados para as pessoas que não possuem controle cervi-
cal. Existem também os modelos sem o apoio cervical para pacientes que 
apresentam o controle da cabeça, não sendo necessário o complemento 
com um suporte. As cadeiras de rodas motorizadas são recomendadas aos 
pacientes que apresentam dificuldades na mobilidade da cadeira de rodas 
simples em virtude de fraqueza muscular e incoordenação motora para 
executar esta atividade. 

FIGURA 10 – CADEIRA DE RODAS COM APOIO DE CABEÇA (VISTA ANTERIOR)

FONTE: Os autores (2015).
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FIGURA 11 – CADEIRA DE RODAS COM APOIO PARA A CABEÇA (VISTA LATERAL)

 
FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 12 – CADEIRA DE RODAS SEM APOIO DE CABEÇA (VISTA ANTERIOR)

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 13 – CADEIRA DE RODAS SEM APOIO DE CABEÇA (VISTA LATERAL)

FONTE: Os autores (2015).

FIGURA 14 – CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

FONTE: Adaptada a partir do Google Imagens.
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Com o intuito de otimizar as habilidades funcionais e prevenir as defor-
midades nos membros inferiores, indica-se o uso de dispositivos e órteses 
que proporcionem esta condição. Nos indivíduos com ataxia, observa-se 
que, quando esses recursos são adequadamente recomendados, há uma 
melhora na qualidade de vida. A experiência clínica que pudemos relatar 
demonstra os benefícios em relação à manutenção no nível de indepen-
dência funcional e a uma maior segurança na execução de atividades mo-
toras. Estes fatores estão relacionados a melhorias não apenas para os pa-
cientes, mas também para os seus familiares e cuidadores, que se sentem 
mais confiantes para auxiliá-los no dia a dia. Portanto, acredita-se que seja 
de fundamental importância o esclarecimento sobre as vantagens da utili-
zação de órteses e dos demais dispositivos com o intuito de proporcionar 
bem-estar e independência aos portadores de ataxia. 
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UTILIZAÇÃO DE PESO ADICIONAL NO 
TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM ATAXIA

Giovana Duarte Eltz 

Por muitos anos, os fisioterapeutas têm utilizado a colocação de peso 
adicional nos membros ou no esqueleto axial como uma intervenção para 
ajudar os pacientes a controlar os movimentos incoordenados. Estes pesos 
se constituiriam numa “massa adicional” que, colocada em locais apropria-
dos, poderia alterar o momento de inércia e afetar o movimento. 

Tornozeleiras com peso podem ser adaptadas nos membros inferio-
res (figuras 2 e 3), assim como coletes com pesos no tronco ou na cintura 
(figura 7) e também pode ser adicionado peso nos punhos (figuras 4, 5 e 
6). O benefício esperado é um melhor controle dos movimentos. Sabe-se 
que com os indivíduos atáxicos ocorre uma atividade prolongada do mús-
culo que realiza o movimento, associada a um início tardio da atividade 
do músculo antagonista ao movimento. Morgan (1975) teorizou que os 
pesos podem aumentar a sensação de posição do paciente, fornecendo 
um feedback melhor, causando um momento de atividade muscular ideal, 
atenuando os sintomas da ataxia. 

As pesquisas sobre o efeito do peso adicional em pessoas com ataxia, 
que tiveram início em 1975, buscam avaliar qual a melhor adição de peso 
para melhorar a marcha e o equilíbrio dos indivíduos. Acredita-se que o 
uso de peso em membros inferiores traz benefícios na qualidade da mar-
cha dos portadores de ataxia, alterando a programação motora, conexões 
neurais cerebelares, ocasionando possíveis alterações na aprendizagem 
motora. A adição do peso poderia mudar a aferência sensitiva a partir do 
tronco ou dos membros, aumentar a resistência ou compressão articular, 
ou alterar a biomecânica da coordenação do movimento, influenciando 
particularmente o equilíbrio e a marcha.

Na revisão sistemática do grupo que desenvolveu o guia para indiví-
duos com ataxia no Reino Unido em 2011, os autores colocam que a base 
teórica é muito limitada e que até aquele momento não existia nenhuma 
evidência científica constatando o benefício do uso de pesos axiais para 
melhorar a marcha em pessoas com ataxia. Infelizmente os estudos envol-
vendo o uso de peso adicional na ataxia são poucos, com baixa qualidade 
metodológica e envolvem amostras pequenas e, portanto, não oferecem 
uma boa base científica. Por outro lado, segundo a experiência de vários 
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profissionais e pacientes, a utilização de pesos pode facilitar os movimen-
tos e o equilíbrio de indivíduos atáxicos. 

Dias, Toti, Almeida e Oberg (2009) pesquisaram o efeito do peso para 
membros inferiores no equilíbrio estático e dinâmico dos portadores de 
ataxia, avaliando e comparando dois grupos (10 indivíduos usando peso e 
11 sem usar). Todos realizaram 20 sessões de fisioterapia e foram avaliados 
antes (primeira avaliação), depois do tratamento (segunda) e após 30 dias 
(terceira), através das escalas de Equilíbrio de Berg, Dynamic Gait Index 
(DGI), Equiscale, International Cooperative Ataxia Rating Scale e Medida de 
Independência Funcional. Os indivíduos do grupo que utilizou o peso ob-
tiveram melhores resultados, considerando o equilíbrio, a coordenação e 
a independência funcional em relação ao grupo que não utilizou o peso. O 
primeiro grupo manteve resultados positivos da primeira para a terceira 
avaliação, demonstrados por quase todas as escalas, exceto pela DGI. O es-
tudo comprovou a efetividade do uso do peso, melhorando o equilíbrio es-
tático e dinâmico, a coordenação da marcha e a independência funcional. 
Estes resultados, somados aos observados pelos profissionais e pacientes 
que têm se beneficiado com a utilização dos pesos, é um indicativo de que 
essa técnica deve ser considerada e avaliada com cada paciente.

O efeito do peso adicional para a melhora da marcha necessita de mais 
evidências científicas, mas a Fundação Nacional de Ataxia do Reino Unido 
recomenda a utilização de pesos para controlar os sinais e os sintomas de 
ataxia no punho e na mão. Os pesos podem ajudar a controlar tremores e 
aumentar a força nos punhos que foram afetados pela ataxia. Podem, ain-
da, reduzir os espasmos e a agitação. A colocação de pesos em determina-
das áreas do corpo pode influenciar a capacidade motora do sujeito, o que 
sugere que a indicação e a supervisão dos resultados devem ser realiza-
das por profissionais capacitados. Mais informações sobre a influência do 
peso nos punhos nas atividades de vida diária estão disponíveis na seção 
“Independência nas atividades de vida diária” do capítulo 14.

Atualmente, sabemos que o excesso de peso pode aumentar o tremor 
e causar desconforto nos indivíduos com ataxia. Por isso, a avaliação da 
necessidade e a indicação de uso do peso adicional devem ser feitas indi-
vidualmente e acompanhadas por um profissional responsável. Além do 
tremor e do desconforto, o peso colocado de forma inapropriada poderá 
causar mais instabilidade do que já existe ou não surtir nenhum efeito. O 

excesso de peso também pode causar espasmos musculares e provocar 
tensões nos tendões e ligamentos. Desta forma, a determinação do quanto 
de peso deve ser adicionado, a partir da necessidade da utilização, deve-
rá ser feita através de uma avaliação com o profissional da saúde, sendo 
o fisioterapeuta, o médico e o terapeuta ocupacional os que apresentam 
maior experiência nesta área. A indicação vai depender da necessidade de 
cada paciente e da origem da sua ataxia.

As tornozeleiras e os coletes podem ser feitos artesanalmente ou po-
dem ser adquiridos em lojas de departamentos esportivos de sua cidade. 
Antes de comprar qualquer equipamento, deve ser feita uma avaliação 
para verificar se existe a recomendação da utilização deste material. A fi-
gura a seguir mostra um tipo de peso utilizado em tornozeleiras ou coletes.

FIGURA 1 – PESOS UTILIZADOS EM COLETES E TORNOZELEIRAS PARA PESSOAS 
COM ATAXIA

 
FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).
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FIGURA 2 – TORNOZELEIRA USADA PELOS INDIVÍDUOS ATÁXICOS

FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).

FIGURA 3 – TORNOZELEIRA ABERTA PARA INDIVÍDUOS ATÁXICOS

 

FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).

FIGURA 4 – PESO PARA OS PUNHOS 

FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).

FIGURA 5 – USO DO PESO PARA OS PUNHOS POR INDIVÍDUO ATÁXICO COM A MÃO 
FECHADA

 
FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).
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FIGURA 6 – USO DO PESO PARA OS PUNHOS POR INDIVÍDUO ATÁXICO COM A MÃO 
ABERTA

 
FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).

FIGURA 7 – COLETE COM PESO

 
FONTE: Acervo do Ambulatório de Ataxias do Hospital de Clínicas da UFPR (2016).

A unidade de Distúrbios do Movimento, do Serviço de Neurologia do 
Hospital de Clínicas da UFPR, que atende a pacientes com diferentes tipos 
de ataxias há 25 anos, tem utilizado como auxiliar do tratamento uma forma 

peculiar de utilização de pesos. Em colaboração com a Sapataria Farias, foi 
criada uma palmilha com peso, confeccionada com manta imantada, para 
adaptação a qualquer tipo de calçado, com pesos variando entre 100, 150 e 
200 gramas (distribuídos 60% na região dos calcanhares e o restante no an-
tepé). De uma forma geral, tem-se observado uma boa aceitação dessa estra-
tégia por parte dos indivíduos atáxicos. Ela tem se mostrado bastante eficaz 
com relação à melhoria da marcha desses indivíduos. Contudo, ainda não fo-
ram publicados resultados finais deste tipo de abordagem em indivíduos com 
ataxia (Informação verbal)*. Desta forma, há necessidade de que o paciente 
fale com seu neurologista para a indicação e para a escolha do peso adequado.

Referências
CASSIDY, E.; KILBRIDE, C.; HOLLAND, A. Ataxia Guideline Development Group UK. 
Ataxia UK. London: Lincoln House, 2011, 30 p.

CLOPTON, N.; SCHULTZ, D.; BOREN, C.; PORTER, J.; BRILLHART, T. Effects of axial 
weight loading on gait for subjects with cerebellar ataxia: preliminary findings. 
Journal of Neurologic Physical Therapy, v. 27, p. 15-21, 2003.

DIAS, M. L.; TOTI, F.; ALMEIDA, S. R. M.; OBERG, T. D. Efeito do peso para mem-
bros inferiores no equilíbrio estático e dinâmico nos portadores de ataxia. Acta 
Fisiátrica, v. 16, n. 3, p. 116-120, 2009.

GIBSON-HORN, C. Balance-based torso-weighting in a patient with ataxia and 
multiple sclerosis: a case report. Journal of Neurologic Physical Therapy, v. 32, p. 
139-146, 2008.

MCGRUNDER, J.; CORS, D.; TIERNAN, A. M.; TOMLIN, G. Weighted wrist cuffs for 
tremor reduction during eating in adults with static brain lesions. The American 
Journal of Occupational Therapy, v. 57, p. 507-516, 2003.

MORGAN, M. H. Ataxia and weights. Physiotherapy, v. 61, p. 332-334, 1975.

WIDENER, G. L.; ALLEN, D. D.; GIBSON-HORN, C. Balance-based torso-weighting 
may enhance balance in persons with multiple sclerosis: preliminary evidence. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, v. 9, p. 602-609, 2009.

Site Consultado
HELPLINE. Ataxia. Disponível em: <http://www.ataxia.org.uk/>. 

*   TEIVE, H. A. G. Informação pessoal cedida pelo médico. Curitiba, 2016.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 145

ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA PARA 
INDIVÍDUOS COM ATAXIA RESTRITOS 
AO LEITO OU COM MAIOR GRAU DE 
DIFICULDADE MOTORA:
POSICIONAMENTO, MOBILIZAÇÃO, 
EXERCÍCIOS E TREINO DE 
TRANSFERÊNCIAS

POSICIONAMENTO, MOBILIZAÇÃO E EXERCÍCIOS 
PARA PACIENTES RESTRITOS AO LEITO OU COM 
MAIOR GRAU DE DIFICULDADE MOTORA 

Marise Bueno Zonta 
Cleonice Garbuio Bortoli  

Mariana de Freitas 
Soraia Koppe 

Tatiana Caroline Vargas Prado  
Kátia Mayumi Konno 

Introdução
Todo ser humano precisa se movimentar ou ser movimentado periodi-

camente. Neste capítulo abordaremos exercícios a serem realizados com 
pacientes que apresentam maior dificuldade motora e também a forma 
correta de posicioná-los. Pacientes com grande comprometimento do 
equilíbrio e da mobilidade necessitam de uma atenção especial quanto ao 
seu posicionamento e à sua movimentação. 

CAPÍTULO 7
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Os familiares/cuidadores são os que passam a maior parte do tempo com 
estes pacientes, portanto o objetivo do presente capítulo é servir de apoio 
e orientação a eles também quanto às posições adequadas e à mobilização.

Posicionamento
A permanência prolongada na mesma posição deve ser evitada 

(O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2004). A recomendação é que o paciente seja troca-
do de posição (mudado de decúbito) no máximo a cada duas horas, sendo 
no mínimo mudado 12 vezes de posição durante 24 horas. Cabe lembrar 
que um ser humano sem dificuldade motora se vira pelo menos 60 vezes 
no leito enquanto dorme. Além de proporcionar conforto ao paciente, as 
mudanças de postura e os posicionamentos adequados incentivam o ali-
nhamento articular correto e a simetria corporal, evitando complicações 
secundárias como contraturas e úlceras de pressão (O’SULLIVAN; SCHMITZ, 
2004; DELIBERATO, 2007).

As áreas mais sensíveis a desenvolver úlceras de pressão são: a re-
gião sacral (final da coluna), calcanhares, quadril, tornozelos, entre outros 
(MANAGEMENT of pressure ulcers, 2009; ZELLER; LYNM; GLASS, 2006) (fi-
gura 1). 

As almofadas, travesseiros, lençóis e toalhas macias dobradas em for-
ma de rolo/coxins podem ser utilizados para auxiliar nos posicionamentos, 
evitando as áreas de atrito na pele e diminuindo a pressão em determina-
dos pontos do corpo, prevenindo a formação das úlceras de pressão (ver 
capítulo 19), principalmente entre os joelhos e calcanhares. 

FIGURA 1 – LOCAIS MAIS FREQUENTES DO APARECIMENTO DAS ÚLCERAS DE PRES-
SÃO NOS DIFERENTES POSICIONAMENTOS

FONTE: Adaptada de Zeller, Lynm e Glass (2006).



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 147

Posicionamento: deitado na cama
1) Deitado de barriga para cima: travesseiro embaixo da cabeça e ou-

tro embaixo dos joelhos, com as mãos repousadas ao lado do corpo 
(figura 2).

2) Deitado de lado: travesseiro embaixo da cabeça, uma perna esticada 
e a outra dobrada com um travesseiro embaixo dela; os braços rela-
xados à frente do corpo ou na lateral (figura 3). Uma variação pode 
ser realizada com as duas pernas dobradas e o travesseiro entre elas.

FIGURA 2 – DEITADO DE BARRIGA PARA CIMA

 
FONTE: Adaptada de Zétola et al. (1999).

FIGURA 3 – DEITADO DE LADO

FONTE: Adaptada de Zétola et al. (1999).

O paciente pode também ser colocado semissentado (Fowler: 45º). Esta 
posição otimiza a ventilação pulmonar (SARMENTO, 2010), favorece o tra-
balho e a higiene respiratória e previne a aspiração de alimentos e bebidas 
para o pulmão (broncoaspiração). Por estes motivos, este posicionamento 
previne o aparecimento de infecções respiratórias, como a pneumonia, e 
pode ser utilizado a qualquer momento ao longo do dia, mas principalmente 
no momento das refeições, quando não for possível permanecer sentado.

FIGURA 4 – POSIÇÃO DE FOWLER

FONTE: As autoras (2017).

Posicionamento: sentado
O paciente deve ser posicionado sentado no leito, ou em uma poltrona, 

cadeira ou num sofá. O fato de permanecer nesta posição é um estímulo 
para que preserve a capacidade de controlar a cabeça, o tronco, e assim 
manter-se sentado. Para sua segurança e conforto pode ser necessária a 
colocação de travesseiros nas laterais, almofada no assento e cinto de pro-
teção (nos casos em que ele não for capaz de se manter nesta posição). A 
próxima seção deste capítulo ensina a forma correta de transferir o pacien-
te do leito (cama) para a cadeira e vice-versa.
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Instruções

1) No leito: com apoio nas costas, esticar as pernas. Os braços podem 
estar repousados sobre as pernas ou na lateral do corpo (figura 5).

2) Sentado: ter as pernas bem apoiadas, com apoio nas costas, e os bra-
ços sobre uma mesa, sempre apoiados (figura 6). 

       FIGURA 5 – SENTADO NO LEITO                     FIGURA 6 – SENTADO NA CADEIRA

 
FONTE: Adaptadas de Zétola et al. (1999).

Posicionamento na Cadeira de Rodas
A cadeira de rodas é algo que deve ser adequado de acordo com as ca-

racterísticas corporais e necessidades de cada paciente, pois em alguns ca-
sos podem ser necessários acessórios como um apoio para a cabeça. Mais 
explicações sobre os tipos de cadeira de rodas e quando devem ser utiliza-
das estão descritas no capítulo 6. Na cadeira de rodas, o paciente deve ser 
posicionado de forma que o quadril e a coluna estejam em contado com o 
assento e o encosto da cadeira; os pés devem estar posicionados no apoio 
de pés (figura 7); em alguns casos, pode ser necessária a utilização de uma 
“faixa de contenção” (geralmente feita de velcro). Caso a cadeira não pos-
sua o apoio para os pés, utilizar uma almofada ou travesseiro para que as 
pernas não fiquem penduradas na cadeira, pois isso provoca comprometi-
mento da circulação e pode causar acidentes durante a locomoção. 

FIGURA 7 – POSICIONAMENTO NA CADEIRA DE RODAS

FONTE: As autoras (2016).

Mobilização 
A mobilização do paciente é importante para manter a flexibilidade, 

favorecer a circulação e prevenir edemas. Ela ajuda a prevenir os efeitos 
adversos da imobilidade sobre os sistemas cardiovascular, respiratório, 
musculoesquelético e renal, entre outros (DELIBERATO, 2007), além de pro-
porcionar maior conforto e melhor qualidade de vida. 

Com a perda da mobilidade os encurtamentos musculares, contraturas 
e deformidades causam dor e desconforto ao paciente, além de levar a 
uma maior dependência de cuidados por dificultar tarefas cotidianas como 
banho e vestuário. A mobilização do paciente é muito importante e não 
pode se restringir à visita do fisioterapeuta.

Uma sugestão para otimizar o tempo é que a cada mudança de decúbi-
to, ou seja, a cada virada na cama, seja realizada a mobilização durante 5 a 
10 minutos. Por exemplo, quando o paciente é colocado de lado na cama, 
sobre o lado esquerdo, os familiares/cuidadores podem movimentar o lado 
direito, e assim sucessivamente em cada mudança.
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Exercícios
O cuidador ou o familiar exerce papel fundamental na recuperação e 

manutenção da integridade do paciente, pois também participa do desem-
penho das atividades, auxilia na execução dos movimentos e funções do 
corpo. 

Os exercícios apresentados neste capítulo devem ser realizados com 
ajuda ou supervisão. O cuidador irá ajudar na execução do movimento, as-
segurando o desempenho correto do exercício e garantindo a segurança 
do paciente no caso de algum desequilíbrio. É importante que o paciente 
seja estimulado e incentivado a realizar as atividades, e quando necessário 
o cuidador fornecerá auxílio e suporte. 

Os exercícios devem ser feitos mesmo com os pacientes que apresen-
tam maior grau de comprometimento e com os que estão restritos ao leito. 
Quanto maior o comprometimento mais ajuda será necessária. Nos casos 
de comprometimento mais leve, pode ser necessária apenas uma super-
visão ou incentivo. Alguns pacientes poderão realizar exercícios em todas 
as posturas, outros apenas na posição deitado. Estes são alguns exemplos 
de exercícios que podem ser realizados e outros poderão ser indicados por 
seu fisioterapeuta. 

Os indivíduos com ataxia apresentam movimentos incoordenados 
(NATIONAL ATAXIA FOUNDATION, 2014), ou seja sem ordem, sendo impor-
tante que durante a realização dos exercícios estes estejam alinhados na 
linha média (a cabeça deve estar na mesma linha que o tórax do paciente), 
devendo-se começar com os exercícios nas posições mais baixas (primeiro 
deitado, depois sentado e depois em pé).

É importante estimular a participação do paciente e só auxiliar na 
execução dos exercícios. O cuidador deverá somente realizar os exer-
cícios nos casos em que o paciente não consiga participar.

- Para pacientes restritos ao leito:

Os cuidadores e os familiares serão os responsáveis por realizar os mo-
vimentos nestes pacientes e também por posicioná-los após as mudanças 
de decúbito (troca de posição). Os exercícios e a mobilização devem ser 
realizados de forma lenta e suave, sem gerar desconforto e dor. A todo 
momento o paciente deve ser estimulado a participar da atividade, mesmo 
que seja difícil.

- Pacientes com maior grau de independência:

Para os pacientes que apresentam um grau de independência maior 
o cuidador ou o familiar irá oferecer supervisão e suporte, se necessário, 
na realização dos exercícios. É importante lembrar que os exercícios reali-
zados na posição de quatro apoios (de gato), em pé e com apoio unilateral 
(uma perna no chão) devem ser realizados em lugares que não ofereçam 
risco, como a proximidade com os cantos dos móveis, para que nos casos 
de desequilíbrios ou quedas o paciente não se machuque.

Os exercícios abaixo estão disponíveis na versão online no site <http://
www.ebserh.gov.br/web/chc-ufpr/publicacoes>, no link Reabilitação. As 
ilustrações correspondentes a esses exercícios fazem parte do material 
elaborado por Zonta et al. (2012a, 2012b, 2012c).

Deitado de barriga para cima

1) Dobrar as pernas, manter os pés apoiados no colchão e, com as mãos 
entrelaçadas, levar os braços esticados para o alto e para trás da ca-
beça. 

2) Apertar uma almofada entre os joelhos.
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3) Abrir um dos joelhos, voltar à posição inicial e repetir do outro lado.

4) Manter uma perna dobrada e a outra esticada, levantando a perna 
esticada.

5) Levantar o quadril. Esta posição pode ser realizada várias vezes ao dia 
no momento da troca de fraldas.

6) Puxar uma perna de cada vez sobre a barriga. Obs.: é importante o 
apoio ser embaixo do joelho.

7) Levar os dois joelhos juntos de um lado para o outro.

8) Movimentar os pés várias vezes ao dia. Com os joelhos dobrados, 
apoiar o calcanhar no colchão e levantar a ponta do pé. Esse exercí-
cio favorece a circulação e evita o aparecimento de trombose venosa 
profunda.
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9) Manter os braços esticados à frente do corpo, com as palmas das 
mãos juntas, abrir os braços, respirando profundamente e voltar à 
posição inicial. 

10) Realizar o movimento de rolar na cama, de um lado para o outro.

Deitado de lado

1) O cuidador senta-se atrás do quadril, apoiando para não sair da po-
sição. Levar a perna de cima dobrada para trás, alongando o quadril. 
Em seguida, levar à frente na direção do tronco.

2) Descanse a perna do paciente dobrada sobre a sua e movimente o pé.

3) Solicitar que ele leve a perna para frente e para trás, passando sobre 
a de baixo, como se fosse dar um passo.
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4) De frente para o paciente, dobrar a perna de cima, levando na dire-
ção do tronco e, em seguida, alongar a parte de trás da perna estican-
do o joelho e mantendo o pé a 90º.

5) Levantar a cabeça, afastando-se do colchão e manter a posição por 
5 segundos.

6) Passar de deitado para sentado apoiando-se no cotovelo e na mão.

7) Colocar uma mão na frente e a outra atrás (na escápula do paciente). 
Fazer movimentos para cima e para baixo, para frente e para trás e 
em rotação.

8) Posicionar o braço esticado ao longo do corpo, levar ao alto e ao lado 
da cabeça.

9) Levar o braço esticado para frente e dobrado para trás.
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10) Manter o braço esticado para o alto, colocar a mão na cabeça e esti-
car o cotovelo novamente.

De barriga para baixo

1) Posicionar as mãos abertas nas laterais, apoiadas no colchão na altu-
ra dos ombros. Levantar o tronco apoiando-se sobre os braços.

2) Manter os braços para trás ao longo do corpo e levantar a cabeça, 
olhando para frente. Manter-se 5 segundos nessa posição e girar 
cada vez descansando em um dos lados.

3) Movimentar as pernas alternando um dos pés na direção do quadril, 
um de cada vez.

4) Mantendo um dos pés próximos ao quadril, o cuidador empurra o 
tornozelo para alongar a coxa, repetindo com a outra perna. Tomar 
cuidado com a força aplicada para não causar lesão.
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5) Posicionar a cabeça virada para o lado do movimento e os braços 
ao longo do corpo. Movimentar o braço para frente (acima) e para 
trás (abaixo) junto ao corpo, esticando cada braço completamente 
em cada posição. 

6) Manter um dos braços esticado para frente e levantá-lo passando so-
bre o cone de um lado para o outro.

Sentado

A respeito dos exercícios na posição sentada, os pacientes devem ser es-
timulados a manter esta posição, se possível, sem apoio nas costas, por 
diferentes períodos durante o dia.

1) Posicionar as mãos no ombro do cuidador à frente. O paciente deve 
empurrar o cuidador e voltar à posição inicial.

2) Posicionar as mãos no ombro do cuidador à frente. Movimentar alter-
nadamente os ombros para frente e para trás.
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3) Ficar sentado sem apoio nas costas, estimulando o equilíbrio.

4) Posicionar as mãos apoiadas de um mesmo lado, girar o corpo e olhar 
para trás.

5) Sentado sem apoio nas costas, fazer uma corcunda e em seguida en-
direitar a coluna.

6) Segurando um cabo de vassoura com as duas mãos, levá-lo ao alto 
e manter a posição contando até 5 segundos. Este exercício também 
pode ser realizado quando o paciente estiver deitado de barriga para 
cima.
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7) Esticar o joelho e manter a posição contando até 5 segundos.

8) Apoiar uma das mãos na lateral e alcançar objetos do lado oposto 
com a outra mão. Conforme o equilíbrio melhore, alcançar os objetos 
distantes sem usar o apoio do braço.

A posição em pé e com apoio unilateral (uma perna no chão) e a de 
gato devem ser realizadas em lugares que não ofereçam risco, como os 
próximos ao canto de móveis, para que nos casos de desequilíbrios ou 
quedas o paciente não se machuque.

Posição de gato

1) Erguer um dos braços, voltar à posição inicial e repetir com o outro 
braço.

2) Erguer uma perna, voltar à posição inicial e repetir com a outra perna.

3) Erguer ao mesmo tempo um dos braços e a perna do lado contrário, 
equilibrar-se e repetir com o outro braço e a outra perna.
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4) Balançar o corpo para frente e para trás. Depois, ficar de joelhos es-
ticando o corpo.

5) Da posição de gato, sentar-se para um dos lados e depois para o outro.

De joelhos

1) Colocar um dos pés à frente e atrás alternadamente.

2) Sentar-se ao lado do calcanhar do lado direito, ajoelhar-se e se sentar 
ao lado do calcanhar do lado esquerdo alternadamente. 
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3) Ajoelhado, passar para de pé, abaixar-se e repetir com a outra perna.

Ficar em pé com apoio

1) Levantar-se segurando em uma barra fixa, com apoio seguro, poden-
do ser as mãos do cuidador, até conseguir levantar-se sem apoio, 
apenas com supervisão. Manter a posição por 5 segundos, aumen-
tando o tempo conforme a tolerância.

Em pé, apoiando-se em uma barra

1) Levantar um joelho de cada vez na direção do tronco.

2) Abrir a perna na lateral.
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3) Levar o calcanhar na direção do quadril.

4) Manter as pernas afastadas. Levar o peso do corpo sobre uma das 
pernas, dobrando o joelho e repetir do outro lado balançando o cor-
po de uma lado para o outro.

5) Ficar na ponta dos pés e nos calcanhares.

6) De lado em relação ao apoio, a perna do lado do apoio permanece no 
chão enquanto a outra dá um passo para frente e para trás, passando 
sobre um obstáculo.
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Transferências de pacienTes 
resTriTos ao leiTo ou com maior 
grau de dificuldade moTora

Adriana Zandoná Lopes de Medeiros  
Jussara Marise Ribeiro Sampaio 

Pacientes com maior comprometimento pela ataxia podem vir a neces-
sitar de ajuda para transferir-se de uma superfície para a outra. Algumas 
técnicas e equipamentos podem auxiliar e tornar estas transferências se-
guras e eficientes.

Manter a capacidade de se movimentar para cima, para baixo, de um 
lado para o outro, de rolar, de se virar e de mover-se de uma posição sen-
tada para recostada é importante tanto para a independência do paciente 
como para seu conforto e prevenção de contraturas ou rupturas na pele 
(PIERSON, 2001).

Quando a ajuda de outra pessoa (cuidador) é necessária para a transfe-
rência, o paciente deve ser informado e orientado de forma clara e objetiva 
sobre o movimento que deve fazer e de como o cuidador vai ajudar, antes 
da execução da transferência. A técnica a ser utilizada na transferência pre-
cisa ser planejada e organizada. A utilização de auxílio de pessoas ou equi-
pamentos tem como objetivo proteger e preservar o paciente, de modo a 
evitar que ele ou seu cuidador se lesionem (PIERSON, 2001).

Equipamentos como prancha de deslizamento, elevador pneumático 
ou hidráulico, corda, grade de leito, alças ou barras e outros podem auxiliar 
e facilitar as transferências (PIERSON, 2001), como veremos mais adiante. 
Nos casos em que o paciente é totalmente dependente, a orientação é uti-
lizar um lençol dobrado sob seu corpo para movimentá-lo, e nunca tracio-
ná-lo diretamente pelos braços ou pernas. 

Elevadores mecânicos não são viáveis em todos os hospitais ou mesmo 
em casa, devido ao seu alto custo. Assim, o treinamento manual das trans-
ferências ainda é a forma mais segura e eficiente para a prevenção de aci-
dentes tanto com o paciente quanto com o cuidador (HODDER et al., 2010). 
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cuidados gerais durante a transferência
Importante: o paciente deve ser encorajado a movimentar-se sozi-

nho. Somente auxiliá-lo se for necessário. 

Planejamento: 

1) Avaliar as condições físicas e a capacidade de colaboração do pacien-
te. Sempre explicar o que vai fazer, solicitando sua ajuda em cada 
movimento e estimulando-o o tempo todo.

2) Preparar o ambiente (mobiliário, espaço físico e obstáculos) e os 
equipamentos (cadeira de rodas, barras e outros). 

3) Preparo do cuidador: manter as costas retas, joelhos flexionados e 
pés afastados.

4) Preparo do paciente: deslocá-lo até a posição inicial da transferência.

5) A transferência do paciente pode ser realizada com a ajuda de ele-
mentos auxiliares, tais como cintos e pranchas de deslizamento, dis-
cos giratórios e auxílios mecânicos.

Atenção:

 ● Comando de voz: deve ser realizado por uma só pessoa, através de 
palavras (puxar, levantar, parar) ou números (1, 2, 3). 

 ● Ajustar, se possível, a altura da cama em relação ao cuidador.
 ● Ajustar a roupa do paciente: evitar as excessivamente largas, cal-

ças muito longas, calçados que se adaptem mal, largos e escor-
regadios, tais como chinelos, sandálias de solado liso ou o uso 
de meias.
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 ● Enrolar o lençol que fica sob o paciente o mais próximo possível 
do seu corpo para então segurar e tracionar.

 ● Segure firmemente o paciente (não com as pontas dos dedos).
 ● Não “puxe” o paciente pelo braço, mas segure pela cintura ou re-

gião das costelas, com cuidado para não tracionar pelas axilas.
 ● O paciente pode usar a mão do cuidador como apoio para levan-

tar (cuidador na lateral e em frente).

 ● Usar cinto de segurança, para facilitar e tornar o procedimento 
mais seguro (cuidador à frente).

 ● Em uma descida muito acentuada, especialmente se o paciente 
não tiver bom controle da parte superior do corpo, conduzir a 
cadeira de rodas com o paciente de costas.
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 ● Contrapeso: manter as costas retas e os pés separados, um em 
direção ao movimento.

movimentar o paciente para a cabeceira da cama

 ● Aproveitar as habilidades do paciente e, se possível, somente au-
xiliá-lo.

 ● Solicitar que o paciente dobre os joelhos e mantenha os pés 
apoiados (se necessário o cuidador auxilia segurando os pés).

 ● O paciente apoia uma mão de cada lado do corpo e ele próprio 
dá um impulso, levantando o quadril e se movendo em direção 
à cabeceira.

 ● Caso haja necessidade de maior auxílio, o cuidador deve posi-
cionar as mãos sob o quadril e nas costas do paciente, acompa-
nhando seu movimento, e deslocar seu próprio peso em direção 
à cabeceira com o pé girado no mesmo sentido, mantendo as 
costas retas.
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movimentar o paciente para a cabeceira da cama usando 
lençol

 ● Os cuidadores se posicionam um de cada lado da cama. Colocar 
o lençol sob o paciente, realizando a pega na altura do quadril e 
dos ombros, o mais próximo possível do paciente. 

 ● O cuidador deve deslocar seu próprio peso em direção à cabe-
ceira, com o pé girado no mesmo sentido e mantendo as costas 
retas. O paciente deve permanecer com os cotovelos dobrados 
sobre o abdômen.

movimentar o paciente para o lado da cama

 ● Se o cuidador for mover sozinho um paciente, é importante trazê
-lo em partes, ou seja, primeiro as pernas.

 ● Depois o quadril.
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 ● Por último, os ombros e a cabeça. 

 ● Outra maneira é puxar pelo lençol colocado sob o paciente em 
sua direção e para a beira da cama.

 ● O cuidador deve manter as costas eretas, um pé na frente do 
outro e utilizar o peso do seu corpo no sentido do movimento. 
Cuidar para não levantar o lençol, somente deslizá-lo.

 

 ● Caso sejam necessários dois cuidadores, estes devem se posicio-
nar do mesmo lado da cama. O paciente deve ser seguro pelo 
lençol na altura dos joelhos e do quadril (cuidador 1) e na altu-
ra do quadril e dos ombros (cuidador 2). Movimentar o paciente 
conforme as instruções referentes à imagem anterior.
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sentar

 ● Amarrar um lençol no pé da cama ou no estrado, permitindo que 
o paciente segure nele e sente-se sem ajuda.

 ● Ajustar o comprimento do lençol de modo que os cotovelos do 
paciente fiquem ligeiramente dobrados quando ele o segura. 

 ● Outro auxílio seria com o uso do trapézio ou das grades da cama, 
que também funcionam como apoio para o paciente se sentar.

 ● Os equipamentos de auxílio podem ser encontrados em diferen-
tes sites especializados, citados ao final do capítulo.

Transferência da cama para a cadeira (de rodas) usando 
uma prancha de deslizamento 

 ● A prancha de deslizamento pode ser feita de madeira resistente 
e leve, como o compensado naval com superfície lisa. É utilizada 
para fazer a ponte entre os locais de transferência.

 ● Pode ser confeccionada reta (76 x 21 cm) ou conforme o modelo 
fornecido pelo Hospital Sarah Kubitschek.
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 ● Para realizar a transferência com o auxílio da prancha, deve-se 
travar a cadeira de rodas, remover o braço da cadeira e elevar o 
apoio dos pés.

 ● De preferência, a cama e a cadeira devem ter a mesma altura, 
para que a prancha preencha o espaço entre elas. 

 ● O cuidador deve certificar-se de que o paciente tem equilíbrio 
para executar sozinho a transferência e deve auxiliá-lo somente 
se for necessário.

Transferência frontal para a cadeira

 ● A cadeira deve ser travada e o paciente deve segurar-se nos 
apoios de braços.

 ● Em seguida, o paciente desloca-se para trás.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 169

 ● Caso a cadeira de rodas tenha apoio de braços fixo, posicione-a 
frontalmente à cadeira normal.

 ● O paciente desliza de uma cadeira para outra. Se necessário, usar 
uma prancha de deslizamento, para formar uma ponte.

 ● O paciente pode transferir-se da posição sentado na cama ou na 
cadeira para outra cadeira também com o giro do corpo sobre os 
braços, colocando-se em pé. 

 ● O paciente usa as mãos apoiadas na cama ou na cadeira para 
realizar o giro.
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 ● Sentar lentamente.

Transferência da cama para a cadeira de rodas

 ● Colocar a cadeira (de rodas) perto da cama e travá-la.
 ● Remover eventuais obstáculos (apoios para os braços e pés).
 ● Ajustar a altura da cama em relação à cadeira, se possível.

 ● O paciente deve ser virado para o lado do cuidador.

 ● Elevar o tronco do paciente, apoiando o cotovelo, e simultanea-
mente baixar os membros inferiores para assumir a posição sen-
tada até apoiar os pés no chão.
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 ● O cuidador solicita que o paciente coloque os braços sobre seus 
ombros; em seguida, o segura pela cintura e estabiliza os joelhos 
do paciente com os seus joelhos, se necessário.

 ● Aproximar o paciente o máximo possível da cadeira e girar até 
encostar a região de trás dos joelhos dele no assento.

 ● Solicitar que utilize os braços de apoio da cadeira, para uma me-
lhor sustentação.

 ● Pedir ao paciente que incline o tronco para frente e dobre os joe-
lhos, suave e progressivamente, acompanhando-o até ficar sentado.

 ● Importante: caso o paciente não possa auxiliar na trans-
ferência ou em seu posicionamento na cadeira, o cuida-
dor não deve levantá-lo pelas axilas, pois esta pressão 
pode causar ou intensificar dores na articulação do om-
bro. Nesta situação, adotar os seguintes procedimentos: 

 ● Corrigir a postura do paciente na cadeira, se necessário. 
 ● Posicionar-se atrás do paciente com a cadeira travada; cruzar os 

braços do paciente e segurá-lo pelos antebraços; trazer o pacien-
te para cima e para trás, sentando-o de forma adequada e con-
fortável na cadeira.
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 ● Outra opção é utilizar um lençol dobrado sob o quadril, ou mes-
mo a calça do paciente como apoio. 

 ● Pedir que o paciente leve o tronco para frente e, ao mesmo tem-
po, tracionar o lençol/calça na direção do encosto da cadeira.

 ● Para transferência com o auxílio de duas pessoas, iniciar com o 
paciente na posição anterior. 

 ● Um cuidador segura o paciente pelo tronco, o outro pelas pernas.
 ● Um dos cuidadores deve dar o comando de voz (1, 2, 3) e ambos 

devem elevar o paciente ao mesmo tempo.

 ● Em seguida, apoiar o paciente lentamente na cadeira.
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Transferência de sentado para em pé

 ● Utilizar um apoio fixo onde o paciente possa segurar. Pode ser 
o espaldar de uma cadeira, uma barra na parede ou o braço do 
próprio cuidador, que deverá estar à sua frente. 

 ● Importante: se for utilizado o espaldar de uma cadeira, o cui-
dador deve permanecer sentado para que ela não vire.

 ● Com o apoio o paciente passa da posição sentado para a posição 
em pé.

Transferência da cadeira de rodas para o sanitário

 ● O paciente deve posicionar e travar a cadeira de rodas o mais 
próximo possível do vaso. Apoiar os pés no chão.

 ● Segurar nas barras para transferir-se.
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Transferência para o carro

Orientações para o cuidador:

 ● O carro deve estar estacionado em terreno plano.
 ● Colocar a cadeira de rodas de frente para a porta do carro, apro-

ximando-a o máximo possível. 
 ● Travar a cadeira de rodas e elevar os apoios de pés. 
 ● Solicitar ao paciente que coloque os braços sobre seus ombros. 

 ● Girar o paciente, virando as costas dele em direção ao assento.

 ● Sentar o paciente no banco e ajudá-lo a levar suas pernas para 
dentro do carro.

 ● Auxiliar o paciente com a elevação das pernas para dentro do carro.

Na execução dos métodos abordados anteriormente, podem ser utili-
zados meios auxiliares de transferência (cinto de transferência, disco gira-
tório, elevadores):

cinto de transferência

 ● Este acessório facilita muito a atuação do cuidador e é seguro 
para o paciente.

 ● Existem cintos disponíveis comercialmente ou o paciente e/ou 
cuidador podem fazer o próprio cinto em lona ou nylon e com 
fivela de liberação rápida.

 ● O cinto deve ter pegas verticais e horizontais.
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 ● Colocar o cinto de transferência sobre a roupa e ajustado à cintu-
ra, de forma a não deslizar para o tórax, sendo que o clipe deve 
estar na frente, caso seja necessário ajustar ou remover o cinto.

 ● Solicitar ao paciente que deslize para frente alternadamente até 
a borda. Os procedimentos em relação aos cuidados posturais 
são os mesmos descritos anteriormente, só que o paciente deve 
ser segurado pelo cinto.

disco giratório

 ● O disco giratório de transferência é coberto com borracha anti-
derrapante. 

 ● O paciente sobe no disco, que gira 360º, o que vai facilitar o seu 
esforço e o do cuidador, para não torcer as costas.

 ● O cuidador apoia seu pé no disco e gira o paciente até que fique 
de costas para a cadeira ou cama.

 ● Quando estiver na posição correta, o paciente pode se sentar.



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores176

elevadores

 ● Existem vários tipos de elevadores, com sistema hidráulico (me-
cânico) ou elétrico.

 ● Cada fabricante tem instruções de operação específicas para sua 
utilização.

 ● O cuidador deve orientar o paciente sobre o funcionamento do 
elevador e posicioná-lo de lado.

 ● Colocar a cadeira de lona sob o paciente.

 ● Retornar o paciente à posição de barriga para cima e passar as 
correias debaixo das pernas, de preferência cruzando-as.

 ● Travar as rodas colocando o elevador em ângulo de 90º com a 
cama.

 ● Colocar as presilhas superiores e inferiores de acordo com as ins-
truções do equipamento.

 ● Suspender o paciente e deslocá-lo até o lugar desejado.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 177

considerações finais
Organizações e autores internacionais têm procurado despertar a 

atenção sobre a importância do enfoque ergonômico nas orientações de 
procedimentos de movimentação e transferência de pessoas. Os procedi-
mentos apresentados devem ser aprendidos e praticados de uma forma 
planejada e sistemática (ALEXANDRE; ROGANTE, 2000).

Deve-se contar com a ajuda de um profissional que possa avaliar a ca-
pacidade do paciente e orientar os familiares na escolha da técnica que 
melhor se aplique a cada caso.

Todas as transferências descritas neste capítulo foram baseadas em 
guias nacionais e internacionais de saúde e segurança, até mesmo em 
experiências profissionais, e compiladas para uma melhor compreensão. 
Os sites consultados foram utilizados somente como referência das ima-
gens para o capítulo, mas salientamos que existem inúmeros outros sites 
especializados.

Durante as transferências, deve-se incentivar que o paciente realize os 
movimentos, de preferência, sozinho e somente se deve auxiliá-lo quando 
necessário, mesmo que demore mais tempo. Movimentar-se é uma forma 
de exercício.
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AbordAgem nAs disfunções 
respirAtóriAs

Josélia Jucirema Jarschel de Oliveira  
Neliana Maria de Mello 

Silvia Valderramas

Indivíduos com ataxia, em particular as ataxias hereditárias e a atrofia 
de múltiplos sistemas (AMS), podem desenvolver dificuldades respiratórias 
e a fisioterapia deve ser considerada tanto na prevenção como no trata-
mento destas disfunções. A Fisioterapia Respiratória compreende um 
conjunto de técnicas (exercícios e manobras) que ajudam a manter o bom 
funcionamento do aparelho respiratório. 

As dificuldades respiratórias em indivíduos com ataxia podem es-
tar relacionadas aos tipos de ataxia, à presença de disfagia e à debi-
lidade musculoesquelética que avança com a progressão da doença. 
Considerando os tipos de ataxia, as dificuldades respiratórias são mais 
frequentes na ataxia telangiectasia (AT), doença complexa e multissis-
têmica em que, clinicamente, os pacientes apresentam ataxia cerebelar 
progressiva e, secundariamente à progressão da doença, podem desen-
volver telangiectasias na conjuntiva, perda progressiva de coordenação 
motora e de força muscular, bem como disfagia. Além disso, a perda pro-
gressiva da função muscular pode ocasionar a diminuição da força mus-
cular respiratória, da ventilação e do volume corrente, com consequente 
ineficácia da tosse. A ventilação reduzida, associada à tosse ineficaz, e 
a disfagia podem levar à aspiração crônica, resultando no aumento do 
risco de infecção pulmonar, principal fator relacionado ao aumento da 
morbidade e mortalidade nesta população. Embora pouco se conheça 
sobre a real associação entre a herança genética e o comprometimen-
to do sistema respiratório, a literatura é clara quanto à morbidade e 
mortalidade associadas à disfunção respiratória presente nesta doença. 
Portanto, é necessário que haja um maior monitoramento da função 
pulmonar, da intensidade da tosse e das complicações respiratórias no 
decurso desta doença, no intuito de minimizar os danos e consequên-
cias advindas deste comprometimento. Mais informações sobre a AT es-
tão disponíveis no site do Projeto A-T/Brasil (2012).

CApÍtuLo 8
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Nos outros tipos de ataxias as dificuldades respiratórias estão relacio-
nadas à disfagia e ao comprometimento global musculoesquelético que 
avança com a progressão da doença. Este comprometimento motor pode 
ser muito importante, motivo pelo qual as ataxias têm sido consideradas 
como doenças neuromusculares (DNM). As DNM compõem um grupo de 
desordens, hereditárias ou adquiridas, que afetam especialmente a uni-
dade motora (corpo neuronal na medula, nervo periférico, placa mioneu-
ral e tecido muscular). No entanto, devido ao comprometimento motor 
importante, as doenças que afetam o trato corticoespinal (trato pirami-
dal) na medula espinal, o cerebelo e as vias espinocerebelares, como as 
ataxias, também têm sido incluídas neste grupo.

Os objetivos deste capítulo são apresentar uma breve revisão do sis-
tema respiratório, descrever as suas principais alterações associadas em 
pacientes com doenças neurológicas, em especial as ataxias, e descrever 
sucintamente a prescrição de intervenções fisioterapêuticas respiratórias 
para pacientes com comprometimento funcional respiratório.

Anatomia e fisiologia do sistema respiratório
O sistema respiratório, também conhecido por aparelho respiratório, 

é composto por estruturas condutoras e facilitadoras das trocas gasosas. 
A troca gasosa é a função principal deste sistema. A função de auxiliar na 
fonação, no equilíbrio acidobásico e no metabolismo pulmonar, dentre ou-
tros, é uma atividade secundária do sistema respiratório. 

Este sistema é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferio-
res, sendo os componentes das vias aéreas superiores o nariz, a boca, a 
nasofaringe e a laringe, que têm a função de filtrar, aquecer e umidificar o 
ar inalado. A traqueia, brônquios e bronquíolos terminais são estruturas de 
transição e fazem parte da zona condutora do ar inalado. Em nenhum mo-
mento participam da troca gasosa e constituem o chamado espaço morto 
anatômico.

A zona de transição ou respiratória é composta pelos bronquíolos ter-
minais, ductos e sacos alveolares e apenas aí ocorre a troca gasosa.

Quanto mais estas estruturas penetram e se aprofundam nos pul-
mões, menos fibrosas e cartilaginosas se tornam. Este fato contribui 
para o colabamento das estruturas alveolares, propiciando o apareci-
mento de atelectasias e a alteração das trocas gasosas, como ocorre 
nas doenças cardíacas e pulmonares – sejam obstrutivas ou restritivas 
–, no processo natural do envelhecimento e nas doenças neurológicas e 
neuromusculares.

A troca gasosa ocorre então na zona respiratória, mais precisamente 
nos alvéolos. Nesta estrutura é que o oxigênio do ar inalado passa através 
da parede alveolar e entra na corrente sanguínea para ser distribuído aos 
tecidos, e o dióxido de carbono do sangue passa pela membrana alveolar 
e é eliminado. Ao processo de entrada do ar chamamos de inspiração e ao 
processo de saída do ar chamamos de expiração.

Ventilação, perfusão e difusão

A quantidade de gás que passa através de uma superfície de tecido é pro-
porcional à área desta superfície e inversamente proporcional à sua espessura 
(Lei de Fick).

A Lei de Fick rege basicamente todo o processo descrito anteriormente. 
A barreira hematogasosa – que nada mais é do que a membrana alveolar e 
o vaso sanguíneo que a cerca – tem 0,5 micra de diâmetro e em torno de 50 
a 100 m2 de área total. O adulto possui em torno de 300 milhões de alvéolos 
e a criança nasce com um número muito menor, em torno de 50 milhões, e 
atinge a maturidade em torno dos 8 anos.

Chamamos de ventilação o processo de entrada e saída de ar dos pul-
mões. Para que este processo aconteça, ocorre uma série de estímulos ner-
vosos e químicos no sistema nervoso central, mais precisamente no centro 
respiratório, que estimula a contração do músculo principal da respiração, 
o diafragma. Sob o comando do centro respiratório, quando o diafragma se 
contrai, ele vence a resistência da caixa torácica e das próprias vias aéreas 
possibilitando a entrada do ar; quando ele relaxa, o ar sai. 

Em algumas situações este processo altera-se como, por exemplo, 
quando o indivíduo está em assistência ventilatória mecânica, quando dei-
tado, sedado, com obstrução das vias aéreas e na presença de alterações 
de força muscular e da caixa torácica. 

Entende-se por difusão a velocidade de transporte dos gases – neste 
caso, do oxigênio e do gás carbônico. Para que a difusão ocorra de forma 
fisiológica, a barreira alvéolo-capilar deve estar íntegra, não deve haver lí-
quido ou secreção dentro do alvéolo e o fluxo sanguíneo deve estar normal. 

Sobre a perfusão, entende-se como o transporte dos gases pelos teci-
dos através da circulação. Alguns dos fatores que alteram a perfusão estão 
listados a seguir:

1) Integridade do ventrículo direito;
2) Ventilação;
3) Relação ventilação/perfusão (relação V/Q), que determina a eficiência 

da respiração.
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Anatomia da caixa torácica e função dos músculos 
respiratórios

Neste tópico será possível identificar e entender as estruturas anatô-
micas que compõem a caixa torácica e os músculos responsáveis pelos 
processos descritos anteriormente. Também serve de base para que, no 
decorrer da leitura, seja mais fácil compreender as técnicas e métodos fi-
sioterapêuticos que serão abordados. 

Caixa torácica

A caixa torácica é uma estrutura formada por ossos dispostos de for-
ma a proteger órgãos vitais como os pulmões e o coração, além de outras 
estruturas como nervos, vasos nobres do sistema circulatório e esôfago. 
As estruturas ósseas que a compõem são o osso esterno (anterior), as cos-
telas (anterior, lateral e posterior) e a coluna vertebral (posterior). Estas 
estruturas ósseas estão interligadas por potentes ligamentos fibrotendi-
nosos e recobertas por músculos que auxiliam no processo de inspiração. 
Este fato já possibilita entender a importância do processo de entrada de 
ar nos pulmões, pois, em caso de falência do músculo diafragma – o prin-
cipal músculo da inspiração –, temos outros que auxiliam e, por isso, são 
chamados de músculos secundários ou acessórios da inspiração. O limite 
inferior da caixa torácica é o músculo diafragma.

Internamente, a caixa torácica é revestida por uma tênue e delicada 
membrana, que é a pleura parietal. As pleuras são estruturas membrano-
sas, uma ligada à parede torácica (porção parietal) e a outra em contato 
direto com os pulmões (porção visceral). Entre elas existe o espaço pleural, 
preenchido pelo líquido pleural que, em condições normais, evita que estas 
estruturas se toquem, o que ocorre apenas em casos de doenças como 
tumores pulmonares, pneumonias ou trauma direto perfurante na caixa 
torácica.

músculos respiratórios

O principal músculo da inspiração é o diafragma. Este músculo é divi-
dido em três porções: porção costal, que tem origem na margem do osso 
esterno e das seis últimas costelas; porção crural, que se origina na co-
luna lombar; e porção ou tendão central, que serve de inserção para as 
outras duas porções. Sua inervação é realizada pelo nervo frênico, que se 

origina em C4 com contribuições de C3 e C5, e tem função motora, sensitiva 
e simpática.

Durante sua contração ocorre um aumento importante do volume pul-
monar, do diâmetro vertical do tórax e um abaixamento do centro tendí-
neo. Uma característica importante é que, durante a sua contração, ele se 
alonga ao invés de se encurtar. Sua composição é de 55% de fibras do tipo 
I, que têm alta capacidade oxidativa, o que confere alta resistência à fadiga, 
20% do tipo IIa, que confere a característica de contração rápida, e 25% do 
tipo IIb, que são mais suscetíveis à fadiga.

Outros músculos que auxiliam na inspiração são os escalenos, o es-
ternocleidomastóideo, os intercostais internos e os intercostais externos. 
Podem ainda auxiliar na inspiração os músculos peitorais e os grandes 
dorsais.

A expiração é um processo passivo de relaxamento do diafragma frente 
ao aumento excessivo do volume pulmonar. Não existe contração muscu-
lar para este processo quando o indivíduo está em repouso, a não ser em 
casos de aumento de resistência de vias aéreas (por exemplo, na exacerba-
ção de crise asmática ou acúmulo de secreção) ou de dispneia após exercí-
cio físico extenuante. Neste caso entram em ação os músculos abdominais, 
tornando a expiração um processo ativo e dinâmico ao invés de um proces-
so passivo e estático.

Agora já podemos perceber que, nas doenças neuromusculares, tam-
bém ocorrem disfunções da musculatura respiratória em algum momento 
da evolução da doença. Nesta situação as funções vitais do paciente po-
dem degenerar, levando ao quadro de insuficiência respiratória aguda, 
muitas vezes evoluindo para a hospitalização com intubação orotraqueal 
e ventilação mecânica, para que se mantenha a oxigenação dos tecidos.

Pacientes com DNM apresentam desordem respiratória restritiva, pois 
a falta de função dos músculos respiratórios restringe a entrada de ar. Este 
fato altera os volumes e capacidades pulmonares resultando em atelec-
tasias (fechamento de várias unidades alveolares), acúmulo de secreção 
e alteração do funcionamento do aparelho respiratório (mecânica respi-
ratória), ou seja, ocorre uma diminuição da complacência pulmonar, que 
é a capacidade de expansão dos pulmões, uma predisposição à rigidez da 
parede torácica, além de encurtamentos e fraqueza musculares, que com-
prometem a função diafragmática e diminuem o mecanismo da tosse.

Indivíduos com ataxia podem apresentar comprometimento respira-
tório, evoluindo com doenças primárias das vias aéreas superiores ou dos 
pulmões. Isto pode acontecer por fraqueza muscular e pela dificuldade de 
eliminar secreções produzidas por este sistema. A fraqueza muscular pode 
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levar a doenças restritivas, ou seja, que diminuem a expansibilidade dos 
pulmões, enquanto a presença de secreções leva a doenças obstrutivas, 
que impedem a passagem do ar.

Alguns exames podem diagnosticar estes problemas, como o radio-
lógico e a espirometria com medidas da Capacidade Vital (CV), que pode 
estar reduzida em até 50% da capacidade total. Esses exames também 
auxiliam na observação da evolução dessas doenças. Nas DNM podemos 
encontrar facilmente um comprometimento ventilatório restritivo, devi-
do à fraqueza muscular, que evolui para um comprometimento obstru-
tivo associado, levando ao acúmulo de secreções e consequente fecha-
mento das vias aéreas.

sistema respiratório e doenças neurológicas

A troca gasosa exige muito mais do que dois pulmões normais, e as 
doenças neurológicas, neuromusculares e neurodegenerativas ilustram 
muito bem esta afirmação. A aplicabilidade dos conceitos de fisiologia 
respiratória nestas doenças iniciou seu crescimento durante a pandemia 
da poliomielite entre 1900 e 1950, quando a necessidade de compreensão 
da mecânica ventilatória tornou-se indispensável para a manutenção da 
ventilação pulmonar por meio de máquinas na população atingida por 
esta doença.

De um modo geral, o transporte mucociliar em pacientes com doenças 
neurodegenerativas e não traqueostomizados é normal; no entanto, a tos-
se e a ventilação pulmonar não o são. 

A tosse é um mecanismo importante de defesa das vias aéreas, man-
tendo-as livres de secreção e de corpos estranhos por meio da geração 
de um fluxo expiratório elevado. No entanto, para que este mecanis-
mo aconteça de forma satisfatória, é necessário haver atividade neuro-
muscular intacta e coordenação efetiva. Uma tosse eficaz depende da 
função preservada dos músculos inspiratórios, músculos da laringe e 
músculos expiratórios.

A contração dos músculos inspiratórios promove uma insuflação 
pulmonar adequada (entre 85 a 90% da capacidade pulmonar total); 
a contração dos músculos da laringe determina a movimentação das 
cordas vocais e a abertura da glote; por fim, a contração da muscu-
latura expiratória produz pressões expiratórias de até 140 mmHg e 
picos de fluxos de 360 a 1200 l/min. Picos de fluxo expiratório (PFE) 
abaixo de 270 l/min são considerados anormais e estão associados à 
disfunção respiratória.

O comprometimento da intensidade da tosse, avaliado por meio da 
mensuração do pico de fluxo de tosse (PFT), já foi demonstrado na doença 
de Parkinson, em doenças neuromusculares como a distrofia muscular e a 
esclerose lateral amiotrófica, em casos de lesão medular e em idosos.

Sendo assim, o monitoramento do PFT é de fundamental importância 
em pacientes com doenças neurológicas, principalmente durante episó-
dios de infecções respiratórias, mesmo as mais banais, como os resfriados. 
A função pulmonar intacta e a força dos músculos respiratórios, associadas 
a um equilíbrio harmônico com o circuito neural, propiciam e mantêm uma 
ventilação pulmonar adequada. Doenças ou fatores que alteram o padrão 
de trabalho dos músculos inspiratórios e da força muscular respiratória 
ocasionam uma redução do gradiente de pressão intrapleural e resultam 
em má ventilação pulmonar.

Sabe-se que a afinidade na inter-relação entre a actina e a miosina pre-
sentes na fibra muscular gera uma perfeita harmonia entre elas, o que con-
fere ao músculo o comprimento ideal, aumentando a sua força contrátil. 
Quando o comprimento da fibra é cronicamente alterado, o número de 
sarcômeros ajusta-se no sentido de compensar essas mudanças, conse-
quentemente alterando a capacidade muscular de gerar força.

disfunções respiratórias e ataxia

As disfunções respiratórias são comuns na ataxia, a despeito de apre-
sentação muitas vezes subclínica. As complicações decorrentes da associa-
ção entre as imunodeficiências celulares e o comprometimento da função 
muscular e pulmonar são frequentes, ocorrendo entre 60% a 80% dos ca-
sos de AT. As infecções sinopulmonares podem evoluir para bronquiecta-
sias e doenças pulmonares restritivas, estando associadas à elevada mor-
bimortalidade na ataxia. 

Diversos estudos evidenciaram um declínio importante da capaci-
dade vital forçada em indivíduos com AT, atribuído à presença de fra-
queza muscular respiratória, bem como à quantidade significativa de 
ar que pode permanecer aprisionado na presença de escoliose grave, 
comum nesta doença. Além disso, os músculos da parede torácica, não 
atingindo o comprimento ideal durante sua contração, evoluem para 
um encurtamento, contribuindo ainda mais para a alteração da venti-
lação pulmonar.

Em relação às pressões inspiratória e expiratória máximas, conside-
radas marcadores de força muscular respiratória, cuja alteração já está 
particularmente bem estabelecida em indivíduos com AT, Felix, Gimenes e 
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Costa-Carvalho (2014) comprovaram em um estudo que o fortalecimento 
muscular inspiratório aumentou a força muscular, com repercussão positi-
va sobre a função pulmonar e a qualidade de vida. 

Quanto à avaliação da eficácia da tosse por meio do PFE, embora já 
esteja bem determinado na literatura sua avaliação em pacientes com ou-
tras doenças neurológicas, ainda não existem estudos determinando o real 
comprometimento da tosse em indivíduos com ataxia. 

A sinusite, a bronquiectasia, a atelectasia, a traqueobronquite e a pneu-
monia são complicações frequentes que devem ser tratadas com acompa-
nhamento médico e medicações específicas, mas que devem ser evitadas e 
tratadas conjuntamente com a fisioterapia respiratória, que vem ao encon-
tro da prevenção de tais afecções respiratórias.

Como acontece cada um destes problemas?

Sinusites: referem-se à inflamação dos seios paranasais e são classi-
ficadas como agudas ou crônicas. O quadro clínico se apresenta com obs-
trução e secreção nasal, febre baixa, dor na face, na cabeça e nos dentes, 
irritabilidade e, quando não tratada adequadamente, torna-se crônica.

Bronquiectasias: referem-se a dilatações dos brônquios ocasiona-
das pelo acúmulo de secreções recorrentes de processos infecciosos mal 
solucionados.

Atelectasias: referem-se ao fechamento da via aérea por tampão de 
secreção, que obstrui os brônquios, impossibilitando a absorção de oxigê-
nio e deixando o paciente com dispneia e com uma respiração superficial 
ou mais curta, sendo que nas DNMs podem agravar-se ainda mais pela fra-
queza muscular existente nestes indivíduos, comprometendo a tosse e as 
inspirações profundas.

Traqueobronquites: referem-se a infecções agudas das vias aéreas al-
tas, sem comprometer o pulmão; apresentam-se com tosse seca ou tosse 
produtiva com pouca secreção de cor esbranquiçada, podendo cursar com 
febre e dor ao tossir.

Pneumonias: referem-se às infecções do trato respiratório inferior 
causadas por bactérias ou fungos. Podem ser ocasionadas por aspiração 
de alimentos ou conteúdo gástrico, ou por infecção da via aérea superior 
maltratada. Consequentemente, as alterações da mecânica respiratória 
também levam a uma diminuição na absorção de oxigênio, evoluindo para 
insuficiência respiratória nas formas mais graves.

intervenções fisioterapêuticas respiratórias em indivíduos 
com ataxia

A fisioterapia respiratória tem papel fundamental no tratamento das 
disfunções respiratórias e pode tanto fortalecer a musculatura, impedindo 
desordens mecânicas como a diminuição da tosse, como também facilitar 
a eliminação de secreções, melhorando as condições respiratórias e afas-
tando o risco dos quadros mais graves.

Algumas manobras são bastante úteis nestes casos, especialmente 
quando existe o acúmulo de secreções. Não é só o fisioterapeuta que pode 
executá-las, visto que os familiares podem ajudar e o próprio paciente 
pode realizá-las, favorecendo sua recuperação. 

Estes recursos terapêuticos manuais têm a finalidade de facilitar a re-
moção de secreções de vias aéreas e assim mantê-las limpas, promovendo 
a entrada e saída de ar sem dificuldades e afastando as infecções. São eles: 
Drenagem Postural, Vibração Torácica e Tapotagem. 

Os exercícios respiratórios têm como principais objetivos melhorar a 
ventilação pulmonar, melhorar a mobilidade e a expansibilidade torácica, 
aumentar volumes e capacidades pulmonares, aumentar a complacência 
pulmonar, melhorar as trocas gasosas e a oxigenação, controlar a respi-
ração, reverter atelectasias e potencializar a mobilização de secreções 
brônquicas. Este tipo de intervenção inclui: ciclo ativo da ventilação, trei-
namento muscular inspiratório, técnica da expiração forçada e tosse 
assistida.

1. Drenagem Postural: consiste em usar o posicionamento do paciente 
e a gravidade para deslocar as secreções para as vias aéreas altas e elimi-
ná-las. Poderá ser realizada sempre em horários distantes da alimentação, 
duas a três vezes ao dia, e complementada com as outras manobras. Temos 
a seguir o exemplo das posturas que são usadas na drenagem. Recomenda- 
-se a posição entre 3 a 15 minutos. 

Deve-se ter alguns cuidados em relação à drenagem postural. Observar 
sempre:

 ● Não realizar o procedimento próximo aos horários de alimentação.

 ● Observar o posicionamento da cabeça: quando o paciente estiver na 
posição prona (barriga para baixo), sempre lateralizar a cabeça antes 
para não ocorrer sufocamento.

 ● Evitar o procedimento caso haja: fratura de costelas, edema de pul-
mão, insuficiência cardíaca, sangramento de vias aéreas, ferida cirúr-
gica, hipertensão intracraniana e agitação.
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2. Vibração Torácica: é uma técnica realizada com o fisioterapeuta, e 
os familiares também podem aplicá-la com um pouco de treino. É feita com 
as mãos abertas posicionadas sobre o tórax do paciente. Com contrações 
do braço, a mão executa movimentos oscilatórios durante a expiração do 
paciente (quando o ar é expelido). O movimento deverá ser de baixo para 
cima, com uma leve pressão, começando do final das costelas até a região 
da escápula. Esta técnica é utilizada para descolamento e deslocamento da 
secreção, através da diminuição da viscosidade do muco, provocando uma 
expiração turbulenta e auxiliando na saída do muco. 

Algumas contraindicações são ressaltadas, porém não causam grandes 
danos se a técnica for realizada com critérios corretos. Deve-se evitar a 
vibração torácica quando o paciente apresentar broncoespasmo, osteopo-
rose, sangramento e dor torácica. 

3. Tapotagem: também está associada à depuração das secreções. É 
uma técnica bem aceita, que consta de pequenas batidas sobre o tórax 
com as mãos em concha. A técnica é realizada pelo fisioterapeuta e, even-
tualmente, pelos familiares treinados por este profissional. Os movimentos 
são rítmicos e acelerados, no sentido de baixo para cima, durante a expira-
ção, e são usados para o descolamento da secreção. As contraindicações 
são as mesmas que as da manobra de vibração torácica.

4. Ciclos Ativos da Respiração: caracterizados por movimentos respi-
ratórios profundos realizados espontaneamente, alterando a capacidade 
pulmonar. Geram grandes volumes de ar e conduzem assim as secreções 
para locais em que são mais fáceis de serem expelidas. São considerados 
exercícios de expansão pulmonar. Estes podem ser realizados na posição 
deitada ou sentada, e necessitam da colaboração do paciente.

Os exercícios respiratórios, ou padrões respiratórios ou cinesioterapia 
respiratória são nomes genéricos para descrever diversos exercícios que 
otimizam a ventilação pulmonar. A utilização deste tipo de intervenção ini-
ciou-se em 1934 no Brompton Hospital em Londres, com pacientes subme-
tidos à cirurgia torácica. 

Os principais objetivos destes exercícios são: melhorar a ventilação 
pulmonar, melhorar a mobilidade e a expansibilidade torácica, aumentar 
volumes e capacidades pulmonares, aumentar a complacência pulmonar, 
melhorar as trocas gasosas e a oxigenação, controlar a respiração, reverter 
atelectasias e potencializar a mobilização de secreções brônquicas. 

a) Exercício respiratório diafragmático: também conhecido como 
exercício para controle respiratório. Tem como objetivo melhorar a 
ventilação pulmonar, principalmente nas regiões basais, por maior 
excursão do músculo diafragma. O paciente deverá estar sentado 

ou ser recostado a 30°. Deve ser realizado solicitando-se do paciente 
uma inspiração nasal de forma suave e profunda, com deslocamento 
anterior da região abdominal e expiração oral com freno-labial1.

b) Exercício respiratório de suspiros ou soluços inspiratórios: o pa-
ciente deverá estar sentado ou ser recostado a 45°. Consiste em ins-
pirações nasais breves, sucessivas e rápidas até atingir a capacidade 
pulmonar total. A expiração deve ser realizada com freno labial.

c) Exercício respiratório com inspiração fracionada em três tem-
pos: o paciente deverá estar sentado ou ser recostado a 45°. A ex-
pansão pulmonar será realizada em dois ou três tempos, por meio de 
inspiração nasal lenta e curta, fracionando o tempo inspiratório total 
com pausas intermediárias de 2 segundos. 

Orienta-se ao paciente inspirar uma vez, sem soltar o ar, manter 2 se-
gundos, inspirar novamente e, se conseguir, uma terceira vez, sempre em 
movimentos curtos. Em seguida a expiração deve ser oral, realizada em um 
movimento único, de forma lenta e suave com freno-labial. Se o paciente 
não consegue inspirar em três tempos, realiza-se em dois; com o passar do 
tempo, deve-se tentar novamente em três tempos inspiratórios. 

d) Exercício respiratório com inspiração sustentada máxima: o pa-
ciente deverá estar sentado ou ser recostado a 45°. A inspiração deve 
ser realizada com esforço máximo, de forma lenta, pela via nasal; ao 
atingir a capacidade máxima, mantê-la por 3 segundos, seguida de 
expiração freno-labial sem esforço.

A frequência orientada na literatura para estes exercícios é de, no míni-
mo, três vezes ao dia, sendo três séries com cinco repetições, com intervalo 
de um minuto entre as séries. No caso dos indivíduos com ataxia, estes 
exercícios respiratórios devem ser acompanhados por um fisioterapeuta 
especializado, que poderá ajustar a frequência e o número de repetições 
indicado para cada paciente.

5. Treinamento Muscular Inspiratório (TMI)

Dentre os diversos instrumentos e técnicas para o TMI, a literatura evi-
dencia o uso de um treinador limiar mais conhecido como Threshold (fabri-
cado pela empresa Respironics HealthScan, Inc., de Cedar Grove, Nova York, 
EUA). Os pacientes devem realizar o treinamento na posição sentada, com 
os membros superiores apoiados. Este treinamento necessita do cálculo 

1 Freno-labial é uma expiração com os lábios entreabertos e franzidos e os dentes 
semicerrados, fazendo um sopro prolongado e “ruidoso”, de forma que o paciente 
“escute” e acompanhe sua expiração. Pode-se solicitar que faça “chiii”.
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de carga, inicialmente de 40% da pressão inspiratória; portanto, deve ser 
acompanhado pelo fisioterapeuta, para dosar carga e tempo apropriados.

6. Técnica da Expiração Forçada (TEF)

A TEF também foi popularizada por fisioterapeutas do Hospital 
Bromptom, em Londres. Consiste de dois huffs (expirações forçadas, de 
volume pulmonar médio a baixo), seguidas de um período de inspiração 
profunda. O paciente pode reforçar a expiração forçada pela autocompres-
são da parede torácica com um rápido movimento de adução dos braços.

7. Tosse Assistida 

A tosse é a resposta esperada após todas as manobras executadas. Se 
há algum tipo de fraqueza muscular ou diminuição da colaboração do pa-
ciente que impeça a tosse, esta poderá ser estimulada e incentivada.

Durante o momento expiratório acelera-se o fluxo com uma grande 
quantidade de ar sendo expulsa de uma só vez. Este movimento pode ser 
facilitado usando um pequeno bocal que mantém as vias aéreas abertas. 
Este artifício é muito utilizado com crianças e adultos que não conseguem 
tossir adequadamente. Para aumentar o volume expiratório, pode-se ain-
da comprimir os arcos costais durante a expiração, com uma compressão 
brusca e eficaz.

Para crianças muito pequenas ou pessoas com dificuldade de com-
preensão, o terapeuta poderá estimular a tosse pressionando levemente 
o dedo indicador sobre a traqueia, na região do pescoço, como uma leve 
massagem.

Algumas atitudes podem colaborar para a fluidificação destas secre-
ções, como a ingestão de maior quantidade de líquidos, o uso de inalação 
com soro fisiológico a 0,9% ou até mesmo a instilação de solução salina em 
pequena quantidade nas narinas, para umidificar as vias aéreas. 

Quando existe fraqueza muscular, fica evidente a necessidade de 
exercícios físicos de equilíbrio, de fortalecimento e de correção postural. 
Estes favorecem a melhora e a manutenção da expansibilidade torácica 
bem como o trabalho muscular necessário, gerando volumes pulmonares 
adequados.

Podem-se adaptar os exercícios a um incentivador: trata-se de um apa-
rato simples de plástico, encontrado em lojas de equipamentos médicos, 
que usamos como exercitador durante a inspiração. Ele possui três boli-
nhas coloridas e, no ciclo inspiratório, estas bolinhas se elevam. No caso de 
crianças de baixa faixa etária ou adultos com dificuldade de compreensão, 
estes exercícios não poderão ser usados. 

Conclusão 
Pacientes com doenças neurológicas ou neurodegenerativas – em par-

ticular as ataxias – podem apresentar reduzida capacidade pulmonar devi-
do ao comprometimento da força muscular inspiratória, com consequente 
subventilação de unidades pulmonares e microatelectasias. Além disso, os 
músculos da parede torácica, não atingindo o comprimento ideal durante 
sua contração, evoluem para um encurtamento e, devido ao processo pa-
tológico da doença, contribuem ainda mais para o comprometimento do 
pico de fluxo da tosse. 

A combinação de diminuição da força muscular respiratória, tosse ine-
ficaz e diminuição da ventilação pulmonar pode levar à pneumonia, atelec-
tasia e insuficiência respiratória. 

Portanto, o fisioterapeuta que assiste este paciente deve: 1) monitorar 
sua capacidade vital; 2) se a capacidade vital estiver abaixo de 50% do valor 
previsto, deve avaliar o pico de fluxo de tosse (PFT); 3) adotar medidas de 
avaliação e tratamento fisioterapêutico respiratório adequados para mini-
mizar o risco de complicações e/ou insuficiência respiratória.
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AbordAgem dA fisioterApiA 
AquáticA em piscinA AquecidA

Vera Lúcia Israel

introdução
Neste capítulo serão abordados os benefícios da Fisioterapia Aquática 

em piscina aquecida ou hidroterapia para indivíduos com ataxia. O profis-
sional da saúde responsável pela intervenção terapêutica em piscina aque-
cida é o fisioterapeuta. Ele, com seu conhecimento das propriedades da 
água e dos benefícios que a água aquecida traz aos indivíduos com ataxia 
em todas as fases de evolução da doença, deve, após avaliação terrestre e 
aquática do paciente, fazer contato com a família e com os demais profis-
sionais que atendem o paciente em solo, além de programar cada sessão 
de hidroterapia ou Fisioterapia Aquática.

A Fisioterapia Aquática em piscina térmica é uma opção muito interes-
sante para o treino de alterações do movimento funcional, da coordena-
ção, do equilíbrio, entre outras, para o indivíduo com ataxia. Apesar da 
lacuna existente na literatura específica para a ataxia, ela também existe 
para outras doenças progressivas como a esclerose múltipla, a distrofia 
muscular, etc. 

O meio ambiente da água pode ser usado como facilitador do movi-
mento, da coordenação, do equilíbrio ou ainda pode ser usado para ajudar 
a melhorar a resistência e ajustes de postura e de movimentação em indiví-
duos com ataxia em qualquer fase da doença. Todos podem ser beneficia-
dos com exercícios terapêuticos na água, mesmo pacientes com maior en-
volvimento motor, desde que acompanhados por profissional fisioterapeu-
ta habilitado. O trabalho dos profissionais junto ao indivíduo com ataxia e 
sua família, especialmente dentro da Fisioterapia Aquática, é fundamental 
para a qualidade de vida dele.

Estudos realizados sobre exercícios em pacientes com sequelas de 
doenças neurológicas, associando ou não a imersão em piscina aqueci-
da, têm buscado construir a evidência científica na prática da Fisioterapia 
Aquática. Podemos citar, a respeito da esclerose múltipla, o estudo de 
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Jackson et al. (2012) sobre um programa de kickboxing em grupo para 
equilíbrio, mobilidade e qualidade de vida (QV). Outro estudo, o de 
Roehrs e Karst (2004), analisou os efeitos de um programa de exercícios 
aquáticos sobre a qualidade de vida de pessoas com esclerose múltipla. 
Paltamaa et al. (2012) fizeram uma revisão extensa sobre esclerose múl-
tipla e efeitos de exercícios, mas as evidências foram fracas em geral e 
não foram relatados estudos aquáticos. Já Pariser, Madras e Weiss (2006) 
realizaram um estudo de caso na tentativa de definir a intensidade de um 
programa aquático para dois indivíduos com esclerose múltipla. Zotz et 
al. (2013) estudaram pessoas com a doença de Parkinson utilizando-se 
de princípios do método Halliwick e obtiveram bons resultados quanto a 
habilidades motoras aquáticas. 

O Ataxia Guideline Development Group realizou uma revisão sistemáti-
ca da literatura em 2011 com o intuito de verificar quais seriam as melhores 
práticas no manejo das ataxias (CASSIDY; KILBRIDE; HOLLAND, 2011). Da 
mesma forma, em nossa revisão, considerando já as bases de dados PEDro, 
SciELO e PubMed (2013), não foram encontrados estudos específicos ava-
liando o efeito da Fisioterapia Aquática ou da hidroterapia e da natação em 
indivíduos com ataxia. No entanto, os autores daquela revisão sistemática 
de 2011 citam Cook (2007), que defende o uso de hidroterapia e natação 
para pessoas com ataxia, sendo que essas atividades trazem benefícios 
para a saúde, levando ao bem-estar dos pacientes. Isso porque as ativida-
des na água oferecem desafios práticos e diferenciados, proporcionando 
liberdade de movimentos muitas vezes não disponíveis no solo. 

Portanto, pretendemos aqui descrever nossa experiência na área de hi-
droterapia em piscina aquecida. As habilidades e potencialidades motoras 
da pessoa podem ser estimuladas dentro da piscina aquecida terapêutica. 

fundamentação e orientação sobre  
fisioterapia Aquática

A piscina com esta finalidade é aquecida em geral entre 32ºC e 35ºC, 
dependendo da atividade a ser desenvolvida e das condições climáticas 
do local onde o indivíduo com ataxia vive. Considerando os pacientes neu-
rológicos, a temperatura de 33 graus Celsius tem sido adequada para a 
execução de exercícios aquáticos de alongamento e fortalecimento mus-
cular, assim como de equilíbrio e coordenação de movimentos funcionais. 
Contudo, em casos de doenças neuromusculares, cabe ao fisioterapeuta 

controlar a intensidade da atividade aquática com o cuidado de evitar a 
fadiga muscular do paciente para não acelerar processos degenerativos. 

Considerando o modelo sistêmico ou contextual de desenvolvimen-
to humano, a piscina aquecida como meio ambiente favorece a aquisição 
motora das pessoas com sequelas neurológicas das diferentes ataxias e 
ao profissional fisioterapeuta cabe avaliar no solo e na água os potenciais 
motores destas pessoas e propor um programa de intervenção aquático 
direcionado para as necessidades funcionais de cada paciente neurológico. 
A nova abordagem sobre as potencialidades da pessoa com deficiência e 
suas interações ambientais já é descrita na literatura e utilizada na classifi-
cação internacional da funcionalidade (OMS; OPAS, 2003) e nas interfaces 
entre saúde e educação (ISRAEL; BERTOLDI, 2010), que devem ser conside-
radas na aplicação da Fisioterapia Aquática.

Croarkin et al. (2009) apontam que na ataxia podemos encontrar alte-
rações sistêmicas, porém destacamos aqui os casos de ataxia nos quais o 
paciente pode ter um ou mais problemas físico-motores e sensoriais como: 
cardíacos, visuais, disfunções de postura, marcha, coordenação e equilí-
brio. Estas alterações influenciarão no planejamento do programa de inter-
venção hidroterapêutico. Por exemplo, uma alteração visual pode levar o 
indivíduo à queda dentro da piscina devido ao efeito da refração, causando 
insegurança dentro da água. 

A metodologia aquática desenvolvida por Israel (1995, 2000) sobre tra-
tamento de hidroterapia em pacientes neurológicos favorece a avaliação 
observacional pelo fisioterapeuta de habilidades aquáticas dentro da pis-
cina e a organização da intervenção em fases de ambientação, domínio do 
meio líquido, relaxamento, exercícios terapêuticos especializados e condi-
cionamento orgânico global (ISRAEL; PARDO, 2000). Cada fase contém dife-
rentes tipos e complexidades de exercícios na água criados pelo profissio-
nal para cada tipo de paciente.

Na construção do planejamento do programa de intervenção aquática 
o fisioterapeuta deverá considerar as características físico-motoras funcio-
nais do indivíduo com ataxia, após as avaliações de solo e dentro d’água 
(BARBOSA et al., 2006), estabelecer objetivos terapêuticos específicos já 
que a hidroterapia é um recurso auxiliar do tratamento fisioterapêutico 
terrestre, depois definir as atividades e exercícios aquáticos dentro das fa-
ses de tratamento acima descritas e sua sequência de aplicação em cada 
sessão aquática e, finalmente, aplicar critérios de avaliação da aprendiza-
gem das habilidades trabalhadas, por exemplo, levando em conta se o pa-
ciente é capaz de realizar a marcha independente na piscina, se consegue 
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nadar e executar a posição em pé com equilíbrio, entre outras habilidades 
motoras funcionais.

Cabe ressaltar que o conhecimento técnico do fisioterapeuta aquático 
sobre os princípios físicos da água e suas adequadas aplicações terapêuti-
cas é fundamental para o desenvolvimento de exercícios aquáticos comple-
xos e progressivos de acordo com cada paciente. A Figura 1 (ISRAEL, 2000, 
p. 40) ilustra as três principais propriedades da água: as resistências da 
água (tensão superficial, viscosidade, fluxos, entre outros), com finalidade 
de facilitar ou resistir ao movimento humano; o princípio de Arquimedes 
(flutuação/empuxo), que possui as funções de facilitar, apoiar o movimen-
to, bem como resistir a ele, segmentando-o conforme sua utilização, além 
de proporcionar a flutuabilidade corporal ou, em seu desequilíbrio me-
tacêntrico, favorecer a rotação corporal na água; e o princípio de Pascal 
(pressão hidrostática), que favorece a estabilidade e o equilíbrio corporal 
na água de acordo com a profundidade utilizada. 

FIGURA 1 – MODELO DAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA QUE INTER-
FEREM NA HIDROTERAPIA

RESISTÊNCIAS DA ÁGUA

 

FONTE: Israel (1998).

intervenção da fisioterapia Aquática em piscina Aquecida 

É fundamental a liberação clínica com atestado para que o paciente 
possa frequentar a Fisioterapia Aquática, lembrando que caso ocorra algu-
ma contraindicação relativa ou absoluta para prática de atividade aquática 
será necessária nova avaliação e liberação clínica pelo médico responsável.

No caso das ataxias, o tratamento com hidroterapia e/ou Fisioterapia 
Aquática deve considerar os aspectos acima descritos e priorizar diferentes 
atividades nas diferentes fases. Além das fases que serão abaixo descritas 
é fundamental que se faça paralelamente o processo de educação em saú-
de com os indivíduos com ataxia e seus familiares quanto a seus potenciais 
de recuperação, orientações de procedimentos dentro e fora da piscina e 
da busca constante de atualizações e de novas estratégias para beneficiá- 
-los com exercícios terapêuticos aquáticos. 

Na fase de “ambientação” deve-se: estabelecer uma forma de comunica-
ção; fazer o reconhecimento da piscina; treinar entradas e saídas da piscina; 
fazer exercícios respiratórios; fazer com que o indivíduo com ataxia acos-
tume-se com a água em seus olhos e ouvidos; ensinar o paciente a ficar na 
posição cadeira (com água na altura dos ombros, sentado com joelhos e 
quadris flexionados e braços à frente do corpo) para estabilizar seu corpo 
na água; orientá-lo para que flutue em diferentes posições, em especial 
treinando a mudança de posição cadeira (sentado) para a posição supina 
(decúbito dorsal) e vice-versa, o que denominamos de recuperação frontal 
flutuante (conforme o método aquático chamado conceito Halliwick); coor-
denar movimentos de membros superiores e inferiores (braços e pernas), 
visando o controle corporal; entre outras habilidades aquáticas que favore-
çam o (re)aprendizado do movimento. 

Na fase de “domínio do meio líquido” o indivíduo com ataxia já deverá 
estar ambientado, isto é, familiarizado com a água. Então poderá executar 
exercícios motores combinados com exercícios respiratórios nas diferentes 
posições flutuantes de imersão e rotação corporal. Entre as imersões te-
mos o deslizar o corpo na superfície da água ou ainda o mergulhar na par-
te profunda da piscina com propulsão corporal própria. Depois o paciente 
passará a executar as rotações corporais, com ou sem apoio, partindo da 
recuperação frontal flutuante treinada na fase de ambientação para rota-
ção transversal (mudar a posição do corpo na água de decúbito dorsal para 
ventral e vice-versa, usando a flexão e a extensão da coluna cervical), indo 

HIDROTERAPIA

PRINCÍPIO DE PASCAL
Pressão hidrostática
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para a rotação longitudinal (mudar a posição do corpo na água de decúbito 
dorsal para ventral e vice-versa, usando a rotação lateral para a direita ou 
esquerda da coluna cervical), em seguida para a sagital (mudar a posição 
do corpo na água mantendo o decúbito dorsal ou ventral e vice-versa, po-
rém deslocando-se no próprio eixo) e para a combinada ou mista (mudar a 
posição do corpo na água associando uma ou mais das diferentes rotações 
acima descritas). Assim o indivíduo com ataxia passa a controlar de forma 
coordenada os seus movimentos e a fazer o ajuste do seu corpo, com equi-
líbrio, nas posturas diversas. Para tanto, cabe lembrar que se deve fazer 
a mudança de posição no próprio eixo corporal (sagital) ou mudando de 
posição – de supino (decúbito dorsal) para prono (decúbito ventral) – e vice-
versa, ou ainda combinando todas as rotações (mista).

Na terceira fase de “relaxamento” para o tratamento com o indivíduo 
com ataxia, é importante desenvolver os exercícios de redução tônica e 
tensional, trazendo conforto e bem-estar. Já na quarta fase de “exercícios 
terapêuticos especializados”, procura-se atingir objetivos específicos para 
cada paciente com ataxia, dependendo de cada condição de saúde (quanto 
à marcha funcional, ao equilíbrio corporal, à coordenação motora, ao forta-
lecimento, à resistência e ao alongamento muscular, à amplitude articular, 
entre outros).  

No caso de indivíduos com ataxia o fisioterapeuta deverá estar atento 
e cuidar para evitar a fadiga corporal deles, podendo criar circuitos aquá-
ticos com tempo de descanso e recuperação entre cada atividade realiza-
da. Então, por exemplo, podem-se combinar exercícios de marcha dentro 
da piscina ou equilíbrio em pé, por exemplo, com intervalos nos quais o 
paciente ficará descansando ou ainda receberá movimentos sinuosos na 
posição supina para relaxar e reorganizar seu tônus muscular. Para ou-
tros exercícios aquáticos o leitor poderá explorar as atividades descritas 
nas referências e nos documentos de apoio, cujas listas constam no final 
deste capítulo.

Rebutini et al. (2012) apresentam uma revisão da literatura sobre resis-
tências aquáticas no treinamento de marcha e o estudo de Camilotti et al. 
(2009) apresenta a recuperação da estatura corporal após a posição sen-
tado na água. Ambos os trabalhos podem contribuir para a elaboração de 
exercícios aquáticos funcionais também para o indivíduo com ataxia. Sobre 
o exercício físico, a revisão feita por Miculis et al. (2009) pode orientar as 
adequações musculoesqueléticas na busca da performance funcional de 
diferentes pacientes, inclusive daqueles com ataxia.

Na programação da intervenção, a última fase é a denominada de con-
dicionamento orgânico global, na qual o fisioterapeuta irá controlar os si-
nais vitais do indivíduo com ataxia e propor progressivamente exercícios 
aquáticos mais velozes e mais complexos considerando a possibilidade 
de ritmo e intensidade de cada paciente com ataxia. Isto na intenção de 
favorecer a capacidade aeróbica dele, controlando a frequência cardíaca 
máxima e o nível de treinamento de cada paciente. Como sugestão de 
atividades, é possível solicitar a realização de nados (adaptados ou não), 
corridas (em diferentes direções), atividades de membros superiores 
apoiando-se nos flutuadores, entre outros exercícios que acelerem seu 
metabolismo cardiorrespiratório de modo funcional, ainda assim contro-
lando a fadiga muscular. 

Este programa de intervenção poderá sofrer os ajustes e modificações 
necessárias para cada paciente com ataxia dependendo de sua condição 
de saúde, do seu contexto pessoal e ambiental e do seu desempenho fun-
cional fora e dentro da água. Para tanto, a persistência, a frequência e a 
disposição do paciente e da família devem ser prioridades na conquista de 
resultados positivos com o recurso da Fisioterapia Aquática.  

Cabe lembrar que a busca de evidências científicas sobre os efeitos 
da hidroterapia ou Fisioterapia Aquática, bem como sobre os benefícios 
da natação nos casos de ataxia, ainda precisam de um número maior de 
pesquisas, como aponta a revisão de Silva et al. (2011). Porém, a ativida-
de física dentro do ambiente aquático proporciona desafios e movimentos 
funcionais que no solo nem sempre são possíveis durante as intervenções 
terapêuticas da Fisioterapia na ataxia.

considerações finais
Assim, a intervenção em piscina aquecida planejada e aplicada por um 

fisioterapeuta aquático poderá auxiliar no processo de recuperação ciné-
tico-funcional de indivíduos com ataxia, respeitando a sua condição físico- 
-funcional com qualidade de vida.

Em síntese, o adequado planejamento do programa de intervenção hi-
droterapêutico pelo fisioterapeuta associado às diferentes possibilidades 
de posturas, equilíbrio, coordenação, condição neuromusculoesquelética, 
posições dentro da piscina e da mudança corporal contínua na água aque-
cida levará o indivíduo com ataxia a realizar a aquisição de aprendizado 
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motor relevante com atenção seletiva na motricidade prática necessária 
para sua funcionalidade cotidiana com qualidade e destreza. A intervenção 
aquática como complemento da Fisioterapia Terrestre deverá ser prazero-
sa e desafiadora para auxiliar na reabilitação multiprofissional de quadros 
neuromotores de ataxia. 

É fundamental destacar o papel positivo e ativo do indivíduo com ata-
xia e de sua família no seu processo de recuperação global. Sem o envol-
vimento de todos os indivíduos com ataxia, de seus familiares, dos fisiote-
rapeutas e de toda a equipe de reabilitação os resultados funcionais e de 
educação em saúde do paciente não serão tão eficientes e eficazes.
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CAPÍTULO 10 ALOngAmenTO, COndiCiOnAmenTO 
AeróbiCO e mUsCULAçãO em 
indivÍdUOs COm ATAxiA

ALOngAmenTO

Kátia Mayumi Konno 

Movimentar-se é essencial para realizar as atividades de vida diária. O 
movimento envolve mudança de lugar, posição ou postura em relação a al-
gum ponto no ambiente. Interagimos com nosso ambiente através do mo-
vimento quando fazemos uma caminhada, trabalhamos, fazemos compras, 
ou praticamos um exercício ou um alongamento. Estudos mostram que 
muitas doenças estão diretamente relacionadas à falta de movimentação, 
ou seja, ao sedentarismo, ou a dificuldades em realizar determinado exer-
cício ou movimento devido a algum distúrbio funcional. Pacientes com défi-
cit do equilíbrio corporal muitas vezes evitam realizar pequenas atividades 
do dia a dia que envolvam caminhadas, mesmo que dentro da própria casa, 
com medo de sofrer uma queda. Porém, é importante salientar que o mo-
vimento é essencial para manter a funcionalidade, ou seja, manter a força 
muscular e a devida resposta neurológica. Por isso, a prática de exercícios 
para o paciente acometido por ataxia, de forma contínua, ajudará a manter 
a independência funcional nas atividades de vida diária.

A conscientização do exercício, acompanhada do conhecimento amplo 
sobre os cuidados com a saúde, vem modificando os estilos de vida das 
pessoas, onde o maior desafio será de manter a prática dessas atividades, 
realizando as adaptações necessárias em decorrência da progressão da 
ataxia. Assim, mesmo na cadeira de rodas ou restrito ao leito, os exercícios 
serão fundamentais para a manutenção dos músculos e para a melhora da 
condição funcional do paciente. 

Os músculos e todo o sistema musculoesquelético se adaptam à situa-
ção a que são expostos. Isso serve tanto para a realização de exercícios 
constantes quanto para o imobilismo. O músculo é muito elástico e pode 
ser alongado ou encurtado em velocidades razoavelmente altas sem gran-
des danos ao tecido (HAMILL; KNUTZEN, 2008). Quando a pessoa é ativa, 
isto é, realiza suas atividades da casa, sai para compras, para passear, visitar 
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amigos, e ainda faz exercícios físicos como pequenas caminhadas, o corpo 
“corresponde” com mais energia e melhora na resistência a doenças. Vários 
estudos demonstram que as pessoas mais ativas são mais autoconfiantes, 
menos deprimidas e mantêm sua boa forma física. Por outro lado, quando 
o corpo é submetido à inatividade, como ao sedentarismo, ou, durante vá-
rias horas do dia, à posição sentada ou acamada, o corpo corresponderá 
com encurtamentos musculares, dores articulares, deformidades ósseas 
e maiores dificuldades em realizar determinados movimentos essenciais 
para o bom funcionamento do corpo e para a independência funcional.

O alongamento muscular consiste em exercícios voltados para o au-
mento da flexibilidade, promovendo o estiramento das fibras musculares, 
fazendo com que elas aumentem o seu comprimento. O seu principal efeito 
é o aumento da flexibilidade, que é a maior amplitude de movimento possí-
vel de uma determinada articulação. 

A flexibilidade é um aspecto muito importante para o movimento, pois 
está diretamente relacionada à realização de tarefas simples do dia a dia. 
Manter uma boa flexibilidade das articulações proporcionará melhora na 
qualidade dos movimentos e na postura corporal.

Neste ponto, considera-se o alongamento, realizado da maneira cor-
reta, o elo entre a vida sedentária e a vida ativa. Ele mantém os músculos 
flexíveis, nos prepara para o movimento e ajuda a realizar a transição diária 
da inatividade para os exercícios da reabilitação fisioterapêutica e até mes-
mo para a atividade vigorosa sem tensões excessivas (ANDERSON, 2013). 

Neste capítulo vamos abordar a importância do alongamento, qual o 
tempo necessário para obter um bom resultado e como potencializar as 
suas sessões utilizando os agentes externos.

Qual a importância do alongamento?
O alongamento é um dos recursos mais utilizados na prática de rea-

bilitação. A manutenção da amplitude de movimento total sem restrições 
há muito tempo é reconhecida como essencial em um programa de reabi-
litação. São exercícios voltados para o aumento da flexibilidade muscular, 
que promovem o estiramento das fibras musculares, fazendo com que elas 
aumentem o seu comprimento (HALL; BRODY, 2001). 

Para realizar o movimento, o corpo necessita de níveis adequados de 
força muscular e flexibilidade, pois são determinantes para a eficácia na 
execução dos diferentes movimentos envolvidos na realização das ativi-
dades da vida diária (AVDs) (FAYAD et al., 2008; KANG; DINGWELL, 2008). 

Quanto mais alongado um músculo, maior será a movimentação da articu-
lação comandada por ele e, portanto, maior a flexibilidade, o que o torna 
uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo, proporcio-
nando maior agilidade e elasticidade (PAGE, 2012). 

Em vários estudos realizados para investigar os efeitos de um progra-
ma de alongamento muscular, foi demonstrado que a independência está 
intimamente relacionada com a capacidade de sustentar o estado funcio-
nal do sistema muscular (GALLON et al., 2011; GALLO et al., 2013). Além dis-
so, após a realização dos programas de exercícios, os pacientes demonstra-
ram uma redução na taxa de queda e melhora significante do equilíbrio e 
mobilidade (WEENING-DIJKSTERHUIS et al., 2011; LORD et al., 2003; KANG; 
DINGWELL, 2008). Portanto, os exercícios de alongamento podem ser uma 
ferramenta importante para minimizar perdas, manter uma boa qualidade 
de vida e a independência funcional.

Como devo realizar o alongamento?
Fazer o alongamento é fácil, porém devem ser mantidos cuidados para 

que seja executado de forma correta, assim evitando os riscos de lesões.

O alongamento muscular deve ser realizado de forma lenta e gradual, 
sem a necessidade de sentir dor, mas sim uma sensação de alongamento, 
ou seja, uma sensação de alívio muscular com um pouco de relaxamento, 
em uma posição suportável para se manter por um certo período de tem-
po. Cada movimento deve ser adequado à sua estrutura muscular, à sua 
flexibilidade e aos diversos níveis de tensão. Regularidade e relaxamento 
são as coisas mais importantes. O objetivo é diminuir a tensão muscular 
para obter movimentos mais soltos (ANDERSON, 2013).

Durante os movimentos de alongamento é necessário prestar atenção 
à respiração, que deve ser lenta, ritmada e controlada. Por exemplo, ao 
realizar o movimento inclinado à frente realize a expiração durante a incli-
nação e a seguir respire lentamente enquanto mantém a postura do alon-
gamento. Lembre-se de nunca trancar a respiração, pois este padrão pode 
estar indicando que você não está relaxando o suficiente para o exercício.

O tempo exato de manutenção do alongamento para se ter um ga-
nho de flexibilidade ainda é incerto no mundo científico. Entretanto, em 
alguns estudos verificou-se que o tempo de 30 segundos é suficiente 
para se obter ganho em adultos jovens. Para indivíduos acima de 65 anos 
de idade o alongamento deve ser mantido por pelo menos 60 segundos 
(BANDY; IRION, 1995).
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Para obter ganhos expressivos na flexibilidade, recomenda-se o alon-
gamento diário ou pelo menos cinco vezes na semana. Entretanto, pode-
mos observar melhora da flexibilidade com uma frequência de duas a três 
vezes na semana (GARBER et al., 2011). Da mesma forma que ficamos mais 
flexíveis por realizar os alongamentos, estamos sujeitos ao encurtamento 
se nos mantivermos parados. Novamente, portanto, é recomendável que 
os alongamentos sejam realizados pelo menos uma vez por semana. 

Alguns pacientes desenvolvem a espasticidade, o que pode dificultar o 
movimento. Porém, esta excitabilidade é dependente da velocidade com 
que os movimentos são realizados. Portanto, os movimentos lentos têm 
menor possibilidade de induzir a espasticidade; da mesma forma, os alon-
gamentos destes músculos devem ser feitos regularmente para manter a 
amplitude do movimento e levar o tônus muscular à condição mais próxi-
ma possível da normal. Neste caso, é sempre aconselhável que os exer-
cícios sejam acompanhados ou orientados por um profissional, a fim de 
prevenir possíveis lesões ou mesmo para diminuir o “medo” de realizar 
determinado movimento.

Uso de agentes externos para o alongamento
Quando vamos a uma clínica de fisioterapia, é muito comum a utiliza-

ção da termoterapia (uso prévio do frio ou do calor) na região ou nos mús-
culos a serem alongados. É uma técnica muito bem aceita em programas 
de alongamentos por proporcionar melhores resultados na flexibilidade e 
diminuir o desconforto (KNIGHT; KAMEN, 2001). Dentre os objetivos do uso 
da termoterapia incluem-se também: vasodilatação, melhora do metabo-
lismo e da circulação local, relaxamento muscular, analgesia, redução da 
rigidez articular, aumento da extensibilidade do tecido colágeno e alívio do 
espasmo muscular (FELICE; SANTANA, 2009).

A utilização do calor é sugerida por aumentar a extensibilidade das fi-
bras do colágeno, favorecendo o relaxamento das propriedades mecânicas 
do músculo (KNIGHT; KAMEN, 2001). Por outro lado, o frio induz a redução 
do reflexo de estiramento, a redução do espasmo muscular e a diminuição 
da inflamação e da sensibilidade dolorosa durante os alongamentos, resul-
tando assim em maior flexibilidade (FONSECA et al., 2006). 

Porém, vale lembrar que a utilização da termoterapia é escolhida para 
otimizar os ganhos quando o paciente se encontra em estado patológico 
e em estado crônico, sendo que geralmente é empregada em uma clínica 

e acompanhada por profissionais. Quando realizamos o alongamento em 
casa não há necessidade da utilização do frio ou do quente, pois o mais im-
portante é a mecânica muscular, o movimento a ser realizado, independen-
temente da utilização prévia de qualquer uma das modalidades citadas. 

Para atingir o alongamento de um músculo de maneira mais eficiente, 
a temperatura intramuscular deve elevar-se antes que ele seja realizado. 
Lembrando que este aquecimento pode ser realizado também por meio 
de exercícios aeróbicos de baixa intensidade como andar de bicicleta ou 
uma caminhada leve, desde que o objetivo não seja apenas um determi-
nado músculo (GARBER et al., 2011). O uso do calor é reconhecido como 
agente facilitador e de preparo para a cinesioterapia, pois o aquecimen-
to prévio ao alongamento aumenta a extensibilidade muscular (KNIGHT; 
KAMEN, 2001). O relaxamento muscular ocorre quando se atinge progres-
sivamente temperaturas entre 38,5 e 40°C. As formas de aplicação po-
dem ser feitas por: banhos, bolsas e compressas no segmento corporal 
espástico (FONSECA et al., 2006). 

Para o uso do frio, podemos utilizar uma bolsa de gelo, compressas ou 
mergulho em água gelada sobre o músculo espástico. Os efeitos fisioló-
gicos do frio são superiores ao calor para a dor aguda de condições infla-
matórias, para o período imediatamente após o trauma do tecido e para 
tratar o espasmo muscular e tônus anormal. Como resultado, a percepção 
da dor e a contratilidade do músculo diminuem (FONSECA et al., 2006). Vale 
lembrar também que a aplicação de gelo pode ser realizada após o alonga-
mento para diminuir a inflamação dos tecidos.

O músculo espástico é responsável por limitações que interferem na 
qualidade de vida e nas atividades de vida diária do paciente e a sua mobi-
lização é dificultada devido aos espasmos (FELICE; SANTANA, 2009). Uma 
característica importante do músculo espástico é que ele será hiperexci-
tável pela velocidade com que o movimento é realizado, portanto, os mo-
vimentos devem ser realizados lentamente para não induzir a hipertonia 
espástica. Da mesma forma, os alongamentos devem ser realizados diaria-
mente para manter a flexibilidade e reduzir o tônus muscular (KATALINIC 
et al., 2010), além dos exercícios, que devem sempre ser seguidos por mo-
vimentos funcionais ativos, ou seja, movimentos que auxiliem no dia a dia 
do paciente como elevar os braços acima da cabeça, utilizado para pentear 
os cabelos, escovar os dentes, etc. Consideram-se todos os movimentos 
que maximizem a mobilidade adquirida dentro da amplitude de movimen-
to recém-obtida. Nestes casos a intervenção terapêutica precoce é funda-
mental para manter uma amplitude de movimento total, normal e indolor, 
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a integralidade da articulação, a flexibilidade muscular e a função. Os bene-
fícios adicionais envolvem a melhora da circulação nos membros e o alívio 
temporário da dor e da espasticidade (O’SULLIVAN; SCHMITZ, 2010). 

Cuidados para o alongamento
Faça um aquecimento de pequena intensidade como pedalar na bici-

cleta, caminhada ou algum exercício aeróbico antes de realizar um alonga-
mento vigoroso.

1) Para o aumento da flexibilidade o músculo precisa ser sobrecarre-
gado ou alongado além de sua amplitude normal, sem, no entanto, 
atingir o ponto de dor.

2) Alongue o músculo apenas até o ponto em que sentir uma rigidez ou 
resistência a ele ou, talvez, certo desconforto. O alongamento não 
deve ser doloroso.

3) O aumento da flexibilidade será específico do músculo ou da articula-
ção que está sendo alongada.

4) Cuidado ao realizar o alongamento de articulações dolorosas. A dor é 
uma indicação que alguma coisa está errada e não deve ser ignorada.

5) Realize os alongamentos na posição sentado, e não na posição ortos-
tática (em pé), removendo a tensão lombar e diminuindo os riscos de 
lesão nas costas.

6) Certifique-se de manter a respiração normal durante o alongamento. 
Não se deve prender a respiração.

Obs.: exemplos de alongamentos para pacientes com ataxia estão lista-
dos na seção “Exercícios de Coordenação e Equilíbrio” do Capítulo 3.
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ExErcícios aEróbicos E musculação 
na ataxia: bEnEfícios E indicação 
EspEcífica

Lígia Inez Silva 
Viviane Castilho Moraes Crespo 

introdução 
Os primeiros sintomas observados nas ataxias podem ser variados, 

contudo, na maioria das vezes envolvem déficits na coordenação moto-
ra e dificuldade na execução dos movimentos, seguidos de alterações no 
equilíbrio. Com o aparecimento destes primeiros sintomas é comum que 
os pacientes procurem diferentes modalidades de atividade física com o 
objetivo de minimizar seus sintomas, sem a supervisão de um profissional 
habilitado. A orientação de um profissional é extremamente importante 
para supervisionar o início de qualquer prática envolvendo atividade física 
e, no caso da ataxia, para direcionar de forma adequada os princípios do 
treinamento aeróbico e resistido aplicado a estes pacientes. 

Em geral, os exercícios devem ser encorajados para pessoas com ata-
xias como parte da promoção à saúde, desde que os fatores de risco e a 
segurança sejam avaliados previamente. O exercício deve ser adaptado e 
explorar várias opções diferentes para manter a motivação e a sustentabi-
lidade para a sua prescrição. 

Anormalidades cardíacas são comuns em indivíduos com Ataxia de 
Friedreich, sendo fundamental a avaliação médica prévia, com documenta-
ção médica e orientações, para excluir problemas cardíacos.

Fillyaw e Ades (1989) investigaram a adaptação fisiológica ao treina-
mento aeróbico em um homem de 38 anos com Ataxia de Friedreich. O 
treino ocorreu em um período de nove semanas e consistiu em 27 eletro-
cardiogramas de monitorização e sessões de bicicleta ergométrica de 20 
a 35 minutos de ciclismo contínuo em diferentes níveis de intensidade de 
treinamento. Antes do início do treinamento o participante, que não tinha 
sintomas cardíacos, foi submetido a um exame cardiovascular e ecocar-
diograma, que confirmaram que a função cardíaca estava dentro dos limi-
tes de normalidade. Após o período de treinamento, observou-se melhora 
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cardiorrespiratória e importantes adaptações fisiológicas ao condiciona-
mento aeróbico neste caso individual. No entanto, esses achados de um 
estudo de caso NÃO podem ser extrapolados para a prática clínica sem 
estudos controlados. Contudo, o que se pode dizer é que o treinamento 
aeróbico, quando realizado de forma segura e confiável, tem a capacidade 
de proporcionar benefícios cardiovasculares.

Na literatura, não há outros estudos que abordam especificamente o 
uso de exercícios resistidos e exercícios aeróbicos para indivíduos com ata-
xia. Os estudos encontrados se destinam a analisar os benefícios desses 
exercícios em diferentes doenças como: acidente vascular cerebral, escle-
rose lateral amiotrófica (ELA), esclerose múltipla (EM), paralisia cerebral e 
mal de Parkinson, nos quais se relatam a influência significativa e positiva 
na adequação do tônus muscular, propriocepção, recuperação e desempe-
nho funcional, qualidade de vida, bem como ganho de força e melhora do 
equilíbrio estático e dinâmico dos pacientes com tais patologias. 

Sendo assim, os objetivos deste capítulo são explanar as características 
de cada modalidade de exercício físico, responder as dúvidas quanto às 
suas indicações e contraindicações, listar os cuidados específicos para a 
realização de exercícios aeróbicos e resistidos e expor a execução corre-
ta das modalidades apresentadas no que se refere à prática de exercícios 
como a natação e a musculação pelos pacientes em questão.

Exercícios aeróbicos 
Exercícios aeróbicos são definidos como aqueles realizados de forma 

contínua, ou seja, sem intervalo durante sua execução, enquanto seu cora-
ção, pulmão e músculos trabalham. O objetivo destes exercícios é melhorar 
a resistência tanto física quanto cardiorrespiratória. Os exercícios aeróbi-
cos utilizam o oxigênio (O2) como principal fonte de energia, sob a forma de 
Adenosina Trifosfato-ATP, para geração de trabalho muscular.

A partir do momento em que os exercícios aeróbicos são realizados 
de forma sistematizada, regular e conscientemente, melhoram a capaci-
dade cardiopulmonar, a tolerância ao exercício e a sensação de bem-estar 
durante e após a sua execução. Existem inúmeras modalidades de exer-
cícios aeróbicos, como por exemplo: corrida, caminhada, natação, mar-
cha na esteira, ciclismo, bicicleta ergométrica, entre outros. Os exercícios 
realizados na água oferecem menor limitação de movimentos e adquirem 
caráter benéfico para a condição motora em diferentes aspectos. Neste 
capítulo, será abordada a natação como exemplo de exercício aeróbico e, 

posteriormente, serão salientadas as suas aplicações no cotidiano do indi-
víduo com ataxia. 

natação 

A natação caracteriza-se como um dos esportes mais apropriados para 
indivíduos que possuem alguma deficiência física, desde leve até em graus 
avançados. Essa atribuição é devida aos benefícios e às facilidades pro-
porcionados pela execução de movimentos com o corpo imerso na água 
durante a realização desse esporte. Caracteriza-se como uma forma alter-
nativa de condicionamento físico, constituída de movimentos aquáticos 
específicos e sincronizados, baseados no aproveitamento da resistência da 
água como sobrecarga. Ao nadar, nas diferentes modalidades desse espor-
te: costal, crawl, peito e borboleta, todos os músculos do corpo humano 
estão sendo trabalhados.

Essa modalidade de exercício aeróbico proporciona diversos benefícios 
para quem a pratica, sendo que desenvolve a coordenação motora global 
e o condicionamento aeróbio, reduz de forma significativa a espasticidade, 
resultando em diminuição da fadiga na realização de outras atividades de 
vida diária (AVDs), além de propiciar maior recrutamento das unidades mo-
toras dos músculos exigidos durante a sua prática. Concomitante a esses 
benefícios, a natação traz grandes contribuições para o processo de reabili-
tação funcional, podendo diminuir o grau de fraqueza muscular e de possí-
veis complicações durante esse processo. Além dos inúmeros benefícios da 
natação, o risco de lesões para quem a pratica é pequeno, em decorrência 
do amortecimento do impacto através das propriedades da água.

Ressalta-se que as atividades motoras realizadas em meio líquido, 
como a natação, visam o desenvolvimento emocional, cognitivo, afetivo, 
bem como social, sendo mencionadas como um excelente meio de faci-
litação e execução da condição motora, favorecendo o desenvolvimento 
das habilidades globais do indivíduo com alguma deficiência física, como a 
ataxia em suas diferentes formas de apresentação. 

As propriedades físicas da água (densidade, pressão hidrostática, vis-
cosidade, dentre outras) possuem a particularidade de influenciar no com-
portamento humano, sendo que essas mudanças são observadas tanto 
no aspecto fisiológico como psicológico. Nos músculos que fazem parte do 
aparelho locomotor, ocorrerá uma melhora na irrigação sanguínea para 
a musculatura que estará sendo exigida durante os movimentos da nata-
ção. À medida que há contração e relaxamento muscular, haverá estímu-
los necessários para o desenvolvimento da musculatura, ou seja, da força 
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muscular e, consequentemente, haverá melhora na postura corporal, evi-
denciada no meio externo, em atividades que exijam tal habilidade, como 
caminhar e executar posturas mais complexas. 

Com relação ao sistema cardiorrespiratório, haverá fortalecimento da 
musculatura, bem como aumento do volume de sangue ejetado para o cor-
po. Consequentemente, a frequência cardíaca (FC) diminuirá, a capacidade 
do sangue em transportar o oxigênio para o corpo aumentará e o esforço 
cardíaco tende a reduzir-se fazendo com que os vasos sanguíneos fiquem 
mais elásticos. Diante dessas alterações, que se caracterizam como econo-
mia de diversas funções circulatórias, o organismo se adapta melhor aos 
esforços físicos. Além disso, observa-se o incremento da absorção máxima 
de oxigênio com o aumento do volume de ar que entra para os pulmões 
através da inspiração mais profunda realizada durante a natação. Todas es-
sas alterações evidenciadas auxiliam na prevenção de doenças do aparelho 
respiratório, assim como do coração e do sistema circulatório. 

O envolvimento do indivíduo com deficiência física com a natação traz 
benefícios não só para sua melhora física como também para seu estado 
emocional e, consequentemente, a melhora exponencial da sua qualidade 
de vida, refletindo-se no seu dia a dia e nas suas tarefas ocupacionais.

FIGURA 1 – EXERCÍCIO AERÓBICO: NATAÇÃO

FONTE: Corpo & Estética (2014).

Exercícios resistidos 
Essa modalidade de exercício é definida como contrações muscula-

res realizadas na contrarresistência, graduadas de maneira progressiva. 
Caracterizam-se por um trabalho muscular específico contra uma resistên-
cia externa. 

Existem inúmeros tipos de resistências, contudo, o mais comum são 
os pesos, sendo também possível utilizar molas, elásticos e outros. A 
prática programada e contínua de exercícios resistidos é denominada 
“Treinamento Resistido (TR)”. Acerca da eficiência do Treinamento Resistido 
em estimular a integridade e as funções do aparelho locomotor, ela tem 
sido demonstrada exponencialmente, bem como os seus efeitos promoto-
res de saúde cardiovascular e respiratória. Atualmente, um vasto número 
de evidências justifica a prática de exercícios resistidos para promoção de 
saúde, como forma terapêutica e de reabilitação de indivíduos de diferen-
tes idades e acometidos por inúmeras doenças, como as inúmeras formas 
de ataxia. 

Os exercícios resistidos podem ser considerados exercícios terapêuti-
cos ideais mesmo para os pacientes que apresentam alguma debilidade 
em suas capacidades funcionais. Isto se deve basicamente à sua eficiên-
cia e segurança em todas as situações, quando são realizados de forma 
consciente e assistida. Os objetivos básicos dos exercícios são estimular a 
integridade dos músculos, tendões, articulações e incrementar as suas fun-
ções. Além disso, efeitos semelhantes são obtidos no sistema cardiovascu-
lar, no contexto de saúde e aptidão física para as exigências e demandas 
da vida cotidiana. 

musculação

É definida como uma modalidade de “Exercício Resistido”, realizada ge-
ralmente em um ambiente denominado academia. É também conhecida 
como treinamento de força ou, em uma linguagem popular, como “muscu-
lação”, caracterizando uma forma de exercício de contrarresistência, com o 
intuito de treinar e desenvolver o sistema musculoesquelético. 

A musculação utiliza a força da gravidade (através de barras de ferro, 
halteres, pilhas de peso ou do peso do próprio corpo) e a resistência gerada 
por equipamentos, como elásticos e molas, para opor forças aos músculos 
que, por sua vez, devem gerar força oposta através de contrações muscula-
res, que podem ser concêntricas, excêntricas e isométricas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra��o_muscular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra��o_muscular
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FIGURA 2 – EXERCÍCIO RESISTIDO: MUSCULAÇÃO COM PESOS

     Peitoral / Costas / Abdominais Pernas / Lombares  Deltoides / Braços

     Supino com halteres Agachamento com halteres  Desenvolvimento com halteres

     Crucifixo com halteres Afundos com halteres  Remada alta com halteres

     Pullover com halter Pile squats  Elevação lateral com halteres

     Remada com halter Levantamento terra com halteres  Elevação frontal com halteres
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     Encolhimento de ombros com halteres Elevação de panturrilhas  Press francês sentado com halter

     Elevação posterior com halteres Elevação de panturrilhas sentado  Rosca direta com halteres

     Leg raises Bird dog  Rosca martelo alternada

     Remada com halteres em pé Hip thrust  Tríceps à testa com halteres

FONTE: Ribeiro (2014).
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Os exercícios resistidos como a musculação são habitualmente realiza-
dos com movimento articular, sendo denominados “isotônicos”, alternan-
do contrações musculares concêntricas e excêntricas. Contrações muscu-
lares estáticas, ou seja, sem haver movimento articular, também podem 
ser utilizadas durante um treinamento resistido. Quando essas contrações 
ocorrem, os exercícios são chamados de “isométricos”. Esse tipo de exer-
cício pode ser utilizado em aplicações terapêuticas com pequenas cargas, 
no momento em que o movimento articular não deve ou não pode ser 
realizado.

Existem parâmetros que direcionam os exercícios resistidos. O conjun-
to de movimento concêntrico e excêntrico é denominado uma “repetição”. 
Além disso, os exercícios são realizados em conjuntos de várias repetições 
chamadas “séries”. Logo após a realização de uma série de exercícios re-
sistidos há um intervalo de descanso a fim de proporcionar a recuperação 
da capacidade contrátil dos músculos trabalhados durante o exercício fí-
sico. Desse modo, os exercícios resistidos podem ser classificados como 
“intervalados”.

indicação específica: aplicações terapêuticas
A prática de exercícios físicos constitui um dos “pilares” para um estilo 

de vida saudável e caracteriza-se como um método efetivo para a poten-
cialização de todos os componentes do sistema musculoesquelético. Nesse 
contexto, observa-se que sua prescrição é voltada para: melhora da aptidão 
física, qualidade de vida, aprimoramento da capacidade funcional, preven-
ção e reabilitação de lesões tanto musculares quanto neurológicas crônicas, 
favorecendo assim a saúde integral, ou seja, em todos os seus aspectos. 

O exercício físico realizado de forma regular e assistida pode aumentar 
a condição cardiorrespiratória de suportar com maior facilidade as exigên-
cias diárias, potencializando a força muscular. A ausência de capacidade 
física em tarefas diárias pode repercutir diretamente na autonomia do pa-
ciente e conduzir a uma perda da sua independência. A prática de exer-
cícios físicos aumenta a capacidade física, proporcionando um desempe-
nho menos estressante em tarefas cotidianas que realizamos diariamente 
como: tomar banho, comer, vestir-se e andar, proporcionando maior inde-
pendência funcional.

Dessa forma, conclui-se que os pacientes portadores de ataxia podem 
ser SIGNIFICATIVAMENTE beneficiados por meio da prática de exercícios 
físicos, tanto aeróbicos quanto resistidos. Tais benefícios são justificados 

pelos estímulos positivos propiciados, uma vez que promovem a qualidade 
de vida, potencializam a capacidade para a realização das AVDs, aumentam 
a autoestima, previnem complicações e comprometimentos futuros, con-
ferem integração social e, sobretudo, caracterizam-se como “pontos-cha-
ve” da reabilitação funcional, proporcionando adequação do tônus mus-
cular, ou seja, do estado de tensão do músculo, com melhora do controle 
motor, do equilíbrio estático e dinâmico, do padrão de marcha atáxica, da 
coordenação motora, evitando a fadiga muscular e o tremor postural, de-
senvolvendo a consciência corporal e as reações contra estímulos externos 
e mudanças gravitacionais, bem como tornam o paciente o mais indepen-
dente possível dentro da sua funcionalidade atual.

princípios da prática de “exercícios físicos” para indivíduos  
com ataxia

 ● Mesmo nas fases iniciais das ataxias a indicação de exercícios aeróbi-
cos ou dos resistidos deve ser feita pelo médico responsável. Conver-
se com seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios. 

 ● O fortalecimento muscular é essencial para indivíduos com ataxia, 
mas é necessário cuidado na sua execução, evitando assim a fadiga. 
O número de repetições, a quantidade de peso utilizado e os perío-
dos de descanso devem ser prescritos individualmente e adequados 
periodicamente para cada paciente. O peso do próprio paciente deve 
ser utilizado para o fortalecimento global; fortalecer a musculatura 
proximal de ombros e quadril é importante para manter o uso fun-
cional dos membros superiores e inferiores.

 ● Os exercícios devem ser praticados conscientemente. A execução dos 
exercícios físicos deve ser realizada sob a orientação de um profissio-
nal, um EDUCADOR FÍSICO ou um FISIOTERAPEUTA, que conheça sua 
condição física. 

 ● Se o paciente necessitar de algum auxílio para essa prática, deve 
sempre contar com a assistência durante a realização de qualquer 
tipo de exercício, seja natação, musculação, caminhada, entre outros, 
para que NÃO faça os exercícios de forma INAPROPRIADA e fique ex-
posto a riscos como quedas e lesões musculoesqueléticas. 

 ● Os exercícios devem progredir do simples ao complexo.

 ● Respeite sempre as orientações dadas pelo profissional que o acom-
panha quanto a: frequência, cargas, intensidade, duração e dias de 
descando durante a prática de exercícios físicos.
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 ● É importante conhecer o “limite do seu corpo” para adquirir todos os 
benefícios proporcionados pelo exercício fisíco. 

 ● Lembrar sempre que o objetivo é adquirir melhora das suas capa-
cidades e habilidades funcionais e não ficar o mais “forte possível”.

 ● É de extrema importância esclarecer todas as dúvidas com o PROFIS-
SIONAL que o acompanha, para que o exercício físico seja realizado 
corretamente, ou seja, sem movimentos inadequados, exacerbações 
e riscos para o paciente. 

considerações finais 
Diante do exposto neste capítulo, pode-se concluir que os exercícios 

aeróbicos e resistidos podem trazer benefícios para os indivíduos com ata-
xia quando praticados com segurança e sob orientação prévia de um pro-
fissional habilitado. 

Ressalta-se que, nos casos em que ocorre a melhora progressiva dos 
sintomas da ataxia após a recuperação de algum déficit motor específico, 
o paciente pode vir a substituir a fisioterapia e passar a praticar outras mo-
dalidades de atividade física, levando em consideração suas preferências e 
as atividades que se adéquam ao seu perfil funcional.
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CAPÍTULO 11 OUTrAs AbOrdAgens: 
eqUOTerAPiA, PiLATes e 
dAnçA nAs ATAxiAs

Os benefÍCiOs dA eqUOTerAPiA nAs ATAxiAs

Larissa Bitar Neves Rodrigues Teixeira 
Cleunice Siqueira Rodrigues 

A equoterapia, modalidade de terapia que utiliza o cavalo e seus movi-
mentos como facilitador na terapia motora, é frequentemente procurada 
para o tratamento de disfunções consequentes a distúrbios neurológicos, 
sendo os ganhos previstos relacionados principalmente à influência posi-
tiva na postura e no equilíbrio (ALBUQUERQUE, 2004; MCGIBBON et al., 
1998). Para diferentes autores, como Cittério (1998), Freeman et al. (1997) 
e Leroux (1995), o dorso do cavalo ao passo transmite um movimento tridi-
mensional que estimula simultaneamente os sistemas vestibular, somatos-
sensorial e visual do cavaleiro, provocando ajustes posturais e ativando as 
reações de equilíbrio, proteção e retificação de tronco. Apesar de a equo-
terapia ser utilizada como alternativa para a ataxia desde 1975, os autores 
da Revisão Sistemática do Ataxia Guideline Development Group (CASSIDY; 
KILBRIDE; HOLLAND, 2011) verificaram que não há estudos avaliando o 
efeito da equoterapia especificamente para pessoas com ataxia, tomando- 
-a como principal deficiência. No entanto, os autores afirmam que é de co-
nhecimento amplo que esta terapia, como complementar a um programa 
de reabilitação, pode ter um impacto positivo sobre a saúde, relacionado 
à qualidade de vida e à funcionalidade. Para Pasquinelli (1997) a indicação 
da equoterapia deve ser cautelosa, seguida de uma avaliação prévia, pois 
estaria contraindicada em ataxias graves. 

Para pacientes com dificuldade leve a moderada na coordenação mo-
tora e no equilíbrio a equoterapia pode ser uma boa indicação, porém, de 
acordo com a experiência prática da fisioterapeuta Cleunice S. Rodrigues 
(Instituto de Saúde do Paraná), algumas precauções devem ser tomadas 
durante o atendimento, começando pela escolha do cavalo, que deve ser 
dócil e não ter hipersensibilidade ao apoio dos membros inferiores (MMII) 
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do paciente (RODRIGUES, 20141). As sessões devem ser realizadas em ter-
reno regular, com o animal a passo ritmado, mantendo a cadência. O uso 
de selas adaptadas e estribos é necessário para manter o apoio dos mem-
bros superiores (MMSS) e MMII, trabalhando sempre em cadeia fechada. 
Ao realizar exercícios específicos para aquisição do equilíbrio, evitar o cír-
culo muito fechado e zigue-zagues curtos, pois estas técnicas aumentam 
a instabilidade do praticante e o risco de queda. Deve-se também evitar 
mudanças bruscas de direção, subida e descida com o cavalo.

O uso de pesos no tronco, caneleiras e theratogs (roupa especial para 
aumentar a estabilidade do tronco) podem contribuir para a melhora do 
equilíbrio e da marcha, segundo a fisioterapeuta Tânia Frazão (CERVIM, 
Rio de Janeiro) (seção “Utilização de peso adicional no tratamento de in-
divíduos com ataxia” do capítulo 6). Como qualquer outra terapia, a equo-
terapia apresenta indicações e contraindicações, sendo que a decisão de 
realizar esta prática vai depender de uma avaliação prévia e do grau de 
acometimento do indivíduo com ataxia.

A seguir, serão apresentados o conceito, um breve histórico deste 
método, a fundamentação teórica e os benefícios listados na literatura 
científica. 

A Associação Nacional de Equoterapia – ANDE (2013) – a conceitua 
como um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma aborda-
gem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscan-
do o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou 
com necessidades especiais. Locatelli e Romero (2009) identificaram sua 
relevância como tratamento fisioterápico e Antunes (2004) considera a 
equoterapia um tratamento de reeducação e reabilitação motora e men-
tal. Ela ocorre tanto nos planos psíquico, educativo e pedagógico como no 
plano físico, através da prática de técnicas de equitação e técnicas fisio-
terápicas. Dentro das técnicas fisioterápicas são utilizados princípios dos 
Métodos Neuroevolutivo (BOBATH, K.; BOBATH, B., 1964) e da Facilitação 
Neuromuscular Proprioceptiva (KABAT, 1955) para a facilitação e inibição 
neuromuscular, com o objetivo de favorecer o alinhamento postural e as 
reações de equilíbrio (CITTÉRIO, 1998). 

Alburquerque (2004, p. 35) reconhece que a equoterapia “[...] é quando 
usamos o cavalo como recurso terapêutico no tratamento de pacientes por-
tadores de disfunção neuropsicomotora”. Ainda segundo a autora, a equo-
terapia “[...] é um recurso terapêutico auxiliar”. A Associação Americana de 
Hipoterapia (AHA) define a equoterapia (ou hipoterapia) como um termo 

1  Depoimento da autora. Curitiba, 2014. Informação verbal.

que se refere à utilização dos movimentos do cavalo como uma ferramenta 
usada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e/ou fonoaudiólogos 
para tratar pacientes com disfunção neuropsicomotora (ANDE, 2013).

O termo “praticante de equoterapia” é utilizado para designar a pessoa 
com deficiência ou com necessidades especiais quando em atividade equo-
terápica. Nesta situação, o sujeito do processo participa de sua reabilitação 
na medida em que interage com o cavalo.

Para maior segurança do paciente, a equoterapia deve ser realizada em 
centros que apresentem as seguintes condições estruturais:

 ● Instalações físicas e equipamentos adequados;

 ● Equipe mínima de profissionais habilitados como: psicólogo, fisiote-
rapeuta e profissional de equitação;

 ● Médico responsável pela avaliação inicial;

 ● Cavalos selecionados e treinados para Equoterapia;

 ● Pessoal para serviços auxiliares como guias e tratadores (ANDE, 
2013).  

A equoterapia realizada em pacientes portadores de disfunção neurop-
sicomotora deve ser inicialmente avaliada e planejada por fisioterapeutas 
com conhecimento da biomecânica tanto do praticante (paciente) como do 
cavalo (RODRIGUES, 2003). Para o desenvolvimento da equoterapia faz-se 
necessária a utilização de cavalos treinados especificamente para terapia, 
e com características predefinidas. A infraestrutura da equoterapia inclui 
ainda um terreno plano, sem irregularidades e de mesma superfície. Deve 
existir também uma área coberta, com rampa de acesso ao cadeirante 
para montaria. A terapia é realizada por profissionais especializados, na 
maioria das vezes um fisioterapeuta atuando como lateral e um condutor, 
que vai no solo e conduz o cavalo. Devido às exigências de profissionais no 
local e do cavalo para a realização da equoterapia, apresenta-se um alto 
custo para sua prática. O tempo estipulado pelo Comitê Internacional de 
Equitação Terapêutica é de 30 minutos de atendimento, quando o paciente 
realiza em torno de 1.800 a 2.200 ajustes tônicos, pois mais do que isso 
pode levar à fadiga muscular (RODRIGUES, 2003).

Na cavalgada, o ser humano utiliza as suas pernas alternadamente, 
o peso do corpo se desloca para frente pelo deslocamento do centro de 
gravidade, sustentando o equilíbrio. O tronco gira em torno de seu eixo 
vertical, a cintura escapular e a cintura pélvica se contrapõem, dissocian-
do-se. Durante o ciclo da marcha, ocorre o deslocamento de peso de um 
lado para o outro. Quando se está com um pé à frente e o outro atrás, a 
cintura pélvica faz uma torção no plano horizontal para o lado do membro 
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que está recuado (MEDEIROS; DIAS, 2002). Os autores apontam as seguin-
tes semelhanças entre a marcha humana e a andadura do cavalo ao passo: 
sequência de perdas e retomadas de equilíbrio, movimento tridimensional, 
dissociação de cinturas pélvica e escapular. 

Os benefícios da equoterapia têm sido listados em artigos científicos 
para indivíduos com ataxia; o primeiro estudo de que se tem conhecimento 
é o de Saywell (1975), que relata a montaria como tratamento terapêutico 
para a ataxia. Saywell (1975) observou que a equoterapia pode ajudar na 
reabilitação de pacientes portadores de ataxia devido aos aspectos de psi-
coterapia que esse tipo de alternativa proporciona; um exemplo é a alegria, 
pelo contato emocional com o “animal companheiro”. Galvão et al. (2009) 
relatam em seu estudo de caso a influência da equoterapia no equilíbrio de 
um indivíduo portador de ataxia. A avaliação foi realizada através da Escala 
de Equilíbrio de Berg (BERG et al., 1989). O tratamento teve duração de cin-
co semanas totalizando dez sessões de trinta minutos. Foi observado que 
a equoterapia proporcionou melhora de equilíbrio, postura e coordenação. 
Gilliland e Knight (2012) observaram, através de vídeos, uma melhora no 
comprimento do passo durante cinco meses de atendimento de equotera-
pia em indivíduos com ataxia de Friedreich. 

Na revisão de Artigas et al. (2012), considerando 13 estudos em pacien-
tes com ataxia espinocerebelar realizados no período de 2001 a 2011, os 
autores observaram a importância da equoterapia no tratamento em fun-
ção das melhoras em relação aos sintomas decorrentes desta patologia.

Princi (2006) relata que o tratamento realizado através da equotera-
pia é ideal para pessoas que apresentam um padrão motor anormal, es-
pasticidade e hiper-reflexia. Para o autor este tratamento propicia vários 
benefícios por adequar o tônus muscular na correção postural, melhorar 
a integração das percepções proprioceptivas e táteis, facilitar as relações 
espaciais e temporais nas ações e estimular o automatismo de controle 
postural e de movimento. Para Sterba (2007) a prática da equoterapia, 
realizada de forma prazerosa, pode intermediar o desenvolvimento motor 
e contribuir com ele, melhorando a coordenação motora, o alinhamento 
postural, o raciocínio lógico, a autoestima, a atenção, a concentração e o 
desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa.  

O benefício da equoterapia também é reconhecido em outras patolo-
gias como a Paralisia Cerebral (PC), em que uma das formas é a atáxica 
(NITRINI; BACHESCHI, 2005). Segundo Kwon et al. (2011), a equoterapia ofe-
rece como benefício para crianças com PC a melhoria no equilíbrio, na coor-
denação, na espasticidade, no controle postural, na função motora grossa 
e na marcha. Além disso, esse tratamento tem como enfoque principal a 

estabilidade do tronco, para melhora da postura e da mobilidade pélvica, 
visando uma melhora na marcha e no equilíbrio. Ainda, segundo esses au-
tores, para que se obtenham melhores resultados na marcha, o tratamento 
deve ser prestado por profissionais de saúde licenciados em conjunto com 
a fisioterapia padrão.

Pacientes em tratamento com qualquer técnica terapêutica devem ser 
submetidos à avaliação periódica dos resultados. Algumas escalas podem 
ser utilizadas para avaliar os efeitos da equoterapia na postura e no equilí-
brio do praticante. O estudo de Zonta et al. (2012) comparou os resultados 
obtidos em três diferentes escalas aplicadas para pacientes submetidos à 
equoterapia. O objetivo daquele estudo foi verificar a aplicabilidade clíni-
ca de cada escala, sua praticidade, tipo de informação gerada e forma de 
análise de resultados. Como conclusão os autores observaram que as es-
calas Postural Gainesville Riding through Equine Assisted Therapy (GREAT), 
Escala Pediátrica de Equilíbrio (Pedriatic Balance Scale – PBS) e Medida da 
Função Motora Grossa (Gross Motor Function Measure – GMFM), mostra-
ram-se úteis e complementares na avaliação de resultados em Equoterapia 
e podem auxiliar em futuros estudos com informações importantes sobre 
a eficácia desta prática.

Nascimento et al. (2010) reconhecem que a equoterapia promove mu-
danças neurofisiológicas nas regiões articulares, musculares, periarticula-
res e tendinosas de pacientes com PC, que são responsáveis pela manu-
tenção da posição sentada. Nesse sentido, estimula-se a região do cere-
belo, o que pode resultar no estímulo da capacidade de incorporar gestos 
motores, pelo fato de que a intervenção fisioterápica nessa modalidade 
de tratamento tem a condição de promover uma recepção de informações 
de múltiplas formas (visual, somatossensorial e vestibular), que são rele-
vantes para o aprendizado dos gestos motores simples, permitindo que 
realizem com melhor proficiência, por exemplo, a tarefa motora de rolar.

A técnica aumenta também a capacidade de independência e decisão, 
a estimulação sensório-motora e o esquema corporal. Os estímulos em-
píricos provocados pela equoterapia são captados pelos órgãos sensório- 
-motores de maneira gradativa (LEITE; PRADO, 2004). Sendo assim, as vá-
rias técnicas de estimulação ao paciente com paralisia cerebral oportuni-
zam a criação de estratégias para uma proposta pedagógica que considere 
o sujeito na sua complexidade de evolução e melhora neuropsicomotora 
(MARCONSONI et al., 2012). Na pesquisa pode-se ainda observar ganhos 
de força e flexibilidade muscular, sendo que Marconsoni et al. (2012) ob-
servaram que a associação da fisioterapia convencional e da equoterapia, 
atuando de maneira conjunta, melhora o equilíbrio de tronco.
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O uso do cavalo com finalidade terapêutica ocorre, na história humana, 
desde a Antiguidade, sendo reconhecido por filósofos gregos como uma 
forma de regenerar a saúde e prevenir inúmeras doenças. A utilização da 
equoterapia teve início em 1952 quando Liz Hartel, acometida aos 16 de 
anos de poliomielite, não se deslocava e praticava equitação. Em 1956 re-
cebeu medalha de bronze em Melbourne. Após oito anos de prática deste 
esporte, Liz Hartel recebeu medalha de prata na prova de adestramento 
nas olimpíadas de Helsinki. Os primeiros países a implantar esta terapia 
com tratamento foram os escandinavos e os anglo-saxônicos. No período 
de 1950-1960 foi fundada nesses países a Federation of Riding for Disabled 
International (FRDI) com os objetivos de formação profissional e fiscaliza-
ção dos centros e organização de congressos (ANDE, 2013).

A Associação Nacional de Equoterapia foi fundada no Brasil em 1989 e 
em 1990 foi ministrado o primeiro curso de equoterapia pela Dra. Daniélle 
Cittério. Em 1997 a equoterapia foi reconhecida pelo Conselho Federal 
de Medicina. Em 2006 foi aprovada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e 
em 2008 reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (ANDE, 2013). O reconhecimento pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) adveio da percepção de que a utilização terapêutica do cavalo opor-
tuniza a melhora da função neuromotora e o processamento sensorial, 
além de colaborar no processo de socialização da pessoa com deficiência. 
A Central Jurídica (2013, não paginado) declarou: “É evidente que o método 
possui base científica e torná-lo disponível como instrumento terapêutico 
pelo SUS é um importante avanço na busca da reabilitação e da integração 
da pessoa portadora de deficiência”.
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O métOdO pilates cOmO recursO 
terapêuticO nO tratamentO da ataxia

Viviane Castilho Moraes Crespo 
Jarbas Melo Filho

A literatura tem mostrado os inúmeros benefícios que a Fisioterapia 
proporciona aos indivíduos com ataxia, especialmente no tratamento das 
dificuldades de equilíbrio e da função motora global (MARTINS et al., 2013). 
Contudo, também se tem buscado recursos terapêuticos não convencio-
nais para o tratamento dessa doença, que sejam efetivos e também inte-
ressantes aos portadores de ataxia, podendo contribuir para a aderência e 
eficácia do tratamento.

O método pilates
O pilates caracteriza-se por ser um método de exercício físico progra-

mado para condicionar e relacionar o corpo e a mente. O método é muito 
dinâmico, visa trabalhar força e flexibilidade, além de melhorar os déficits do 
equilíbrio, como ocorre na ataxia. Preocupa-se constantemente em manter 
as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral e solicitar o “centro de força” 
em todos os exercícios. O autor do método, Joseph Hubertus Pilates (1880-
1967), denominou “centro de força” como sendo o conjunto de forças com-
postas pelos músculos transverso abdominal (músculo profundo da região 
abdominal) e multífidos (músculos profundos que se localizam em toda a 
coluna vertebral), com a participação dos músculos do assoalho pélvico e do 
diafragma (músculo da respiração). Todos eles são responsáveis pela estabi-
lização estática e dinâmica do corpo. Assim, durante os exercícios, a respira-
ção é associada à contração dessas musculaturas, o que poderá proporcio-
nar benefícios na força, flexibilidade, coordenação, conscientização corpo-
ral, respiração e postura, podendo levar também ao relaxamento corporal.

Este método pode ser praticado por qualquer indivíduo, seja sadio ou que 
apresente alguma doença ou lesão, pois além de ser utilizado para o condicio-
namento físico, pode ser aplicado também como recurso terapêutico, demons-
trando ser uma importante ferramenta para os fisioterapeutas na reabilitação.

Joseph H. Pilates nasceu na Alemanha e teve uma infância marcada pela 
fragilidade de seu estado de saúde, pois apresentou asma, raquitismo e 
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febre reumática. Na Primeira Guerra Mundial, Joseph aplicou seu método na 
reabilitação de pessoas feridas. Começou a usar as molas contidas nas pró-
prias camas dos feridos para gerar resistência aos exercícios que propunha. 
Em 1926, foi para os Estados Unidos e, com sua esposa, fundou um estúdio 
de pilates, cujos primeiros praticantes foram dançarinos e atletas. Seu estú-
dio ficava em frente à maior escola de dança dos Estados Unidos e Pilates 
ficou famoso após reabilitar dançarinos famosos. Somente após sua morte, 
aos 87 anos, é que foram publicadas notas sobre os exercícios. 

A partir daí a técnica foi objeto de muitos estudos, que confirmaram 
seus benefícios e encontraram novas aplicações. O pilates começou a ser 
difundido no Brasil somente durante a década de 1990. Neste mesmo pe-
ríodo, o método ganhou reconhecimento na área da reabilitação em orto-
pedia geral, distúrbios neurológicos e dor crônica.

Para a adequada aplicabilidade do método, são exigidos do aluno/pacien-
te durante toda a aula/sessão seis princípios básicos: concentração, controle, o 
centro, movimentos fluidos, precisão e respiração (LATEY, 2001). As vantagens 
do método para os praticantes são inúmeras e dentre elas podemos destacar 
a melhora do condicionamento físico, flexibilidade, alinhamento postural, es-
timulação da circulação, melhora do sistema imunitário e do sistema linfático, 
melhora da propriocepção, da coordenação motora e do equilíbrio.

Uma revisão sistemática das publicações envolvendo o método Pilates 
em indivíduos saudáveis revela uma forte evidência de melhora da flexibi-
lidade e do equilíbrio dinâmico e, ainda, uma evidência moderada de au-
mento da resistência muscular (CRUZ-FERREIRA et al., 2011). 

Um estudo randomizado recente (OLIVEIRA, L.; OLIVEIRA, R.; PIRES- 
-OLIVEIRA, 2015) reforça que o pilates nos aparelhos melhora a força dos mem-
bros inferiores, melhora o equilíbrio tanto estático quanto dinâmico, a mobili-
dade funcional e a qualidade de vida de idosos em 12 semanas de tratamento, 
com uma frequência de 2 vezes por semana, sendo uma ferramenta eficiente 
no treino progressivo em todas as variáveis analisadas. Além disso, segundo Irez 
e colaboradores (2011), incorporar o método Pilates na rotina de mulheres ido-
sas pode ajudar a reduzir o número de quedas pelos mesmos motivos já citados 
anteriormente e por melhorar o tempo de reação frente à queda. 

Até o momento, os estudos têm comprovado os ganhos obtidos com o mé-
todo Pilates na melhora do equilíbrio e da mobilidade em indivíduos com es-
clerose múltipla e Parkinson, doenças que comprometem as atividades de vida 
diária de maneira similar ao que ocorre na ataxia (FREEMAN et al., 2012; KING; 
HORAK, 2009). Ainda são necessários estudos especificamente com indivíduos 
com ataxia para que se possa comprovar os ganhos na força, na flexibilidade e 
no equilíbrio através do método Pilates (CASSIDY; KILBRIDE; HOLLAND, 2011, p. 

37), mas autores como Oliveira et al. (2015) já recomendam protocolos de exer-
cícios e educação, tanto em equilíbrio estático quanto dinâmico, para a redução 
do risco de quedas em indivíduos com ataxia espinocerebelar. 

Há muitas variações de exercícios com o método Pilates e estes podem 
ser realizados com ou sem auxílio de aparelhos. O pilates no solo (também 
denominado The Mat, representado nas Figuras 1, 2 e 3) utiliza recursos 
para auxiliar ou dificultar a execução, como: bola suíça, faixa elástica, cír-
culo flexível, rolo, entre outros. O pilates nos aparelhos (cadeira, trapézio/
cadillac, reformer, barrel, representados nas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8) é mais 
indicado para indivíduos com ataxia, pois se utiliza de molas que regulam 
tanto a ida quanto a volta do movimento, oferecendo maior segurança. 

O método obedece a uma sequência de módulos que se dividem em 
Básico, Intermediário e Avançado, tanto no solo quanto nos aparelhos. Nos 
aparelhos, a progressão é realizada pela dificuldade dos exercícios, com alte-
rações nos ângulos para os movimentos e de posicionamento das molas, na 
carga das molas e na frequência dos movimentos. O movimento deve ser feito 
de maneira suave, com o máximo de atenção, e não deve ser executado de for-
ma automática, impensada. Para isso, um mesmo movimento não é repetido 
mais do que 10 vezes, o que é suficiente para o resultado esperado. Quanto 
à frequência desta modalidade, tanto para fitness quanto para reabilitação, 
o ideal é praticar pilates três vezes por semana, em aulas de uma hora cada. 

Esse método vem tomando espaço por utilizar-se de exercícios com 
poucas cargas e com números de repetições diminuídos e por apresentar 
apenas contraindicações relativas que não interferem na aplicabilidade do 
método, somente exigindo um cuidado do profissional habilitado. 

Visto isso, é extremamente importante que o indivíduo com ataxia, 
que tenha interesse em praticar o pilates, procure atendimento indi-
vidualizado e profissional especializado em reabilitação, pois este terá 
condições de escolher a vertente do método a ser utilizada e adaptar os 
exercícios, se necessário. 

Há duas vertentes do pilates, a do Fitness, mais utilizado em academias 
com objetivo estético e de alto desempenho, e a da Reabilitação, que abran-
ge melhor a proposta de cuidado e restabelecimento da função já prejudica-
da por alguma enfermidade. Portanto, o profissional deve desenvolver uma 
atividade que possa atender às necessidades específicas de cada praticante. 
Os exercícios necessitam ser adaptados conforme as condições físicas de 
cada um, isto é, existem exercícios que devem ser evitados e outros que se 
encaixam exatamente nas necessidades físicas do praticante. Além disso, o 
pilates pode ser um instrumento para minimizar a progressão dos sintomas 
causados pela ataxia, atuando significativamente no equilíbrio estático e 
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dinâmico desses pacientes, além de promover a propriocepção, que tam-
bém se mostra prejudicada nesses indivíduos.

O método Pilates, portanto, apresenta inúmeros benefícios que podem 
ser utilizados como ferramenta para proporcionar melhor qualidade de 
vida e melhor desempenho nas atividades de vida diária de indivíduos aco-
metidos por ataxia espinocerebelar, interferindo positivamente no curso 
da progressão desta doença degenerativa.

Figura 1 – Joseph pilates realizando o exercício “teaser” no solo

Fonte: random acts of pilates (2012).

Figura 2 – exercício do Método pilates no solo

Fonte: Basi pilates (2014).

(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

Figura 3 – exercício do Método pilates no solo ( “roll up” ou “rolando para ciMa”)

Fonte: Basi pilates (2014).

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 4 – aparelhos no Método pilates: a) cadeira; B) cadillac/trapézio; 
c) reForMer e d) Barrel

Fonte: laís campos de oliveira, raphael gonçalves de oliveira e deise aparecida de 
almeida pires-oliveira (2015).

Figura 5 – exercício do Método pilates no aparelho “cadeira”

    

Fonte: Basi pilates (2014).

(a) (b)

(c)
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Figura 7 – exercício do Método pilates no aparelho “reForMer”

(a)

(b)
Fonte: Basi pilates (2014).

Figura 6 – exercício do Método pilates no aparelho “cadillac”

Fonte: Basi pilates (2014).

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 8 – exercício do Método pilates no aparelho “Barrel”

Fonte: Basi pilates (2014).
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Dança nas ataxias

Joseana Wendling Withers

Estudiosos do movimento humano aplicado à dança (FUX, 1983; 
LABAN, 1994) difundiram sua aplicabilidade como modalidade terapêutica, 
ao perceberem que os benefícios oferecidos poderiam ser aproveitados 
por indivíduos com diferentes disfunções ou incapacidades. Em relação 
aos que apresentam comprometimentos decorrentes de ataxia, não exis-
tem estudos específicos que relacionem o efeito da dança nessa popula-
ção. Porém, por meio de experiências com a prática de um procedimento 
de dança Hip Hop com crianças e adolescentes acometidos por desordens 
neurológicas − realizadas no projeto “Dança e Movimento”, vinculado ao 
Programa de Extensão “Semeando Inclusão Social” da UFPR (grupo de dan-
ça Guerreiros do Hip Hop) e, posteriormente, no Instituto Guerreiros de 
Arte-Reabilitação (Companhia de Dança Guerreiros) –, tem sido possível 
observar evidências de efeitos positivos em três indivíduos com quadros 
de ataxia. Destes, duas crianças com paralisia cerebral e uma jovem com 
Síndrome de Krishaber. Nesses indivíduos percebeu-se grande capacidade 
de armazenarem informações referentes às tarefas a serem executadas 
em grupo e às sequências coreográficas, bem como de estabelecerem li-
nhas de raciocínio de modo a se adequarem a essas sequências, selecio-
nando, por exemplo, determinados movimentos para executá-los de acor-
do com o ritmo e tempo propostos. Essa memorização associada à seleção 
dos movimentos solicitados permite-lhes atuar em harmonia com o grupo. 
Porém, percebe-se que a diminuída capacidade de coordenação motora 
e do controle dos movimentos que os caracteriza (ARRUDA; TEIVE, 1997; 
HAMMANS; MCMONAGLE, 2004) dificulta a expressão corporal do movi-
mento compreendido.

Ao iniciarem a participação nesse processo, é evidente a insegurança 
desses indivíduos quanto à execução dos movimentos. Percebe-se, porém, 
sua persistência em conseguir realizá-los, pois, uma vez que assimilam 
a sequência com certa facilidade, esforçam-se por demonstrar o que foi 
aprendido. No decorrer das aulas, em contato com os estímulos rítmicos e 
melódicos trabalhados, suas dificuldades motoras vão-se ajustando a es-
ses estímulos, ou seja, ocorre a melhora da capacidade de adaptação ao 
executarem os movimentos propostos. Essa adaptação, por sua vez, con-
tribui para a melhora do equilíbrio, da coordenação motora e da marcha 
durante os deslocamentos solicitados na execução das coreografias e nas 
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demais atividades realizadas nas aulas. Em todas essas situações, a comu-
nicação desses indivíduos com os condutores das ações e com os outros 
participantes ocorre com tranquilidade. Percebe-se que a dificuldade de 
expressão oral geralmente não interfere no processo de aprendizagem, 
tampouco na interação com o grupo e, uma vez que a sua forma singu-
lar de expressão corporal é sempre o fator mais explorado e valorizado, a 
atuação desses indivíduos nesse processo torna-se efetiva. 

Para tanto, a prática da dança na modalidade Hip Hop ocorre por meio 
de uma metodologia que abrange diferentes etapas de execução durante 
as aulas, as quais permitem o desenvolvimento das habilidades corporais 
dos indivíduos com ataxia: 

 ● Inicialmente, são realizados movimentos de aquecimento e alonga-
mento muscular em grupo, adaptados aos movimentos típicos da 
modalidade, por meio dos quais é possível treinar a coordenação 
dos movimentos, o equilíbrio e a simetria corporais e o alongamen-
to muscular. Nesse momento podem ser utilizadas barras ou outro 
apoio para a execução.

 ● Na continuidade, são apresentadas e ensinadas as sequências coreo-
gráficas. Nessa etapa considera-se a capacidade dos indivíduos de per-
ceberem os movimentos, de se adaptarem às execuções e ao treino 
das habilidades corporais necessárias. Esse processo contribui para a 
conscientização corporal, fator indispensável à prática da dança. 

 ● Durante o treino das habilidades corporais, é possível aos indivíduos 
com ataxia explorarem sua percepção musical, com base no ritmo 
e na melodia característicos da modalidade, com uma liberdade de 
movimentos que lhes permita expressar o seu repertório pessoal e 
incorporar outras formas.

 ● Decorre do processo anterior o trabalho com a improvisação, em que se 
valoriza a capacidade desses indivíduos de incorporarem ao repertório 
pessoal ou aprendido formas inéditas na composição de movimentos. 
Tanto a repetição coreográfica quanto o improviso permitem o treino da 
resistência física por exigirem um trabalho cardiovascular intenso.

 ● Ao final da aula ocorre a diminuição da atividade aeróbica, por meio 
do relaxamento e do alongamento muscular, procedimentos que co-
laboram também com a conscientização corporal e com a reflexão 
acerca das execuções. 

As apresentações ao público realizadas confirmam a superação dos 
desafios às capacidades físicas e ao desenvolvimento das habilidades ar-
tísticas desses indivíduos, que se apresentam como dançarinos talentosos 
e comprometidos. O grupo caracteriza-se pela heterogeneidade, uma vez 

que crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias e com patologias 
neurológicas diversas o compõem. Em relação ao grupo, o desempenho 
dos dançarinos com ataxia é considerado harmonioso quanto às execuções 
dos movimentos e importante devido ao alto nível de atenção desses indi-
víduos, os quais comumente alertam os demais integrantes para os posicio-
namentos em palco e execuções corretas. Eles participam efetivamente das 
apresentações artísticas em eventos promovidos pela Companhia de Dança 
Guerreiros e por demais instituições artísticas e da área da saúde, oportuni-
dades em que seus talentos são reconhecidos pelo público.

A prática da dança Hip Hop por indivíduos com ataxia tem mostrado 
que ocorre a melhora na qualidade de vida desses participantes, pois, além 
de obterem oportunidades de expandir suas habilidades corporais, vivem 
experiências em que a socialização e os sentimentos de superação e de 
valorização da autoestima são alcançados. 
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CAPÍTULO 12 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
EM FISIOTERAPIA

Sibele Yoko Mattozo Takeda

O objetivo deste capítulo é orientar pacientes, familiares e profissionais 
da saúde sobre a importância e a finalidade da avaliação físico-funcional de 
indivíduos com ataxia, bem como ilustrar alguns instrumentos utilizados 
para verificar o equilíbrio, a coordenação motora e a funcionalidade, que 
podem estar comprometidos nesses pacientes. 

A avaliação físico-funcional, realizada por um profissional, é o ponto de 
partida para a caracterização dos déficits e potencialidades do paciente e 
fundamental para o estabelecimento de um programa de tratamento indi-
vidualizado, adequado às necessidades e expectativas de cada paciente. 
Além disso, a avaliação envolve diferentes instrumentos que visam propor-
cionar um acompanhamento periódico, fundamental para a reestrutura-
ção do programa de reabilitação. 

A avaliação fisioterapêutica na ataxia consiste nos seguintes itens: en-
trevista ou anamnese com o paciente e/ou familiares, na observação dos 
padrões estáticos e dinâmicos de movimentação e avaliação específica, 
que é realizada por meio da palpação e utilização de testes de força, am-
plitude de movimento, comprimento muscular e presença de restrições à 
movimentação voluntária, além de escalas específicas de investigação. 

A entrevista/anamnese busca identificar fatores relacionados ao histó-
rico do paciente e da doença que possam interferir no quadro físico-funcio-
nal. A observação fornece informações sobre a movimentação voluntária e 
as características posturais e segmentares do paciente, bem como permite 
identificar as principais estruturas acometidas e sítios dolorosos. O exa-
me físico possibilita avaliar condições associadas que podem coexistir com 
a ataxia, como alterações da pressão arterial, afecções que acometem o 
sistema vestibular, musculoesquelético, neurofuncional, cardiovascular e 
pulmonar que podem influenciar a função e o desempenho nas ativida-
des de vida diária. Os testes e escalas específicas visam mensurar direta-
mente os elementos relacionados ao equilíbrio e à coordenação motora 
(como por exemplo, a escala de equilíbrio de Berg, alcance funcional, tes-
tes de coordenação motora e escala de classificação da ataxia (SARA)) ou, 
indiretamente, por meio de escalas funcionais (Medida de Independência 
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Funcional – MIF, entre outras), avaliar as atividades de vida diária e a quali-
dade de vida (SF-36).

O equilíbrio ou controle postural é um processo comandado pelo siste-
ma nervoso central, que é responsável por gerar padrões de movimentos 
que regulam a relação entre o centro de gravidade e a base de sustentação. 
Ele pode ser estático, quando ocorre a manutenção entre o centro de gra-
vidade e a base de suporte, e dinâmico, quando em situações de desloca-
mento, como na marcha (PAIXÃO JÚNIOR; HECKMANN, 2002). O equilíbrio é 
proveniente da interação entre os sistemas visual, vestibular e musculoes-
quelético (HORAK, 2006). 

Fatores relacionados ao sujeito, como acuidade visual, transtor-
nos cerebelares, cognitivos, comportamentais e que impeçam ou li-
mitem as respostas do organismo frente às mudanças do centro de 
gravidade são denominados de fatores intrínsecos relacionados ao 
equilíbrio. Já os fatores ambientais, tais como iluminação, superfície 
de deambulação e presença de obstáculos são considerados fatores 
extrínsecos correlatos ao equilíbrio. A soma desses fatores pode pre-
dispor o paciente a quedas e suas consequências. Sendo assim, a sua 
identificação é importante para a compreensão e adoção de medidas 
que visem minimizar ou evitar transtornos provenientes da falta de 
equilíbrio (ARAÚJO, 2008). A utilização de escalas padronizadas facili-
ta e quantifica os dados da avaliação. 

O equilíbrio pode ser avaliado através, por exemplo, da Escala de 
Equilíbrio de Berg, amplamente utilizada tanto em pesquisa como 
na prática clínica. Ela está disponível para adultos e também adap-
tada para crianças com dificuldade leve ou moderada. Quantificar o 
equilíbrio facilita a comparação com futuras avaliações e direciona o 
planejamento terapêutico. Tradicionalmente a avaliação do equilíbrio 
inclui o tempo que o paciente pode permanecer numa determinada 
postura como, por exemplo, sentado sem apoio, em pé sem apoio, ou 
em pé numa perna só. Inclui também a estabilidade nas mudanças de 
postura ou transferências. 

Outra forma de avaliação do equilíbrio estático é o teste de alcan-
ce funcional, em que é mensurada a distância do deslocamento do 
tronco em relação a um ponto fixo. Esta habilidade é importante para 
as transferências e o início da marcha (DUNCAN et al., 1990). Já o equi-
líbrio dinâmico pode ser verificado por meio da escala funcional da 
marcha (YELNIK et al., 2008), que avalia o grau de dependência para a 

deambulação. Estas formas de avaliação simplif icam e sistematizam 
a averiguação de itens como estes e requerem o mínimo uso de equi-
pamento ou local especializado.

Sendo assim, a capacidade para equilibrar-se é parte integral das 
habilidades motoras grosseiras; o equilíbrio pobre e a postura inade-
quada levam à dificuldade para executar tarefas funcionais envolvi-
das nas atividades da vida diária, fatores que justif icam a importância 
da sua avaliação (KEMBHAVI; DARRAH; LOOMIS, 2002).

Em relação à coordenação motora, pode-se dizer que ela é uma 
estrutura psicomotora básica, fruto do desenvolvimento psicomotor 
(BESSA; PEREIRA, 2002). Ela é gerenciada pelos centros nervosos su-
periores, inferiores e pelo sistema musculoesquelético. É responsá-
vel pelos movimentos sequenciais e harmônicos, necessários para a 
execução das mais diversas atividades. Ela é avaliada através da exe-
cução de atividades que exijam habilidades motoras finas, como os 
movimentos de preensão e pinça de membros superiores. Sua avalia-
ção é feita essencialmente por meio da observação, existindo poucos 
métodos descritos para a sua mensuração. 

Outro aspecto importante da avaliação é a funcionalidade, que 
pode ser avaliada mediante, por exemplo, a escala MIF (Medida de 
Independência Funcional), que quantifica se uma pessoa possui ou 
não capacidade de realizar independentemente atividades impres-
cindíveis em seis dimensões, como o autocuidado, o controle de es-
fíncteres, a mobilidade, a locomoção, a comunicação e a cognição 
social (PARAYBA; SIMÕES, 2006). Ela foi desenvolvida como um siste-
ma de coleta de dados na reabilitação, hoje padronizada nos Estados 
Unidos. A versão em português da escala MIF, originalmente em in-
glês, foi feita em Portugal e passou a ser utilizada no Brasil após uma 
equivalência cultural.

A literatura sinaliza vários instrumentos de avaliação de equilíbrio, 
coordenação motora, comprometimento motor e sensitivo e funcio-
nalidade (Quadro 1), pois devido às limitações de aplicação ainda é 
inexistente um recurso único capaz de avaliar todos os aspectos da 
ataxia. Cada um dos recursos abaixo possui vantagens e desvantagens, 
cabendo ao profissional selecionar o conjunto de testes mais adequa-
do ao paciente.

Já outras escalas propõem formas de verificação dos segmentos e fun-
ções comprometidas pela ataxia (Quadro 2).
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QUADRO 1 – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO, DINÂMICO 
E DA MARCHA

Instrumento de avaliação Objetivo do instrumento

Teste da perturbacão externa – Teste 
empurre e solte
(JACOBS et al., 2006; VALKOVIC et al., 2008)

Avalia o equilíbrio estático

Teste da perturbacão externa – Teste de 
puxar 
(HUNT; SETHI, 2006; MUNHOZ et al., 2004; 
HORAK et al., 2005)

Avalia o equilíbrio estático em diferen-
tes condições sensitivas

Teste clínico de integração sensorial 
(SMANIA et al., 2008; CHAUDRY et al., 2004)

Avalia o equilíbrio dinâmico em diferen-
tes condições sensitivas

Teste de integração sensorial por meio da 
Posturografia dinâmica computadorizada 
(MIRKA; BLACK, 1990; JACKSON et al., 1995; 
CHAM et al., 2006)

Avalia o equilíbrio estático e dinâmico

Posturografia dinâmica e estática 
(MOHAN et al., 2008; FEDERICA et al., 2008; 
BUATOIS et al., 2006)

Avalia o equilíbrio estático

Teste da postura em uma única perna 
(SOYUER et al., 2006; MANN et al., 1996) Avalia o equilíbrio estático

Teste de alcance funcional
 (MARTIN et al., 2006; JACOBS et al., 2006)

Avalia o equilíbrio funcional estático e 
dinâmico 

Escala de equilíbrio de Berg (YELNIK; 
BONAN, 2008; RYERSON et al., 2008; ENBERG 
et al., 2008)

Avalia o equilíbrio funcional estático e 
dinâmico

Teste de sentar-se e levanter-se 5 vezes 
(BUATOIS et al., 2008)

Avalia o equilíbrio funcional dinâmico e 
a marcha

Teste time up and go (teste de mobilidade)
(ZAMPIERI; DI FABIO, 2008; VEREECK et al., 
2008) 

Avalia a marcha e a funcionalidade do 
equilíbrio dinâmico

Índice dinâmico da marcha
 (HERMAN et al., 2008; CHANG et al., 2008) Avalia o equilíbrio dinâmico e a marcha

Teste tandem walking – andar em linha 
reta
(RAVDIN et al., 2008)

Avalia o equilíbrio dinâmico

FONTE: Adaptação do quadro de Armutlu (2010).

QUADRO 2 – ESCALAS PARA A CLASSIFICAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO COMPROMETI-
MENTO NAS ATAXIAS 

Instrumento de avaliação Objetivo do instrumento

Escala internacional de classificação 
da ataxia
(D’ABREU et al., 2007)

Avalia a ataxia de tronco, extremidades e 
marcha, o nistagmo e a fala.

Escala para avaliação e classificação 
da ataxia  (Assessment and Rating of 
Ataxia – SARA)
 (YABE et al. 2008)

Avalia a ataxia de tronco e extremidades, a 
marcha e a fala.

Escala de componentes funcionais 
da ataxia (ASSADI et al., 2008)

Avalia a velocidade da marcha, a ataxia de 
extremidades superiores e a acuidade visual.

Escala abreviada de classificação da 
ataxia (SCHMAHMANN, 2009)

Avalia a ataxia de tronco, extremidades e 
marcha, o nistagmo e a fala.

Escala de impacto da ataxia de Frie-
dreich (CANO, 2009)

Avalia a fala, a função de membros superio-
res e inferiores, os movimentos do corpo, as 
tarefas complexas, o isolamento, o humor e a 
autopercepção.

FONTE: Adaptação do quadro de Armutlu (2010).

É importante salientar que os instrumentos e escalas citados neste ca-
pítulo não são os únicos recursos utilizados para avaliação de indivíduos 
com ataxia. Outras formas de avaliação encontram-se em desenvolvimen-
to e em processo de validação (para adequar questionários e testes para a 
cultura e linguagem da população brasileira). 

Sendo assim, é possível concluir que a avaliação consiste num conjunto 
complexo de medidas objetivas e subjetivas que visam traçar o perfil físico- 
-funcional de indivíduos acometidos por ataxia, essencial para o estabele-
cimento de metas terapêuticas, bem como o adequado acompanhamento 
do paciente.  
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CAPÍTULO 13 ESPORTE NAS ATAXIAS
Luzanira Correia Feitosa 

O papel do esporte na vida das pessoas com deficiência é de suma im-
portância. Indivíduos com ataxia podem se beneficiar da participação em 
atividades esportivas adaptadas. Estas atividades contribuem para a me-
lhor qualidade de vida por proporcionarem aumento da autoestima e do 
bem-estar, bom convívio social, melhora da condição motora e da saúde 
em geral. Segundo Armutlu (2010), o tratamento para indivíduos com ata-
xia deve contar com o suporte de um programa de exercícios apropriados 
em casa e também de atividades esportivas.

Neste capítulo serão abordados o papel do esporte para pessoas com 
deficiência e um histórico do esporte adaptado, juntamente com as moda-
lidades disponíveis e instituições que as administram no Brasil. 

Os benefícios físicos e motores – como a melhora da condição cardio-
vascular, de força, agilidade, coordenação motora e equilíbrio de seus pra-
ticantes – são conhecidos. O exercício físico bem direcionado e praticado 
regularmente gera, em qualquer tipo de público, benefícios morfofisioló-
gicos como, por exemplo, na composição corporal e na condição aeróbica 
e anaeróbica; e benefícios psicobiológicos, como ao sono (BOSCOLO et al., 
2004), à memória (ANTUNES et al., 2004), aos transtornos do humor – an-
siedade e depressão (GODOY, 2002; STELLA et al., 2004) e ao sistema imu-
nológico (ROSA; VAISBERG, 2002). 

Para os organizadores do site PAUÊ – Superando Desafios1 o esporte 
tem um papel muito importante na vida dos deficientes. Além dos benefí-
cios físicos, o esporte é um forte veículo de inclusão social, proporcionan-
do oportunidades de sociabilização entre pessoas com ou sem deficiência, 
oportunizando situações que vão estimular o indivíduo a se tornar cada 
vez mais independente na realização de suas atividades de vida diária e 
fazendo com que a sociedade conheça melhor suas potencialidades. Já no 
aspecto psicológico, o esporte melhora a autoestima e a autoconfiança das 
pessoas com deficiência, tornando-as otimistas e proporcionando maior 
segurança no alcance de seus objetivos (PAUÊ, 2008).

Independente do grau de comprometimento motor, o esporte pode 
ser um forte aliado na melhora da qualidade de vida quando se fala em 

1 Disponível em: <www.paue.com.br>.
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ataxia. A prática da atividade esportiva adaptada abre um leque de novas 
possibilidades dentro das capacidades do indivíduo, promovendo uma vida 
saudável e explorando ao máximo seu potencial, não importando o tipo de 
deficiência. A modalidade a ser desenvolvida vai depender tanto do inte-
resse do indivíduo em determinado esporte, como também da avaliação 
de suas potencialidades motoras. 

A possibilidade de que a atividade esportiva influencie a melhora da 
qualidade de vida de portadores de ataxia deve ser considerada e avaliada 
para cada indivíduo. Os profissionais que acompanham estes pacientes de-
vem estar atentos e atualizados tanto sobre os benefícios da atividade es-
portiva, como sobre as possibilidades disponíveis em cada cidade/região. 
Desta forma, será possível direcionar cada indivíduo à atividade esportiva 
que melhor se adapta à sua condição motora, explorando ao máximo suas 
potencialidades, aproveitando o melhor que pode oferecer. 

Para muitas pessoas com deficiência, o desporto adaptado é/foi uma 
forma de restabelecimento de contato com o mundo. Ele pode vir a ser 
uma motivação a mais para pessoas com ataxia. Sua prática pode poten-
cializar a autoaceitação, trazendo benefícios tanto no relacionamento com 
os outros como consigo mesmo. Pode também preencher o tempo livre, 
ajudar na manutenção da condição física, no bem-estar e na integração 
social, ou seja, de várias formas diferentes pode proporcionar saúde como 
um todo, prevenindo inclusive enfermidades secundárias à deficiência.

Histórico do esporte adaptado 

O esporte adaptado para deficientes surgiu no começo do século XX, 
com atividades esportivas para jovens com deficiências auditivas. Mais 
tarde, em 1920, iniciaram-se atividades como natação e atletismo para 
deficientes visuais. Para portadores de [indivíduos com] deficiências fí-
sicas, o esporte adaptado só começou a ser utilizado após a Segunda 
Guerra Mundial [...], para reabilitação e inserção social dos soldados 
que voltavam para casa mutilados. Inicialmente, a intenção era ofere-
cer uma alternativa de tratamento aos indivíduos que sofreram trau-
mas medulares durante o conflito. Entretanto, em 1944, por meio de 
um convite do Governo Britânico, o neurologista e neurocirurgião ale-
mão Ludwig Guttmann [...], que escapara da perseguição aos judeus na 
Alemanha nazista, inaugurou um centro de traumas medulares dentro 
do Hospital de Stoke Mandeville (PAUÊ, 2008, não p.). 

A partir desse momento, o esporte paralímpico ganhou força.

Em 1948, Guttmann decidiu [começou a] organizar competições es-
portivas envolvendo veteranos da Segunda Guerra Mundial com feri-
mentos na medula espinhal em Stoke Mandeville, England [Inglaterra]. 
Eram os primeiros jogos para atletas com deficiência física. No mesmo 
ano, no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, 
os jogos de Mandeville Stoke foram lançados e a primeira competi-
ção para atletas em cadeira de rodas foi organizada. Participaram 
16 atletas veteranos de guerra, 14 homens e duas mulheres. Quatro 
anos depois, atletas dos Países Baixos juntaram-se aos jogos; e assim 
o evento internacional, hoje conhecido como Paraolimpíada, nasceu. 

Os jogos olímpicos especiais para atletas com deficiência foram orga-
nizados pela primeira vez em Roma em 1960, imediatamente após os 
Jogos Olímpicos. Eles são considerados os primeiros jogos paralímpi-
cos. Cerca de 400 atletas vindos de 23 países competiram em 8 espor-
tes, 6 deles ainda inclusos no programa de competição paralímpica 
(tênis de mesa, arco e flecha, basquetebol, natação, esgrima e atle-
tismo). Desde então, os Jogos Paralímpicos são organizados a cada 
quatro anos, sempre no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Fruto do 
crescimento do esporte adaptado, em 1964 foi criada a Organização 
Internacional de Esportes para Deficientes [International Sports 
Organization for the Disabled] (ISOD) (PAUÊ, 2008, não p.). 

Os Jogos Paralímpicos tomaram tamanha proporção que representam 
atualmente a segunda competição mais importante em nível mundial, per-
dendo apenas para os Jogos Olímpicos. 

O Esporte Adaptado no Brasil surgiu em 1958. Atualmente, é admi-
nistrado por seis grandes instituições: A ABDC (Associação Brasileira 
de Desporto para Cegos), a ANDE (Associação Nacional de Desporto 
para Deficientes), a ABRADECAR (Associação Brasileira de Desportos 
em Cadeira de Rodas), a ABDA (Associação Brasileira de Desportos 
para Amputados), a ABDEM (Associação Brasileira de Desportos para 
Deficientes Mentais) e a CBDS (Confederação Brasileira de Desportos 
para Surdos) (PAUÊ, 2008, não p.). 

No Brasil, algumas leis regulamentam os direitos e a participação das 
pessoas com deficiência. O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 
regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de dezembro de 1989, e dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, de-
finindo deficiência como sendo toda perda ou anormalidade de uma estru-
tura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade 
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 
para o ser humano. Todos os seres humanos nascem livres e são iguais em 
dignidade e direitos (OMS, 2004).
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A ANDE é responsável por tudo o que diz respeito ao esporte para de-
ficientes no Brasil. Fundada em 1975 pelo professor Aldo Miccolis, esta 
Associação teve como objetivo agregar todos os desportos praticados por 
todas as deficiências. A ANDE também coordena a classificação dos atletas 
em suas respectivas modalidades por meio de um Manual de Classificação 
Funcional. Este Manual informa e capacita profissionais médicos, fisiotera-
peutas, coordenadores e gestores de clubes afiliados e outros a classifica-
rem os atletas nas diferentes modalidades desenvolvidas.

O propósito do sistema de classificação da ANDE é minimizar o im-
pacto da deficiência no resultado da competição, fazendo com que o 
sucesso do atleta seja atingido por sua natureza antropométrica, fi-
siológica, psicológica e por aqueles que as aperfeiçoaram através dos 
seus melhores esforços (treinamento rígido, qualidade de treinamen-
to). A fim de que se possa atingir este propósito, as classes descritas 
são direcionadas a classificar atletas de acordo com o máximo de limi-
tação ativa resultada da deficiência. Em outras palavras, o propósito 
é alocar os atletas em classes funcionais de acordo com o quanto a 
deficiência afeta os determinantes centrais do desempenho esportivo 
(ANDE, 2009). 

No site da ANDE2 estão disponíveis os endereços de todos os clubes 
afiliados no Brasil e seus respectivos contatos.

Modalidades disponíveis no Brasil
A seguir serão citadas as modalidades esportivas disponíveis no Brasil. 

Cada paciente interessado deve buscar junto à ANDE (em seu site) os locais 
próximos e as modalidades oferecidas em sua comunidade. Também deve 
buscar a orientação dos profissionais que o acompanham para identificar 
quais seriam as modalidades mais indicadas para o seu caso ou se há algu-
ma contraindicação daquela do seu interesse. 

Tiro com arco

Uma distância de 70 metros separa os atletas do alvo, que mede 1,22 
metro de diâmetro e é formado por dez círculos concêntricos. Acertar o 
tiro no arco externo vale um ponto. A partir daí, quanto mais próxima do 
círculo central estiver a flecha, maior a pontuação obtida. Dez pontos são 

2 Disponível em: <http://www.ande.org.br/>.

dados para quem acerta o centro do alvo, lance que requer muita precisão. 
Caso a flecha fique no limite entre dois círculos, é considerado o de maior 
valor. Se uma seta perfurar a outra, a mesma pontuação da primeira é dada 
à segunda.

Tiro com arco em pé (ARST)

Esta modalidade é indicada para arqueiros na classe de pé que não pos-
suem deficiência nos braços e com algum grau de perda de força muscular 
nas pernas, de coordenação ou mobilidade articular. Arqueiros nesta clas-
se podem escolher por competir sentados numa cadeira normal com os 
pés no solo ou em pé.

Tiro com arco em cadeira de rodas 1 (ARW1)

Arqueiros na classe ARW1 possuem deficiência nos braços e pernas (te-
traplegia). Possuem alcance limitado dos movimentos, força e controle dos 
braços e pouco ou nenhum controle do tronco. As pernas não são consi-
deradas funcionais, devido a amputações e/ou limitações semelhantes de 
movimento, força e controle.

Tiro com arco em cadeira de rodas 2 (ARW2)

Arqueiros na classe ARW2 possuem paraplegia e mobilidade articular 
limitada nos membros inferiores. Estes atletas requerem uma cadeira de 
rodas para uso diário. Em todas as competições são observados exemplos 
destacados de vigor e precisão. Esta modalidade inclui provas em duplas, 
em equipes e também individuais, com a possibilidade de participação de 
todos os portadores de deficiência física, com exceção da deficiência vi-
sual. Esta modalidade passou a fazer parte das paraolimpíadas em 1960 e 
tem as mesmas regras da competição olímpica. 

Atletismo

Os eventos de atletismo incluem trilha, salto, maratona, pentatlo e 
jumping (salto), abertos para todas as classes de pessoas com deficiên-
cia. O atleta pode competir utilizando a cadeira de rodas ou prótese, de 
acordo com a deficiência. Os atletas com deficiência visual são acompa-
nhados por um parceiro (guia) que corre ao lado ou atrás do atleta orien-
tando-o através de uma corda que o liga a este, normalmente presa ao 
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pulso de ambos. O atletismo paralímpico é praticado por atletas com 
deficiência física ou visual. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e 
arremessos, tanto no feminino quanto no masculino. Os competidores 
são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constata-
do pela classificação funcional.

Basquetebol em cadeira de rodas

As cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adapta-
das e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete 
em Cadeira de Rodas (International Wheelchair Basketball Federation – 
IWBF). O jogador deve quicar, arremessar ou passar a bola a cada dois 
toques dados na cadeira. As dimensões da quadra e a altura da cesta 
seguem o padrão do basquete olímpico. São disputados quatro quartos 
de 10 minutos cada.

Bocha

Este esporte tradicional surgiu na programação das Paraolimpíadas em 
1984. É disputado também por atletas com deficiência intelectual, cujos 
jogadores podem competir individualmente ou em equipe. Esta modalida-
de é disputada em salões com superfície plana. A bocha é um teste para o 
controle dos músculos e para a precisão e requer também alta concentra-
ção. Os jogadores arremessam, chutam ou usam um dispositivo para jogar 
uma bola de couro, como calhas e outros acessórios. O objetivo do jogo é 
acertar a bola o mais próximo possível da bola-alvo – uma pequena bola 
branca – e, com isso, marcar pontos. 

Jogadores com paralisia cerebral, bem como atletas com outras defi-
ciências graves (como distrofia muscular, ataxias etc.), também são elegí-
veis para competir na bocha. 

Ciclismo

No ciclismo paralímpico, atualmente existem quatro categorias diferen-
tes para os handbikers. Essas categorias facilitam a classificação funcional 
dos atletas principalmente na ataxia; pode-se praticar de acordo com a 
condição motora, sendo permitido pedalar não só com os pés, mas tam-
bém com as mãos, facilitando a vida do atleta. 

Ciclismo paralímpico na categoria H1

Basicamente, é a categoria para pessoas que não têm controle do 
tronco nem dos membros inferiores e também têm deficiência em algum 
membro superior. Nessa categoria é que correm os tetraplégicos com lesão 
completa. Também podem ser classificados na H1 algumas pessoas com 
ataxia e outras síndromes.

Ciclismo paralímpico na categoria H2

Para atletas que têm controle limitado do tronco. Nessa categoria, a 
maior parte dos atletas é de paraplégicos com lesões de T1 a T10, mas tam-
bém podem entrar tetraplégicos com lesão incompleta e outras pessoas 
com capacidade funcional semelhante.

Ciclismo paralímpico na categoria H3

Categoria formada por paraplégicos com lesão de T11 para baixo, pes-
soas com sequelas de pólio apenas nos membros inferiores, amputados e 
outros casos. Um atleta da H3 deve ter bom controle de tronco.

Ciclismo paralímpico na categoria H4 

Nessa categoria, as handbikes são obrigatoriamente do tipo kneeling, 
em que o atleta vai ajoelhado ao invés de sentado ou deitado. Quanto à 
capacidade funcional, os atletas da H4 têm características semelhantes aos 
atletas da H3. É a categoria mais rápida das handbikes.

Hipismo

O hipismo paralímpico é praticado por atletas com vários tipos de 
deficiência, em cerca de 40 países. A competição de hipismo é mista, ou 
seja, cavaleiros e amazonas competem juntos nas mesmas provas. Outra 
característica da modalidade é que não só os competidores recebem me-
dalhas, mas os cavalos também. No Brasil, o hipismo é organizado pela 
Confederação Brasileira de Hipismo (CBH). As classes do hipismo são as 
seguintes:

 ● Classe I: predominantemente cadeirantes com pouco equilíbrio do 
tronco e/ou debilitação de funções em todos os quatro membros ou 

http://www.cbh-hipismo.com.br/
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com nenhum equilíbrio do tronco e bom funcionamento dos mem-
bros superiores;

 ● Classe II: predominantemente cadeirantes, ou aqueles com grave 
debilitação envolvendo o tronco, apresentando de leve a bom equilí-
brio do tronco, ou com grave debilitação unilateral;

 ● Classe III: predominantemente aqueles capazes de caminhar sem 
suporte, com moderada debilitação unilateral (podem requerer o uso 
de cadeira de rodas para longas distâncias ou devido à pouca força) e 
atletas que têm perda visual total e bilateral;

 ● Classe IV: esportistas com debilitação de um ou mais membros ou 
algum grau de deficiência visual.

Na modalidade adestramento de cavalo do hipismo, a atleta Helen 
Kearney da Irlanda do Norte ganhou medalha de prata e bronze nas 
Paraolimpíadas (Londres, 2012). Formada pela Universidade College 
Dublin, Helen apresenta uma doença degenerativa progressiva chamada 
Ataxia de Friedreich e, independentemente das limitações, foi gloriosa em 
competições importantes na esfera mundial. 

Esgrima em cadeira de rodas

Nas competições desta modalidade, as pistas medem 4 metros de com-
primento por 1,5 metro de largura e as cadeiras de rodas ficam fixas no 
chão. Se um dos esgrimistas mover a cadeira, o combate é interrompido. 
Há duelos de florete, espada e sabre. Para cada prova há uma proteção 
específica para o competidor e para as cadeiras, além de regras para a pon-
tuação ser validada. A esgrima para cadeirantes foi introduzida por Ludwig 
Guttmann em 1953 e foi sendo gradualmente adaptada. Homens e mulhe-
res, amputados ou com deficiência motora, exibem notáveis habilidades 
nas competições internacionais. Individualmente e em equipe são formas 
de participar. As armas são a épée (homens e mulheres) e o sabre (ho-
mens). Ganha pontos quem atingir o adversário, com o florete ou a espada, 
na parte superior à cintura, e com o sabre, ao tocar com qualquer parte da 
arma (ponta ou lados) também acima da cintura. 

Futebol de 7

Esta modalidade integra a programação das Paralimpíadas desde Los 
Angeles, em 1984, e é disputada por 7 atletas em cada time, incluindo o 
goleiro. Assim como no futebol tradicional, a partida é dividida em dois 

tempos, mas, neste caso, de 30 minutos cada, e com um intervalo de 10 mi-
nutos. A FIFA determina as regras com algumas poucas adaptações como, 
por exemplo, a não existência do impedimento. As dimensões do campo 
são 75 metros de comprimento por 55 metros de largura. 

Paracanoagem

As disputas da paracanoagem são muito semelhantes às da canoagem 
olímpica. As embarcações recebem adaptações de acordo com a deficiên-
cia dos competidores. Os barcos utilizados nas provas são os caiaques, 
identificados pela letra K, e as canoas havaianas, identificadas pela letra V.

Competem na paracanoagem apenas atletas com deficiências físico- 
-motoras. Todas as provas têm um percurso de 200 metros de extensão 
em linha reta e podem ser disputadas por homens e mulheres em embar-
cações individuais ou por ambos em barcos mistos. No Brasil, o grande 
destaque da modalidade é o paulista Fernando Fernandes, tetracampeão 
mundial na paracanoagem.

Remo

No Brasil, a prática do remo adaptado teve início nos anos de 1980, no 
Rio de Janeiro. A Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro (Suderj) 
iniciou um programa de reabilitação para pessoas com deficiência física, 
intelectual e auditiva utilizando-o como ferramenta (CPB, 2018). 

Todas as classes têm provas em percursos de 1.000 metros e os atletas 
são divididos entre aqueles que fazem a propulsão só com os braços, com 
os braços e o tronco e também os que utilizam braços, tronco e pernas. Há 
disputas no single skiff, double skiff e four skiff com timoneiro.

Goalball

Jogado por deficientes visuais (homens e mulheres), o Goalball possui 
uma característica especial: é jogado em total silêncio, até que uma das 
equipes marque um ponto. Cada time tem três jogadores na quadra e a 
finalidade é jogar a bola dentro da meta do time adversário. Sinos orientam 
os jogadores indicando a proximidade da bola. Portanto, durante a partida, 
o ginásio permanece em silêncio para que os jogadores possam se concen-
trar e reagir à bola instantaneamente ao ouvirem o som. A torcida explode 
a cada ponto e o silêncio só permanece enquanto os times não marcam 
ponto. As disputas duram 14 minutos em dois tempos iguais. Todos os 
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jogadores usam máscaras durante a partida para igualar as condições dos 
diferentes graus de deficiência visual. 

Halterofilismo

Amplamente conhecida, esta modalidade é uma das existentes desde 
os primeiros jogos paralímpicos, tendo sido incluída na edição de 1964. 
Nos jogos de 1992, em Barcelona, 25 países participaram das competi-
ções; em 1996, em Atlanta, este número mais que duplicou, com 58 países 
(68 países tinham se registrado, mas, por dificuldades financeiras, 10 de-
les não compareceram). É o esporte que mais cresce. Desde 1996, passou 
a contar com 109 associações em cinco continentes. Nas Paralimpíadas 
o halterofilismo possui uma alta credibilidade. Vários indivíduos com de-
ficiência participam em 10 categorias. A participação das mulheres mais 
que triplicou nos três últimos eventos paralímpicos, passando de 15 paí-
ses participantes para 48. 

Judô

O judô paralímpico é uma arte marcial que usa ensinamentos orientais; 
é dividida em categorias por peso, sendo que as lutas seguem as regras 
da Federação Internacional de Judô. Esta modalidade utiliza texturas dife-
rentes nas áreas do tatame para demarcar o espaço da competição, já que 
é praticado basicamente por deficientes visuais. No Brasil, a modalidade 
chegou na década de 1980 e a primeira participação foi em Paris, no ano de 
1987. Em 1988 o Brasil foi incluído nas Paraolimpíadas de Seul e os atletas 
trouxeram três medalhas de bronze. Quatro anos mais tarde, nos Jogos de 
Barcelona, 53 atletas participaram da competição de judô, representando 
16 delegações. São 7 categorias e competem só portadores de deficiência 
visual.

Natação

Esse esporte tem suas origens na fisioterapia e na reabilitação. Hoje, 
as disputas da natação paralímpica estão dentre os eventos da maio-
ria das competições populares e estendem-se cada vez mais nos Jogos 
Paralímpicos. Os eventos de natação estão abertos para atletas com to-
dos os tipos de deficiência e nenhum tipo de prótese ou dispositivos pode 
ser utilizado enquanto o atleta está competindo. Na forma individual ou 
em equipe, são quatro os estilos oficiais: borboleta, costas, peito e livre. 

Tanto na categoria masculina quanto na feminina, as distâncias variam de 
50 a 800 metros. Os competidores são divididos em dois grupos: os com 
deficiência visual e os com outros tipos de deficiência. Os atletas podem 
escolher se largam do bloco de saída ou já de dentro d’água. As regras de 
largadas, viradas e chegadas foram adaptadas, mas seguem a Federação 
Internacional de Natação Amadora. Os deficientes visuais podem receber 
aviso dos treinadores quando estão próximos das bordas. 

Tênis em cadeira de rodas

O jogo segue as regras do tênis tradicional e mantém altos níveis de 
habilidade e técnica. A diferença é que são permitidos dois quiques da bola. 
Para estar apto a esta modalidade o atleta deve passar por um diagnóstico 
médico para analisar sua mobilidade. Além dos jogos paralímpicos, os atle-
tas podem participar de muitos outros eventos internacionais. Ao final de 
cada ano, a Federação Internacional de Tênis avalia as posições nacionais 
dos jogadores e outras informações relevantes para determinar o ranking 
de Prêmios de Campeão do Mundo.

Tênis de mesa

Nesse esporte, alta velocidade e reações rápidas são evidentes em 
todas as divisões das competições a respeito das técnicas do atleta com 
deficiência física. As competições de tênis de mesa são disputadas nos jo-
gos paralímpicos de acordo com as seguintes categorias: usuários e não 
usuários de cadeira de rodas, individual ou equipe e masculina e feminina. 
São dez classes definidas de acordo com a deficiência dos atletas. O tênis 
de mesa é um esporte internacional jogado em 50 países. Os atletas em ca-
deiras de rodas podem se apoiar sobre a mesa, sem movê-la. A modalidade 
integra as paraolimpíadas desde 1960. 

Tiro esportivo

As regras das competições têm apenas algumas adaptações. Pessoas 
amputadas, paraplégicas, tetraplégicas e com outras deficiências locomo-
toras podem competir nas classes SH1 (deficiência baixa, sem necessidade 
de apoiar a arma) e SH2 (deficiência mais importante, com necessidade de 
apoio para a arma). Deficientes visuais competem na classe SH3.

O alvo é dividido em dez circunferências que valem de um a dez pontos. 
Em finais olímpicas, os dois círculos menores (9 e 10 pontos) ainda têm 
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pontuação decimal. Neste caso, é possível fazer, com apenas um tiro, a 
pontuação equivalente a 10,9 pontos.

Rifles e pistolas de ar, com cartuchos de 4.5 mm, são utilizados nas 
provas de 10 metros de distância. Já nos 25 metros, uma pistola de perfu-
ração é utilizada com projéteis de 5.6 mm. Rifles de perfuração e pistolas 
são as armas das provas de 50 metros, também com as balas de 5.6 mm 
de diâmetro.

Vela

Introduzido como demonstração nos Jogos Paralímpicos de Atlanta, em 
1996, foi aceito como esporte de medalha nas Paraolimpíadas de Sydney 
(2000). É aberto a todas as classificações de deficiência. O sistema de clas-
sificação é baseado em cinco fatores. Nove regatas são disputadas e, no 
final, vence quem tiver cometido menor número de faltas.

Vôlei sentado

No vôlei sentado podem competir amputados, principalmente dos 
membros inferiores; atletas com paralisia cerebral; lesionados na coluna 
vertebral; e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora (seque-
las de poliomielite, por exemplo). O contato com o chão deve ser man-
tido em toda e qualquer ação, sendo permitido perdê-lo somente nos 
deslocamentos.

A disputa é muito semelhante à do vôlei convencional. Seis jogadores 
de cada equipe ficam em quadra e o jogo é dividido em cinco sets (quatro 
de 25 pontos e um tie-break de 15 pontos). Ganha a partida a equipe que 
vencer três sets.

A quadra mede 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. A 
altura da rede é de 1,15 metro no masculino e 1,05 metro no feminino.

Rugby em cadeira de rodas 

É um esporte que exige preparo físico dos atletas masculinos e femini-
nos. Original do Canadá e, embora relativamente novo para os indivíduos 
com deficiência, está se desenvolvendo rápido ao redor do mundo. O rugby 
em cadeira de rodas combina elementos de basquete, futebol americano 
e hóquei de gelo; é jogado em uma quadra de basquetebol sendo que a 
bola tem que quicar pelo menos uma vez a cada 10 segundos. Os times são 

formados por 4 jogadores e têm até 8 substitutos. Os atletas são classifica-
dos segundo sua capacidade, com valores que variam de 0,5 a 3,5 pontos. 
Os 4 jogadores na quadra não podem exceder 8 pontos. Este esporte en-
trou para o programa paralímpico a partir das Paraolimpíadas de Sidney. 

Os jogos ocorrem em quadras de 15 metros de largura por 28 metros 
de comprimento e têm 4 períodos de 8 minutos. O objetivo é passar da 
linha do gol com as duas rodas da cadeira e a bola nas mãos.

Atualmente, no Paraná, o rugby em cadeira de rodas é praticado na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e promovido pela ONG Saúde 
Esporte3, conhecida no Brasil pelo excelente trabalho no rugby em cadeiras 
de rodas tocados. 

Power soccer 

Power soccer, ou futebol em cadeira de rodas, é uma modalidade para-
desportiva também conhecida como powerchair football. O esporte é prati-
cado por homens e mulheres com deficiência, de qualquer idade, que usam 
cadeiras motorizadas no seu dia a dia. Oficialmente, está presente em mais 
de 15 países da América do Norte, do Sul, Europa, Ásia e Oceania.

O power soccer é jogado numa quadra de basquete com dimensões da 
arena de 14 a 18 metros de largura por 25 a 30 metros de comprimento. 
O diâmetro da bola é de 32,5 cm, ou seja, 1,5 vez o tamanho da bola de 
futebol tradicional.

Cada time joga com 4 jogadores, de acordo com a classificação: um go-
leiro e 3 jogadores na linha, que se deslocam por meio de cadeira de rodas 
motorizadas equipadas com grade de proteção dianteira para proteção dos 
pés, chamada “footguard”, e que alcançam velocidade máxima de 10 km/h.

Os times são mistos (homens e mulheres) com idades livres. Cada par-
tida tem dois tempos de 20 minutos com intervalo. 

O power soccer pode ser uma opção esportiva bastante interessante 
para portadores de ataxia. Os atletas são classificados segundo o compro-
metimento motor em diferentes níveis e utilizam cadeira de rodas motori-
zada, guiada por um joystick. Esta modalidade favorece a prática esportiva 

3 Site da ONG disponível em: <http://www.saudeesporte.com.br> e perfil da ONG 
no Facebook disponível em: <https://www.facebook.com/saudeesporte>. O Rampa 
de Acesso é o site que promove e divulga os eventos: <www.rampadeacesso.com> 
/ Copyright © 2002/ Contato: martinetto@rampadeacesso.com / Todos os direitos 
reservados.
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e a inclusão de atletas com dificuldades importantes no controle motor, 
mesmo que muito severas. 

Há um time chamado Quatro por Quatro treinando em Curitiba4.

Conclusão
É importante lembrar que o desporto pode ser a força motivadora para 

que a pessoa com deficiência procure o restabelecimento e o contato com 
o mundo que a rodeia. Para os jovens, o desporto é uma forma privilegia-
da de aceitação da relação com os outros, assim como de maximização 
das suas potencialidades. Para os adultos, o desporto apresenta-se como 
a forma ideal de ocupação do tempo livre, ajudando na manutenção e na 
melhoria da condição física e do bem-estar da pessoa com deficiência.
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CAPÍTULO 14 INDEPENDÊNCIA NAS ATIVIDADES 
DE VIDA DIÁRIA E ADAPTAÇÃO 
DO AMBIENTE: ABORDAGEM 
DA TERAPIA OCUPACIONAL 

INDEPENDÊNCIA NAS ATIVIDADES DE 
VIDA DIÁRIA

Brenda Pina dos Santos 
Silviane da Silva de Almeida 

Alexsandra Santos Silva 
Marilene Puppi 

De modo simplificado, as atividades de vida diária (AVDs) são aquelas 
tarefas que têm por objetivo cuidar do nosso próprio corpo. Elas envol-
vem as tarefas de tomar banho, controlar os esfíncteres, vestir-se, comer, 
alimentar-se, mobilidade funcional, cuidados com equipamentos pessoais 
(por exemplo: usar, limpar e manter lentes de contato), higiene pessoal e 
autocuidado (por exemplo: pentear os cabelos, cortar as unhas, barbear- 
-se), atividade sexual e uso do vaso sanitário (AOTA, 2008).

Ao se verificar todas essas atividades, é possível imaginar a dificuldade 
que pessoas com ataxia apresentam para fazer as mais variadas atividades 
do dia a dia. Nesse sentido, o profissional da Terapia Ocupacional tem como 
foco de sua atuação auxiliar para que as pessoas sejam habilitadas, reabi-
litadas e/ou adaptadas para manter o nível máximo de autonomia e inde-
pendência nas suas ocupações diárias. É daí que vem o nome da profissão. 

A independência nas AVDs
Apesar das dificuldades encontradas no dia a dia, é muito importante 

que a pessoa com ataxia tente executar a maior parte das tarefas sem auxí-
lio, desde que isso não interfira na sua segurança e não lhe traga risco de aci-
dentes. Algumas tarefas podem levar mais tempo do que o usual e o familiar 
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pode se sentir tentado a ajudar a completá-las. Essa atitude deve ser evitada, 
pois além de levar a um maior grau de dependência, acarreta desmotivação. 
Com paciência, persistência, algumas orientações e algumas adaptações, é 
possível melhorar a independência nas atividades de rotina.

Organizando a rotina e o ambiente

Antes de tudo é necessário que exista uma rotina a ser seguida. As ati-
vidades de vida diária devem ser distribuídas ao longo do dia de modo que 
possam ser realizadas com calma e segurança. Uma sugestão é confeccio-
nar uma lista de todas as atividades que precisam ser realizadas e colocar 
as atividades que necessitam de maior tempo nos momentos mais tranqui-
los. Colocar isso no papel ajuda a estabelecer uma rotina, principalmente 
no caso de crianças (Quadro 1).

Com a escrita das atividades que devem ser realizadas diariamente é 
mais fácil avaliar quais estão sendo concluídas ou não ao final do dia e se 
há necessidade de reorganizar as tarefas. 

QUADRO 1 – EXEMPLO DE ROTINA DIÁRIA ESCRITA NO PAPEL

ROTINA DIÁRIA DA RAFAELA

06:00 Acordar, trocar de roupa e escovar os dentes.

06:30 Tomar café e ir para a escola.

17:00 Tomar banho e trocar de roupa.

18:00 Estudar

19:00 Jantar

20:00 Lazer

21:00 Ir dormir.

FONTE: As autoras (2017).

Geralmente, as atividades de tomar banho e se vestir são as que de-
mandam maior tempo para serem realizadas. O ideal é que elas sejam 
feitas com tranquilidade. Se houver necessidade do auxílio de alguém, 
deve-se sempre priorizar o horário em que o cuidador possua maior dis-
ponibilidade para que ele possa permitir que a pessoa com ataxia execute 
as etapas possíveis. Deve-se também considerar em qual horário a pessoa 
se sente mais disposta para a realização de atividades mais trabalhosas. 

Em segundo lugar, deve-se organizar as etapas que antecedem uma ati-
vidade. O ambiente organizado promove agilidade na realização das ativi-
dades. Lembre-se sempre de deixar os materiais mais utilizados ao alcance 
das mãos a fim de evitar acidentes. 

As orientações a seguir têm o objetivo principal de informar a existên-
cia de métodos e dispositivos que podem auxiliar, porém o acompanha-
mento de um terapeuta ocupacional para avaliação e acompanhamento do 
uso desses dispositivos se faz extremamente necessário para a garantia de 
melhoras no desempenho ocupacional.

Em alguns momentos o texto fala sobre economia de energia. Esse con-
ceito está relacionado à economia de energia corporal para poder evitar a 
fadiga e conseguir realizar mais atividades ao longo do dia. 

Alimentação 

Comer é uma das tarefas que realizamos com maior frequência no nos-
so dia a dia. Tal atividade envolve o uso de talheres, pratos e copos, além 
do cortar e levar a comida até a boca. A pessoa com ataxia pode apresentar 
dificuldade em realizar tal atividade devido à falta de coordenação e, mui-
tas vezes, habitua-se a receber auxílio constante nessa atividade. 

Algumas alterações na postura e nos utensílios podem promover maior 
independência e facilitar essa atividade tão importante. Por exemplo:

 3 A espessura dos cabos dos talheres pode ser aumentada para facilitar 
a preensão com a utilização de um cano de PVC ou de um pedaço de 
EVA (Figura 1).

 3 Algumas pessoas também podem se beneficiar se a ponta do talher 
for entortada, diminuindo o número de movimentos para fazer a co-
mida chegar até a boca (Figura 2).

FIGURA 1 – TALHER ENGROSSADO COM EVA E PRESO COM ELÁSTICO

  
FONTE: Acervo pessoal das autoras.
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 3 Ao entortar a ponta dos talheres deve-se levar em consideração a mão 
com que o paciente costuma de alimentar.

FIGURA 2 – TALHER ADAPTADO PARA PESSOA QUE COME COM A MÃO ESQUERDA

 3 Algumas pessoas se beneficiam de pequenos pesos acoplados ao pu-
nho por diminuírem o tremor que pode acompanhar a falta de coor-
denação, ou então de talheres mais pesados:

FIGURA 3 – PULSEIRA DE PESO QUE PODE SER UTILIZADA PARA DIMINUIR TREMO-
RES ASSOCIADOS AOS MOVIMENTOS DESCOORDENADOS DURANTE O COMER OU 

A OUTRAS ATIVIDADES COM O MEMBRO SUPERIOR

 3 Para pessoas com dificuldade em segurar o talher, também existem 
talheres que apresentam uma pulseira que pode ser presa à mão, ou 
então adaptada com EVA e elástico (Figuras 4 e 5).

 3 A adaptação da figura 4 também pode ser base para facilitar a preen-
são de outros objetos como a escova de dente, a escova de cabelo, o 
barbeador, etc.

FIGURA 4 – ADAPTAÇÃO PARA COMER

FONTE: Acervo pessoal das autoras.

FIGURA 5 – PACIENTE SE ALIMENTANDO COM O USO DA ADAPTAÇÃO

FONTE: Acervo pessoal das autoras.

 3 Os pratos também podem ser adaptados através de bordas que im-
peçam a comida de cair para fora e auxiliem a sua entrada na colher 
ou garfo:



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores240

FIGURA 6 – PRATO COM BORDA E COLHER ADAPTADA

 3 Canecas ou copos com alças largas também podem ser utilizados para 
facilitar a atividade de beber (Figura 7). Copos fechados com canudos 
também são uma opção para evitar o derramamento de líquidos.

FIGURA 7 – ADAPTAÇÃO PARA ENCAIXE DE COPOS

 

 3 Tábuas adaptadas com beiradas elevadas podem facilitar atividades 
como passar geleia no pão:

FIGURA 8 – TÁBUA COM BORDAS QUE FACILITAM A PREPARAÇÃO DE LANCHES

  

Existem outras situações importantes que devem ser observadas du-
rante a alimentação – por exemplo, se o posicionamento está correto para 
a tarefa. NUNCA se deve comer ou dar de comer a alguém deitado ou muito 
inclinado. A melhor maneira de se alimentar para evitar engasgos é a po-
sição sentada com coluna ereta. Deve-se atentar também para a textura 
dos alimentos. Algumas pessoas podem apresentar incoordenação para 
mastigar adequadamente, e nesses casos alimentos mais pastosos com 
consistência mais amolecida facilitam a tarefa. Se houver tosse constante e 
engasgos frequentes deve-se procurar o médico e o auxílio de um nutricio-
nista e de um fonoaudiólogo. 

Vestuário

O vestir também é uma das atividades de vida diária que faz parte cons-
tante do nosso dia. Precisamos realizar o despir-se para tomar banho e 
o vestir-se para permanecer em casa ou sair. Ao ir dormir, novamente é 
necessária a troca de roupa. Desse modo, alguns métodos e dispositivos 
podem ser utilizados com o objetivo de melhorar o desempenho nessa 
atividade. 

 3 Blusas com abertura frontal e calças com elástico são mais fáceis de 
vestir. Os botões podem ser substituídos por velcro. 

 3 Calçadores de meia podem ser utilizados para aqueles pacientes que 
apresentam dificuldade em abaixar-se ou em levantar as pernas:
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FIGURA 9 – CALÇADOR DE MEIA

  

 3 Para pacientes com dificuldade de amarrar cadarços, o ideal é o uso 
de cadarços elásticos ou então sapatos que não necessitam de amar-
ração:

FIGURA 10 – TÊNIS COM CADARÇO ELÁSTICO QUE NÃO NECESSITA DE AMARRAÇÃO

   

 3 Um gancho pode auxiliar na tarefa de levantar a calça. Ele pode ser 
confeccionado com um tubo de PVC, durepox e a ponta de um cabide:

FIGURA 11 – BASTÃO COM GANCHO

 

 3 A colocação de argolas (utilizadas em chaveiros) nas pontas dos zípe-
res pode auxiliar a preensão para aqueles pacientes que apresentam 
dificuldade de fechar ou abrir blusas e calças:

FIGURA 12 – ARGOLA PARA ZÍPER

 3 O fecho do sutiã pode ser substituído por velcro para as mulheres que 
apresentam dificuldade para abotoar.

 3 Abotoadores para auxiliar a fechar roupas com botões também po-
dem ser utilizados. Eles podem ser comprados prontos ou adaptados 
com um tubo de PVC, arame e massa epóxi:
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FIGURA 13 – ABOTOADOR

  

Banho

O banho diário também deve fazer parte da rotina de todas as pessoas, 
pois além de manter hábitos adequados de higiene e saúde, promove rela-
xamento e alívio de tensões.

Ao se preparar o banho, é importante tomar todas as medidas necessá-
rias que antecedem a atividade, com o objetivo de poupar energia e aper-
feiçoar a tarefa. Devem-se levar ao banheiro todos os materiais que serão 
necessários, como toalha, roupas, materiais de higiene, além de fechar as 
janelas e entradas de ar. Esses cuidados economizam energia e reduzem 
o tempo.

 3 Faça uso de uma cadeira de banho ou um banco resistente de plástico 
para realizar a atividade sentado, poupar energia e lavar regiões como 
pés e pernas. 

 3 Para se secar, você pode apenas vestir um roupão largo atoalhado. 
Essa medida irá auxiliar também na redução da energia, diminuindo 
a fadiga.

 3 Faça uso de escovas de cabo longo para lavar as regiões mais distan-
tes como pernas, pés e costas. Os cabos podem ser alongados com 
canos de PVC:

FIGURA 14 – ESCOVA DE CABO LONGO PARA PÉS

     

 3 Dê preferência aos dispensadores automáticos de sabonete líquido. 
Quando não for possível, prenda o sabonete dentro de uma meia-cal-
ça e prenda a meia calça na torneira do chuveiro. Assim, se o sabonete 
escorregar a tarefa de pegá-lo novamente será mais segura. 

 3 Os chuveirinhos ou duchas podem auxiliar a enxaguar e/ou lavar as 
regiões com maior dificuldade. 

 3 Faça uso de tapetes antiderrapantes para realizar a atividade com 
mais segurança. 

 3 As barras acopladas na parede próxima ao chuveiro são indispensá-
veis para o indivíduo com ataxia (Figura 15).

 3 Se não existir o hábito de lavar a cabeça diariamente, faça uso de tou-
cas de banho para não ter que gastar energia realizando a secagem 
dos cabelos posteriormente. 

 3 Se existir necessidade de economizar energia para essa atividade, 
sempre inicie o banho lavando a cabeça, axilas, genitais e pés e só 
então passe às demais partes. Assim, se você ficar muito cansado, as 
principais partes já estão lavadas. 
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FIGURA 15 – BARRAS ACOPLADAS À PAREDE E DUCHA

  

Higiene pessoal e autocuidado

O autocuidado envolve diversas atividades que podem ser realizadas 
diariamente (escovar os dentes, lavar as mãos, pentear os cabelos) ou en-
tão com intervalos maiores (depilar-se, cortar as unhas, maquiar-se). Para 
essas atividades, também existem técnicas e equipamentos que podem 
auxiliar. 

Escovar os dentes

 3 Para as pessoas que apresentam dificuldade em segurar a escova de 
dente, pode-se utilizar engrossadores, semelhantes ao da Figura 4. 

 3 As escovas elétricas são uma boa opção para aqueles que apresentam 
uma incoordenação acentuada:

FIGURA 16 – ESCOVA DENTAL ELÉTRICA 

  
FONTE: Munhoz (2018).

 3 A passagem do fio dental pode ser facilitada com a utilização de adap-
tações para esse fim:

FIGURA 17 – ADAPTAÇÃO PARA FIO DENTAL

   
FONTE: DR.CHAIM (2018).

 3 Para aqueles que apresentam dificuldade em abrir e fechar o tubo da 
pasta de dente existem os dispensadores automáticos, em que não é 
necessária a abertura frequente da pasta:

FIGURA 18 – DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PASTA DE DENTE
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Pentear os cabelos

 3 O uso de pulseiras de peso nos punhos durante a realização dessa 
atividade pode auxiliar na coordenação dos movimentos.

 3 Algumas pessoas se beneficiam do uso de escovas de cabelo elétricas, 
principalmente as que apresentam cabelo comprido e se cansam para 
realizar a atividade. 

 3 Os cabos das escovas e pentes também podem ser engrossados para 
facilitar a preensão, assim como podem ser alongados para pessoas 
com dificuldade de alcance:

        FIGURA 19 – PENTE COM CABO ALONGADO

Corte de unhas

 3 Cortadores de unha com base maior oferecem maior precisão de cor-
te. Existem cortadores fixados em base de madeira ou outro material 
que podem ser utilizados por pessoas que apresentam dificuldade em 
realizar o corte na posição habitual:

FIGURA 20 – CORTADOR DE UNHAS ADAPTADO

   

Barbear-se

 3 Faça uso de barbeadores elétricos em caso de movimentos descoor-
denados das mãos.

 3 Em caso de dificuldade de preensão pode-se utilizar EVA para engros-
sar o cabo e melhorar a preensão (Figura 4).

 3 O uso das duas mãos ao mesmo tempo permite um melhor desem-
penho nessa atividade, assim como em algumas outras em que o uso 
unilateral fica comprometido (GILLEN, 2000):

FIGURA 21 – USO DE AMBAS AS MÃOS PARA BARBEAR-SE

 

Mobilidade
A mobilidade deve ser entendida como mover-se de uma posição ou de 

um local ao outro para a realização das atividades de vida diária. Como a 
maior parte das atividades de vida diária são realizadas no domicílio ou no 
ambiente de trabalho ou estudo, a mobilidade dentro desses ambientes 
inclui o levantar-se de uma cadeira, caminhar para ir ao banheiro, sentar-se 
no vaso sanitário, etc. (GILLEN, 2000).

Dessa forma, existem alguns métodos que podem ser utilizados para 
facilitar essa locomoção. Ressalta-se que a mobilidade abordada nesse tó-
pico se restringe somente à mobilidade doméstica. A mobilidade na comu-
nidade (como o uso de transporte público, dirigir, pedalar, entre outros) 
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não está contemplada por não ser considerada na terapia ocupacional uma 
AVD e sim uma Atividade Instrumental de Vida Diária (AIVD).  

 3 Para transferir pessoas dependentes pode-se utilizar aparelhos mecânicos 
conhecidos como guinchos. Eles facilitam a transferência, principalmente 
para cuidadores mais idosos ou com problemas de coluna (Figura 22).

 3 Pranchas de transferência também podem ser utilizadas para a rea-
lização da transferência da cadeira de rodas para a cama ou o vaso 
sanitário, por exemplo (Figura 23).

FIGURA 22 – GUINCHO PARA TRANSFERÊNCIA

 3 Para pessoas que apresentam dificuldade em dar o impulso para levan-
tar, existem assentos que auxiliam nesse momento, através de um me-
canismo que realiza uma espécie de “empurrão” por meio de uma mola. 

 FIGURA 23 – TÁBUA PARA TRANSFERÊNCIA

   
FONTE: Costa (2009).

Demais informações sobre mobilidade poderão ser verificadas no capí-
tulo 7 sobre transferências.

Uso do vaso sanitário
O uso do sanitário pode ser otimizado por alguns dispositivos que po-

dem auxiliar essa atividade. Um banheiro adaptado é uma das melhores 
formas de se obter um desempenho com maior independência. Para isso:

 3 Mantenha barras de apoio próximo ao vaso sanitário para auxiliar nas 
transferências.

 3 Faça uso de elevadores de assento para facilitar no momento de le-
vantar.

 3 Mantenha o suporte de papel higiênico em uma região que facilite o 
seu uso.

 3 Evite deixar tapetes próximo ao vaso sanitário para evitar quedas. 

Para maiores informações sobre esse assunto, consulte a próxima se-
ção: “Adequações ambientais no domicílio”.

Conclusão
Existem inúmeras formas, técnicas e dispositivos criados com a finalida-

de de melhorar a independência nas atividades de vida diária. O terapeuta 
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ocupacional é o profissional capacitado para promover a melhora do de-
sempenho ocupacional. 

Antes de se iniciar a utilização de um desses dispositivos deve-se sem-
pre levar em consideração diversos fatores como: aspectos emocionais, 
suporte familiar, condição financeira, habilidades remanescentes e outros, 
mas o mais importante é considerar a vontade que o paciente apresenta 
em realizar com autonomia e independência as atividades de vida diária, 
dependendo o menos possível dos outros (TEIXEIRA; ARIGA; YASSUKO, 
2003).

Promover condições para que essa independência seja adquirida ou re-
conquistada é um dos grandes desafios a serem superados para a melhora 
da qualidade de vida. 
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ADEQUAÇÕES AMBIENTAIS NO DOMICÍLIO

Alexsandra Santos Silva 
Brenda Pina dos Santos 

Marilene Puppi  
Silviane da Silva de Almeida

Os terapeutas ocupacionais reconhecem que o desempenho ocupacio-
nal é resultante da interação eficaz entre a pessoa, o ambiente e a atividade 
(AOTA, 2008), ou seja, o ambiente pode se tornar um facilitador ou uma 
barreira para que se possa realizar com autonomia e independência uma 
determinada atividade. Nem sempre a dificuldade em realizar a atividade 
é ocasionada pela doença ou deficiência; muitas vezes isso acontece pela 
falta de um ambiente adequado, que proporcione melhor desempenho 
(RIGBY et al., 2011).

Para cuidadores ou pessoas com ataxia, essa realidade não é diferente. 
O terapeuta ocupacional busca, por meio de suas intervenções, manter ou 
melhorar o desempenho de seus pacientes e familiares promovendo, sem-
pre que possível, um suporte ambiental adequado em casa, na escola e/ou 
faculdade, no trabalho e na comunidade (GILLEN, 2002). 

No Brasil, a acessibilidade para edificações é normatizada pela NBR 
9050, de maio de 2004, e pelo Decreto Federal 5.296, de dezembro de 
2004. A Norma Brasileira e o Decreto Federal oferecem subsídios para o 
esclarecimento de muitas dúvidas sobre a melhor maneira de adaptarmos 
o espaço físico para pessoas com algum tipo de deficiência (ABNT, 2004; 
BRASIL, 2004). 

Existe ainda o conceito de Desenho Universal, que tem como meta 
fazer com que qualquer ambiente ou produto possa ser alcançado, mani-
pulado e usado independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, 
de sua postura ou mobilidade. O Desenho Universal não é uma tecnologia 
direcionada apenas aos que dele necessitam: é desenhado para todas as 
pessoas. A ideia do Desenho Universal é, justamente, evitar a necessidade 
de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência, assegu-
rando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os objetos e 
os diversos espaços construídos. Um exemplo simples são as portas pro-
vidas de sensores, que beneficiam tanto as pessoas que empurram um 
carrinho de bebê quanto aquelas que usam cadeiras de rodas (LASHNO; 
KRIEGER, 2011). 
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É importante sempre ter em mente que normas, diretrizes e conceitos 
proporcionam níveis de acessibilidade no intuito de promover maior auto-
nomia a pessoas com algum tipo de limitação, principalmente nos espaços 
públicos; no entanto, elas não atendem a todas as pessoas, fazendo com 
que alguns casos necessitem de auxílio profissional para serem analisados 
e otimizados (CALADO, 2006). 

Adequação ambiental no domicílio
O domicílio é o local onde as pessoas realizam diversas atividades, po-

dendo estas ser básicas, como por exemplo: tomar banho, vestir-se, comer, 
usar o sanitário e manter relações sexuais. Essas atividades são conhecidas 
como Atividades de Vida Diária (AVDs). No domicílio também são realizadas 
atividades mais complexas, conhecidas como Atividades Instrumentais de 
Vida Diária (AIVDs), das quais podemos citar o preparo de refeições, varrer 
o chão, tirar pó dos móveis, planejar e executar confraternizações familia-
res, entre outras. Não é à toa que o domicílio é o local mais valorizado e 
apreciado pela grande maioria da população. Dessa forma, as adaptações 
no ambiente doméstico são extremamente necessárias para aumentar o 
nível de independência e segurança da pessoa com ataxia, para reduzir a 
carga de um cuidador/familiar e para prevenir quedas. 

Sendo assim, as orientações a seguir foram formuladas para atender 
aos diversos tipos de ataxia. Algumas orientações podem beneficiar tanto o 
indivíduo com ataxia quanto o cuidador. Elas também foram elaboradas no 
intuito de proporcionar a maior independência possível a cada indivíduo. 
As adequações aqui propostas são sugestões que devem ser avaliadas, em 
relação ao custo-benefício, pelo paciente e sua família. Se for necessário, 
pode-se consultar um terapeuta ocupacional ou outro profissional capaci-
tado, que irá auxiliar pacientes, cuidadores e familiares a eleger as priorida-
des para tornar o domicílio mais adequado às suas necessidades. 

Entradas e vãos de portas

 3 Procure substituir degraus das entradas por rampas sem muita incli-
nação. Rampas muito inclinadas dificultam a subida, principalmente 

para quem faz uso de cadeira de rodas. O ideal é que a inclinação não 
ultrapasse 12,5% (ABNT, 2004). 

 3 Faça uso de corrimãos adequados à pessoa com ataxia. Lembre-se de 
verificar se a altura, a fixação e o formato do corrimão estão adequa-
dos. Geralmente os cilíndricos facilitam a preensão. 

 3 Mantenha os corredores e vãos de portas largos para que o acesso 
aos ambientes, principalmente ao banheiro, não seja limitado quan-
do houver necessidade de utilizar uma cadeira de rodas. A NBR 9050 
orienta que o mínimo para vãos de portas seja de 0,80 metros (Figu-
ra 1), mas é importante avaliar o tamanho de cada cadeira de rodas. 
Cadeiras de rodas de pessoas obesas podem necessitar de um vão 
maior para realizar a passagem.

FIGURA 1 – ESPAÇAMENTO SUGERIDO ENTRE VÃOS DE PORTAS

FONTE: ABNT (2004).
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FIGURA 2 – MELHOR MAÇANETA PARA USO DOMÉSTICO

                    Adequado                            Inadequado

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 O ideal é que as maçanetas possam ser abertas até mesmo com o 
cotovelo. Maçanetas com o formato redondo, além de dificultarem a 
abertura, são perigosas em caso de incêndio por esquentarem e tor-
narem sua abertura inviável (Figura 2).

 3 Não mantenha soleiras com mais de 1,5 cm de altura nas entradas ou 
passagens de cômodos.

Circulação geral pela casa

 3 Não faça uso de pisos escorregadios ou pisos com superfície irregular 
e múltiplos níveis. A falta de equilíbrio associada a esses pisos ocasio-
na quedas que podem acarretar prejuízos funcionais temporários ou 
permanentes. 

 3 Evite o uso de tapetes, passadeiras e carpetes soltos, e mantenha os 
fios de eletrodomésticos presos junto à parede. 

 3 Não deixe objetos ou calçados espalhados pelo chão. Tome cuidado tam-
bém com animais de estimação que ficam circulando dentro da casa. 

 3 Mantenha as áreas de circulação (ex.: corredores e escadas) sempre 
bem iluminadas para auxiliar nas transferências, inclusive à noite, 
quando se tem o hábito de usar o banheiro. Estudos apontam que 
grande parte das quedas ocorre no trajeto para o banheiro no escu-
ro. Sensores no corredor que só acendem quando existe movimento 
podem ser uma alternativa para aqueles que não conseguem dormir 
com claridade.

 3 Se existirem degraus dentro de casa, é indicado o uso de contraste 
entre as cores, com colocação de faixas coloridas ao final de cada de-
grau, para facilitar a visualização (Figura 3).

FIGURA 3 – FAIXAS SINALIZANDO O FIM DO DEGRAU

FONTE: ABNT (2004).

FIGURA 4 – PESSOA COM ATAXIA APRESENTANDO MELHORA DA MARCHA APÓS 
COLOCAÇÃO DE FAIXAS NO CHÃO

FONTE: Becker (2005).

 3 Alguns pacientes se beneficiam de traçados no chão para auxiliar na 
percepção espacial (feedback visual). Os trajetos podem ser demar-
cados com fita adesiva colorida e devem ser utilizados nos caminhos 
mais comumente utilizados (Figura 4).

 3 Prefira os móveis com cantos arredondados. Caso os móveis existentes 
apresentem quinas, pode-se fazer o uso de protetores (Figura 5) acopla-
dos aos cantos dos móveis que ofereçam maior perigo em caso de que-
das. Esses materiais são encontrados facilmente em lojas especializadas. 
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FIGURA 5 – PROTETOR DE QUINA

FONTE: Rigby et al. (2011).

 3 Uma escada – ou barras acopladas à parede – pode ser colocada em 
algum ponto da casa para que, em caso de queda, o paciente possa 
se arrastar e ter apoio para ficar em pé novamente, uma vez que essa 
tarefa é praticamente impossível para algumas pessoas (Figura 6).

FIGURA 6 – ESCADA ACOPLADA À PAREDE PARA AUXILIAR EM CASO DE QUEDA 

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Campainhas, sinos ou telefones com números grandes (Figura 7) po-
dem ser colocados em pontos estratégicos, para facilitar o pedido de 
auxílio ou socorro em caso de quedas. 

FIGURA 7 – TELEFONE COM NÚMEROS GRANDES

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Banheiros

 3 A presença de barras no chuveiro e próximas ao vaso sanitário auxilia 
nas transferências e diminui o risco de quedas. 

 3 Se for necessário, pode-se elevar a altura do vaso por meio de assen-
tos adaptados ou da construção de uma base em alvenaria, o que irá 
facilitar a tarefa de se levantar (Figura 8).

 3 Sempre que possível, manter no banheiro o devido espaço para que 
se possa manobrar a cadeira de rodas. 

 3 Pisos antiderrapantes são essenciais nesse espaço da casa para evitar que-
das. Podem-se usar tapetes com ventosas para oferecer maior segurança. 

FIGURA 8 – ELEVADOR DE ASSENTO SANITÁRIO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Torneiras adaptadas também são necessárias para garantir a autono-
mia. Várias delas podem ser acionadas com um toque ou um simples 
empurrão (Figura 9).
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FIGURA 9 – TORNEIRA ADAPTADA

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 As esponjas podem ser presas à mão por meio de um elástico e os 
sabonetes podem ser colocados dentro de um saquinho (Figura 10). 
Uma meia calça com um sabonete dentro também pode ser fixada 
na torneira do chuveiro, facilitando dessa forma a preensão e a pega, 
caso o sabonete escape das mãos.

FIGURA 10 – SABONETE DENTRO DE UM SAQUINHO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 O uso de uma cadeira de banho com encosto pode facilitar o banho 
ou o trabalho do cuidador. 

 3 Dispensadores de sabonete líquido colocados a uma altura acessível 
facilitam o banho e a lavagem das mãos. Já existem no mercado, a 
preços acessíveis, dispensadores acionados apenas com o movimento 
da mão (Figura 11).

FIGURA 11 – DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO ACIONADO COM O 
MOVIMENTO DA MÃO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Se necessário, pode-se modificar a pia para permitir o acesso da ca-
deira de rodas. Se não for possível, coloque uma cadeira perto da pia 
e providencie um espelho na altura dos olhos para aumentar a parti-
cipação do paciente nas atividades de cuidado pessoal (ex.: escovar os 
dentes, pentear o cabelo, lavar as mãos).

 3 Um telefone sem fio ou uma campainha no banheiro também são es-
senciais para pedir auxílio no caso de pessoas com histórico de que-
das frequentes. 

 3 Barras acopladas à parede formando uma espécie de escada também 
podem ser utilizadas para auxiliar a pessoa a levantar-se em caso de 
quedas (Figura 12).
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FIGURA 12 – BARRAS ACOPLADAS À PAREDE DO BANHEIRO FORMANDO UMA ESCADA

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Bacias sanitárias com um rebaixamento frontal auxiliam algumas 
pessoas no momento da higiene, que pode ser feita pela frente sem 
necessidade de elevar uma das pernas, diminuindo assim o risco de 
quedas (Figura 13).

FIGURA 13 – SANITÁRIO ADAPTADO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Cozinha

 3 Sempre que possível, mantenha as prateleiras e eletrodomésticos em 
alturas que não ultrapassem o nível dos ombros; essa medida oferece 
segurança ao pegar objetos. 

 3 Redistribua os objetos nos armários para que os itens utilizados mais 
frequentemente estejam em locais de fácil alcance. 

 3 Um pegador de cabo longo pode ser utilizado para pegar itens leves 
acima da cabeça (Figura 14).

FIGURA 14 – PEGADOR DE CABO LONGO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Para quem necessita de andador, os que apresentam bandejas/cestas 
acopladas são os mais indicados, pois permitem a transferência, de 
maneira independente, de objetos do balcão para a mesa e vice-versa 
(Figura 15). Andadores com pesos acoplados na parte frontal são mais 
indicados para pessoas que tendem a cair para trás. 

 3 Considere a substituição de utensílios de vidro por aqueles de mate-
rial inquebrável. 
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FIGURA 15 – ANDADOR COM BANDEJA ACOPLADA

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Se a cadeira de rodas for utilizada, lembrar sempre de manter uma 
altura que favoreça a postura sentada e o uso dos membros superio-
res de maneira funcional. Mesas altas ou baixas demais prejudicam a 
autonomia para comer. 

 3 Dar preferência às panelas mais pesadas e que estas permaneçam 
na parte de trás do fogão, diminuindo assim o risco de acidentes com 
alimentos quentes. 

Conclusão
Embora essas recomendações sejam apenas ideais, muitas circunstân-

cias, como restrições financeiras ou características da doença, podem difi-
cultar sua implantação. Entretanto, em quase todos os casos a criatividade 
dos familiares e dos terapeutas beneficia muito a manutenção da indepen-
dência e a segurança nas atividades diárias, promovendo assim maior au-
tonomia do paciente (LASHNO; KRIEGER, 2011).

É importante ressaltar que garantir um desempenho seguro não é uni-
camente uma estratégia para prevenir agravos que podem surgir com o 
avançar da doença, mas principalmente uma maneira de favorecer a par-
ticipação social do indivíduo com ataxia no ambiente doméstico, pois não 

podemos falar em qualidade de vida se isso também não estiver refletido 
em conforto dentro da própria casa.

Existem outras formas de melhorar o desempenho na realização das 
atividades de vida diária, porém elas estão descritas em um capítulo es-
pecífico, para não confundir o leitor sobre o que está relacionado à ade-
quação ambiental e o que está relacionado à adaptação para otimização 
da atividade.
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CAPÍTULO 15 EDUCAÇÃO E TRABALHO NA 
ATAXIA: ABORDAGEM DA 
TERAPIA OCUPACIONAL

A EDUCAÇÃO E A PESSOA COM ATAXIA

Marilene Puppi 
Alexsandra Santos Silva 
Brenda Pina dos Santos  

Silviane da Silva de Almeida

O ambiente educacional pode ser considerado como todo o espaço en-
volvido no processo ensino-aprendizagem. Esse local pode ser uma creche, 
uma escola, uma faculdade ou uma instituição para cursos. No Brasil, exis-
tem normas que regulamentam a acessibilidade em ambientes públicos 
(NBR 9050 e Decreto Federal 5.296) e o cumprimento destas normas é ex-
tremamente importante para facilitar o acesso à educação e a sua promo-
ção, pois elas asseguram conforto nos casos de muito desequilíbrio, do uso 
de cadeira de rodas ou de mobilidade reduzida para locomoção (CALADO, 
2006).

Porém, muitas vezes, apesar de o ambiente ser adaptado e acessível, 
cada pessoa pode apresentar uma limitação específica para a realização de 
uma determinada atividade, sendo necessária a utilização de mais algum 
recurso que promova independência no desempenho das tarefas educa-
cionais de modo efetivo. As tarefas desenvolvidas por uma criança em sala 
de aula são completamente diferenciadas das desenvolvidas por um ado-
lescente ou um adulto e por isso a abordagem deve ser individualizada.

Os recursos que aperfeiçoam o desempenho nas atividades escolares 
podem envolver: um posicionamento adequado; uso de um dispositivo que 
irá facilitar uma atividade específica (esses dispositivos são chamados de 
tecnologia assistiva); mudanças comportamentais dos profissionais en-
volvidos no processo e o assistente de sala (quando possível).

Ao aliar a utilização desses recursos, possibilita-se a integração e uma me-
lhor inserção da pessoa com ataxia no ambiente educacional. O sucesso é alcan-
çado através da combinação de expectativas apropriadas e suporte adequado.
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Mesmo apresentando diferentes graus de comprometimento sensó-
rio-motor, perceptivo ou no processo ensino-aprendizagem, os indivíduos 
atáxicos precisam ser encorajados a manter as habilidades funcionais exis-
tentes com o objetivo de manter o maior grau de independência possível.

O aluno com ataxia 
Diversas são as dificuldades apresentadas pelas pessoas com ataxia. 

Os movimentos anormais dos olhos prejudicam a leitura. O tremor e a 
ataxia interferem na escrita e no uso do teclado do computador. A fala al-
terada e o tempo maior que alguns pacientes precisam para processar a 
informação podem dar a falsa impressão de que eles não sejam capazes 
de responder as questões. A energia e a atenção que são necessárias para 
que se mantenham na postura sentada podem prejudicar a concentração 
necessária para acompanhar as instruções do professor. Sobrepostos a es-
tas dificuldades estão uma lentidão do desenvolvimento das habilidades 
cognitivas e os problemas de aprendizagem associados que ocorrem em 
alguns casos. Todos esses sintomas podem abalar as emoções do paciente, 
que precisa de muito apoio familiar e profissional.  

O nosso objetivo neste capítulo é auxiliar pacientes, familiares e até 
mesmo profissionais envolvidos na educação, demonstrando que a supe-
ração de obstáculos é possível através de alguns métodos que serão des-
critos a seguir.

FIGURA 1 – INSTABILIDADE POSTURAL NA PESSOA COM ATAXIA

FONTE: Tipos de paralisia cerebral – ataxia (2014).

Posicionamento correto
O correto posicionamento durante a realização das atividades edu-

cacionais promove melhora da participação, pois mantém o máximo das 
capacidades funcionais. Uma pessoa mal posicionada perde rendimento, 
além de apresentar maior gasto energético e comprometer o uso adequa-
do dos membros superiores (Figura 2).

Iremos descrever o posicionamento correto nas atividades em sala e 
durante o uso do computador, mas é importante lembrar que esse posicio-
namento pode ser comprometido por falta de mobiliário adequado. Uma 
parceria com a instituição, para que ela disponibilize de alguma forma os 
equipamentos, é necessária. 

FIGURA 2 – IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO CORRETO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Nas atividades em sala de aula

As atividades em sala envolvem uma gama enorme de tarefas. Estas se 
caracterizam como leitura, escrita, pintura, recorte, debate, entre outras. 
Estar adequadamente posicionado para realização dessas tarefas irá pro-
mover um melhor desempenho. Para isso:

 3 Não use bancos nem cadeiras com rodinhas, sendo que elas podem 
provocar acidentes devido aos movimentos incoordenados.

 3 Prefira cadeiras firmes, porém não demasiadamente rígidas, com 
apoio nos braços e encosto:
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FIGURA 3 – CADEIRA COM APOIO PARA OS BRAÇOS

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 O ideal é que as escolas tenham nas classes de aula mesas adequadas 
a todos os usuários com algum tipo de deficiência ou com dificuldade 
de deambular (Figura 4). Quando isso não for possível, uma mesa feita 
em forma de “U” ajuda a melhorar o posicionamento, principalmente 
para os usuários de cadeira de rodas (Figura 5).

FIGURA 4 – MESA QUE PROPORCIONA ACESSIBILIDADE À PESSOA COM ALGUMA 
DEFICIÊNCIA

FONTE: Garcia (2010).

FIGURA 5 – CARTEIRA ADAPTADA PARA CADEIRANTE

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Mantenha os pés apoiados no chão. Se necessário faça uso de um 
suporte para os pés. O suporte pode ser comprado (Figura 6) ou adap-
tado com listas telefônicas.  

 3 Mantenha sempre a cadeira a uma altura em que seus pés fiquem 
apoiados no chão ou suporte e os braços também apoiados, com os 
ombros relaxados. A mesa deve estar em uma altura que acompanhe 
os cotovelos. Mesas mais altas irão sobrecarregar os ombros e mesas 
mais baixas irão sobrecarregar a coluna.

FIGURA 6 – APOIO PARA OS PÉS

     

FONTE: Adaptado de Google Imagens.
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Nas atividades com o computador

O computador tem se tornado cada vez mais uma ferramenta extre-
mamente importante para as atividades acadêmicas. Garantir um correto 
posicionamento durante o seu uso irá promover diminuição da fadiga e 
melhorar o desempenho. 

 3 Aproxime o computador para ter um alcance melhor do teclado. O 
ideal é que seus olhos permaneçam na altura da borda superior da 
tela do monitor:

FIGURA 7 – POSICIONAMENTO CORRETO DURANTE O USO DO COMPUTADOR

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Os cotovelos devem estar na altura do teclado e apoiados sobre os 
braços da cadeira ou sobre a bancada.

 3 O computador deve ficar em um lugar que evite reflexos e claridade 
excessiva na tela e, caso isso não seja possível, deve-se utilizar prote-
tores de tela que diminuam o reflexo.

 3 Suportes para o punho durante atividades de digitação também po-
dem ser utilizados.

 3 Pequenas pausas com o objetivo de se alongar são importantes para 
diminuir a tensão muscular, evitar lesões e aumentar o rendimento. O 
ideal é que a cada 50 minutos de uso do computador se realize uma 
pausa de 5 minutos. 

Tecnologia Assistiva
Tecnologia Assistiva é toda ferramenta ou recurso utilizado com a 

finalidade de proporcionar maior independência e autonomia a qualquer 
pessoa com deficiência, proporcionando melhor qualidade de vida, 

inclusão social, integração com a família, amigos e sociedade. Isto pode 
variar desde um par de óculos, um par de bengalas, como um complexo 

sistema computadorizado (GALVÃO FILHO; DAMASCENO, 2014).

O uso desses dispositivos pode proporcionar maior independência em 
diversas tarefas. Existem dispositivos que podem ser comprados prontos e 
outros podem ser adaptados. Por exemplo, existem canetas engrossadas 
que são comumente utilizadas para melhorar a preensão. Elas podem ser 
compradas já adaptadas, ou pode-se enrolar um pedaço de EVA (uma bor-
racha vendida em papelarias) e prender com fita adesiva. O resultado é o 
mesmo, mas o que diferencia é a estética e o valor. Os produtos prontos, ge-
ralmente por apresentarem uma estética mais refinada, custam mais caro.

Infelizmente, é impossível em um único capítulo descrever todos os 
dispositivos existentes no mercado e todas as formas de adaptá-los e, por 
isso, é tão importante ter a supervisão do terapeuta ocupacional. 

Escrita e leitura

A escrita e a leitura são as atividades mais comumente realizadas dentro 
do ambiente educacional. Sendo assim, realizá-las da melhor maneira possível 
irá facilitar o aprendizado. Alguns objetos podem simplificar essas atividades. 

FIGURA 8 – PRANCHA INCLINADA PARA LEITURA

   

FONTE: Adaptado de Google Imagens.
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 3  As pranchas inclinadas podem auxiliar as pessoas que apresentam di-
ficuldade para a leitura, além de promoverem melhor posicionamento 
da cabeça. Esta prancha pode ser reclinável para ser adaptada confor-
me a necessidade (Figura 8). 

 3 Para pessoas com dificuldade de leitura devido a questões visuais, 
pode ser necessária a utilização de um fundo para contraste. Como 
geralmente o papel é branco, o ideal é que o fundo da prancha seja 
escuro.

 3 Marcadores de linhas também podem ser utilizados para ajudar a dar 
destaque em uma frase, além de escrita em tamanho maior.

 3 Engrosse o lápis, a caneta, o pincel e outros materiais de uso manual 
de várias maneiras, como utilizando: espuma, durepoxi (massa epóxi) 
borracha (EVA) e pedaços de mangueiras. Os cabos engrossados me-
lhoram a preensão, favorecendo as atividades funcionais:

FIGURA 9 – LÁPIS ENGROSSADO COM EVA

 

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Para os pacientes que apresentam dificuldade na fala, podem-se utili-
zar letras prontas que facilitarão a formação de alguma palavra difícil 
de ser pronunciada. Essas letras podem ser confeccionadas com ma-
teriais mais pesados (o uso de durepoxi é interessante para modelar 
as letras) e também podem ser utilizados outros tipos de materiais 
como: borracha, madeira, papelão, portanto o que se adequar melhor 
às suas necessidades. É importante lembrar que peças grandes faci-
litam a preensão (TEIXEIRA et al., 2003). Elas podem ser coladas em 
uma prancha inclinada com a utilização de velcro.

 3 Faça uso de folhas ou cadernos com pautas ampliadas, que podem 
auxiliar tanto nos movimentos incoordenados quanto na leitura:

FIGURA 10 – CADERNO DE PAUTAS AMPLIADAS

    

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Prender a folha na carteira com fita adesiva nos quatro cantos pode 
auxiliar durante a escrita. 

 3 O professor deve orientar continuamente o aluno a escrever devagar, 
levantando a caneta do papel após escrever algumas linhas, relaxan-
do e voltando às atividades. Se for necessário, pulseiras de pesos, que 
devem ser graduadas de acordo com o caso, podem ser utilizadas:

FIGURA 11 – PULSEIRA DE PESO

  

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 O uso do lápis número seis favorece a escrita, pois o grafite é mais 
forte e desliza com mais facilidade.

 3 Caso não consiga usar o lápis de maneira tradicional, tente usar de 
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maneira bimanual, com as mãos entrelaçadas, trabalhando as duas 
mãos juntas, uma ajudando a outra. 

 3 Apontadores adaptados podem ser utilizados, prendendo-os a uma 
base:

FIGURA 12 – PACIENTE USANDO O ADAPTADOR PRESO A UMA BASE RÍGIDA

   

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Se precisar manter seu livro aberto, é possível fazer uso de prendedo-
res de roupa de madeira. 

 3 Se necessário, encape seus livros e cadernos com espuma bem fininha 
ou material emborrachado, diminuindo a chance desses materiais se 
deslocarem do lugar, mesmo com seus movimentos involuntários.

 3 O papel-carbono pode ser um recurso, desde que um colega possa 
ajudar, ao copiar a tarefa escolar.

 3 Palitos de sorvete podem ser colocados nas páginas de cadernos ou 
livros para auxiliar no momento de virar as páginas.

 3 Pode ser mais produtivo ler para a pessoa com ataxia ou usar audio-
livros ou vídeos do que exigir que ela leia longos textos. O audiolivro 
está cada vez mais acessível e pode ser usado tanto para o lazer e por 
interesse numa área específica quanto para fins acadêmicos.

 3 É sempre importante se levar em consideração a fase de aprendizado 
que a pessoa se encontra, ou seja, se ela está aprendendo a ler ou se 
já está lendo para aprender, fazendo dessa forma com que o gasto 
energético desnecessário seja evitado.

Recorte

 3 Tesouras adaptadas podem ser utilizadas para facilitar o recorte. 
Elas podem ser modificadas com cabos de fio de TV a cabo (do tipo 
coaxial), tubos de cola quente ou outro material maleável: 

FIGURA 13 – TESOURA ADAPTADA

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Existem tesouras elétricas que demandam menos movimentos para 
sua utilização, porém sua prescrição deve ser bem cuidadosa com o 
objetivo de se evitar acidentes:

FIGURA 14 – TESOURA ELÉTRICA

  

FONTE: Adaptado de Google Imagens.
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Uso do computador

Como já mencionado anteriormente, o computador é uma ferramenta 
que pode auxiliar e muito nas tarefas educacionais. Porém, algumas altera-
ções podem ser necessárias para aperfeiçoar o desempenho. 

 3 A fixação do teclado do computador com aplicação de antiderrapan-
tes pode ser importante para não deixar o teclado solto.

 3 É possível também fixar o teclado com fitas emborrachadas que con-
tenham cola nos dois lados (dupla face). 

 3 Pessoas com dificuldade de escrever fazendo uso do teclado podem 
usar variados recursos da informática. Um desses recursos é a col-
meia, uma placa de acrílico com vários furos onde as teclas coinci-
dem, evitando assim o pressionamento de todas as teclas ao mesmo 
tempo, reduzindo erros e aumentando a maneira de se comunicar 
funcionalmente: 

FIGURA 15 – COLMEIA PARA TECLADO E USO DE PONTEIRA PARA DIGITAÇÃO

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Existem ainda os teclados INTELLIKEYS que mudam de aparência em 
segundos, permitindo acesso físico, visual e cognitivo para pessoas por-
tadoras de uma ampla gama de dificuldades. Esses teclados podem ser 
programados com ajuste de sensibilidade ao toque evitando repetição 
de letras indesejáveis enquanto se está digitando (PELOSI, 2014):

FIGURA 16 – TECLADO INTELLIKEYS

   

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Para pessoa com dificuldade no uso do mouse convencional, uma 
sugestão é o uso dos modelos adaptados que necessitam de menor 
controle fino:

FIGURA 17 – MOUSE ESTACIONÁRIO DE ESFERA

 

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

 3 Alguns programas podem ser utilizados para favorecer a escrita. Exis-
tem programas que escrevem o que é falado, assim como existem 
programas que leem o que está escrito.
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Recreação

 3 Os ambientes de recreação devem ser adaptados para permitir a 
participação dos diferentes indivíduos. Os parquinhos infantis devem 
contar com brinquedos que promovam a acessibilidade:

FIGURA 18 – PARQUE INFANTIL ADAPTADO PARA CADEIRANTES

  

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Nas demais atividades

 3 Para evitar que os movimentos incoordenados façam com que seu 
material caia com frequência no chão é possível colar no contorno da 
mesa tubos de PVC finos ou outro material de sua preferência.

 3 Calculadoras ou relógios com numeração grande também são de mui-
ta utilidade.

 3 Usar cola em bastão se torna mais fácil do que o uso dos tubos de 
cola comuns.

 3 Encapar objetos com espuma bem fina evita também o movimento 
desnecessário de materiais de uso constante.

 3 O uso de um carimbo com o nome pode ser uma ferramenta prática 
de usar no meio acadêmico ou profissional caso seja sempre solicita-
da a sua assinatura.

 3 O uso do gravador, em caso de dificuldades motoras com a escrita, 
ajuda a assimilar o conteúdo das matérias expostas durante as aulas.

 3 A aplicação de testes orais ou leituras de textos podem ser uma forma 
de avaliar o aluno.

 3 Você pode precisar de mais tempo para realizar suas tarefas, mas não 
deixe de realizar seus sonhos de estudar ou trabalhar.

 3 Nas tarefas acadêmicas, o aluno com muita dificuldade para copiar 
tarefas do quadro pode se beneficiar com fichas para leituras em casa, 
através do empréstimo do material utilizado pelo professor durante 
as aulas.

 3 Outros materiais como pincel, tubo de cola, giz de cera, etc., também 
podem ser engrossados para facilitar a preensão:

FIGURA 19 – MATERIAIS ESCOLARES ADAPTADOS

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Atitudes profissionais
Profissionais que atuam com pessoas com ataxia necessitam ter ati-

tudes acolhedoras frente às dificuldades apresentadas por esse público. 

É importante estar atento ao desempenho do estudante com ataxia, 
observando não só suas atividades acadêmicas, mas também sua partici-
pação social dentro e fora da sala de aula, por exemplo. 

A percepção das limitações é o primeiro movimento do profissional na 
busca pela adaptação às situações adversas e a garantia do acesso da pes-
soa com ataxia a uma educação de fato inclusiva. Tudo isso só será possível 
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se os profissionais envolvidos estiverem comprometidos com o estímulo 
da autonomia e a valorização dos interesses desses sujeitos, possibilitando 
uma atenção individualizada através da escuta das dificuldades referidas e 
da abertura para o vínculo.

A mediação entre essas dificuldades e a valorização dos ganhos no de-
sempenho educacional só será possível com atitudes permeadas de empa-
tia, tolerância e motivação por parte dos profissionais.

Assistente de sala

A função de um assistente consiste basicamente em ajudar o aluno a 
“acompanhar” as atividades das aulas. O assistente pode facilitar o traba-
lho escolar, tomando notas ou fazendo o ditado, lendo as instruções e apre-
sentando a informação escrita oralmente. Naturalmente, é importante que 
o assistente se empenhe em facilitar a aprendizagem e o entrosamento 
em sala de aula e não simplesmente faça o trabalho pela pessoa. Os assis-
tentes também têm um papel fundamental na redução das demandas que 
contribuem para a fadiga. 

Algumas escolas oferecem esse tipo de assistência, porém é necessário 
verificar com a direção as possibilidades, devido ao fato de que cada ins-
tituição lida de maneira diferente com alunos com necessidades diversas. 
Para escolas públicas, é importante ressaltar que o assistente seja uma 
pessoa capacitada com experiência na área educacional e sem vínculo 
familiar que possa interferir no processo ensino-aprendizagem do aluno, 
para que o desempenho em sala de aula não seja prejudicado. O ideal é 
que o assistente de sala faça parte da equipe da escola.

Conclusão
É importante perceber quando é necessário ter ajuda. Poucas institui-

ções educacionais estão, hoje, adaptadas para receber pessoas com defi-
ciências, o que se torna mais difícil ainda quando consideramos as particu-
laridades dos sujeitos com ataxia. Porém, este capítulo teve como objetivo 
apresentar alguns dos diversos recursos existentes na atualidade para 
garantir a acessibilidade à educação e orientar algumas condutas possí-
veis tanto para o estudante com ataxia quanto por parte dos profissionais 
e familiares que convivem diretamente com as dificuldades apresentadas 
por essas pessoas. Nesse sentido, a busca por estratégias de facilitação 
do desempenho na área educacional é fundamental para a valorização da 

autonomia e independência das pessoas com ataxia para além do ambien-
te doméstico.

Não se esqueça de exercitar um de seus direitos básicos como cidadão, 
que é o direito à educação.

Algumas sugestões de leitura:

<www.expansão.com>

<www.tecnologiaassistiva.com.br>

<www.clik.com.br>
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O TRABALHO E A PESSOA COM ATAXIA

Silviane da Silva de Almeida 
Alexsandra Santos Silva 
Brenda Pina dos Santos 

Marilene Puppi 

A ataxia é um sintoma que afeta o desempenho do indivíduo em todas 
as áreas de ocupação. As atividades mais simples, como tomar um copo de 
água, ou as mais complexas, como preparar uma refeição, ficam extrema-
mente afetadas, assim como o desempenho para trabalhar. 

O trabalho ocupa um espaço extremamente significativo na vida das pes-
soas, pois ele faz parte da identidade de cada ser humano. É através do traba-
lho que evoluímos e é com ele que passamos a maior parte de nossas vidas.

Muitas pessoas com ataxia apresentam dificuldade em iniciar o proces-
so de profissionalização, o que dificulta a tarefa de encontrar o primeiro 
emprego. Existem casos ainda em que há a necessidade de afastamento 
temporário ou permanente das atividades laborais, da adaptação de um 
posto de trabalho ou do remanejamento do trabalhador para outra função. 

É de grande importância estimular a manutenção das atividades labo-
rais, principalmente as significativas, pelo maior período de tempo possí-
vel, principalmente no caso das ataxias evolutivas.

Com base nesse contexto, este capítulo busca apresentar alternativas de 
suporte ao trabalhador atáxico, tanto para facilitar o desempenho na sua ati-
vidade laboral atual quanto na adaptação a uma nova função de acordo com 
a análise das suas habilidades, limitações e interesses, bem como orientar 
medidas de prevenção de agravos com foco na saúde do trabalhador.

Trabalho e ocupação 
Em cada etapa da vida de uma pessoa existe a necessidade de desem-

penhar determinados papéis ocupacionais. Esses papéis vão se alterando de 
acordo com a fase da vida em que nos encontramos e de acordo com nossos 
interesses e escolhas. Por exemplo, quando pequenos, desempenhamos o 
papel ocupacional de criança, brincando, obedecendo aos pais, amadure-
cendo, etc. Com o passar do tempo vamos assumindo outros papéis, como 



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores266

o de estudante, esposo(a), amigo(a), mãe, pai e avó(ô). Esses papéis tendem 
a variar de uma pessoa para outra; porém, uma grande parte da população 
em um determinado momento da vida assume o papel ocupacional de tra-
balhador. No caso do indivíduo jovem e adulto, este papel deve ser realizado 
da maneira o mais eficiente possível (HAGEDORN, 2001).

A escolha da atividade laborativa geralmente acontece por afinidade 
com uma determinada área, mas depende de fatores como oportunidade 
de estudo e aprimoramento, questões financeiras, etc. Nem sempre conse-
guimos atuar no que gostaríamos. 

A importância do trabalho está muito além de fatores financeiros. É 
através do trabalho que as pessoas alcançam uma realização pessoal, se 
socializam, aprendem e constroem sua identidade. Por isso, trabalhar no 
que gostamos é um dos primeiros passos para se alcançar o sucesso pro-
fissional. Uma ocupação significativa pode reforçar as redes sociais, pois 
possibilita a expressão de emoções (CLARK; WOOD; LARSON, 2002).

Porém, o trabalho também pode ser um gerador de sofrimento, na me-
dida em que expõe esse indivíduo aos desafios e riscos relacionados às 
particularidades de cada profissão. Trabalhar em uma posição inadequa-
da, com exposição a ruídos ou substâncias nocivas à saúde, relações de 
hierarquia desgastadas, etc., são situações que podem contribuir para o 
adoecimento do trabalhador. 

Inserção no mercado de trabalho
A inserção no mercado de trabalho é um momento que marca a vida de 

qualquer pessoa. Quando se busca essa inserção, o primeiro ponto a ser 
observado é a avaliação de um posto de trabalho que permita o desenvol-
vimento da atividade laboral de acordo com as habilidades do trabalhador. 
O terapeuta ocupacional é um dos profissionais que apresenta habilidade 
para avaliar qual posto é mais adequado a um determinado indivíduo atra-
vés de um estudo criterioso do local, bem como de uma análise detalhada 
da atividade realizada pelo trabalhador (FENTON; GAGNON, 2002).

Ao analisar uma atividade, o terapeuta ocupacional observa o desem-
penho do sujeito nesta atividade, bem como o contexto em que é realizada 
(figura 1). Assim, identifica os aspectos que necessitam de alterações, adap-
tações ou graduação. Ainda poderão ser observadas as tarefas que com-
põem a atividade; a sequência do desempenho destas tarefas e se esta é 
fixa; a definição de recursos extras necessários – móveis, ferramentas, entre 

outros – e a definição e precaução quanto à segurança e aos fatores de risco 
(SILVA, 2007). Deve-se sempre buscar negociar com a empresa formas para 
que a pessoa com ataxia desempenhe em segurança sua atividade laboral.

Orientações gerais para o trabalhador com ataxia:

 3 Procure um posto de trabalho que alie suas expectativas às suas ha-
bilidades.

 3 Em caso de dificuldade para desempenhar uma atividade que seja do 
seu interesse devido à falta de estrutura do ambiente, procure ajuda 
de um profissional para auxiliar na adaptação do posto de trabalho e 
intermediar negociações com a empresa. 

 3 Não desanime para conquistar seus objetivos profissionais. 

 3 Se apresentar dificuldade nas atividades acadêmicas, leia a seção an-
terior deste capítulo, intitulada “A Educação e a pessoa com ataxia”. 
Nela você encontrará diversas informações que podem auxiliar na au-
tonomia para as atividades escolares.

FIGURA 1 – EXEMPLO DE ATIVIDADE LABORAL

FONTE: Adaptado de Google Imagens.
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Retorno ao trabalho
Ao se deparar com um diagnóstico de ataxia, é muito comum que a pes-

soa se afaste da atividade laboral. Algumas pessoas não retomam sua ativi-
dade laborativa por não apresentarem condições físicas e nem emocionais. 
Outras, após o período de adaptação com o novo diagnóstico, desejam re-
tomar o trabalho de qualquer forma. E ainda existem aquelas pessoas que, 
apesar de não voltarem a ocupar um posto de trabalho formal, permane-
cem afastadas, mas realizam pequenos “bicos” como forma de passar o 
tempo e complementar a renda.

Manter uma atividade laborativa, seja ela qual for, é de extrema impor-
tância para a manutenção de habilidades remanescentes, da participação 
social e da qualidade de vida.

Para aqueles pacientes que buscam retornar ao posto de trabalho an-
terior, o apoio profissional é de grande valia, pois a análise do posto de 
trabalho é fundamental, uma vez que através dessa análise será possível 
delimitar as etapas que o paciente consegue fazer, realizar as alterações 
necessárias para a execução de uma determinada tarefa e/ou realizar 
adaptações que favorecerão o desempenho na atividade.

Quando o retorno à função anteriormente exercida não for mais 
possível, deve-se iniciar a busca por um novo posto que permita que 
as habilidades existentes sejam exploradas de forma benéfica. O tra-
balhador deverá ser incentivado a buscar uma nova possibilidade de 
trabalho. A família será essencial nesse período, pois conhecendo bem 
o paciente, poderá facilitar o processo de procura e de reconhecimen-
to das habilidades remanescentes que podem ser utilizadas na nova 
atividade laborativa.

Por exemplo, se o trabalhador desempenhava suas tarefas laborais em 
pé, em uma linha de produção, pode ser que, para garantir sua permanên-
cia no posto, seja necessário adaptar esse posto de trabalho através de 
bancos ou métodos que permitam realizar a atividade sentado.

Facilitadores do processo de retorno 

Na Constituição Federal de 1988 (CF), encontram-se artigos específicos 
referentes à atenção ao trabalhador. O artigo 200 refere-se à realização de 
ações em saúde, dentre estas, à saúde do trabalhador (DIAS; MELO, 2005). 

A Consolidação de Leis do Trabalho (CLT), criada em 1943, apresen-
ta as obrigações das empresas e dos trabalhadores acerca de normas 
de segurança e medicina do trabalho, bem como orientações sobre 
prevenção e proteção de acidentes e doenças do trabalho (BRASIL, 
1943). Portanto, o trabalhador com ataxia será favorecido quanto à 
necessidade de acompanhamento, evitando agravos e acidentes no 
ambiente de trabalho.

O Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela fiscalização e 
criação de normas e leis, elaborou Normas Regulamentadoras (NRs) que 
devem ser observadas pelas empresas e órgãos públicos, relativas à se-
gurança e medicina do trabalho. A NR 17, que fala sobre Ergonomia, refere 
parâmetros para adequação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando conforto, segurança 
e desempenho eficiente (BRASIL, 1978).

O acompanhamento através da análise ergonômica será fundamental 
para adaptar o ambiente à nova situação do trabalhador com ataxia. As medi-
das devem envolver acessibilidade, segurança na locomoção, adaptações que 
facilitarão a realização das tarefas (figura 2), além de sinalizações que propi-
ciem um deslocamento adequado entre os diferentes espaços laborativos.

Adaptações para o trabalho

Para se iniciar uma atividade laborativa ou então para se adaptar um 
posto de trabalho ou remanejar um trabalhador, alguns dispositivos podem 
ser utilizados com o objetivo de facilitar o processo (figuras 3 e 4). Como 
muitas vezes o remanejamento ocorre para uma área administrativa, o posi-
cionamento correto é fundamental para evitar a ocorrência de agravos. 
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FIGURA 2 – POSICIONAMENTO CORRETO NO USO DO COMPUTADOR

FONTE: Adaptado de Google Imagens.
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FIGURA 3 – DISPOSITIVO AUXILIAR PARA DIGITAÇÃO

    

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

FIGURA 4 – DISPOSITIVO PARA USO DO TELEFONE

FONTE: Adaptado de Google Imagens.

Conclusão
Estimular a manutenção das atividades relacionadas ao trabalho, pro-

movendo a adaptação das tarefas desempenhadas de acordo com as ha-
bilidades remanescentes da pessoa com ataxia é um grande desafio, mas 
que se mostra totalmente possível quando acompanhado por profissionais 
capacitados. 

Em indivíduos com ataxia, durante o processo de retorno ao trabalho 
ou início de profissionalização, a prevenção é ainda mais importante, bem 
como o processo de educação em saúde para o trabalho. 

O terapeuta ocupacional faz uso da reabilitação profissional, da rea-
bilitação relacionada ao trabalho, da adaptação do local de trabalho, das 
orientações de educação em saúde e de treinamento específico da ativida-
de para ajudar esses indivíduos no retorno ao trabalho.

As adequações também são essenciais para favorecer o desempenho 
ocupacional na atividade laboral. Para que o paciente consiga desempe-
nhar adequadamente sua função, serão necessárias adaptações, bem 
como o acompanhamento de profissionais com experiência no processo 
de reinclusão ou inclusão no mercado de trabalho, analisando as ativida-
des a serem executadas e delimitando as etapas que são necessárias para 
a conclusão, levando-se em conta o significado que o trabalho tem para 
a vida das pessoas, viabilizando suas expressões de personalidade, bem 
como o favorecimento da autoestima.

Deve-se sempre considerar a possibilidade de reinclusão do trabalha-
dor atáxico no seu meio de trabalho, bem como favorecer o jovem traba-
lhador na possibilidade de início na vida laborativa.

Já que a ocupação é crucial para reforçar redes sociais, também se 
verificou a facilitação de promoção social através do retorno ao trabalho. 
Lembramos aqui que o retorno à atividade laboral não precisa ocorrer 
necessariamente para a mesma atividade ou empresa anterior ao acome-
timento. Ela pode se dar também através da observação de habilidades 
remanescentes e da busca de uma nova oportunidade de trabalho que seja 
compatível com a atual condição de saúde do trabalhador.



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores270

Referências
BRASIL. Presidência da República. Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, se-
ção 1, 9 ago. 1943. Última revisão em 25 jun. 2007. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 22 jun. 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 17: 
Ergonomia, de 8 de junho de 1978. Brasília, DF, 8 jun. 1978. Última atualização: 
21 jun. 2007. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/
NR/NR17.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2017.

CLARK, F.; WOOD, W.; LARSON, E. A. Ciência ocupacional: legado da terapia ocu-
pacional para o século XXI. In: NEISTADT, M. E.; CREPEAU, E. B. (Ed.). Terapia ocu-
pacional: Willard & Spackman. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
p. 10-17.

DIAS, E. C.; MELO, E. M. Políticas públicas em saúde e segurança no trabalho. In: 
MENDES, R. Patologia do Trabalho. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. p. 1683-1720.

FENTON, S.; GAGNON, P. Avaliação das atividades de trabalho e produtivas: me-
didas de avaliação de desempenho no trabalho. In: NEISTADT, M. E.; CREPEAU, 
E. B. (Ed.). Terapia ocupacional: Willard & Spackman. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. p. 189-193.

HAGEDORN, R. Fundamentos da prática em terapia ocupacional. São Paulo: 
Dynamis, 2001.

SILVA, S. N. P. Análise de atividade. In: CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia ocu-
pacional: fundamentação & prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 
110-124.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 271

CAPÍTULO 16 ABORDAGEM NAS DISFUNÇÕES 
DA FALA, DA COMUNICAÇÃO 
E DA DEGLUTIÇÃO EM 
INDIVÍDUOS COM ATAXIAS

ABORDAGEM NAS ALTERAÇÕES DE FALA E DE 
DEGLUTIÇÃO 

Edna Márcia da Silva Abdulmassih 
Maria Cristina de Alencar Nunes 

Janaína de Alencar Nunes

Indivíduos com ataxia podem apresentar dificuldades na fala e na fun-
ção de deglutição em decorrência de alteração na motricidade orofacial 
(HARDING, 1984; TEIVE et al., 2004). Neste capítulo serão abordados temas 
relacionados a dificuldades para articular as palavras, descritas na literatu-
ra como DISARTRIA; a dificudades no controle da deglutição, ou DISFAGIA; 
e sobre as questões de reabilitação fonoaudiológica para essas alterações. 

Disartria
A disartria é um distúrbio no controle muscular, que pode manifes-

tar-se como paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala, 
causando alteração na emissão dos sons, dificuldade na articulação e na 
conexão de sílabas e palavras (DARLEY; ARONSON; BROWN, 1969). 

Pode também ser descrita como um transtorno de articulação da 
fala decorrente de uma lesão neurológica que não permite a participação 
conjunta e harmoniosa de cinco bases motoras: a respiração, a fonação, a 
ressonância, a articulação e a prosódia, resultando em uma fala lenta ou 
arrastada (LEMOS, 1992; ORTIZ, 2010). 

A fala é o ato motor que envolve o sistema neuromuscular. Para que a 
fala seja produzida corretamente é necessário que o sistema neurológico e 
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o sistema estomatognático – necessário para a produção desse ato motor 
– estejam íntegros (RAHAL et al., 2014). 

A alteração da fala encontrada nos pacientes com disartria tem etiolo-
gia neurogênica, e pode afetar tanto os movimentos voluntários, coorde-
nados pelo sistema nervoso piramidal, como os involuntários, coordena-
dos pelo sistema extrapiramidal (MURDOCH, 1997).

Os pacientes com disartria apresentam características comuns como: voz 
com a mesma intensidade e altura, imprecisão na articulação de consoantes 
e velocidade de fala lenta. Outras características que podem ser encontradas 
nesses pacientes vai depender do comprometimento neurológico e do tipo 
de etiologia neurológica, levando a quadros de disartria flácida, disartria es-
pástica, disartria do neurônio motor superior unilateral, disartria hipocinética, 
disartria hipercinética e disartria mista (ORTIZ, 2004; ORTIZ, 2010). 

Disartria em indivíduos com ataxia espinocerebelar (AEC)

A AEC possui diversas variações, podendo apresentar uma combina-
ção de imprecisão articulatória, excesso e igualdade de estresse, qualida-
de vocal rouca e/ou trêmula e velocidade de fala atrasada (SCHALLING; 
HAMMARBERG; HARTELIUS, 2008; WEISMER, 2007).

Com a progressão da AEC, a alteração da função de fala avança gradativa-
mente, ocasionando uma limitação na articulação da fala e uma disartria severa 
(COUTINHO, 1996). Estudos demonstram que esse agravamento da AEC tende a 
ser lento, mas casos de disartria severa podem ser observados em estágios ini-
ciais da doença (COUTINHO, 1996). Observa-se que pacientes que apresentam 
ataxia de início precoce (antes dos 24 anos) possuem maior agravamento na 
qualidade da voz quando comparados a pacientes com início tardio da doença 
(após os 43 anos) (SCHALLING; HAMMARBERG; HARTELIUS, 2008). 

A fala dos pacientes com disartria atáxica é denominada de escandida 
ou scanning speech, caracterizada por pausas depois de cada sílaba e lenti-
ficação das palavras ( JEFFREY, 1991).

Se a ataxia cerebelar afetar os músculos do mecanismo da fala, a sua 
produção se torna alterada ( JEFFREY, 1991) e os músculos afetados se tor-
nam hipotônicos, com movimentos lentos e força alterada (CASANOVA, 
1997). A fala nesses casos é predominantemente monótona, com interrup-
ções e, às vezes, com nasalidade e presença de lentidão na leitura e na 
prosódia (LEMOS, 1992; JAKUBOVICZ, 1997). 

Alguns pesquisadores descrevem a disartria atáxica como reflexo de um 
comprometimento global das vias respiratórias, da laringe e subsistemas 

articulatórios da fala. As variações podem ser observadas de acordo com o 
tipo de ataxia e a duração da doença (KENT et al., 2000).

Indivíduos com AEC podem apresentar, além de disartria atáxica, algu-
mas características de disartria espástica, disartria bulbar ou disartria flá-
cida, refletindo uma fisiopatologia mais difusa ( JOANETTE; DUDLEY, 1980; 
SCHALLING; HAMMARBERG; HARTELIUS, 2008).

A disartria flácida se caracteriza por alteração da motricidade voluntá-
ria, que causa diminuição do alongamento muscular e flacidez dos múscu-
los (CASANOVA, 1997; ORTIZ, 1997), hipernasalidade associada a: escape 
aéreo nasal, voz suspirada, inspiração audível (MURDOCH, 1997), diminui-
ção na abertura da boca, excesso de saliva, dificuldade em relação aos mo-
vimentos alternantes da língua, redução do tempo de fonação, alteração 
na inteligibilidade da fala (LEMOS, 1992), respiração curta, dificuldade na 
emissão de tons altos, voz baixa e dificuldade na emissão de fonemas frica-
tivos e plosivos ( JAKUBOVICZ, 1997).

Nos casos de disartria espástica observa-se fraqueza na espastici-
dade muscular, limitação e lentidão de movimentos ( JAKUBOVICZ, 1997; 
MURDOCH, 1997). Ocorre alteração na função da respiração devido à dis-
função velofaríngea, dificuldade de protrair a língua, de elevar o véu pala-
tino e controlar os movimentos dos lábios. Na disartria espástica também 
pode ocorrer uma voz rouca e baixa com frases curtas e hipernasalidade 
( JAKUBOVICZ, 1997; MILLOY, 1997; RODRIGUES, 1999).

A diminuição do tônus muscular dos órgãos fonoarticulatórios, a res-
trição dos movimentos mandibulares e a alteração das praxias orofaciais 
tornam os movimentos mastigatórios incompetentes (GUEDES; SHINTANI; 
CABELLO, 2003; SOBOLEVA; LAURINA; SLAIDINA, 2006; SACONATO; 
GUEDES, 2009). 

Blaney e Hewlett (2007) apontam que os indivíduos com ataxia podem 
apresentar variados sintomas, tanto de um indivíduo para outro quanto no 
decorrer da progressão da doença.

A deglutição normal
A deglutição normal é um processo natural, rápido e espontâneo no 

transporte do bolo alimentar da cavidade oral até a entrada no estômago. 

O processo da deglutição ocorre em quatro fases: a fase oral, podendo 
ser dividida em preparatória oral e a oral propriamente dita; a fase faríngea 
e a fase esofágica (LOGEMANN, 1983a):
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FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS FASES DA DEGLUTIÇÃO
(a) Fase Oral: Esfíncter esofágico superior contraído
(b) Fase Faríngea: Esfíncter esofágico superior relaxado
(c) Fase Esofágica: Esfíncter esofágico superior contraído

Copyright©2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.
FONTE: Adaptado de Marieb (2001).

Fisiologia da deglutição
Leopold e Kagel (1997) sugerem uma fase pré-oral ou antecipatória para 

a realização da deglutição, isto é, o ritual anterior à colocação do alimento 
na boca, considerando fatores ligados ao indivíduo como: a fome, o grau de 
saciedade, o aspecto dos alimentos, o ambiente alimentar, as influências so-
ciais, a utilização de utensílios, a coordenação mão-boca, a postura cervical, 
o estado emocional, dentre outros, para tornar a deglutição eficiente ou não:

FIGURA 2 – FASE PRÉ-ORAL

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

A fase preparatória oral se inicia quando introduzimos o alimento na 
cavidade oral. Caracteriza-se por ser voluntária e consiste na manipulação 
do alimento na boca, passando pelos processos de incisão, de trituração e 
de pulverização, isto é, o alimento é captado e cortado pelos dentes ante-
riores, triturado e amassado pelos dentes posteriores, transformando-o 
em um bolo coeso, o qual é centralizado sobre a língua:

FIGURA 3 – PROCESSO INICIAL DA DEGLUTIÇÃO

Fase Faríngea

Palato mole

Faringe

Epiglote

Esfíncter
esofágico 
superior

Língua

Traqueia

Bolo
alimentar

Esfíncter
esofágico
inferior

Esôfago

Estômago

FONTE: Adaptado de Swallowing Disorders (2015).

A segunda fase, a oral propriamente dita, inicia-se a partir da trans-
ferência do bolo alimentar, através de movimentos ondulatórios da lín-
gua, da cavidade oral anterior para a orofaringe (Figura 4). Esta fase pos-
sui controle voluntário em seus estágios iniciais, tornando-se posterior-
mente involuntária.

  (a)                                          (b)                                          (c)
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FIGURA 4 – FASE ORAL

FONTE: Adaptado de Swallowing Disorders (2015). 

A fase faríngea é involuntária. Inicia-se com o reflexo da deglutição e 
termina com a passagem do bolo alimentar pelo esfíncter superior do esô-
fago. Os músculos constritores da faringe propulsionam o bolo alimentar 
em direção à faringe. A laringe se eleva e se anterioriza para proteger as 
vias aéreas inferiores (Figura 5). Nesta fase estão os principais mecanismos 
de proteção das vias aéreas, sendo que qualquer alteração maximiza o ris-
co de aspiração traqueal. 

FIGURA 5 – FASE FARÍNGEA

FONTE: Adaptado de Swallowing Disorders (2015).

A fase esofágica é involuntária e consiste na propulsão do bolo alimen-
tar para o estômago (Figura 6), por meio de ondas peristálticas, e tem seu 
término ao ultrapassar o esfíncter inferior do esôfago.

Epiglote
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FIGURA 6 – FASE ESOFÁGICA

FONTE: Adaptado de Swallowing Disorders (2015). 

Disfagia
As doenças neurológicas afetam a deglutição por causarem distúrbios 

nos estágios da complexa cadeia muscular responsável pela deglutição. Os 
distúrbios neurológicos que prejudicam a contração coordenada de qual-
quer fase da deglutição podem causar disfagia orofaríngea e, secundaria-
mente, obstrução das vias aéreas, pneumonia por aspiração e desnutrição. 
A deglutição é uma das funções biológicas essenciais e a organização neu-
rológica é indispensável para o seu bom funcionamento (ZEMLIN, 2000; 
RODRIGUES, 2008). 

A disfagia orofaríngea é um distúrbio de deglutição com sinais e sin-
tomas específicos que se caracterizam por alterações em qualquer etapa 
e/ou entre as etapas da dinâmica da deglutição, que pode acarretar défi-
cits nutricionais e de hidratação ao indivíduo, aspiração laringotraqueal de 
saliva, secreções ou alimentos, com comprometimento pulmonar, e pode 
culminar em broncopneumonia aspirativa (ASHA, 2007; FURKIM; SANTINI, 
2004; LISTER, 2006; LOGEMANN, 2007).

A disfagia pode decorrer da fraqueza na musculatura dos lábios, da 
língua, do véu palatino, da faringe e do esôfago devido à lesão cortical, 
subcortical e/ou no tronco cerebral. Podem-se somar a essas alterações a 
incoordenação dos movimentos, falha na sensibilidade das regiões oral e 
faríngea, que interferem com as fases voluntárias e reflexas da deglutição 
(LOGEMANN, 1983b; GROHER, 1992; HUCKABEE, 1992).

O estudo de Abdulmassih, Teive e Santos (2013) evidenciou que os indi-
víduos com AEC avaliados apresentaram disfagia oral leve em consequên-
cia dos movimentos reduzidos de preparação e mastigação do bolo alimen-
tar, o que denota diminuição de mobilidade e fraqueza muscular oral. Estas 
alterações podem, na sequência, agravar a disfagia devido à não formação 
do bolo alimentar, possibilitando quadros de broncoaspiração.

Alterações observadas na fase oral 

 ● Dificuldade na receptação, na captação e no posicionamento da dieta 
alimentar;

Esfíncter
esofágico

inferior
Estômago



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores276

 ● Ausência ou redução dos movimentos de mastigação e de prepara-
ção da dieta alimentar;

 ● Vedamento labial ineficiente com perda de líquidos ou de alimentos 
da boca; 

 ● Dificuldade na ejeção do bolo alimentar para a faringe e/ou redução 
de força e/ou de pressão;

 ● Presença de resíduos alimentares na boca após a deglutição. 

Alterações observadas na fase faríngea 

 ● Atraso no reflexo de deglutição com presença ou não de engasgos; 

 ● Vedamento velofaríngeo ineficiente com perda da dieta alimentar 
para a rinofaringe (nariz);

 ● Aspiração laringotraqueal (alimentos na “via errada”, isto é, na via da 
respiração), com ou sem presença de tosse protetiva durante a de-
glutição de líquidos ou do bolo alimentar; 

 ● Presença de alimento parado em recessos faríngeos (garganta).

Alterações observadas na fase esofágica

 ● Trânsito esofágico com motilidade lentificada; 

 ● Presença de resíduos alimentares no esôfago por longo período;

 ● Presença de refluxo gastroesofágico (alimentos ou líquidos retornam 
para o esôfago, vindos do estômago). 

Como reconhecer a presença de problemas na deglutição

 ● Recusa alimentar;

 ● Engasgos com a saliva ou com os alimentos; 

 ● Demora em engolir; 

 ● Engolir várias vezes o mesmo bolo;

 ● Retorno do alimento para a boca; 

 ● Permanência de resíduos do alimento na boca; 

 ● Perda de peso sem causa aparente; 

 ● Baba excessiva após a refeição; 

 ● Pigarro ou tosse após a refeição; 

 ● Rouquidão ou mudança da voz após a refeição (“voz molhada”); 

 ● Dificuldade de mastigar por uso de prótese dentária; 

 ● Cansaço após alimentar-se; 

 ● Pensamentos confusos/ fala confusa (associado à desidratação); 

 ● Febre sem outra causa aparente; 

 ● Infecções respiratórias de repetição; 

 ● Entre outras.

Disfagia em indivíduos com AEC

Nas ataxias progressivas a presença da disfagia inicia-se de forma gra-
dual e insidiosa. O cerebelo controla a velocidade de movimentos muscula-
res orais. Logemann (1998) informa que a fase oral da deglutição é frequen-
temente afetada. Nilsson et al. (1996) relatam terem encontrado menor al-
teração da função nas fases faríngea e esofágica em um pequeno grupo de 
indivíduos com ataxia hereditária. 

Os sintomas mais evidentes de disfagia incluem: dificuldades em con-
trolar o bolo alimentar na boca; alteração nos movimentos de mastigação; 
presença de tosse ou engasgo antes, durante ou após a deglutição das 
dietas alimentares de uma ou mais consistências; presença de resíduo ali-
mentar na boca ou na garganta; regurgitação nasal; rejeição por alimentos 
específicos ou consistências líquidas; ansiedade associada com a ingestão 
da dieta oral; tempo prolongado para concluir as refeições e abstenção por 
comida em ocasiões sociais. 

Todas as dificuldades de deglutição são agravadas quando há coexis-
tência de alterações na coordenação motora (dificuldade de levar a comida 
à boca) e cognitivas (dificuldade de automonitoramento). Logemann (1998) 
afirma que pacientes com disfagia estão em risco de desnutrição, de desi-
dratação e de infecções pulmonares recorrentes.  

O tratamento fonoaudiológico
Os indivíduos com ataxia são acompanhados por uma equipe de multi-

profissionais e dentre eles está o fonoaudiólogo, especialista em distúrbios 
da motricidade orofacial e no tratamento das alterações da fala (apraxia e 
disartria) e da deglutição (disfagia).
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Na reabilitação, deve-se analisar cada um dos componentes da fala: múscu-
los e estruturas da respiração; laringe/fonação; área do véu palatino/ressonân-
cia; base de língua; ponta de língua; lábios e mandíbula/articulação (NETSELL; 
DANIEL, 1979), sendo a respiração, a fonação, a ressonância, a articulação e a 
prosódia os pontos fundamentais para o tratamento (LAPOINTE, 1978).

O objetivo na reabilitação da disfagia é uma mudança da fisiologia da 
deglutição para compensar as deficiências do paciente, visando à modi-
ficação de uma ou mais funções orofaciais o que, de maneira associada, 
também envolve a intervenção para a disartria atáxica.

Na fonoterapia são utilizadas estratégias indiretas e diretas. A terapia in-
direta consiste em mudanças provocadas no ambiente como: posicionamen-
to do paciente no leito ou na cadeira, utensílios, volume, sabor e temperatura 
do bolo alimentar. Furia (2003) complementa que a reabilitação indireta visa 
adequar a deglutição por meio de exercícios que melhorem a sensibilidade, 
o controle oral, e/ou aumentem a adução dos tecidos laríngeos e da faringe. 
Utilizam-se as mesmas técnicas nas terapias indiretas e diretas.

Macedo Filho, Gomes e Furkim (2000) explicam que a terapia direta 
consiste na realização de exercícios de mobilidade e sensibilidade oral, ma-
nobras posturais e manobras de reabilitação com uso do alimento real. 

Abordagem indireta

A terapia indireta significa utilizar exercícios para melhorar os contro-
les motores que são pré-requisitos para uma deglutição normal. São utili-
zados os mesmos exercícios da terapia direta sem, contudo, a introdução 
do alimento por via oral. O objetivo é melhorar os aspectos de sensibilida-
de e de mobilidade e induzir a deglutição de saliva.

Abordagem direta

Os exercícios para a reabilitação devem ser realizados junto e/ou sob 
orientação do fonoaudiólogo. O paciente deve estar alerta e responsivo, 
lembrando que a fonoterapia depende da participação, da colaboração e 
da capacidade de resposta do paciente. A terapia direta significa a intro-
dução do alimento por via oral e reforço dos comportamentos apropriados 
durante a deglutição. 

A terapia fonoaudiológica envolve exercícios de:

 ● Mobilidade, precisão, velocidade, amplitude e força das estruturas 
orofaringolaríngeas;

 ● Técnicas vocais para a coaptação glótica a fim de aumentar a adução 
dos tecidos no topo da via aérea, principalmente das pregas vocais;

 ● Mobilidade laríngea;

 ● Manobras posturais, de proteção de vias aéreas e de limpeza faríngea.

Exercícios miofuncionais: adequação de tônus e força

Realizar três vezes cada exercício, com 20 segundos de tempo de execu-
ção. De preferência, realizá-los em frente ao espelho.

1. Exercícios para adequação da musculatura dos lábios:

 3 Estalar os lábios (como mandar beijos).

 3 Protrair, retrair e lateralizar os lábios.

FIGURA 7 – EXERCÍCIOS PARA A MUSCULATURA DOS LÁBIOS

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

2. Exercícios para adequação da musculatura da língua:

 3 Estalar a língua no palato (sugar região do palato com pressão e soltar, 
e abrir a boca).

 3 Protrair e retrair a língua.

 3 Elevar e abaixar ponta da língua.

 3 “Varrer” o palato com a língua com movimentos anteroposteriores 
(frente para trás).

 3 Empurrar a espátula com a ponta da língua.

 3 Empurrar as bochechas com a ponta da língua com os lábios fechados.
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FIGURA 8 – EXERCÍCIOS PARA A MUSCULATURA DA LÍNGUA

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

3. Exercícios para adequação da musculatura das bochechas:

 3 Sugar as bochechas e vedar os lábios (como se estivesse mandando 
um beijo).

 3 Assoprar com força impedindo a saída do ar com o dorso da mão.

 3 Colocar a espátula (ou o dedo indicador) na região interna da boche-
cha e forçá-la para fora. Em seguida, forçar o fechamento da bochecha 
fazendo um bico com os lábios.

FIGURA 9 – EXERCÍCIOS PARA A MUSCULATURA DAS BOCHECHAS

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

4. Exercícios para adequação da musculatura do véu palatino:

 3 Protrair os lábios e assoprar, como quando apaga velas.

 3 Protrair os lábios e sugar, puxando profundamente o ar.

 3 Emitir e alterar a vogal “a” oral e nasal: / A /, / Ã /.

 3 Articular: / KKKKK / com a boca bem aberta.

FIGURA 10 – EXERCÍCIOS PARA A MUSCULATURA DO VÉU PALATINO

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

Quando houver acúmulo de alimentos na região faríngea (valéculas epi-
glóticas e recessos piriformes), será necessário:

 3 Fechar os lábios e assoprar, impedindo a saída do ar.

 3 Sugar os lábios vedados, como “beijos” fortes.

 3 Inspirar o ar e, quando expirar, emitir /Ri, Ri, Ri/ e engolir.

5. Exercícios para adequação da mobilidade laríngea:

 3 Inspirar e, na expiração, emitir: / I / / U / por dez vezes, e / U / / I / tam-
bém por dez vezes, pronunciando um som alto e lentamente, manten-
do os dentes encostados, mas relaxados. Exagerar bem o movimento 
da boca. O som do / I / deve ser bem agudo (fino) e o som do / U / bem 
grave (grosso).

 3 Sugar um canudo com a ponta dobrada (contrair e abaixar a laringe).

 3 Inspirar e, na expiração, emitir: / PIUÍÍÍÍÍÍÍ / por seis vezes. O som do / Í / 
deve ser bem agudo (fino) para elevar a laringe.

      ESTALAR                         PROTRAIR E RETRAIR                                  ELEVAR E ABAIXAR

“VARRER” O PALATO 
COM MOVIMENTOS 

ANTEROPOSTERIORES

EMPURRAR A 
ESPÁTULA COM A 

PONTA DA LÍNGUA

EMPURRAR AS 
BOCHECHAS COM A 
PONTA DA LÍNGUA

SUGAR AS 
BOCHECHAS E VEDAR 

OS LÁBIOS

ASSOPRAR COM 
FORÇA IMPEDINDO A 
SAÍDA DE AR COM O 

DORSO DA MÃO

INSERIR A ESPÁTULA 
NA BOCHECHA 
E FAZER BICO – 

CONTRARRESISTÊNCIA

PROTRAIR OS LÁBIOS E 
ASSOPRAR

PROTRAIR OS LÁBIOS 
E SUGAR, PUXANDO 

PROFUNDAMENTE O AR

INSPIRAR E EXPIRAR 
EMITINDO /A/ e /Ã/
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FIGURA 11 – EXERCÍCIOS PARA MOBILIDADE LARÍNGEA

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

Manobras posturais

As manobras posturais NÃO alteram a fisiologia da deglutição e SIM o 
fluxo dos alimentos e dos líquidos. Tem como objetivo facilitar a eficiência 
e segurança da passagem do alimento da cavidade oral para a faringe e o 
esôfago (LOGEMANN et al., 1989).

 ● Queixo para baixo: posicionando-se a cabeça inclinada para frente 
(queixo para baixo) durante a deglutição ocorre melhor proteção das 
vias aéreas, pois a sua entrada é estreitada e evita-se a aspiração an-
tes da deglutição.

FIGURA 12 – POSIÇÃO COM O QUEIXO PARA BAIXO

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Cabeça para trás: posicionando-se a cabeça inclinada para trás 
(olhando para cima) durante a deglutição facilita a descida gravita-
cional do alimento para a faringe. Pode ser utilizada em pacientes 
que apresentam dificuldades na fase oral da deglutição, como por 
exemplo: alterações no movimento da língua/ dificuldade para ejetar 
o alimento. Mas ATENÇÃO: o paciente deve desenvolver a fase farín-
gea da deglutição adequadamente, isto é, sem aspiração traqueal.

FIGURA 13 – POSIÇÃO COM A CABEÇA PARA TRÁS

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Rotação de cabeça para o lado ruim: posicionando-se a cabeça para o 
lado comprometido (lado direito = queixo no ombro direito), ou vice- 
-versa, durante a deglutição favorece a condução do alimento para o 
lado melhor. Pode ser utilizada em pacientes com alterações muscu-
lares unilaterais de faringe. 

FIGURA 14 – ROTAÇÃO DA CABEÇA PARA O LADO COMPROMETIDO

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

                     EMITIR /i/ e /u/                                                                EMITIR /i/ e /u/ 
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 ● Inclinação de cabeça para o lado bom: posicionar a cabeça inclinada 
para o lado melhor durante a deglutição (lado direito = orelha direita 
no ombro direito), ou vice-versa, faz com que o alimento desça prefe-
rencialmente pelo lado melhor. Pode ser utilizada em pacientes que 
apresentam dificuldades na fase oral da deglutição, como por exem-
plo: alterações unilaterais na cavidade oral. 

FIGURA 15 – INCLINAÇÃO DA CABEÇA PARA O LADO NÃO COMPROMETIDO

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

Manobra de proteção de vias aéreas

A manobra de proteção de vias aéreas tem como objetivo tentar elimi-
nar ou reduzir as possíveis penetrações e/ou aspirações traqueais. 

 ● Manobra supraglótica: tem como objetivo proteger as vias aéreas 
maximizando o fechamento das pregas vocais antes, durante e após 
a deglutição (LOGEMANN et al., 1996).

O exercício consiste em: introduzir o alimento na boca; mastigar; posicioná- 
-lo sobre a língua; inspirar fundo; prender a respiração; deglutir com a respira-
ção ainda presa; tossir para expulsar o resíduo alimentar, se houver; respirar.

FIGURA 16 – MANOBRA SUPRAGLÓTICA

FONTE: Adaptado de Frederiksen (2017).

Manobras de limpeza dos recessos faríngeos

 ● Manobra de Masako: ajuda a aumentar a constrição das paredes la-
terais e posteriores da faringe favorecendo a propulsão do alimento 
(LOGEMANN et al., 1996).

O exercício consiste em: introduzir o alimento na boca; mastigar; posi-
cioná-lo sobre a língua; deglutir com a língua entre os dentes.

FIGURA 17 – MANOBRA DE MASAKO

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Deglutições múltiplas: tem como objetivo limpar os resíduos em cavi-
dade oral e em recessos faríngeos.

O exercício consiste em: deglutir várias vezes consecutivas após ingerir 
o alimento.

Cuidados simples promovem segurança no momento da 
alimentação 

 ● O paciente deve estar bem alerta no momento de se alimentar. 

 ● Mantê-lo bem sentado, se possível com a cabeça centrada (nunca 
com o pescoço para baixo ou para cima). Pode-se usar travesseiros. 
No caso do paciente sem controle cervical pode-se adaptar toalhas 
para centrar e firmar a cabeça.
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FIGURA 18 – MANTENDO A CABEÇA CENTRADA

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Manter a higiene retirando restos alimentares acumulados na cavida-
de oral (pode-se usar escova de dente ou gaze úmida);

FIGURA 19 – FAZENDO A HIGIENE ORAL

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Reduzir a quantidade do alimento em cada colherada.

FIGURA 20 – MEDINDO A QUANTIDADE DE ALIMENTO NA COLHER

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● Cuidar do sabor e da temperatura do alimento, pois quanto mais pra-
zerosa for a refeição ou o momento da administração da dieta oral, 
melhor será o impacto na reabilitação.

 ● Oferecer alimentos que estimulem o apetite. Mesmo sendo pastoso, 
o alimento não deve ser todo liquidificado, devendo-se conter os ali-
mentos separados e coloridos para promover um prato bonito e que 
desperte o prazer de se alimentar.

 ● Adaptar os utensílios às necessidades físicas do paciente, como por 
exemplo: copo com duas alças ou com recorte para o nariz; canudos; 
pratos antiderrapantes com bordas altas; colheres tortas e talheres 
com cabos engrossados com nylon ou similar para pacientes com 
mordidas de reflexo.

FIGURA 21 – UTENSÍLIOS ADAPTADOS

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).
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 ● No ambiente da refeição não deve haver muitos estímulos auditivos 
ou visuais (som alto, barulhos, conversas). Esse deve ser um momen-
to tranquilo e sem pressa para que o paciente mantenha a concen-
tração.

FIGURA 22 – EVITANDO ESTÍMULOS DURANTE AS REFEIÇÕES

FONTE: Janaína de Alencar Nunes (2015).

 ● A consistência dos alimentos pode ser sólida, pastosa ou líquida, com 
ou sem espessante alimentar. Deve estar de acordo com a indicação 
do médico ou do fonoaudiólogo após avaliação, evitando assim a de-
sidratação ou a desnutrição do paciente.

FIGURA 23 – VERIFICANDO A CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS

CONSISTÊNCIA LÍQUIDA                  CONSISTÊNCIA PASTOSA

FONTE: Maria Cristina de Alencar Nunes (2010).

 ● Se o paciente engasgar durante a refeição, não oferecer líquido 
nem bater nas costas ou assoprar no rosto, pois o engasgo pode 
aumentar. Solicitar que ele tussa com força. O reflexo de tosse 
(reflexo de defesa principal) expulsa as substâncias estranhas de 
vias aéreas inferiores.

Dicas para familiares e/ou cuidadores
 ● Ter calma e paciência para ouvi-lo e auxiliar quando ele necessitar.

 ● Diante dele demonstre tranquilidade e resiliência.

 ● Permita que o paciente se comunique de acordo com seu tempo e 
possibilidades. Não complete ou corrija suas palavras para que não 
iniba suas manifestações.

 ● Procure mantê-lo calmo, pois as alterações na fala pioram quando 
estão com raiva, frustrados ou depressivos, o que dificulta a comu-
nicação.

 ● Quando estiver apático e desanimado motive-o.

 ● Não faça comentários sobre problemas do paciente diante dele.

 ● Procure mantê-lo otimista diante das dificuldades.

 ● Envolva-o nos assuntos da casa.

 ● Não o trate feito criança. 

Considerações finais
É importante ressaltar que o acompanhamento fonoaudiológico 

deve ser ajustado às necessidades de cada paciente. Nas ataxias pro-
gressivas, as alterações da fala e da deglutição podem se agravar, 
cabendo ao fonoaudiólogo realizar a reavaliação e adequar as estra-
tégias terapêuticas para otimizar a comunicação oral e/ou a função 
da deglutição.

Nos casos de pacientes com disfagia grave, que possuem dificul-
dade em se alimentar por via oral, deve-se analisar a necessidade de 
outras vias alternativas de alimentação, para manter a adequada nutri-
ção e hidratação do paciente.
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COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA: SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL

Márcia Helena Senna Lopes

A comunicação é uma atividade essencial para a vida em socieda-
de. Sendo assim, é fundamental que os profissionais estejam atentos para 
o momento oportuno de atuar. O profissional capacitado para intervir em 
situações de comprometimento da comunicação é o fonoaudiólogo.

Os exercícios fonoarticulatórios visam corrigir as alterações orais e 
promover a reabilitação do paciente (Capítulo 17). Quando essas funções 
estão muito comprometidas, a terapêutica envolve o uso de tecnologias 
que podem auxiliar e trazer uma melhor qualidade de vida para o indiví-
duo, mantendo a capacidade de comunicação, mesmo que não verbal. 
O objetivo dessas tecnologias é proporcionar a interação do paciente com 
o seu meio, incentivando as famílias a nunca desistirem e encontrarem 
uma forma alternativa que permita que o paciente expresse sua vontade 
e seus sentimentos.

Yorkston e colaboradores (1999) colocam que quando o nível de enten-
dimento da fala está abaixo de 50% ou quando a redução deste entendi-
mento tem um impacto importante na comunicação funcional, os meios de 
comunicação alternativa e aumentativa devem ser considerados.

Emprega-se a comunicação alternativa quando o paciente não apre-
senta outra forma de comunicação, ou seja, não possui condições para se 
expressar através da linguagem falada ou quando a fala é ininteligível. Já 
a comunicação aumentativa ou ampliada é utilizada quando o indivíduo 
possui comunicação, mas que não é suficiente para seus relacionamentos 
sociais. É necessário avaliar as habilidades motoras e cognitivas do pacien-
te, pois estas irão definir os símbolos mais indicados para cada caso.

Podemos utilizar recursos de baixa tecnologia, que são todos aqueles 
que não possuem um alto custo, sendo mais acessível a sua aquisição, tais 
como:

 3 Objetos, que podem ser reais ou miniaturas;

 3 Imagens, que podem ser fotografias, recortes de revistas, rótulos de 
produtos ou folhetos de propaganda, os quais serão utilizados para 
representar objetos, pessoas, ações, lugares ou atividades.
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 3 Pranchas de comunicação, que podem ser construídas com a utiliza-
ção de objetos, símbolos, letras, sílabas, palavras, frases ou números. 
Estas pranchas deverão estar organizadas de modo que o paciente 
possa manipulá-las e transportá-las facilmente. O paciente irá apontar 
o símbolo contendo a informação desejada ou poderá contar com o 
apoio de um cuidador quando houver comprometimento motor. O 
cuidador irá sinalizar a opção desejada.

 3 EyeGaze, que são pranchas onde o paciente aponta com os olhos. 
Pode também apontar com o auxílio de uma lanterna fixada na cabe-
ça, iluminando assim a resposta desejada.

 3 Avental de comunicação, em que o paciente responde por meio do 
olhar. É confeccionado em tecido que facilite a fixação dos símbolos 
no velcro. Nesse caso, é preciso que o cuidador prenda letras ou pala-
vras e o paciente responderá através do olhar.

Existem ainda os recursos de alta tecnologia, que incluem os compu-
tadores adaptados, vocalizadores, comunicadores com voz gravada, entre 
outros.

São essenciais a aceitação e o incentivo do grupo do qual a pessoa faz 
parte, ou seja, composto pela família e pelos amigos, que deverão estar 
aptos a utilizar o sistema de comunicação escolhido. Lembre-se que o 
paciente pode precisar de tempo para se expressar, o que demanda 
paciência e interesse do ouvinte. O objetivo deve ser que o paciente 
participe ao máximo nas conversações, podendo interagir com o seu 
meio.

A seguir, apresentamos as pranchas de comunicação (ver anexo) cria-
das e utilizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. 
Elas podem servir como modelo para o desenvolvimento de outras que se-
jam mais adequadas a cada situação, dependendo do grau de comprome-
timento do paciente. Nessas pranchas abordamos os seguintes conteúdos:

ALFABETO – as letras estão dispostas em ordem alfabética, com tama-
nho, cor (preta) e distanciamento adequados de forma a facilitar a visuali-
zação e sinalização. A forma de utilização do alfabeto deve ser escolhida 
conforme a necessidade do paciente, podendo ele mesmo apontar com 
os dedos ou seguir com os olhos (fixar ou piscar) a letra apontada pelo 
cuidador. O alfabeto pode também ser construído considerando somente 
as consoantes e, abaixo, numa outra linha, as vogais.

SINAL POSITIVO E NEGATIVO – como facilitador de resposta.

NECESSIDADES DA VIDA DIÁRIA – aborda situações do dia a dia facili-
tando ao paciente solicitar vestuário, alimentação, utilização do banheiro, 
entre outras.

MUDANÇAS DO AMBIENTE – estão incluídas situações do ambiente 
onde o paciente possa solicitar alguma mudança que lhe deixe mais con-
fortável como abrir ou fechar a porta, acender a luz e aumentar ou diminuir 
o volume do som. 

MUDANÇAS DE POSTURA – sinaliza a necessidade de virar-se na cama, 
sentar-se na cadeira ou levantar-se.

SOLICITAR A PRESENÇA DE TERCEIROS – podem-se incluir fotos ou no-
mes de familiares e amigos.

ESCALA DE DOR – deve ser apresentada como forma de graduar a dor 
que apresente no momento. 

CORPO HUMANO – facilita para o paciente apontar o local onde sente dor.

Obs.: As pranchas utilizadas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná e exibidas a seguir estão disponíveis no site: <http://www.ebserh.gov.
br/documents/1948338/2286735/Comunica%C3%A7%C3%A3o+Alternativa.
pdf/c03041a8-4098-4b11-933e-e1d9fb802dfb>.
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ANEXO – PRANCHAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA
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ABERTA FECHADA ABERTA FECHADA

LUZ ACESA LUZ APAGADA TRAVESSEIROS

+

-
ARRUMAR CAMA
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SENTAR LEVANTAR DEITAR VIRAR

DEIXEI CAIR SOZINHO FIQUE COMIGO FAMILIARES
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CAPÍTULO 17 CONTRIBUIÇÃO DA MUSICOTERAPIA 
NO TRATAMENTO DAS ATAXIAS

Angela Nogarolli 

Neste capítulo serão abordadas a definição deste tratamento e as 
orientações aos familiares, com alguns exemplos da sua aplicação prática 
com os pacientes em casa. As orientações não substituem a figura do pro-
fissional qualificado, imprescindível na terapia, mas irão informar as famí-
lias sobre a importância da musicoterapia e de como ela pode contribuir na 
qualidade de vida de indivíduos com ataxia.

O fazer musical
Cantar ou entoar: o ato de fazer sons musicais com a voz é muito im-

portante e pode fazer parte do esforço diário de usar musicalmente a voz.

Registrar a voz no gravador é importante para corrigir defeitos de pro-
núncia, velocidade de expressão ou simplesmente para conhecimento pró-
prio, porque muitas pessoas jamais ouviram sua própria voz gravada.

O canto com o uso de microfone também pode lhes trazer grande pra-
zer e auxiliar na projeção e articulação da voz.

Os instrumentos de corda e de teclas proporcionam o treino da coorde-
nação motora dos membros superiores e mãos; a bateria pode estimular 
o movimento dos tornozelos, enquanto os instrumentos de sopro e a voz 
(sons articulados e canto) desenvolvem os músculos respiratórios, melho-
ram a respiração, aliviam as contrações faciais e as deformações da boca.

A prática musical com instrumentos (adaptados ou não) é para que o 
paciente aprenda a tocar através da experimentação. Em vez de efetuar 
exercícios técnicos ou interpretar peças simples, pode-se tocar e repetir 
várias vezes uma única nota, ouvindo o instrumento com atenção, descor-
tinando cada som que ele produz e criando novos ritmos. O fazer musical 
como ação produtiva auxilia na aceitação da nova etapa da vida, melho-
rando o humor, a ansiedade e a autoestima, além de contribuir na melhora 
dos movimentos e da fala, reforçando o sentimento de autoconfiança e 
autorrealização.
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Definindo Musicoterapia
O homem é um ser musical: o instrumento é o corpo, as emissoras de 

ritmo são as cordas vocais e o receptor é o aparelho auditivo. Nossos movi-
mentos determinam o ritmo, e a melodia e a harmonia dependem da nossa 
percepção auditiva e da consciência do mundo sonoro.

A música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combi-
nar sons e ritmo seguindo uma pré-organização ao longo do tempo.

Musicoterapia é a utilização da música e/ou de seus elementos cons-
tituintes – ritmo, melodia e harmonia – por um musicoterapeuta qualifi-
cado, com um cliente ou grupo, em um processo destinado a facilitar e 
promover comunicação, relacionamento, aprendizado, mobilização, ex-
pressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de 
atender as necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. 
A Musicoterapia busca desenvolver potenciais e/ou restaurar funções do 
indivíduo para que ele ou ela alcance uma melhor qualidade de vida atra-
vés de prevenção, reabilitação ou tratamento (World Federation of Music 
Therapy).

Processo
O processo da Musicoterapia pode se desenvolver de acordo com vá-

rios métodos. Alguns são receptivos (pacientes com grandes dificuldades 
motoras), mas na maior parte dos casos a Musicoterapia é ativa, ou seja, o 
paciente utiliza seu aparelho fonador (sua própria voz), toca os instrumen-
tos musicais ou realiza outras atividades junto com o terapeuta. A forma 
como o musicoterapeuta interage com os pacientes depende dos objetivos 
do trabalho e dos métodos por ele utilizados. Os objetivos da produção 
durante uma sessão de Musicoterapia são NÃO musicais, por isso é des-
necessário que o paciente possua treinamento ou conhecimento musical 
para que possa participar deste tratamento.

Na Musicoterapia, as experiências musicais e as relações desenvolvidas 
através delas são um meio para ajudar os pacientes lesionados a readqui-
rirem os níveis anteriores ou adaptá-los à vida atual no que for possível, 
possibilitando um ganho funcional a curto e a médio prazo, evitando-se a 
dependência e estimulando sua reintegração familiar, social, educacional 
e profissional.

O tratamento busca promover a recuperação do paciente, e a terapêu-
tica envolve o uso de dispositivos (instrumentos) adaptados para permitir 

ao indivíduo manter o máximo de autonomia, orientando seus familiares e 
cuidadores a estimulá-lo em casa, dando continuidade ao processo.

Orientações a pacientes e familiares
Partindo sempre do objetivo funcional e como forma intensiva de tra-

tamento, orientamos aos pacientes ou seus familiares quanto às tarefas 
realizáveis em casa como forma de atingir os objetivos estabelecidos pela 
equipe multidisciplinar, lembrando que o prazer e a diversão estimulam a 
executar exercícios de posicionamento e movimentos que em outras ativi-
dades são recusados pelo mesmo paciente e que o investimento financeiro 
pode não existir.

Aprendendo a escutar
O primeiro passo é desenvolver a escuta, torná-la sensível, fazendo 

explorações sonoras a partir do ambiente familiar, passando depois para 
outros. Depois:

 3 Ter consciência musical: um contato com a música e os sons só é es-
tabelecido quando dedicamos a ela toda a nossa atenção. Sejamos 
seletivos com os sons e a música ouvida!

 3 Evitar sons e músicas muito altos, lembrando que o volume do som 
ativa nossos centros de energia.

 3 Prestar atenção aos estímulos sonoros: as vozes masculinas ou femi-
ninas, os sons alto e baixo, agudo e grave, de longa e curta duração.

 3 Prestar atenção aos ruídos ambientais: telefone, campainha, sineta, 
sons gravados, rádio, televisão, etc.

 3 Prestar atenção aos sons internos: batimento cardíaco, sons intesti-
nais, respiração, ruídos articulares, etc.

 3 Dedicar um período do dia ao silêncio absoluto, pois este hábito, tor-
nando-se regular, tem a capacidade de transformar o modo como 
reagimos a todos os tipos de música em um espaço de tempo relati-
vamente curto.

 3 Para perceber vibrações, ficar de costas para a fonte ou colocar as 
mãos sobre o instrumento ou fonte sonora.
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Ritmo é movimento
A realização dos ritmos pelo corpo como um todo faz o homem viven-

ciar e sentir-se melhor, ajudando também no re-conhecimento intelectual. 

Toda ginástica rítmica abrange o corpo e o ouvido, portanto, vem daí a 
importância do desenvolvimento da percepção auditiva.

Acompanhar ritmos pode ser de extrema valia para coordenar movi-
mentos locomotores básicos.

O ato de acompanhar um ritmo depende, entre outras, de interações 
entre o córtex auditivo e o pré-motor dorsal, em uma relação funcional 
presente apenas nos seres humanos.

O ritmo é organizador: além dos aspectos psíquicos, o uso do ritmo 
também é importante para ordenar atos motores.

Ritmos bem marcados para auxiliar na organização dos movimentos e 
o uso de baquetas mais pesadas são adequados para a centralização dos 
movimentos.

A partir disso, pode-se:

 3 Ouvir músicas rítmicas ou de ritmo simples, que provocam reações 
características gerais, como o impulso de mover-se ou dançar.

 3 Movimentar o corpo de acordo com o ritmo.

 3 Marchar conforme o ritmo. A marcha é de ritmo binário, ou seja, de 
dois tempos, por isso os soldados contam: 1, 2, 1, 2... em andamento 
sempre igual.

 3 Marchar ao som da própria voz: 1, 2, 1, 2, 1, 2... em andamento mais 
rápido, para aumentar a velocidade do movimento.

 3 Percutir sons em seu próprio corpo. Bater palmas, conforme um ritmo 
escolhido, bater as mãos nas pernas ou os pés no chão, sempre man-
tendo o andamento que deve ser de moderado a lento.

 3 Percutir sons em objetos: caixas de fósforos, latas, frigideiras etc., de 
acordo com seu ritmo preferido, ou para acompanhar uma música de 
sua escolha.

Técnicas respiratórias
O controle da respiração e exercícios que possibilitem relaxamento de-

vem também ser utilizados para auxiliar no tratamento:

 3 Emitir sons longos e curtos, lentos e rápidos, sendo auxiliado pelo re-
lógio para contar o tempo de duração ou pela contagem em números 
feita pelo terapeuta ou cuidador.

 3 Se houver insuficiência respiratória, iniciar com emissões lentas, coin-
cidindo com o ritmo respiratório, para, pouco a pouco, serem levadas 
a um ritmo mais acelerado.

 3 Utilizar a flauta doce, que é um instrumento de sopro indicado para 
problemas respiratórios em geral, para executar sons, na forma de 
expulsão coordenada e ritmada do ar. Executar sons longos e curtos, 
lentos e rápidos.

 3 Imitar sons (jogos de imitação): vozes de animais, sons da natureza, 
ruídos das máquinas, motor de automóveis, de locomotiva, de avião, 
apito de trem, som de buzina, de sinos, batida de relógio, etc.
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CAPÍTULO 18 TERAPIA NUTRICIONAL NA ATAXIA
Christiane de Mesquita Barros Almeida Leite

Indivíduos com ataxia podem apresentar sintomas que afetam o esta-
do nutricional, principalmente nas fases mais adiantadas da doença. 

No indivíduo com ataxia a diminuição do consumo de alimentos pode 
estar relacionada a vários fatores, como incapacidade de localizar e contro-
lar o alimento na boca, incoordenação da mastigação e da deglutição, per-
da da percepção do sabor, alteração do apetite, tremores, perda da coor-
denação motora, depressão, problemas de comunicação, dificuldade na 
aquisição e preparo dos alimentos, efeitos colaterais de medicamentos etc.

No entanto, a prática clínica tem demonstrado que quando orientado 
e acompanhado por um profissional nutricionista, o risco de comprometi-
mento do estado nutricional é minimizado.

Desta forma, o objetivo deste capítulo é auxiliar os pacientes e cuidado-
res quanto às medidas nutricionais preventivas e terapêuticas para os por-
tadores de ataxia, na impossibilidade de um atendimento especializado.

Alimentação equilibrada
O alimento e a água são elementos essenciais para a vida.

Pacientes em estágios iniciais da ataxia apresentam as mesmas neces-
sidades nutricionais do que os indivíduos saudáveis e, portanto, devem se-
guir as orientações abaixo para manter um estado nutricional adequado.

Uma alimentação equilibrada é aquela que fornece quantidade e qua-
lidade suficientes para suprir todas as necessidades nutricionais do indi-
víduo para a manutenção do organismo, realização dos processos vitais, 
crescimento e desenvolvimento. Proporciona energia e todos os nutrientes 
de forma proporcionalmente balanceada. Associadas a ela, consideram-se 
variações individuais como idade, sexo, atividade física, preferências e há-
bitos alimentares, além de fatores como disponibilidade dos alimentos e 
condições socioeconômicas.

A alimentação saudável pode ser resumida em três palavras: variedade, 
moderação e equilíbrio.
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A alimentação nutricionalmente adequada contribui para a melhoria da 
qualidade de vida, por meio da promoção da saúde, prevenção e tratamen-
to de algumas doenças.

Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e pos-
suem funções variadas no organismo: energética, construtora e regulado-
ra. São eles: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais.

Nutrientes: funções e fontes alimentares

Carboidratos

Os carboidratos ou glicídios são a principal fonte de energia de libera-
ção rápida e contínua para o organismo. Também fornecem combustível 
para o funcionamento completo e apropriado do sistema nervoso central.

De uma forma geral, todos os grupos de alimentos, exceto as carnes, os 
óleos, as gorduras e o sal, possuem carboidratos. Eles estão presentes em 
maior quantidade em alimentos como: açúcares (refinado, cristal e masca-
vo), mel, cereais (arroz, pão e milho), tubérculos (batata, beterraba, entre 
outros) e raízes (mandioca, inhame, etc.), frutas, hortaliças e leite.

As fibras também são carboidratos. Facilitam a digestão, estimulam 
o funcionamento intestinal, retardam a absorção de glicose, aumentam 
a sensação de saciedade, diminuem a absorção de colesterol e protegem 
contra a hemorroida, a diverticulite (inflamação do intestino) e o câncer de 
intestino. Apesar de seus benefícios para a saúde, não são consideradas 
nutrientes, pois não são digeridas e absorvidas. A maior parte dos alimen-
tos naturais e integrais é ótima fonte de fibras, tais como: farelo de aveia, 
farelo de trigo, arroz integral, semente de linhaça, frutas com casca e ba-
gaço, verduras folhosas cruas, leguminosas (feijões, ervilha, lentilha, soja, 
grão-de-bico), barra de cereais, pães integrais, granola e biscoitos integrais.

Gorduras

As gorduras ou lipídios também são alimentos energéticos, porém 
atuam mais como armazenadores de energia, na forma de tecido gorduro-
so. Além disso, participam da formação das membranas celulares, atuam 
como isolante térmico, facilitam o transporte de vitaminas e a síntese de 
alguns hormônios.

As gorduras são os nutrientes que fornecem a maior quantidade 
de calorias, ou seja, 9 kcal por grama de alimento. Fazem parte de ali-
mentos de origem animal, como gorduras das carnes, banha, bacon, 
manteiga e outros derivados do leite, gema do ovo, embutidos (lingui-
ça, salsicha, salame, mortadela, presunto) e vísceras (fígado, moela, 
coração), e de origem vegetal, como azeites e óleos de soja, milho e 
amendoim. As gorduras de origem animal são do tipo saturada e por 
aumentarem os níveis de colesterol do sangue e favorecerem o de-
senvolvimento do ateroma, isto é, depósitos na parede das artérias, 
devem ter seu consumo reduzido. A gordura vegetal hidrogenada é 
uma gordura trans, a qual diminui o colesterol bom (HDL) e deve ser 
totalmente eliminada da dieta.

Proteínas

As proteínas são responsáveis pela reparação e formação dos tecidos 
e pela integridade da imunidade, participando da produção de anticorpos 
e, assim, mantendo a capacidade de defesa do organismo contra micro-or-
ganismos patogênicos.

As principais fontes de proteínas são os alimentos de origem animal 
como carnes (bovina, suína e de aves), peixes e demais frutos do mar, ovos, 
leite e derivados, mas as proteínas também estão presentes nos de origem 
vegetal como trigo integral, soja, germe de trigo, castanhas, nozes e amen-
doim, leguminosas como feijão, soja e lentilha.

Vitaminas

As vitaminas são consideradas nutrientes reguladores, pois, apesar de 
integrarem a dieta em porções mínimas, são indispensáveis à manutenção 
da normalidade do organismo e da sua vitalidade. Algumas vitaminas tam-
bém têm papel antioxidante diminuindo a ação nociva dos radicais livres.

Cada vitamina exerce um papel diferenciado, mas igualmente impor-
tante para o equilíbrio dos processos que ocorrem no corpo humano.

Elas são classificadas em dois grupos:

 ● lipossolúveis como as vitaminas A, D, E e K são solúveis nas gorduras.

 ● hidrossolúveis como as vitaminas C e todas as do complexo B são 
solúveis na água, incluindo o vapor do ar.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 305

As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir 
e, portanto, devem ser fornecidas pela alimentação. A prática diária de 
uma alimentação equilibrada, com a ingestão adequada de frutas, hor-
taliças e verduras dispensa o uso de polivitamínicos farmacêuticos. É im-
portante salientar que o uso desses suplementos sem indicação médica 
pode levar ao excesso destas substâncias no organismo, podendo causar 
riscos à saúde. Até mesmo a vitamina C, comumente usada para prevenir 
gripes e resfriados, pode causar náuseas, cólicas, diarreia e até cálculos 
renais. O excesso da vitamina E pode causar alterações na coagulação, 
distúrbios gastrointestinais e dor de cabeça crônica. Inclusive altas doses 
de vitamina A estão relacionadas ao desenvolvimento de câncer de pul-
mão em fumantes.

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO, APLICAÇÕES E FONTES DAS VITAMINAS

VITAMINA FUNÇÕES FONTES

A Fortalecer a visão; manter 
saudável a pele, os cabelos e 
as unhas; contribuir com a pre-
venção de doenças; promover o 
crescimento ósseo.

Fígado, gema de ovo, leite integral e 
derivados, óleo de fígado de alguns 
peixes, como bacalhau, frutas e horta-
liças de cor amarelo-alaranjada, como 
cenoura, morango, abóbora madura, 
manga, pêssego e mamão ou hortaliças 
de cor verde-escura, como mostarda, 
couve, agrião, espinafre, almeirão, etc.

D Auxiliar o organismo a usar 
adequadamente o cálcio e o 
fósforo, bem como absorver a 
vitamina A, contribuindo para a 
formação e o fortalecimento de 
ossos e dentes.

Gema de ovo, fígado, manteiga e 
pescados gordos (arenque e cavala), 
sardinhas e atum, óleo de fígado de 
bacalhau, nozes e vegetais.
Esta vitamina é produzida com a exposi-
ção da pele aos raios ultravioleta do sol.

E Contribuir para a manutenção 
da fertilidade e retardar o 
envelhecimento.

Óleos vegetais como de soja, de algo-
dão, de girassol, de dendê, de amen-
doim e de milho, gema de ovo, germe 
de trigo, amêndoas e avelãs, vegetais 
folhosos e legumes.

K Auxiliar na prevenção de 
sangramentos e hemorragias; 
ajudar na coagulação sanguínea 
e melhorar a cicatrização.

Leite e derivados, carnes, fígado, gema 
de ovo, sardinha, amêndoa, semente 
de gergelim, hortaliças verdes e aveia. 

C Auxiliar na cicatrização de 
ferimentos e de sangramentos 
gengivais; contribuir com a for-
mação de colágeno (tecido de 
sustentação da pele, evitando 
rugas e flacidez); aumentar a 
absorção de ferro; proteger 
contra a ação dos radicais livres 
e aumentar a resistência do 
organismo.

Vegetais folhosos, folhas de mostarda 
e nabo, tomate, brócolis, pimentão, 
caju, limão, laranja, abacaxi, acerola, 
morango, manga, goiaba.

Complexo B Transformar os carboidratos, 
gorduras e proteínas em ener-
gia, com a finalidade de formar 
e reparar os tecidos do organis-
mo; participar da formação dos 
glóbulos vermelhos do sangue.

Hortaliças de cor escura; germe de 
trigo; grãos como feijão, ervilha e soja; 
cereais integrais; carne vermelha; 
peixes e ovo.

FONTE: A autora (2017).

Minerais

Os minerais possuem papéis essenciais, tanto reguladores quanto 
construtores: como reguladores orgânicos que controlam os impulsos 
nervosos, a atividade muscular e o equilíbrio do funcionamento orgânico; 
como componentes ou ativadores/reguladores de muitas enzimas; como 
constituintes estruturais dos tecidos corpóreos – por exemplo, o cálcio e o 
fósforo, que formam os ossos e os dentes.

QUADRO 2 – TIPOS, APLICAÇÕES E FONTES DE MINERAIS

MINERAL FUNÇÕES PRINCIPAIS ALIMENTOS

Cálcio Formar ossos e dentes e ajudar no 
funcionamento de músculos e nervos.

Laticínios e hortaliças de folhas ver-
des, como: brócolis, espinafre, entre 
outras.

Fósforo Formar ossos e dentes e ajudar na pro-
dução e no armazenamento de energia.

Carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, 
feijões e ervilhas.

Ferro Formar a hemoglobina, que ajuda a levar 
oxigênio, e atuar na produção de energia.

Fígado, carnes, gema de ovo, pinhão, 
legumes e hortaliças de folhas verdes.

Sódio Ajudar a manter o equilíbrio dos 
líquidos no corpo e agir no funciona-
mento dos nervos e músculos.

Sal industrializado, bem como o sal 
natural dos alimentos.

continua
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MINERAL FUNÇÕES PRINCIPAIS ALIMENTOS

Potássio Agir com o sódio no equilíbrio dos 
líquidos no corpo e no funcionamen-
to dos nervos.

Frutas, verduras, feijão, leite e cereais.

Zinco Auxiliar na cicatrização de ferimentos 
e na recuperação de queimaduras.

Carnes, ovos, leite, nozes, frutas e 
hortaliças.

Magnésio Atuar em várias reações químicas 
junto com enzimas e vitaminas; con-
tribuir com a formação dos ossos e o 
funcionamento de nervos e músculos.

Hortaliças de folhas verdes, cereais, 
peixes, carnes, ovos, feijão, soja e 
banana.

Manganês Ajudar no regulamento de diversas 
reações químicas do organismo.

Cereais, hortaliças e frutas.

Flúor Fortalecer ossos e dentes. Água fluoretada, peixes e chás. Tam-
bém está em pequena quantidade 
em todos os alimentos.

Iodo Participar do processo de cresci-
mento.

Sal de cozinha iodado, peixes e frutos 
do mar.

Cobre Ajudar na produção de hemoglobina, 
do pigmento que dá cor à pele (mela-
nina) e de energia.

Fígado, carnes e frutos do mar, 
embora esteja bem distribuído nos 
alimentos.

FONTE: A autora (2017).

Água

A água constitui cerca de 70% do corpo humano, participando prati-
camente de todas as funções necessárias à vida, incluindo regulação da 
temperatura, transporte de nutrientes e eliminação de substâncias tóxicas. 
Daí a importância de manter a hidratação normal dos tecidos por meio da 
ingestão de 8 a 10 copos de água ao dia.

Pirâmide e guia alimentar

O reconhecimento da importância de uma alimentação equilibrada na 
prevenção de doenças e na manutenção da saúde da população fez com 
que organizações ligadas à Saúde Pública elaborassem materiais de orien-
tação e educação para os indivíduos. No Brasil, os mais utilizados são o Guia 
Alimentar para a População Brasileira e a Pirâmide Alimentar Adaptada, ambos 
elaborados de acordo com os hábitos culturais e alimentares do brasileiro. 

conclusão Essas orientações têm como objetivo promover a alimentação saudável, 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a prevenção de doenças 
relacionadas à alimentação e nutrição, como desnutrição, anemia e hipovi-
taminose A, osteoporose, obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemias.

A Pirâmide Alimentar Adaptada foi construída com os alimentos distribuídos 
em oito grupos (cereais, frutas, vegetais, leguminosas, leite, carnes, gorduras e 
açúcares), de acordo com a contribuição de cada nutriente básico na dieta. Na 
base da pirâmide encontram-se os alimentos que devem estar presentes em 
maior quantidade na alimentação. À medida em que os níveis forem subindo, 
a frequência ou quantidade dos alimentos devem ser menores. Cada nível foi 
apresentado em porções mínimas e máximas a serem consumidas de acordo 
com o valor calórico necessário. Nos anexos 1 e 2 são apresentados exemplos 
de dietas-padrão com 1.600 e 2.200 kcal, com distribuição dos macronutrien-
tes: carboidratos (50-60%), proteínas (10-15%) e lipídios (20-30%). 

FONTE: Philippi et al. (1999).

AÇÚCARES E DOCES
1-2 porções

CARNES E OVOS
1-2 porções

LEGUMINOSAS
1 porção

FRUTAS
3-5 porções

ÓLEOS E GORDURAS
1-2 porções

LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS
3 porções

HORTALIÇAS
4-5 porções

CEREAIS, PÃES, 
TUBÉRCULOS, RAÍZES

5-9 porções

Legenda: (naturalmente presente ou adicionada)

Gordura

Açúcar
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Foram elaboradas tabelas de alimentos com os equivalentes (em ener-
gia) de cada nível de alimentos da pirâmide, com as respectivas porções em 
medidas caseiras e em gramas, possibilitando as indicações para as substi-
tuições (Anexos 3 a 10). Os anexos 11 e 12 mostram as recomendações para 
crianças e adolescentes.

Visando complementar a orientação nutricional baseada na pirâmide 
alimentar, foram definidas algumas recomendações básicas:

 ● Escolher uma dieta variada com alimentos de todos os grupos da Pi-
râmide.

 ● Dar preferência aos vegetais, como frutas, verduras e legumes.

 ● Ficar atento ao modo de preparo dos alimentos para a garantia da 
qualidade final, dando prioridade aos alimentos em sua forma natu-
ral e às preparações assadas, cozidas em água ou vapor e grelhadas.

 ● Ler os rótulos dos alimentos industrializados para conhecer o valor 
nutritivo do alimento que será consumido.

 ● Utilizar açúcares, doces, sal e alimentos ricos em sódio com mode-
ração.

 ● Consumir alimentos com baixo teor de gordura. Preferir gorduras 
insaturadas (óleo vegetal e margarina), leite desnatado e carnes ma-
gras;

 ● Se fizer uso de bebidas alcoólicas, fazer com moderação.

Além de seguir as recomendações da pirâmide dos alimentos, podem- 
-se adotar as orientações do Ministério da Saúde apresentadas no guia Dez 
passos para uma alimentação saudável.

1) Fazer pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e 
dois lanches saudáveis por dia. Não pular refeições.

2) Incluir diariamente seis porções do grupo de cereais (arroz, milho, 
trigo, pães e massas), tubérculos, como as batatas, e raízes como a 
mandioca/macaxeira/aipim nas refeições. Dar preferência aos grãos 
integrais e aos alimentos na sua forma mais natural.

3) Comer diariamente pelo menos três porções de legumes e verduras 
como parte das refeições e três porções ou mais de frutas nas sobre-
mesas e lanches.

4) Comer feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes 
por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de 
proteínas e bom para a saúde.

5) Consumir diariamente três porções de leite e derivados e uma por-
ção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das 

carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos 
mais saudáveis.

6) Consumir, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, 
manteiga ou margarina. Observar os rótulos dos alimentos e esco-
lher aqueles com menores quantidades de gorduras trans.

7) Evitar refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces 
e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas como regra da 
alimentação.

8) Diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa. 
Evitar consumir alimentos industrializados com muito sal (sódio) 
como hambúrguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadi-
nhos, conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos.

9) Beber pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dar 
preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.

10) Tornar a vida mais saudável. Praticar pelo menos 30 minutos de ati-
vidade física todos os dias e evitar as bebidas alcoólicas e o fumo. 
Manter o peso dentro de limites saudáveis.

Peso saudável

Manter o peso saudável é uma das condições essenciais para a preven-
ção das doenças ligadas à desnutrição e obesidade. 

Não é raro observar alterações de peso nos indivíduos com ataxia. Na 
fase inicial da doença, alguns pacientes tendem a apresentar sobrepeso, 
podendo até atingir algum grau de obesidade. Isso se deve à diminuição 
da mobilidade juntamente com a manutenção de uma ingestão calórica 
excessiva. O excesso de peso vai reduzir a capacidade de caminhar e difi-
cultar a realização de transferências pelo cuidador, quando necessárias. 
Além disso, todo o paciente com excesso de peso apresenta um risco maior 
de desenvolver diabetes, hipertensão arterial, aumento dos lipídios no san-
gue, os quais contribuem para a ocorrência de doenças cardiovasculares 
como infarto e derrame cerebral. 

Por outro lado, nas fases mais adiantadas da ataxia, alguns pacientes 
podem desenvolver um quadro de desnutrição importante, originado, na 
maioria dos casos, da dificuldade de mastigação e deglutição. Essa perda 
de peso grave pode acelerar e agravar as perdas funcionais, reduzir a imu-
nidade e contribuir para o aumento das taxas de morbidade e mortalidade.

Para verificar se o peso de um indivíduo adulto está dentro do padrão 
de normalidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 
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utilização do Índice de Massa Corporal (IMC). O IMC sinaliza se há uma re-
lação de equilíbrio entre peso e altura e pode ser utilizado para a avaliação 
do estado nutricional de adolescentes, adultos e idosos.

O IMC é calculado dividindo o peso (em quilogramas) pela altura (em 
metros) ao quadrado (kg/m2), ou seja:

                                                IMC =    P
A2 

onde: P = peso em kg; A2 = altura x altura em metros

Existem valores adequados de IMC específicos para cada faixa de idade 
de acordo com as características de cada uma delas. 

Para a avaliação de adolescentes, além da altura e do peso, no cálculo 
do IMC são considerados também a idade e o sexo, sendo recomendado o 
critério de classificação percentilar do IMC. Após o cálculo do IMC, a classifi-
cação nutricional deve ser realizada de acordo com a tabela de distribuição 
em percentis (p) de IMC para cada sexo. 

QUADRO 3 – CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL SEGUNDO O IMC PARA 
ADULTOS E IDOSOS

ADULTOS (20 anos e < 60 anos)

IMC < 18,5 baixo peso

IMC > 18,5 e < 25,0 peso saudável 

IMC > 25,0 e < 30,0 sobrepeso

IMC > 30,0 obesidade

IDOSOS (> 60 anos)

IMC < 22 baixo peso

IMC > 22 e < 27 peso saudável

IMC >27 sobrepeso

FONTE: Adaptado de WHO (1995).

QUADRO 4 – PERCENTIS DE IMC PARA ADOLESCENTES

FONTE: BRASIL (2004).

QUADRO 5 – CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL PARA ADOLESCENTES DE 
ACORDO COM O IMC

Percentil Estado nutricional

< 3,0 Magreza acentuada

3,0 Magreza

> 3,0 e ≤ 85,0 Eutrofia

≥ 85,0 e ≤ 97,0 Sobrepeso

> 97,0 e ≤ 99,9 Obesidade

> 99,0 Obesidade grave

FONTE: Adaptado de WHO (1995).

Para crianças, o Ministério da Saúde adota as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006, 2007) sobre o uso de curvas 
de referência na avaliação do estado nutricional. As Curvas de Crescimento 
relacionam alguns indicadores entre si, principalmente peso, altura e ida-
de. Esse parâmetro é de fácil utilização e permite o acompanhamento do 
crescimento ao longo do tempo.
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Curvas de crescimento GRÁFICO 1 – IMC POR IDADE (MENINAS – DO NASCIMENTO AOS 5 ANOS – ESCORES-Z)

FONTE: Adaptado de WHO Child Growth Standards, 2006 
(http://www.who.int/childgrowth/en/) (BRASIL, 2017).

GRÁFICO 2 – IMC POR IDADE (MENINAS – DOS 5 AOS 19 ANOS – PERCENTIS)

 
FONTE: Adaptado de WHO Growth reference data for 5-19 years, 2007 
(http://www.who.int/growthref/en/) (BRASIL, 2017).



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores310

GRÁFICO 3 – IMC POR IDADE (MENINOS – DO NASCIMENTO AOS 5 ANOS – PERCENTIS)

FONTE: Adaptado de WHO Child Growth Standards, 2006 
(http://www.who.int/childgrowth/en/) (BRASIL, 2017).

GRÁFICO 4 – IMC POR IDADE (MENINOS – DOS 5 AOS 19 ANOS – PERCENTIS)

FONTE: Adaptado de WHO Growth reference data for 5-19 years, 2007 
(http://www.who.int/growthref/en/) (BRASIL, 2017).
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QUADRO 6 – CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL PARA CRIANÇAS DE ACOR-
DO COM O IMC

Percentil
CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS
 INCOMPLETOS

CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS 
INCOMPLETOS

Estado nutricional

< 3,0 Magreza acentuada Magreza acentuada

 3,0 Magreza Magreza

> 3,0 e < 15,0 Eutrofia Eutrofia

≥ 15,0 e ≤ 85,0 Risco de sobrepeso Risco de sobrepeso

≥ 85,0 e ≤ 97,0 Sobrepeso Sobrepeso

> 97,0 e ≤ 99,9 Obesidade Obesidade

> 99,0 Obesidade grave Obesidade grave

FONTE: Adaptado de WHO (2006).

Desnutrição

O peso corporal adequado é o reflexo do equilíbrio entre a ingestão 
de alimentos e o consumo de energia necessário para manter as funções 
diárias do organismo.  

Uma alimentação inadequada em quantidade e/ou qualidade geral-
mente é a principal causa da desnutrição. Como já foi descrito anterior-
mente, os sintomas que surgem e que se agravam com a progressão da 
ataxia prejudicam a ingestão alimentar adequada, a qual, certamente, le-
vará o paciente a desenvolver um quadro nutricional crítico.   

A desnutrição leva a uma série de alterações na composição corpo-
ral, como a diminuição da quantidade de músculos e, como consequência 
maior, a dificuldade para executar tarefas. Quanto mais grave for o caso, 
maiores e mais graves serão os efeitos no corpo. Nos adultos e idosos a 
desnutrição é frequentemente acompanhada de fraqueza muscular, dimi-
nuição da imunidade com aumento da predisposição às infecções, desen-
volvimento de úlceras por pressão e dificuldade de cicatrização de feridas. 

Além disso, dependendo do grau da desnutrição, outras funções podem 
ser prejudicadas acarretando em problemas no sistema nervoso, cardio-
vasculares, respiratórios, gastrointestinais e de termorregulação.

A diminuição da força e da quantidade de músculos compromete ain-
da mais a realização das atividades diárias, como fazer caminhadas, subir 
escadas, manter o equilíbrio, manter-se em pé. Situações assim deixam os 
pacientes mais vulneráveis e dependentes de cuidados de outras pessoas.  

A alimentação adequada às necessidades nutricionais ajuda a recupe-
rar o peso perdido e pode promover a recuperação da massa muscular. 
Para isso é necessário aumentar o consumo de calorias totais e de pro-
teínas. O consumo de proteína pode ser melhorado por meio da ingestão 
dos seguintes alimentos: carnes de todos os tipos, ovos, leite e derivados; 
feijão, lentilha e ervilha. 

O ajuste do consumo de calorias ingeridas também é importante para 
recuperação do estado nutricional. Caso haja aumento somente do consu-
mo de proteínas e as necessidades de energia não sejam plenamente sa-
tisfeitas, as proteínas deixarão de desempenhar o seu papel na formação 
de tecidos e passarão a fornecer energia para manutenção das funções 
corporais, o que deve ser evitado.

Caso haja dificuldade para aumentar a quantidade de alimentos consu-
midos nas refeições, é possível acrescentar nas preparações alguns alimen-
tos ricos em calorias como leite condensado, creme de leite, óleos e outros 
tipos de gordura, que aumentam a quantidade de calorias ingeridas e não 
interferem no volume. 

A ingestão de energia também pode aumentar por meio de um maior 
número de refeições realizadas no decorrer do dia. Para isso os alimentos 
devem ser consumidos em pequenos intervalos de tempo, de aproximada-
mente uma hora. Recomenda-se comer mais vezes ao dia, com pequenos 
lanches nos intervalos das grandes refeições.

Produtos industrializados de alto valor calórico e proteico como 
Sustagem®, Nutren®, Ovomaltine®, Farinha Láctea®, etc., podem ser usa-
dos para suplementar a ingestão alimentar.

O enriquecimento de receitas habituais também pode ser feito para 
aumentar o consumo de calorias e proteínas da dieta. Abaixo, seguem al-
gumas dicas para aumentar o valor nutritivo de preparações.
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QUADRO 7 – DICAS DE PREPARO DOS ALIMENTOS

Leite
Utilize no preparo de pratos variados. 
Utilize no preparo de mingaus, sopas, chocolates, pudins, cremes, pães, bolos, molhos 
e purês.
Coloque sobre verduras e legumes (gratinado). 
Prepare vitaminas de frutas. 

Sorvetes e iogurtes
Misture ao leite para fazer milk-shake. 
Junte aos cereais matinais, a frutas, gelatinas e tortas, batendo no liquidificador. 

Mel, geleia, leite condensado e açúcar
Use no pão, nos cereais matinais, no leite, com frutas e iogurte. 
Prepare pudins, cremes, musses e gelatinas.
Adoce vitaminas.

Manteiga e azeite
Misture em sopas líquidas, em purês de batatas, em batatas assadas, no mingau, no 
arroz, no macarrão e nas verduras cozidas.
Misture em sopas cremosas e molhos. 
Combine com ervas e temperos e espalhe sobre carnes cozidas, peixes e pratos à base 
de ovos.

Creme de leite
Use em sopas cremosas, molhos, pratos à base de ovos, massas de panquecas, pudins, 
cremes, musses e gelatinas. 
Adicione sobre mingaus ou nas vitaminas de frutas. 
Misture no macarrão, arroz ou purê de batatas.
Despeje sobre o frango e o peixe assados (ainda no forno). 
Misture ao leite. 

Queijos
Consuma com pães, bolinhos e bolachas de água e sal.
Misture a legumes e verduras (gratinado). 
Derretidos em sanduíches, sobre pães, bolinhos, carnes ou peixes, legumes e verduras 
e ovos.
Ralados sobre sopas, molhos, macarrão, pratos de vegetais, purê de batatas, arroz ou 
bolo de carne.
No macarrão e em pratos à base de ovos (omelete, ovos mexidos e suflês).

Ovos 
Acrescente em saladas, verduras, legumes e sanduíches. 
Bata os ovos em purês de batata, de legumes e em molhos.
Acrescente ovos inteiros ou as claras a cremes e pudins. 
Consuma as claras diariamente.

FONTE: A autora (2017).

Obesidade

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corpo-
ral. Indivíduos adultos com IMC igual ou maior do que 30 Kg/m2 são consi-
derados obesos. Pessoas obesas têm mais chance de desenvolver diversas 
doenças como hipertensão (pressão alta), diabetes tipo 2, doenças cardio-
vasculares, entre outras. Em indivíduos com ataxia, além dos problemas 
já citados, o excesso de peso pode, ainda, comprometer a mobilidade e 
também o cuidado dos indivíduos que estão acamados.    

Entre as causas da obesidade estão: a influência genética, alterações do 
sistema endócrino, falta de exercício físico e, na maioria das vezes, hábitos 
alimentares incorretos como o consumo excessivo de alimentos ricos em 
gorduras e açúcares. 

O tratamento para a obesidade inclui a reeducação alimentar e a práti-
ca de exercícios físicos. A alimentação deve incluir alimentos ricos em fibras 
e com baixo teor de calorias, além disso, devem-se respeitar os horários 
das refeições e a ingestão adequada de líquidos. 

Fazer dietas muito restritivas que permitem somente um tipo de ali-
mento ou pequenas quantidades não é a melhor opção. Essas restrições 
geralmente causam uma série de deficiências nutricionais que prejudicam 
todo o funcionamento do organismo, reduzindo a imunidade e facilitando 
a ocorrência de doenças mais graves como as infecções oportunistas. A 
perda de peso saudável pode ser um pouco mais lenta, mas sem dúvida 
será muito mais efetiva. 

Abaixo, seguem algumas orientações para redução de peso:

 ● Quando possível escolha sempre os alimentos integrais como pães, 
arroz, macarrão e biscoitos.

 ● Prefira leite desnatado e queijos e/ou iogurtes com baixo teor de gor-
dura.

 ● Dê preferência às carnes com pouca gordura, sempre retirando a 
gordura visível e a pele de aves antes do preparo.

 ● Evite comer as preparações com alimentos fritos ou preparados com 
excesso de molhos gordurosos.

 ● As hortaliças, principalmente as folhosas, podem ser consumidas à 
vontade.

 ● Quando possível, consuma as frutas com casca.
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 ● Modere na quantidade de óleo utilizado no preparo dos alimentos 
e no tempero das saladas. Use no máximo uma colher de sopa por 
preparação.

 ● Mastigue várias vezes o alimento antes de engolir.

 ● Faça suas refeições em locais tranquilos, desligue a televisão e deixe 
o celular ou computador de lado. 

 ● Beba de 8 a 10 copos de água durante o dia. 

 ● Não fique longos períodos sem se alimentar. Faça pequenas refei-
ções, várias vezes ao dia. O ideal é se alimentar no mínimo 6 vezes ao 
dia. Nos intervalos das refeições maiores prefira frutas da estação.

 ● Monte o seu prato seguindo o modelo da figura, em que você poderá 
optar por um alimento do grupo do arroz, um do feijão e um da carne 
e, no grupo dos legumes e verduras, poderá consumir mais de uma 
opção, preferencialmente uma crua e outra cozida.

 ● Inicie a refeição com as saladas cruas.

 ● Para sobremesas, prefira as frutas no lugar dos doces.

 ● Evite doces, tortas, bolos com recheio e cobertura, biscoitos rechea-
dos, salgadinhos, embutidos, enlatados e frituras.

 ● Evite jejuns prolongados e não substitua as refeições por lanches rá-
pidos.

Disfagia

Disfagia ou dificuldade/incapacidade de deglutir é um dos sintomas 
que pode ocorrer em doenças neurológicas como a ataxia. O desenvolvi-
mento da disfagia pode ocorrer durante a evolução da ataxia e sua intensi-
dade pode agravar-se conforme a doença progride. 

A presença de disfagia pode ser identificada, ainda na fase inicial, por 
meio da observação de alguns sinais característicos como:

 ● dificuldade para preparar, mastigar e ou iniciar a deglutição;

 ● engasgos frequentes;

 ● tosse molhada;

 ● pigarro durante ou após a deglutição;

 ● sensação de “bola” ou “caroço” na garganta;

 ● dor ao engolir;

 ● cansaço ao comer;

 ● necessidade de maior tempo para executar as refeições;

 ● presença de resíduos alimentares na cavidade bucal após a degluti-
ção;

 ● escoamento de secreções pela boca (baba);

 ● regurgitação;

 ● perda de peso gradual e constante.

No entanto, apenas a avaliação do fonoaudiólogo permite um diagnós-
tico seguro da disfagia, já que em alguns pacientes não há sinais e sinto-
mas perceptíveis como engasgos, regurgitação nasal, refluxo, aspiração, 
perda de peso, baba, tosse, espirros e mudanças na voz após a ingestão 
de alimentos. Nesses casos pode haver o risco de aspiração silenciosa, ou 
seja, o conteúdo gástrico ou orofaríngeo podem ser desviados para a larin-
ge e localizarem-se no pulmão, cuja consequência clínica mais comum é a 
pneumonia.

A disfagia associa-se à menor capacidade de alimentação adequada au-
mentando ainda mais o risco das complicações pulmonares, incluindo as-
piração de alimentos e líquidos e, consequentemente, a pneumonia aspira-
tiva e a infecção generalizada. Além disso, pode ter consequências sociais 
e psicológicas que afetem a qualidade de vida dos pacientes que sofrem 
com a disfagia, promovendo o isolamento social, diminuindo a autoestima 
e podendo desenvolver depressão, ansiedade, medo e frustração.

Pacientes disfágicos geralmente apresentam baixa ingestão energéti-
ca, apresentando risco nutricional e consequentemente desnutrição. 

A desidratação pode agravar a broncoaspiração dos pacientes disfági-
cos, pois, no paciente desidratado, observa-se diminuição do fluxo salivar, 
o que promove alteração da colonização da orofaringe; lentidão e confusão 
mental, que propiciam aspiração por inibir ou reduzir o reflexo da tosse, e 
ainda, alterações na capacidade imunológica.

A presença de disfagia, isolada ou em combinação a outras incapacida-
des funcionais, está associada a maiores taxas de mortalidade e a um pior 
prognóstico de recuperação e reabilitação. 

Terapia nutricional

Um dos objetivos da terapia nutricional ao paciente disfágico é prevenir 
a aspiração, buscando meios de facilitar uma alimentação segura e inde-
pendente, e ainda recuperar ou manter o estado nutricional e a hidratação 
do paciente, com a dieta adaptada às suas necessidades.
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A dieta deve ser planejada individualmente, com alimentos de consis-
tências (texturas e viscosidade) e temperaturas variadas, de acordo com o 
tipo e gravidade do quadro. Ao mesmo tempo, a alimentação deve apre-
sentar aspecto e sabores agradáveis, que estimulem a aceitação do pacien-
te, e ser nutricionalmente completa.

Hidratação

A deglutição de líquidos de consistência fina, incluindo a água, necessi-
ta de controle e coordenação máximos. A ingestão de líquidos representa 
um fator de risco de vida para pacientes disfágicos. Os líquidos são facil-
mente aspirados para dentro dos pulmões, podendo ocasionar pneumonia 
por aspiração, infecção generalizada e morte.

Dessa forma, a desidratação é um problema constante para indivíduos com 
disfagia, e o fornecimento adequado de líquidos é o maior desafio no trata-
mento da disfagia. Daí a necessidade de serem engrossados com espessantes. 

A modificação da textura dos líquidos é particularmente importante 
para garantir que pacientes disfágicos sejam hidratados adequadamente. 
Os sucos frios e cítricos podem substituir a água e melhorar o paladar, além 
de proporcionar maior controle da deglutição. Os caldos e molhos lubrifi-
cam os alimentos, facilitando a deglutição e podem ajudar na formação de 
uma mistura alimentar homogênea dentro da cavidade oral.

Atualmente, existem muitos tipos de espessantes que podem ser uti-
lizados para engrossar líquidos, diminuindo assim o risco de aspiração. 
Alimentos naturais como leite em pó e cereais instantâneos podem ser uti-
lizados como espessantes em caldos, sopas, vitaminas, etc.

Os principais tipos de espessantes podem ser divididos em duas clas-
ses: as gomas e os amidos.

Gomas:

Goma guar e pectinas. São produtos que dão estabilidade aos alimen-
tos, como a Liga Neutra, utilizada na fabricação de sorvetes. No entanto, 
as gomas, por serem fibras solúveis, não liberam a água para absorção no 
intestino.

Amidos:

 ● Amido natural: São produtos que necessitam de cozimento para atin-
gir a textura de gelatina. Alguns exemplos de amidos naturais são: 
amido de milho (maisena), fécula de batata, farinha de trigo, farinha 

de aveia, farinha de arroz e fubá. Esses produtos apresentam a des-
vantagem da alta adesividade, o que pode provocar sensação de gru-
dar na garganta. Portanto, devem ser utilizados com cuidado.

 ● Amido modificado: Produtos pré-cozidos como Farinha Láctea, Mu-
cilon, Nutrilon, etc. Dentre os modificados, encontram-se suplemen-
tos que são específicos para o espessamento de líquidos, como o 
Thick&Easy® (Hormel/ HealthLabs/ Fresenius), o ResourceTickenUp® 
(Novartis), Nutilis® (Support), entre outros. Esses suplementos são 
bem-aceitos, pois não alteram o sabor e a cor dos alimentos, poden-
do ser utilizados tanto em preparações doces quanto em salgadas, 
além de manter a viscosidade desejada por um longo período de 
tempo. A desvantagem é o alto custo desses produtos para o uso 
rotineiro.

DIFERENÇAS ENTRE TEXTURAS E VISCOSIDADES

FONTE: Adaptado de American Dietetic Association (2002).

QUADRO 8 – CONSISTÊNCIA DOS ALIMENTOS

CONSISTÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSISTÊNCIA EXEMPLOS

Rala Líquidos ralos Água, gelatina, café, chás, sucos e 
refrigerantes.

Néctar O líquido escorre da colher 
formando um fio.

Suco de manga ou pêssego ou 
iogurte de beber.

Mel O líquido escorre da colher 
formando um V.

Mel

Pudim O líquido se solta da colher, 
caindo em bloco.

Pudins, flãs, creme de abacate e 
iogurtes cremosos.

FONTE: Adaptado de Najas (2011).
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 Além da determinação da textura e da viscosidade da dieta, é 
necessário que se correlacione o tipo de disfagia à modificação que será 
realizada na dieta do paciente.

QUADRO 9 – GRAU DE GRAVIDADE DA DISFAGIA E CARACTERÍSTICAS DA DIETA

Nível 1 – Disfagia Grave Restrição total de dieta por via oral.

Nível 2 – Disfagia Moderada-Grave Uso parcial da via oral (dieta pastosa) com com-
plementação por via sonda.

Nível 3 – Disfagia Moderada A dieta é modificada e a hidratação restrita (dieta 
semissólida adaptada ou pastosa e hidratação 
espessada). O paciente necessita de assistência 
e supervisão total.

Nível 4 – Disfagia Leve-Moderada A dieta pode ser branda ou semissólida amas-
sada ou umidificada, com hidratação adaptada 
(espessada ou líquidos controlados). O paciente 
necessita de supervisão constante.

Nível 5 – Disfagia Leve Dieta branda e líquidos normais. O paciente 
necessita de supervisão a distância.

Nível 6 – Deglutição Funcional Dieta e hidratação normais. O paciente necessita 
de um período maior para as refeições.

Nível 7 – Deglutição Normal Dieta normal (inclui todos os alimentos e as 
texturas).

FONTE: A autora (2017).

Dietas modificadas para disfagia
DIETA PASTOSA: alimentos cozidos e batidos, coados e peneirados, 

formando uma preparação homogênea e espessa (consistência de pudim), 
com líquidos espessados.

DIETA SEMISSÓLIDA: alimentos bem cozidos, em pedaços ou não, que 
requerem pouca habilidade de mastigação, como arroz pastoso, carnes e 
legumes bem cozidos e picados, pães macios e sopas cremosas e/ou com 
pedaços de legumes bem cozidos, com líquidos espessados.

DIETA BRANDA: alimentos macios que requerem certa habilidade de 
mastigação, como carnes cozidas e úmidas, verduras e legumes cozidos, 
pães e frutas macios. Exclui alimentos de difícil mastigação ou que tendem 

a se dispersar na cavidade oral, como os secos (farofa), as verduras e os 
legumes crus, os grãos, etc., bem como as misturas de consistências (canja 
de galinha). A consistência dos líquidos vai depender da avaliação fonoau-
diológica ou médica.

Alimentação por sonda

A alimentação por sonda, ou nutrição enteral, pode ser indicada aos in-
divíduos com ataxia quando a dificuldade de deglutir está comprometendo 
o estado nutricional e a hidratação, e aumentando o risco de pneumonia 
por aspiração. Pode ser usada como forma exclusiva ou complementar da 
alimentação por via oral.

Existem duas maneiras de utilização da sonda para alimentação: naso-
gástricas ou nasoenterais, ou por ostomias (gastrostomia ou jejunostomia). 
As ostomias consistem na implantação de sondas flexíveis diretamente no 
estômago ou intestino, por endoscopia ou cirurgia. Para pacientes que ne-
cessitam de um uso prolongado dessa forma de alimentação, a gastros-
tomia ou jejunostomia são as formas mais indicadas por proporcionarem 
maior conforto ao paciente. Entretanto, mesmo com a utilização das osto-
mias, o risco de aspiração permanece, ainda que com menor frequência e 
intensidade.

Para a alimentação por sonda, podem-se utilizar preparações artesa-
nais ou caseiras com alimentos naturais, modulares com a mistura adequa-
da de determinados produtos e fórmulas prontas industrializadas. Existe 
no mercado uma infinidade de produtos específicos para alimentação 
enteral. 

A quantidade de calorias, o volume e a forma de administração devem 
ser prescritos por um nutricionista.

Orientações para o preparo da dieta artesanal

A higiene é fundamental para o preparo da dieta enteral.

 ● Limpar com água, sabão e álcool o local de preparo da dieta.

 ● Lavar bem as mãos com água e sabão.

 ● Separar todos os ingredientes e materiais a serem utilizados para o 
preparo da dieta.

 ● Verificar se os ingredientes estão dentro do prazo de validade e se as 
embalagens não estão danificadas.
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 ● Lavar, com água corrente e detergente, todos os utensílios a serem 
utilizados no preparo da dieta e, após, passar água fervente.

 ● Lavar bem os vegetais e as frutas com água corrente e esponja ex-
clusiva.

 ● Lavar as embalagens dos ingredientes antes de abri-las.

 ● Medir corretamente os ingredientes, de acordo coma prescrição do 
nutricionista.

 ● Conservar a dieta na geladeira em recipiente tampado, de preferên-
cia vidro ou louça.

 ● Retirar da geladeira apenas o volume a ser administrado 15 a 30 mi-
nutos antes do horário da administração.

 ● Não aquecer a dieta.

 ● Utilizar a dieta até 24 horas após o seu preparo; em caso de sobras 
após esse tempo, desprezar e preparar uma nova dieta. 

Orientações para o preparo da dieta modular ou industrializada em pó

 ● Limpar com água, sabão e álcool o local de preparo da dieta.

 ● Lavar bem as mãos com água e sabão.

 ● Separar todos os ingredientes e materiais a serem utilizados para o 
preparo da dieta.

 ● Lavar, com água corrente e detergente, todos os utensílios a serem 
utilizados no preparo da dieta e, após, passar água fervente.

 ● Verificar se as embalagens estão dentro do prazo de validade ou da-
nificadas.

 ● Lavar as embalagens com água e sabão antes de abri-las.

 ● Utilizar a quantidade de ingredientes ou da dieta em pó prescrita pelo 
nutricionista.

 ● Utilizar a quantidade de água filtrada e fervida recomendada.

 ● Bater bem os ingredientes ou a dieta em pó, no liquidificador, com a 
água resfriada.

 ● Transferir a solução para o frasco plástico no volume prescrito por 
horário pelo nutricionista.

 ● Preparar somente a quantidade de dieta prescrita para cada horário.

 ● Conectar o frasco ao equipo. Lembrar-se de fechar a pinça de rolete 
antes de fazer a conexão.

 ● Colocar o frasco no suporte acima da cabeça do paciente. Abrir a 
pinça de rolete do equipo, permitindo que a dieta preencha todo o 
equipo, retirando o ar. Fechar novamente a pinça.

 ● Conectar o equipo à sonda do paciente. Abrir a pinça de rolete do 
equipo, deixando o gotejamento bem lento, de acordo com a orien-
tação do nutricionista.

 ● Após o término da dieta, desconectar o equipo do frasco.

 ● Nos intervalos entre as dietas, ou após qualquer medicação feita pela 
sonda, deve-se administrar, com pressão, 20 ml de água com a serin-
ga na sonda do paciente. Se for uma gastrostomia, deve-se adminis-
trar 2 seringas de 20 ml de água.

 ● Para os horários seguintes, repetir o processo anterior desde a lim-
peza dos utensílios e mãos até a transferência da dieta diluída para 
o frasco plástico.

 ● Seguir as demais recomendações para conservação e administração 
já citadas.

Orientações para o uso da dieta industrializada líquida 

 ● Limpar com água, sabão e álcool o local de preparo da dieta.

 ● Lavar bem as mãos com água e sabão.

 ● Verificar no rótulo se o produto está dentro do prazo de validade.

 ● Verificar se a embalagem não está danificada.

 ● Limpar a embalagem da dieta e o abridor que serão usados com um 
pano umedecido em álcool a 70% (disponível em farmácias).

 ● Agitar bem antes de abri-la.

 ● Seguir a quantidade prescrita pelo nutricionista em cada horário.

 ● Armazenar as embalagens da dieta em local sem a incidência de sol, 
calor e umidade.

 ● Abrir o frasco da dieta enteral e transferir para o frasco plástico o 
volume prescrito por horário pela nutricionista.

 ● Conectar o frasco ao equipo. Fechar a pinça de rolete antes de fazer 
a conexão.

 ● Colocar o frasco no suporte acima da cabeça do paciente. Abrir a 
pinça de rolete do equipo, permitindo que a dieta preencha todo o 
equipo, retirando todo o ar. Fechar novamente a pinça.
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 ● Conectar o equipo à sonda do paciente. Abrir a pinça de rolete do 
equipo, deixando o gotejamento bem lento, de acordo com a orien-
tação do nutricionista.

 ● O restante da dieta deve ser colocado na geladeira devidamente tam-
pado, para ser usado no próximo horário.

 ● Retirar da geladeira apenas o volume a ser administrado, 15 a 30 mi-
nutos antes do horário da administração.

 ● Se houver sobra da dieta após preencher o frasco plástico com o 
volume correto, tampar devidamente e guardar na geladeira nova-
mente. Não é necessário armazenar na geladeira frascos de dieta que 
ainda não foram abertos.

 ● Nos intervalos entre as dietas, ou após qualquer medicação feita pela 
sonda, deve-se administrar com pressão 20 ml de água com a seringa 
na sonda do paciente. Se for uma gastrostomia, deve-se administrar 
2 seringas de 20 ml de água.

 ● Seguir as demais recomendações para conservação e administração 
já citadas.

Orientações gerais: posicionamento do paciente

 ● Durante a administração da dieta, elevar a cabeceira da cama de 30 
a 45 graus.

 ● Manter o paciente nesta posição de 20 a 30 minutos após a infusão 
da dieta.

 ● Se o paciente estiver recebendo nutrição enteral de forma contínua, 
mantenha a cabeceira da cama elevada durante todo o tempo de 30 
a 45 graus.

O que fazer nas intercorrências?

Diarreia: caracteriza-se pela presença de fezes líquidas em grande 
quantidade, três ou mais vezes por dia, gerando desconforto, perda de nu-
trientes e estado de má nutrição.

* Causa: vários são os motivos que podem gerar diarreia (uso de an-
tibióticos, medicações que aumentam os movimentos intestinais, infusão 
muito rápida da dieta, etc.), no entanto, o não cumprimento das recomen-
dações de higiene e conservação da dieta enteral também podem causar 

diarreia. Em situações prolongadas e de difícil controle, deve-se procurar 
atendimento médico.

* Recomendações:

Náuseas e vômitos: deve-se tomar cuidado para que o paciente não 
aspire as secreções e tenha complicações respiratórias.

* Causa: posição do paciente incorreta, posição da sonda incorreta, ad-
ministração rápida da dieta.

* Recomendações: verifique com seu médico a posição correta da son-
da, mantenha o paciente em posição de 45 graus durante a administração 
da nutrição enteral, administre a dieta lentamente e certifique-se quanto 
ao esvaziamento gástrico através da aferição do resíduo gástrico.

Obstipação

A obstipação, também conhecida como constipação, prisão de ventre 
ou intestino preso, é uma condição na qual a frequência ou a quantidade 
de evacuações encontra-se reduzida e as fezes se tornam ressecadas. 

Existem várias causas possíveis para esta alteração: a diminuição do re-
flexo de evacuação, a dificuldade de movimentação com redução da ativi-
dade, a falta de exercício físico, os efeitos colaterais de medicação, a tensão 
nervosa, a alimentação pobre em fibras, a pouca ingestão de líquidos, etc.

Pacientes com distúrbios neurológicos, entre eles a ataxia, podem 
apresentar essa alteração com frequência, pois muitos deles têm dificulda-
de para se locomover ou se locomovem muito pouco. Devido à ocorrência 
desta condição, muitos pacientes podem diminuir a quantidade de alimen-
tos ingeridos e até mesmo apresentar mudanças de humor, por isso é im-
portante manter hábitos alimentares adequados para evitar este quadro. 
As principais recomendações são:

 ●  Beber líquidos em abundância, incluindo na dieta água e sucos natu-
rais na quantidade mínima de 6 a 8 copos diários.

 ● Fazer exercícios regularmente, sempre os adaptando às condições 
motoras do paciente. 

 ● Aumentar a quantidade de fibras na alimentação diária. As fibras au-
mentam o volume das fezes, ajudando o intestino a funcionar melhor.

 ● Preferir frutas como: mamão, abacate, laranja, uva, abacaxi, caqui, 
ameixa, figo, jabuticaba, melancia, melão, manga, nêspera, romã, 
morango, pêssego, goiaba com casca e com semente, maçã com cas-
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ca, pera com casca, banana-caturra. Sempre que possível, consumir a 
fruta com casca e bagaço.

 ● Preferir legumes com maior teor de fibras e verduras cruas como: 
abóbora, alface, agrião, escarola, acelga, aipo, chicória, couve, couve- 
-flor, espinafre, berinjela, brócolis, pimentão, pepino, quiabo, raba-
nete, tomate, vagem, milho verde, repolho, abobrinha com casca e 
com semente.

 ● Consumir pães e massas integrais (ex.: centeio, milho e aveia), pão 
de queijo, pão dietético, cevada, farelo de aveia, farelo de trigo, flocos 
de trigo, gergelim branco, granola, cereais integrais e arroz integral.

Receita de Coquetel Laxante

Ingredientes:

½ mamão papaia

4 ameixas deixadas de molho em 2 dedos de água (de molho durante a noite)

1 laranja com bagaço

1 colher de sopa de farelo de trigo

50 ml de iogurte desnatado

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador e consuma diariamente pela manhã. 

Conclusões
As doenças neurológicas com quadro clínico irreversível exigem tra-

tamento nutricional especializado. Os problemas descritos representam 
uma série de dificuldades e exigências para o profissional nutricionista. 

A intervenção dietoterápica deverá ajustar-se à perda da habilidade 
dos pacientes em se alimentar, podendo variar consideravelmente entre 
eles. Portanto, a prescrição dietética deve ser cautelosa e individualizada.

É evidente que há uma responsabilidade do nutricionista quanto à bus-
ca de novas alternativas de terapia nutricional e suporte dietético a serem 
oferecidos a esses pacientes, não só para melhorar a qualidade de vida 
como também para contribuir para um melhor enfrentamento dos efeitos 
incapacitantes da doença.
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ANEXO 1 

DIETA PARA INDIVÍDUO ADULTO COM 1.600 kcal

ALIMENTO PESO (g) MEDIDA CASEIRA  PORÇÃO GRUPO
Café da manhã
Leite desnatado
Café (infusão)
Açúcar refinado
Biscoito água e sal
Geleia
Requeijão
Suco de laranja

160
60
8

24
16
20

110

1 xícara de chá
1 xícara de café
½ colher de sobremesa
4 unidades
1 colher de sobremesa
2 pontas de faca
¾ copo de requeijão

1
*
⅓
1
⅓
¾ 
1

Leite
*
Açúcares
Cereais
Açúcares
Leite
Frutas

Lanche da manhã
Banana-nanica 86 1 unidade 1 Frutas
Almoço
Macarrão ao sugo
Queijo parmesão ralado
Brócolis cozido
Óleo de soja

140
3

60
5

2 escumadeiras
¼ colher de sopa
1 escumadeira
1 colher de sobremesa

1
¼ 
1
½ 

Cereais
Leite
Hortaliças
Óleos

Lanche da tarde
Bolo simples
Chá (infusão)
Açúcar refinado

50
142

8

1 fatia
1 xícara de chá
½ colher de sobremesa

1
*
⅓

Cereais
*
Açúcares

Jantar
Alface
Tomate
Ervilha
Azeite de oliva
Arroz branco cozido
Feijão (50% grão/caldo)
Carne assada
Batata cozida
Vagem cozida
Suco de laranja

32
109
26
5

93
53
70
60
44

180

4 folhas
1 unidade
2 colheres de sopa
1 colher de sobremesa
3 colheres de sopa
2 colheres de sopa
1 fatia
½ unidade
2 colheres de sopa
1 copo de requeijão

1
1
½ 
½ 
1
½ 
1
1
1
1

Hortaliças
Hortaliças
Leguminosas
Óleos
Cereais
Leguminosas
Carnes
Cereais
Hortaliças
Frutas

Lanche da noite
Iogurte polpa de fruta 120 1 pote 1 Leite

* Não foram definidas porções para o café e o chá. 
FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 2

DIETA PARA INDIVÍDUO ADULTO COM 2.200 kcal

ALIMENTO PESO (g) MEDIDA CASEIRA PORÇÃO GRUPO

Café da manhã
Leite desnatado
Café (infusão)
Açúcar refinado
Biscoito água e sal
Geleia
Requeijão
Melão

150
60
14
24
23
20

115

1 xícara de chá
1 xícara de café
½ colher de sopa
4 unidades
½ colher de sobremesa
2 pontas de faca
1 fatia

1
*
½ 
1
½
¾ 
1

Leite
*
Açúcares
Cereais
Açúcares
Leite
Frutas

Lanche da manhã
Banana-nanica 86 1 unidade 1 Frutas

Almoço
Macarrão ao sugo
Queijo parmesão ralado
Brócolis cozido
Óleo de soja
Morango fresco

280
3

60
5

72

4 escumadeiras
¼ colher de sopa
1 escumadeira
1 colher de sobremesa
6 unidades

2
¼ 
1
½ 
1

Cereais
Leite
Hortaliças
Óleos 
Frutas

Lanche da tarde
Biscoito água e sal
Margarina/manteiga
Chá (infusão)
Açúcar refinado

24
7

142
14

4 unidades
½ colher de sobremesa
1 xícara de chá
½ colher de sopa

1
½ 
*
½ 

Cereais
Óleos
*
Açúcares

Jantar
Alface
Tomate
Azeite de oliva
Arroz branco cozido
Feijão (50% grão/caldo)
Carne Assada
Batata frita
Vagem cozida
Laranja

48
109

5
140
105
100
100
44

185

6 folhas
1 unidade
1 colher de sobremesa
4 ½ colheres de sopa
4 colheres de sopa
1 fatia grande
1 escumadeira
2 colheres de sopa
1 unidade

1½ 
1
½ 

1 ½ 
1

1½ 
1½ 
1
1

Hortaliças
Hortaliças
Óleos
Cereais
Leguminosas
Carnes
Cereais
Hortaliças
Frutas

* Não foram definidas porções para o café e o chá.
FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 3
PÃES, CEREAIS E TUBÉRCULOS – 1 PORÇÃO = 150 kcal

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Amido de milho (maisena) 40,0 2 ½ colheres de sopa

Arroz branco cozido 125,0 4 colheres de sopa

Arroz integral cozido 140,0 4 colheres de sopa

Batata cozida 175,0 1 ½ unidade

Batata doce cozida 150,0 1 ½ colheres de servir

Batata frita tipo chips (salgadinho) 27,0 ⅓ pacote

Batata frita (palha) 29,0 1 colher de servir

Batata frita (palito) 58,0 1 ⅓ colher de servir

Batata sauteé 130,0 2 ½ colheres de servir

Biscoito tipo cream cracker 32,5 5 unidades

Biscoito de leite 32,5 5 unidades

Biscoito tipo Maizena 35,0 7 unidades

Biscoito tipo Maria 35,0 7 unidades

Biscoito recheado chocolate/doce de leite/mo-
rango

34,0 2 unidades

Biscoito tipo wafer de chocolate/morango/baunilha 30,0 3 unidades

Bolo de chocolate industrializado (mistura em pó) 50,0 1 fatia

Cará/inhame cozido/ amassado 126,0 3 ½ colheres de sopa

Cereal matinal tipo Sucrilhos 43,0 1 xícara de chá

Farinha de mandioca 48,0 3 colheres de sopa

Farinha de milho 48,0 4 colheres de sopa

Farofa de farinha de mandioca 37,0 ½ colher de servir

Flocos de milho tipo Polentina/Milharina 45,0 2 ½ colheres de sopa

Macarrão cozido 105,0 3 ½ colheres de sopa

Mandioca cozida 96,0 3 colheres de sopa

Milho verde em conserva (enlatado) 142,0 7 colheres de sopa

Pãozinho caseiro 55,0 ½ unidade

Pão de forma 43,0 2 fatias

Pão de queijo 40,0 1 unidade

Pão francês 50,0 1 unidade

Pão para cachorro quente 75,0 1 ½ unidades

Pão tipo bisnaguinha 80,0 4 unidades

Pipoca com sal 22,5 2 ½ xícaras de chá

Polenta frita 60,0 1 ½ fatia

Polenta sem molho 200,0 2 fatias

Purê de batatas 135,0 2 colheres de servir

Torrada salgada tipo Bitost 40,0 4 unidades

Torrada sem glúten 50,0 5 unidades

Torrada (pão francês) 33,0 6 fatias

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores324

ANEXO 4
HORTALIÇAS (1 PORÇÃO = 15 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Abóbora cozida 53,0 1 ½ colher de sopa

Abobrinha cozida 81,0 3 colheres de sopa

Acelga cozida 85,0 2 ½ colheres de sopa

Acelga crua (picada) 90,0 9 colheres

Agrião 130,0 22 ramos

Alcachofra cozida 35,0 ¼ unidade

Alface 120,0 15 folhas

Almeirão 65,0 5 folhas

Berinjela cozida 60,0 2 colheres de sopa

Beterraba cozida 30,0 3 fatias

Beterraba crua ralada 42,0 2 colheres de sopa

Brócolis cozido 60,0 4 ½ colheres de sopa

Cenoura cozida (picada) 36,0 ¾ colher de servir

Cenoura crua (picada) 36,0 1 colher de servir

Chuchu cozido 57,0 2 ½ colheres de sopa

Couve-de-bruxelas cozida 40,0 2 ½ unidades

Couve-flor cozida 69,0 3 ramos

Couve manteiga cozida 42,0 1 colher de servir

Ervilha em conserva 13,0 1 colher de sopa

Ervilha fresca 19,5 1 ½ colher de sopa

Ervilha torta (vagem) 11,0 2 unidades

Escarola 83,0 15 folhas

Espinafre cozido 60,0 3 colheres de sopa

Jiló cozido 40,0 1 ½ colher de sopa

Mostarda 83,0 8 folhas

Palmito em conserva 100,0 2 unidades

Pepino picado 116,0 4 colheres

Picles em conserva 108,0 5 colheres de sopa

Pimentão cru picado (verme-
lho/verde)

72,0 3 colheres

Rabanete 102,0 3 unidades

Repolho branco cru (picado) 72,0 6 colheres de sopa

Repolho cozido 75,0 5 colheres

Rúcula 83,0 15 folhas

Tomate cereja 70,0 7 unidades

Tomate comum 80,0 4 fatias

Vagem cozida 44,0 2 colheres

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 5
FRUTAS (1 PORÇÃO = 35 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Abacate 24,0 ¾ colher de sopa

Abacaxi 65,0 ½ fatia

Acerola 128,0 1 xícara de chá

Ameixa-preta 15,0 1 ½ unidade

Ameixa-vermelha 70,0 2 unidades

Banana-prata 43,0 ½ unidade

Caju 81,0 1 unidade

Caqui 50,0 ½ unidade

Carambola 110,0 1 unidade

Cereja 48,0 12 unidades

Damasco seco 63,0 9 unidades

Goiaba 50,0 ¼ unidade

Jabuticaba 68,0 17 unidades

Jaca 66,0 2 bagos

Kiwi 60,0 ¾ unidade

Laranja-da-baía/seleta 80,0 4 gomos

Laranja-pera/lima 75,0 1 unidade

Limão 126,0 2 unidades

Maçã 60,0 ½ unidade

Mamão formosa 110,0 1 fatia

Mamão papaya 93,0 ⅓ unidade

Manga haden 55,0 ¼ unidade

Manga (polpa batida) 50,0 5 colheres de sopa

Maracujá 50,0 5 colheres de sopa

Melancia 115,0 1 fatia

Melão 108,0 1 fatia

Morango 115,0 9 unidades

Nectarina 69,0 ¾ unidade

Pera 66,0 ½ unidade

Pêssego 85,0 ¾ unidade

Suco de abacaxi com açúcar 83,0 ½ copo plástico

Suco de laranja (puro) 79,0 ½ copo plástico

Suco de melão 85,0 ½ copo de requeijão

Suco de tangerina 82,0 ½ copo plástico

Suco de uva (industrializado) com 
açúcar

133,0 ½ copo plástico

Tangerina 84,0 6 gomos

Uva comum 50,0 11 bagos

Uva itália 50,0 4 bagos

Vitamina (mamão, maçã, açúcar e leite) 70,0 ½ copo plástico

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 6
LEGUMINOSAS (1 PORÇÃO = 190 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Ervilha seca cozida 72,5 2 ½ colheres de sopa

Feijão branco cozido 48,0 1 ½ colher de sopa

Feijão cozido (50% de caldo) 86,0 1 concha

Feijão cozido (somente grãos) 50,0 2 colheres de sopa

Grão de bico cozido 36,0 1 ½ colher de sopa

Lentilha cozida 48,0 2 colheres de sopa

Soja cozida 43,0 1 colher de servir

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 7
CARNE BOVINA, SUÍNA, FRANGO, PERU, FRUTOS DO MAR 
E OVOS (1 PORÇÃO = 190 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Atum enlatado tipo “desfiado” 80,0 2 colheres

Atum enlatado tipo “sólido” 90,0 2 colheres de sopa

Bacalhoada 75,0 ½ porção

Bife à rolê 110,0 1 unidade

Bife grelhado 64,0 1 unidade

Camarão cozido 160,0 20 unidades

Camarão frito 80,0 10 unidades

Carne cozida 80,0 1 fatia

Carne cozida de peru tipo 
blanquet

150,0 10 fatias

Carne cozida de peru tipo rolê 180,0 12 fatias

Carne moída refogada 90,0 5 colheres de sopa

Espetinho de carne 92,0 2 unidades

Frango assado inteiro 100,0 1 pedaço de peito ou 
1 coxa/sobrecoxa grande

Frango (filé à milanesa) 80,0 1 unidade

Frango (filé grelhado) 100,0 1 unidade

Frango (sobrecoxa cozida com 
molho)

100,0 1 unidade

Hambúrguer caseiro 90,0 1 unidade

Hambúrguer industrializado 90,0 1 unidade

Linguiça de porco cozida 50,0 1 gomo

Manjuba frita 106,0 10 unidades

Merluza cozida 200,0 2 filés médios

Merluza defumada 190,0 3 filés

Nuggets de frango 72,0 4 unidades

Omelete simples 74,0 1 unidade

Ovo frito 100,0 2 unidades

Ovo poché 100,0 2 unidades

Peixe espada cozido 100,0 1 porção

Porco (lombo assado) 80,0 1 fatia

Salame 75,0 11 fatias

Salsicha 60,0 1½ unidade

Sardinha escabeche 50,0 1 unidade

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 8
PRODUTOS LÁCTEOS (1 PORÇÃO = 129 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Cream cheese 77,5 2 ½ colheres de sopa

Iogurte natural 400,0 2 copos de requeijão

Iogurte (polpa de frutas) 120,0 1 pote

Leite em pó integral 30,0 2 colheres de sopa

Leite semidesnatado em pó 278,0 2 colheres de sopa

Leite tipo B 182,0 1 ½ copo de requeijão

Molho branco com queijo 62,5 2 ½ colheres de sopa

Queijo de minas 50,0 1 ½ fatia 

Queijo muçarela 45,0 3 fatias

Queijo parmesão 30,0 3 colheres de sopa

Queijo pasteurizado tipo Polenguinho 35,0 2 unidades

Queijo petit suisse de morango (tipo Danoninho) 90,0 2 potes

Queijo prato 40,0 2 fatias

Queijo provolone 35,0 1 fatia

Requeijão cremoso 45,0 1 ½ colher de sopa

Ricota 100,0 2 fatias

Sobremesa láctea tipo “pudim de leite” 90,0 1 pote

Suflê de queijo 50,0 1 fatia

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 9
ÓLEOS E GORDURAS (1 PORÇÃO = 73 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Azeite de dendê
Azeite de oliva
Bacon (gordura)
Banha de porco
Manteiga
Margarina vegetal
Óleo vegetal composto de soja e oliva
Óleo vegetal de girassol
Óleo vegetal de milho
Óleo vegetal de soja

9,2
7,6
7,5
7,0
9,8
9,8
8,0
8,0
8,0
8,0

¾ colher de sopa
1 colher de sopa
½ fatia
½ colher de sopa
½ colher de sopa
½ colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa
1 colher de sopa

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 

ANEXO 10
AÇÚCARES (1 porção = 110 kcal)

ALIMENTOS PESO (g) MEDIDA CASEIRA

Açúcar mascavo fino

Açúcar refinado

Doce industrializado tipo goiabada

Glucose de milho (karo)

Mel

Nidex

25,0

28,0

45,0

40,0

37,5

30,0

1 colher de sopa

1 colher de sopa

½ fatia

2 colheres de sopa

2 ½ colheres de sopa

6 medidas

FONTE: Adaptado de Philippi et al. (1999). 
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ANEXO 11
NÚMERO DE PORÇÕES AO DIA RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEGUNDO 
GRUPOS DA PIRÂMIDE ALIMENTAR

GRUPO ALIMENTAR

IDADE

6 a 11 meses 1 a 3 anos 4 a 11 anos adolescentes

Cereais, pães, tubérculos e 
raízes 3 5 5 5 a 9

Verduras e legumes 3 3 3 4

Frutas 3 4 3 5

Leites, queijos e iogurtes 3 3 3 3

Carnes e ovos 2 2 2 2

Feijões 1 1 1 1

Óleos e gorduras 2 2 1 1

Açúcar e doces 0 1 1 2

FONTE: Adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2017).
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ANEXO 12
QUANTIDADE DE ALIMENTOS QUE REPRESENTA UMA PORÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Pães, cereais, tubérculos e raízes

1 e ½ colher de sopa de aipim cozido, ou macaxeira, ou mandioca, ou 2 colheres de arroz branco cozido ou aveia

1 unidade média de batata cozida

½ unidade de pão francês

3 unidades de biscoito de leite ou biscoito tipo cream cracker

4 unidades de biscoito tipo Maria ou Maizena

Frutas

½ unidade de banana-nanica, ou caqui, ou fruta-do-conde

1 unidade de caju, ou carambola, ou kiwi, ou laranja, ou pera, ou laranja-lima, ou nectarina, ou pêssego

2 unidades de ameixa-preta ou vermelha

4 gomos de laranja-da-baía ou seleta

9 unidades de morango

Verduras, legumes e hortaliças

1 colher de sopa de beterraba crua ralada, ou cenoura crua, ou chuchu cozido, ou ervilha fresca, ou couve manteiga 
cozida

2 colheres de sopa de abobrinha ou brócolis cozido

2 fatias de beterraba cozida

4 fatias de cenoura cozida

1 unidade de ervilha torta ou vagem

8 folhas de alface

Leguminosas

1 colher de sopa de feijão cozido, ou ervilha seca cozida, ou grão-de-bico cozido

½ colher de sopa de feijão branco cozido, ou lentilha cozida, ou soja cozida

continua
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Carne bovina, frango, peixe e ovos

½ unidade de bife bovino grelhado, ou filé de frango grelhado, ou omelete simples, ou ovo frito, ou sobrecoxa de 
frango cozida, ou hambúrguer (caseiro)

1 unidade de espetinho de frango, ou ovo cozido, ou moela

2 unidades de coração de frango

1 filé de merluza ou pescada cozido

½ unidade de peito de frango assado, ou sobrecoxa, ou coxa

½ fatia de carne bovina cozida ou assada

2 colheres de sopa de carne bovina moída refogada

Leite, queijos e iogurte

1 xícara de chá de leite fluido

1 pote de bebida láctea, ou iogurte de frutas, ou iogurte de polpa de frutas

2 potes de leite fermentado ou queijo tipo petit suisse

2 colheres de sopa de leite em pó integral

3 fatias de muçarela

2 fatias de queijo de minas, ou pausteurizado, ou prato

3 colheres de sopa de queijo parmesão

Óleos e gorduras

1 colher de sobremesa de azeite de oliva, ou óleo de soja, ou milho, ou girassol

1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina

Açúcares

½ colher de sopa de açúcar refinado

1 colher de sopa de doce de leite cremoso ou açúcar mascavo grosso

2 colheres de sobremesa de geleia

3 colheres de chá de açúcar cristal

FONTE: Adaptado de Sociedade Brasileira de Pediatria (2017). 

conclusão
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CAPÍTULO 19 CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
AO INDIVÍDUO COM ATAXIA E 
ATENÇÃO AO CUIDADOR

Elaine de Miranda 
Maria Luiza Hexsel Segui 

A promoção da saúde tem por objetivo ajudar o indivíduo a manter ou 
aumentar seu bem-estar, fazendo com que melhore sua qualidade de vida.  

O paciente deve ser estimulado para assumir, dentro das suas possibi-
lidades, o autocuidado, para tomar iniciativas e assumir responsabilidades, 
bem como se empenhar efetivamente no desenvolvimento de seu próprio 
caminho em direção à melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar. 
Assim sendo, está muito além daquilo que a pessoa pode fazer por si pró-
pria. Envolve o controle, a liberdade e a responsabilidade da pessoa na me-
lhoria de sua qualidade de vida (SILVA et al., 2009). 

O cuidador ou familiar estimulará o autocuidado em seu paciente ao 
observá-lo, tentando identificar suas potencialidades, dividir o cuidado 
com ele, fazendo com que planeje os seus próprios cuidados, dando a ele 
a oportunidade de realizar alguma tarefa em seu benefício, apoiando-o e 
elogiando-o pelo esforço despendido na realização das tarefas.

Assim, este capítulo pretende contribuir para a melhoria dos cuidados 
de saúde do indivíduo com ataxia, e também servir de guia para os cuida-
dores desses pacientes, visando promover uma melhor qualidade de vida 
para ambos.

Desafios ao familiar/cuidador 
do paciente dependente

Atualmente o domicílio é considerado um espaço privilegiado para o 
cuidado das pessoas acometidas por doenças crônico-degenerativas e por-
tadoras de sequelas de doenças neurológicas e genéticas. Novas práticas 
são construídas no dia a dia do cuidado domiciliar de acordo com as de-
mandas que se apresentam (SENA et al., 2006). 
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Nesta perspectiva, o cuidador é considerado aquele que assume a res-
ponsabilidade de cuidar, dar suporte ou assistir as necessidades de auto-
cuidado e atenção ao indivíduo portador de certo grau de dependência, em 
um intervalo de tempo que pode variar do diário e contínuo até um longo 
período de tempo, podendo ser definido como informal quando possui vín-
culo afetivo, grau de parentesco, ou de amizade, como em uma relação en-
tre vizinhos ou de voluntariado, sem objetivo de remuneração (PÁRRAGA 
DIAZ, 2005). Os cuidadores formais são profissionais da área da saúde ap-
tos a prestar atendimento, considerando as necessidades específicas do 
seu cliente, recebendo por esses serviços.

Cuidar no domicílio requer tempo e dedicação e certamente exercerá 
alterações no cotidiano de todos os membros da família, razão pela qual é 
comum que estes familiares abdiquem, parcial ou totalmente, de sua vida 
pessoal e, até mesmo, de atividades relacionadas ao seu próprio bem-estar.

Atender as necessidades do doente pode ser uma tarefa desgastante, 
rodeada de medos, dúvidas e inseguranças, mas gratificante, requerendo 
do cuidador, além de muito carinho, muita informação, observação e trei-
namento, pois os desafios são permanentes. 

A tarefa de cuidar da pessoa enferma na maioria das vezes é adicionada 
às outras atividades do dia a dia, ficando o cuidador sobrecarregado, pois 
muitas vezes assume sozinho a responsabilidade pelos cuidados. Soma-se 
a isso, ainda, o peso emocional da doença, que incapacita e traz sofrimento 
a uma pessoa querida. Assim, é comum o cuidador sentir-se cansado fisi-
camente, passar por episódios de depressão, ter de abandonar o trabalho, 
passar por alterações na vida conjugal e familiar. A tensão e o cansaço sen-
tidos pelo cuidador são prejudiciais não só a ele, mas também à família e à 
própria pessoa que é cuidada.

Deste modo, é fundamental que o cuidador não descarregue seu es-
tresse na pessoa que cuida; não assuma todos os cuidados, divida as res-
ponsabilidades com outros membros da família; reconheça as dificuldades 
quando a pessoa cuidada não se disponibiliza para o cuidado e trabalhe 
seus sentimentos de frustração sem culpar-se; também que não hesite em 
pedir ajuda se algo não estiver bem; reserve um tempo para si, mantendo- 
-se saudável física e emocionalmente, reconhecendo e não ultrapassando 
os seus limites.

Na condição de cuidador
 ● Evite discussões ou conflitos familiares.

 ● O cuidador deve atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e 
a equipe de saúde.

 ● O cuidador e a família devem organizar o ambiente da casa de forma 
a prevenir os acidentes.

 ● Mantenha o ambiente tranquilo, alegre e agradável para a pessoa 
que você cuida, fazendo as modificações que forem necessárias.

 ● Dê carinho e conforto. 

 ● O doente pode apresentar dificuldade em se expressar. Tenha pa-
ciência. Ouça com cuidado e peça ao paciente para repetir coisas es-
pecíficas e fundamentais para que você possa entendê-lo.

 ● Repita as perguntas quantas vezes forem necessárias. Tente falar 
mais pausadamente e nunca de forma a constrangê-lo. Pode ser que 
o doente tenha dificuldade em entendê-las. Alguns pacientes têm 
uma lentificação do processamento auditivo e necessitarão de mais 
tempo para entender e responder as perguntas.

 ● Observe quais as atividades que despertam interesse, satisfação e 
prazer ao doente, procurando satisfazê-las, porque proporcionam 
bem-estar.

 ● Mantenha o contato social. Se possível saia com ele, leve-o para to-
mar sol, assista filmes, ouça música, assista televisão, leia um jornal e 
estimule atividades de lazer com ele.

 ● Estimule o paciente ao convívio com a família inteirando-o de tudo 
que se passa no dia a dia, para diminuir o sentimento de solidão. 

 ● Mantenha a comunicação, conversando sempre durante e sobre os 
cuidados.

 ● Muitas vezes, a pessoa cuidada parece estar dormindo, mas pode 
estar ouvindo o que falam a seu redor. É fundamental respeitar a 
dignidade da pessoa cuidada e não discutir em sua presença fatos 
relacionados com ela, agindo como se ela não entendesse, não exis-
tisse, ou não estivesse presente. Isso vale tanto para o cuidador e sua 
família como para os amigos e profissionais de saúde.
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 ● Tenha senso de humor, ria e encoraje o riso, mas sempre com res-
peito.

 ● Observe o estado emocional, como tristeza, abatimento, desânimo 
e isolamento, ou outros sinais que interferem na sua recuperação.

 ● Respeite a dor do outro, pois este é um importante sinal.

 ● Mantenha a pessoa que você cuida sempre limpa e confortável.

 ● Sempre que possível deixe a pessoa cuidada escolher a própria rou-
pa, pois isso ajuda a preservar a sua personalidade, eleva a sua au-
toestima e independência.

O acompanhante ou os cuidadores necessitam receber do enfermeiro 
orientação prática e supervisionada durante a hospitalização, nas ativida-
des simples como lavagem das mãos, sobre conforto no uso de fraldas e 
controle de eliminações, nos cuidados gerais de higiene, e para atividades 
mais complexas como manuseio de equipos, ostomias, traqueostomias, 
drenos, curativos, sondas (enteral e vesical), autocateterismo (por indica-
ção médica), mobilização e prevenção de úlceras por pressão.

A pessoa acamada ou com limitações, mesmo necessitando da ajuda 
do cuidador, deve ser estimulada a realizar atividades de autocuidado sem-
pre que possível. Observando e identificando o que a pessoa pode fazer 
por si, o cuidador avalia as condições e ajuda a pessoa a fazer as atividades 
que são possíveis. Cuidar não é fazer pelo outro, mas ajudar o outro quan-
do ele necessita, estimulando a pessoa cuidada a conquistar sua autono-
mia, mesmo que seja em pequenas tarefas. Isso requer paciência e tempo 
(BRASIL, 2008). 

Lavagem das mãos
A lavagem das mãos é um dos cuidados importantes a ser feito pelo 

cuidador e por todas as pessoas da família e tem por objetivo remover a 
sujidade e reduzir a quantidade de bactérias na pele, sendo um processo 
fundamental na prevenção de infecções e no cuidado integral à saúde.

A lavagem das mãos com água e sabão ou sabonete retira a maior parte 
dos microrganismos que constituem a flora bacteriana transitória. Estes 
microrganismos não vivem indefinidamente nas mãos, mas sobrevivem o 

tempo suficiente para serem transferidos direta ou indiretamente para o 
doente, podendo causar infecção.

As mãos devem ser lavadas imediatamente antes do contato direto ou 
cuidado com o doente e após qualquer atividade ou contato que poderá 
resultar na sua potencial contaminação.

Lavar as mãos sempre:

 ● Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria 
orgânica (fezes, urina ou sangue).

 ● ANTES e DEPOIS de usar o banheiro, fazer higiene no paciente e to-
car em animais domésticos.

 ● ANTES e DEPOIS de preparar alimentos e dar as refeições ao pacien-
te, seja pela sonda ou pela boca.

 ● ANTES e DEPOIS de medicar, fazer curativos, alcançar comadre/pa-
pagaio ao paciente e outros cuidados.

Como lavar as mãos:

 ● Esfregue as mãos por um minuto mais ou menos com sabonete ou 
sabão de lavar roupa; enxágue-as, tirando todo o sabão desta primei-
ra lavagem.

 ● Ensaboar as mãos novamente com atenção nos dedos e unhas.

 ● Com uma escovinha de unhas, limpe debaixo delas, observando que 
estejam limpas.

 ● Lavar dedo por dedo de todos os lados.

 ● Com as mãos ensaboadas, lavar a parte da torneira que será tocada 
para fechá-la.

 ● Enxaguar as mãos e a torneira.

 ● Fechar a torneira e secar as mãos com uma toalha bem limpa.
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Instruções para lavagem das mãos
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Instruções para lavagem das mãos

             

FONTE: BRASIL (2007).

Cuidados com o ambiente 
 ● A casa que abriga um doente deve ser limpa e ventilada todos os dias.

 ● O ambiente domiciliar deve ser organizado na disposição de móveis, 
como cama e poltrona. 

 ● Ambientes como o banheiro podem ser adaptados para que facilitem 
seu uso, tanto para o paciente como para o cuidador.

Cuidados com o quarto

 ● Deve ser arejado, abrindo-se as janelas para a entrada de sol e ven-
tilação.

 ● Deve ser limpo diariamente.

 ● Os lençóis da cama devem ser trocados uma vez por semana, ou 
sempre que necessário.

 ● A roupa de cama deve ser trocada após o banho no leito, evitando 
que fique molhada.

 ● Evite animais domésticos sobre a cama, sofás e cadeiras.

Destino do lixo
Lixeira: para o quarto de tamanho pequeno para obrigar a retirada fre-

quente dos resíduos, forrada com saco de lixo (CONSONI; SIQUEIRA, 2007).

 ● Os materiais com pontas, como agulhas, seringas e pontas dos equi-
pos de dieta deverão ser guardados em caixas grossas, garrafas pet 
ou latas com tampas para depois serem desprezados no lixo (PINTO 
et al., 2011); 

 ● Os materiais de restos de curativos, sondagens, aspirações, frascos 
de dietas, equipos e fraldas descartáveis devem ser colocados em sa-
cos plásticos exclusivos, para serem recolhidos pela coleta municipal.

Cuidados de higiene
A higiene corporal é um fator importante para a recuperação da saúde, 

que evita infecções e feridas, deixando o paciente com a sensação de alívio 
e conforto. 
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Banho

O banho deve ser diário, no chuveiro ou na cama. Procure fazer do ho-
rário do banho um momento de relaxamento.

Banho de chuveiro com auxílio do cuidador

 ● Separar previamente as roupas pessoais.

 ● Preparar o banheiro colocando em lugar de fácil acesso os objetos 
necessários para o banho.

 ● Regular a temperatura da água.

 ● Retirar a roupa da pessoa ainda no quarto e protegê-la com um rou-
pão ou toalha.

 ● Evitar olhar para o corpo despido da pessoa a fim de não constran-
gê-la.

 ● Levar o paciente ao chuveiro, apoiando-o ou utilizando uma cadeira 
de rodas.

 ● Não deixar o doente sozinho porque ele pode escorregar e cair.

 ● Para conforto e segurança do paciente, usar um banco plástico den-
tro do boxe colocado sobre tapete antiderrapante ou em cadeiras 
próprias para banhos, disponíveis no comércio.

 ● Testar a temperatura da água antes de molhar o paciente, evitando 
assim o risco de queimadura (água quente) e de perda de tempera-
tura corporal (água fria).

 ● Estimular, orientar, supervisionar e auxiliar a pessoa cuidada a fazer 
sua higiene. Só faça aquilo que ela não é capaz de fazer.

 ● Após o banho, ajudar a pessoa a se enxugar. Secar bem as partes ín-
timas, dobras de joelho, cotovelos, debaixo das mamas, axilas e entre 
os dedos.

 ● A higiene dos cabelos deve ser feita no mínimo três vezes por se-
mana. Diariamente, inspecione o couro cabeludo observando se há 
feridas, piolhos, coceira ou áreas de quedas de cabelo.

 ● Cabelos curtos facilitam a higiene, mas lembre-se de consultar a pes-
soa antes de cortar seus cabelos, pois ela pode não concordar por 
questões religiosas ou por outro motivo.

Vestir ou ajudar o doente a se vestir 

Devem-se observar as condições do paciente para estabelecer os cui-
dados a serem dispensados a ele, possibilitando que mantenha o máximo 
possível das capacidades ainda existentes. 

 ● Estimule o paciente a escolher a roupa que quer vestir. 

 ● Opte por adquirir roupas práticas e com poucos botões, fechos, etc., 
que dificultam a sua colocação.

Higiene corporal em paciente acamado – banho no leito

 ● Dar banho no paciente todos os dias.

 ● Quando o paciente não consegue se locomover até o chuveiro o ba-
nho pode ser feito na cama.

 ● Caso o paciente seja muito pesado ou sinta dor ao mudar de posição, 
é recomendado que o cuidador seja ajudado por outra pessoa no 
momento de dar o banho no leito. Isso é importante para proporcio-
nar maior segurança à pessoa cuidada e para evitar danos à saúde 
do cuidador.

 ● Durante o banho, converse com o paciente, transmitindo segurança 
e incentivando-o a ajudar sempre.

 ● Deixe que o paciente escolha a melhor hora para o seu banho.

 ● Observe se há lugares onde a pele parece avermelhada (ombros, ná-
degas, calcanhar, etc.). Caso observe essas alterações, veja o tópico: 
cuidados com úlcera de pressão.

 ● A higiene dos cabelos deve ser feita no mínimo três vezes por se-
mana. Diariamente, inspecione o couro cabeludo observando se há 
feridas, piolhos, coceira ou áreas de quedas de cabelo.

 ● Forrar o colchão com plástico.

 ● Utilizar água limpa morna e sabonete ou sabão neutro.

 ● Testar a temperatura da água antes de molhar o paciente, evitando 
assim o risco de queimadura (água quente) ou de perda de tempera-
tura corporal (água fria).

 ● Se possível estimule o paciente a fazer a sua higiene nas partes aces-
síveis a ele.

 ● Iniciar a higiene pelo rosto, cabelo, braços e depois o restante do cor-
po, deixando por último as partes íntimas (genitais).
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 ● Trocar a água do banho sempre que necessário.

 ● Oferecer a esponja e o sabonete, encorajando o paciente a lavar as 
partes íntimas.

 ● Os olhos devem ser limpos com pano macio ou gaze, água limpa (não 
use sabonete). Passar nos olhos sempre no sentido de dentro para 
fora.

 ● Não deixar a pele com restos de sabão, pois isso resseca a pele.

 ● Secar bem a pele com suavidade, principalmente onde há dobras 
(pescoço, embaixo dos braços, virilhas, entre as nádegas, entre os 
dedos dos pés e das mãos).

 ● Vestir o paciente. Se possível encorajar o paciente para ajudar.

 ● Trocar a roupa de cama, deixando o paciente em posição confortável.

 ● Cortar as unhas dos pés e das mãos sempre que necessário.

 ● Higienizar as mãos do paciente pelo menos duas vezes ao dia, lavar 
entre os dedos e secar bem, isso evita mau cheiro e dá conforto ao 
paciente.

Higiene íntima de paciente acamado

 ● Realizar sempre após o ato de urinar ou evacuar.

 ● Colocar uma comadre sob as nádegas do paciente. 

 ● Ensaboar a região genital, no sentido do púbis para o ânus, após jo-
gar água com um jarro para enxaguá-la.

 ● Secar cuidadosamente, para evitar irritações, prurido e umidade, que 
podem contribuir para o aparecimento de lesões ou assaduras.

 ● Se o paciente realizar ou auxiliar em sua higiene íntima, lavar as mãos 
dele ao término do procedimento.

Higiene oral   

A limpeza da boca tem a finalidade de eliminar restos de alimentos, 
prevenir problemas nos dentes e infecções e deixar uma sensação agra-
dável na boca.

 ● A higiene bucal, independentemente de a pessoa ter ou não ter den-
tes, deve ser feita após cada uma das refeições e após a ingestão de 
remédios. 

 ● Se possível, estimular o paciente a realizar a própria higiene oral. 

 ● Se o paciente tem condições de realizar sozinho a sua higiene oral, 
providenciar uma escova, um creme dental, um copo com água e 
uma bacia para ele cuspir.

 ● Se o paciente não tem condições de realizar sozinho a sua higiene 
oral, para a parte de cima dos dentes, o movimento deve ser de vai-
vém. 

 ● Limpar e massagear a língua e a mucosa oral. 

 ● Em seguida, enxaguar com água limpa, desprezando-a no recipiente 
próprio, repetindo esse procedimento quantas vezes for necessário, 
até que os dentes, a língua e a mucosa oral estejam limpos.

 ● Realizar a limpeza dos espaços interdentais com fio dental, onde a es-
cova não promove limpeza eficiente, não se esquecendo de lubrificar 
os lábios ao término do procedimento.

 ● Observar, durante a realização desse procedimento, a cor, a sensibili-
dade e a integridade dos lábios, da gengiva, dos dentes e da mucosa 
oral, além da presença ou não de mau hálito e adaptação de próte-
ses.

 ● Se o paciente não ajudar na limpeza, o cuidador deverá posicioná-lo 
adequadamente no leito (sentado num ângulo de 45 graus ou deita-
do com a cabeça lateralizada); realizar a escovação dos dentes natu-
rais com movimentos firmes, de varredura, num ângulo de 45 graus 
entre as cerdas da escova e a gengiva, tanto na arcada superior como 
também na inferior, com o intuito de limpar os dentes e massagear 
a gengiva.

 ● Realizar higiene oral no mínimo 4 vezes ao dia e após cada refeição.

 ● Realizar higiene oral mesmo que o paciente esteja com sonda naso-
gástrica ou gastrostomia.

Se o paciente não puder realizar a própria higiene oral

 ● A higiene da boca em pacientes sem condições de realizar a escova-
ção deverá ser feita pelo familiar ou cuidador.

 ● Se o paciente usar prótese dentária, retirar e realizar a limpeza desta 
antes de iniciar a higiene oral, no mínimo três vezes por dia.

 ● Usar escova de dente macia ou espátula, gaze ou pano limpo macio 
(tipo fralda) e um antisséptico bucal. 

 ● Se não for possível usar escova dental, o cuidador pode enrolar uma 
gaze ou o pano em uma espátula de plástico ou no dedo indicador, 
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umedecer com o antisséptico bucal, passar nos dentes, na língua, nas 
bochechas, gengivas e no céu da boca do paciente, removendo se-
creções. 

 ● Esse processo de limpeza da boca deverá ser repetido no mínimo 
quatro vezes ao dia e após cada refeição.

 ● Nunca ofereça água se o paciente não puder cuspir.

Higiene oral com prótese 

A prótese dental, conhecida como “dentadura”, é importante para man-
ter a autoestima da pessoa, manter as funções dos dentes na alimenta-
ção, na fala e no sorriso. Por todos esses motivos e sempre que possível a 
prótese deve ser mantida na boca da pessoa, mesmo enquanto ela dorme 
(exceto em algumas situações). 

Higiene da boca da pessoa que usa prótese: 

 ● Retire a prótese e escove-a fora da boca, com escova de dente e sa-
bão neutro ou dentifrício apropriado; 

 ● Para a limpeza das gengivas, das bochechas e da língua o cuidador 
pode utilizar uma escova de dente mais macia ou enrolar uma gaze 
ou pano macio em uma espátula de plástico ou no dedo indicador, 
umedecer com antisséptico bucal, passar na língua, nas bochechas, 
nas gengivas e no céu da boca do paciente, removendo secreções. 

 ● Enxaguar bem a boca e recolocar a prótese.

Troca de fraldas

 ● A troca de fraldas deve ser realizada logo após a eliminação de fezes 
e urina e sempre que necessária. 

 ● Realizar a higiene íntima a cada troca de fralda.

 ● Na higiene íntima, usar papel higiênico, pano limpo macio (tipo fral-
da), toalha, sabonete, um recipiente com água, de preferência morna. 
Se preferir poderá utilizar o lenço umedecido. 

 ● Retirar o excesso de sujidade utilizando o papel higiênico.

 ● Com o pano molhado em água morna, com pouca quantidade de sa-
bonete, iniciar a higiene pela área genital menos suja, até que esteja 
bem limpa. Enxaguar o pano e retirar todo o sabonete.

 ● Secar bem a área.

 ● Virar o paciente de lado, colocando a fralda o máximo que puder por 
baixo dele.

 ● Vire-o para o outro lado e puxe a fralda até ficar na posição certa.

 ● Colocar o paciente de barriga para cima e fechar a fralda.

 ● Ficar atento para sinais de vermelhidão na área genital, pois isso po-
derá ser sinal de assadura ou alergia ao material da fralda.

Cuidados com assaduras

 ● As assaduras são lesões na pele das dobras do corpo e das nádegas, 
provocadas pela umidade e pelo calor ou pelo contato com fezes e 
urina. 

 ● A pele se torna avermelhada e se rompe como um esfolado. 

 ● As assaduras são portas abertas para outras infecções.

 ● Para evitar as assaduras fazer a higiene íntima e secar bem a região 
cada vez que o paciente evacuar ou urinar.

Cuidados na hora de administrar 
medicamentos

 ● A organização dos remédios deve ser feita com muita atenção. Fazer 
uma planilha com nome do medicamento, dose e horário. Peça ajuda 
e esclareça suas dúvidas com o médico ou a enfermagem.

 ● Atualmente há no mercado caixinhas porta-medicação, que auxiliam 
as pessoas a tomar corretamente os medicamentos. Essas caixinhas 
são divididas por períodos do dia (manhã, almoço, jantar e ao deitar) 
e ainda podem ser separadas por dia da semana, ou seja, uma caixi-
nha por dia da semana.

 ● Lavar as mãos com água e sabão antes de pegar nos medicamentos.

 ● Sempre que possível é bom evitar ministrar medicação nos horários 
em que a pessoa dorme, pois isso interfere na qualidade do sono.

 ● As doses dos remédios devem seguir rigorosamente a prescrição mé-
dica.

 ● Não acrescentar, diminuir, substituir ou retirar medicação sem o co-
nhecimento da equipe de saúde.
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 ● Os medicamentos não devem ser manipulados (esvaziar as cápsulas) 
sem consultar o médico.

 ● Não oferecer comprimidos, cápsulas ou outros medicamentos que 
devem ser engolidos quando o paciente estiver deitado. Mantenha a 
cabeceira bem elevada para isso. Se não for possível conseguir uma 
cama adaptada, use travesseiros ou almofadas grandes.

 ● Se não for possível elevar a cabeceira, virar o paciente de lado.

 ● Se houver dificuldades para engolir os comprimidos, triturar com ma-
cerador e dissolver o pó em uma pequena quantidade de água. 

 ● Se após tomar um medicamento a pessoa cuidada apresentar reação 
estranha, avisar a equipe de saúde da Unidade Básica mais próxima 
da sua residência.

 ● Verificar sempre a data de validade dos medicamentos.

 ● Se o paciente usar sonda para alimentação, administrar os medica-
mentos triturados e dissolvidos em água, um a um, conectando a 
seringa na ponta da sonda. Lavar a sonda entre as medicações com 
10 ml de água, evitando assim interações físico-químicas que podem 
obstruí-la.

 ● Para manter a permeabilidade da sonda, injetar 10 a 20 ml de água 
com a seringa, após a administração dos medicamentos.

 ● A seringa que for usada para dar água pela sonda pode ser a mes-
ma usada para dar os medicamentos esmagados e desmanchados 
na água. Lavar a seringa com água e sabão e enxaguar após cada 
utilização.

 ● Trocar esta seringa a cada dois dias, se não houver resíduos acumu-
lados.

Cuidados com a pele – evitando feridas
A úlcera por pressão é uma ferida dolorosa causada pela pressão ou 

pelo atrito prolongado das regiões da pele em que os ossos são mais sa-
lientes. Para preveni-las, é necessária a mobilização dos pacientes acama-
dos por longos períodos. A permanência prolongada na mesma posição 
pode facilitar o aparecimento de úlceras por pressão.

Como prevenir as úlceras por pressão

 ● Vigiar constantemente a pele para detectar possíveis alterações (in-
chaço, vermelhidão, calor local, etc.).

 ● Realizar higiene corporal adequada, através de banhos no leito ou de 
chuveiro, com sabonete neutro.

 ● Manter a higiene do local onde o paciente permanece sentado ou 
deitado (cama, cadeira de rodas ou poltronas).

 ● Não usar talco, pois resseca a pele do paciente.

 ● Trocar as roupas de cama sempre que necessário. Os lençóis devem 
estar sempre bem esticados e livres de dobras.

 ● Evitar a presença de objetos pontiagudos junto ao paciente (tesouras, 
facas, garfos, alfinetes, etc.).

 ● Realizar higiene íntima adequada sempre que o paciente evacuar ou 
urinar.

 ● Usar fraldas descartáveis ou forros de pano, principalmente no pe-
ríodo noturno.

 ● Colocar comadre ou papagaio com cuidado para não machucar a 
pele do paciente.

 ● Realizar frequentemente mudanças de posição do paciente na cama 
ou na cadeira.

 ● Proteger as saliências ósseas, promovendo o alívio da pressão local 
da pele com travesseiros e almofadas. Por exemplo, colocar uma al-
mofada na cabeça e uma menor entre as pernas, para atenuar o atri-
to causado pelo peso de uma perna sobre a outra. 

 ● Manter o bom alinhamento de todas as partes do corpo no paciente 
acamado ou sentado por longos períodos.

 ● Levar o paciente aos banhos de sol, sempre que possível, no período 
da manhã, antes das 10 horas, ou à tarde, após as 16 horas, durante 
15 a 30 minutos.

 ● Após o banho, secar bem a pele, principalmente nas dobras.

 ● Cortar e lixar as unhas logo após o banho.

 ● Oferecer água, sucos e chás várias vezes ao dia e em pequenas quan-
tidades.
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 ● Colocar colchão piramidal, tipo caixa de ovo, em cima do colchão co-
mum (pode ser encontrado em casas especializadas em artigos mé-
dico-hospitalares), ou na cadeira de rodas.

 ● Mudar o paciente de posição de duas em duas horas (sempre com 
a ajuda de outra pessoa), utilizando travesseiros e almofadas para 
colocar entre as pernas e nas costas, para melhor posicioná-lo. 

 ● Manter os travesseiros e as almofadas com capas limpas e secas.

 ● Observar mudanças na pele como vermelhidão e bolhas, não deixan-
do o paciente deitado em cima dessas lesões.

Como tratar as úlceras por pressão

 ● Se o paciente apresentar uma lesão na pele é necessária uma ava-
liação médica e de enfermagem para a definição do tratamento das 
úlceras por pressão.

 ● É importante que o paciente, a família e os cuidadores sigam correta-
mente as orientações fornecidas pelo médico e/ou pela enfermeira.

 ● O tratamento não deve ser interrompido ou suspenso até que seja 
avaliado pela enfermeira.

 ● O curativo deve ser trocado de acordo com a orientação da enfer-
meira.

 ● Evitar a presença de fezes ou urina diretamente sobre a ferida.

 ● As dúvidas devem ser esclarecidas junto à equipe de saúde.

Cuidados com a sonda vesical 
 ● A sonda vesical é utilizada para o esvaziamento da bexiga quando a 

pessoa não é capaz de urinar espontaneamente ou de controlar a 
saída da urina.

 ● A sonda vesical liga-se a uma bolsa coletora.

 ● Nunca trocar a sonda vesical. Este é um procedimento de enferma-
gem e deve ser realizado com técnica específica do profissional.

 ● Lavar sempre as mãos antes e após mexer na sonda.

 ● Realizar higiene íntima três vezes ao dia, com água e sabão. Secar 
bem a região.

 ● Manter o sistema fechado, não desconectando a bolsa coletora da 
sonda, para evitar infecção.

 ● Manter a bolsa coletora abaixo do nível da cintura, da cama ou do 
assento da cadeira.

 ● Esvaziar a bolsa coletora no mínimo três vezes ao dia, evitando que 
ela fique muito cheia. Antes de esvaziar a bolsa fechar a sonda.

 ● Ao movimentar ou transportar o paciente, fechar a sonda com o 
clamp próprio.

 ● Quando o paciente deitar, prender a bolsa na cama ou lençol, de ma-
neira que fique abaixo do nível da bexiga.

 ● Fixar a sonda com esparadrapo na coxa, deixando uma folga na son-
da, para não tracionar a uretra, mudando constantemente o local de 
fixação para evitar ferir a pele.

 ● A sonda deve ficar livre para que a urina saia continuamente da bexi-
ga. Cuidar para que a perna da pessoa ou outro objeto não comprima 
a sonda.

 ● Tomar cuidado para não puxar a sonda, pois isso pode causar feri-
mentos na uretra, podendo haver sangramentos. 

 ● Se durante algum tempo não houver urina na bolsa coletora, verificar 
se a sonda está dobrada, obstruída ou pressionada pela perna da 
pessoa. 

 ● Caso o paciente não urine num espaço de 4 horas, mesmo ingerindo 
líquidos, ou ocorra alteração na cor da urina, ou presença de globo 
vesical, procure falar urgentemente com a equipe de saúde.

Dispositivo masculino para 
drenagem de urina (uripen)

 ● O uripen ou sonda de camisinha é uma película fina de borracha que 
se encaixa no pênis e é conectada a uma bolsa coletora.

Para colocar o uripen: 

 ● Cortar os pelos da região.

 ● Lavar o pênis com água e sabão e secar.

 ● Colocar o uripen como se ele fosse uma camisinha.
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 ● Deixar um espaço livre na ponta do pênis.

 ● Fixar o uripen, colocando o micropore (esparadrapo especial) em 
torno do uripen; desenrolar o uripen de volta até cobrir com es-
paradrapo; colocar uma segunda tira de micropore, metade no 
uripen e metade sobre a pele. 

 ● Conectar o tubo da bolsa coletora.

 ● Outra forma segura de prender o uripen é através de um anel fei-
to de espuma macia. Passe o uripen pelo anel e enrole-o de volta 
sobre ele. O anel pode ser reutilizado várias vezes.

 ● O uripen pode ser reutilizado várias vezes desde que seja bem 
lavado e seco.

Cuidados no uso de uripen

 ● Observar para que o dispositivo não fique apertado demais.

 ● Evitar usar esparadrapo comum para não lesar a pele.

 ● Retirar o uripen uma vez ao dia e lavar bem o pênis e o uripen.

 ● Se possível, usar o papagaio durante o dia e o uripen à noite.

 ● Examinar o pênis com frequência para ver se a pele está íntegra.

 ● Evitar o uso do uripen se o pênis estiver machucado ou inchado.

Cuidados na alimentação
Cuidados nas refeições

 ● Manter regularidade no horário das refeições. 

 ● Se possível atender as preferências alimentares do paciente, com boa 
aparência e cheiro agradável dos alimentos.

 ● Manter condições ambientais adequadas que estimulem a aceitação 
alimentar.

 ● Estimular o paciente a fazer suas refeições sozinho (sempre que isso 
for possível), mesmo que ele o faça muito lentamente. Se não for pos-
sível, auxiliá-lo na alimentação. 

 ● Se o paciente usar prótese dentária, certificar-se de que ela esteja 
sendo usada na hora da refeição.

 ● Colocar a bandeja de refeição ao alcance do paciente.

 ● Adaptar o prato, os talheres, o copo ou a xícara para facilitar o seu 
uso pelo paciente.

 ● Elevar a cabeceira da cama se a refeição for feita no leito (travesseiros 
podem ajudar a alcançar a melhor posição).

 ● Adequar os alimentos às condições de mastigação.

 ● Observar a temperatura do alimento antes de servir o paciente.

 ● Se o paciente estiver impossibilitado de ver, fazer a descrição dos ali-
mentos antes de iniciar a alimentação.

 ● Incentivar o paciente a comer, oferecendo o alimento na boca na or-
dem de sua preferência.

 ● Servir os alimentos em pequenas porções dando ao paciente a opor-
tunidade de repetir e saborear o alimento.

 ● Durante a alimentação, proteger o tórax do paciente com toalha ou 
guardanapo, limpando-lhe a boca sempre que necessário, para man-
ter a higiene e o bem-estar do paciente.

 ● Líquidos podem ser oferecidos com ajuda de canudinho.

 ● Após a alimentação realizar a higiene oral.

 ● Deixar o paciente em posição confortável.

Cuidados com sonda para alimentação

 ● Observar o tamanho da sonda que ficou para fora do nariz, manten-
do sempre essa medida.

 ● Seguir as orientações da nutricionista para preparar a dieta caseira e 
os horários de administração.

 ● Para evitar que a sonda nasoenteral saia da posição correta ou seja 
retirada acidentalmente, ela deve ser fixada à pele com uma fita ade-
siva hipoalergênica, tipo micropore® ou esparadrapo.

 ● A fixação da sonda deve ser trocada, cuidando para não ferir a pele, 
diariamente após o banho ou quando estiver suja ou solta. Retirar 
a fixação antiga, limpar o nariz com água e sabão, secar bem, sem 
friccionar, fixar a sonda fazendo uma laçada na sonda, fixando cada 
ponta num lado do nariz, sem passar na frente dos olhos ou da boca.

 ● A sonda não deve ficar dobrada, nem puxar a narina, pois, além do 
desconforto, poderá provocar isquemia, ulceração e necrose.

 ● Em caso de vermelhidão ou machucado na pele, fixar a sonda em 
outro local.



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores344

 ● Em caso de obstrução da sonda, injetar água morna sob pressão mo-
derada, em seringa de 20 ml. Não exercer pressão excessiva para não 
provocar rachadura na sonda.

 ● A seringa usada para dar água pela sonda pode ser a mesma usada 
para dar os medicamentos esmagados e desmanchados na água. La-
var a seringa com água e sabão e enxaguar após cada utilização.

 ● Trocar esta seringa a cada dois dias, se não houver resíduos acumu-
lados.

 ● Caso a sonda esteja muito para fora do nariz, não coloque dieta nem 
medicamentos, faça contato com a Unidade de Saúde mais próxima 
da sua residência, para que seja recolocada novamente.

 ● Se a sonda sair totalmente, lave-a com água fervida e faça contato 
com a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência, para ser 
recolocada. Leve junto o fio guia, se for o caso.

 ● Se o paciente estiver com gastrostomia ou jejunostomia:

 3 Higienizar a pele ao redor da entrada da sonda todos os dias du-
rante o banho, deixando sempre o local seco para evitar assadu-
ras.

 3 Se a sonda sair do lugar, faça um curativo no orifício, lave a sonda 
e faça contato com a Unidade de Saúde mais próxima da sua resi-
dência, para que a sonda seja recolocada.         

Cuidados na administração da dieta por sonda 

A alimentação por sonda é usada quando a pessoa não pode se ali-
mentar pela boca e quando a quantidade de alimentos que a pessoa come 
não é suficiente. Contudo, se não houver contraindicação, a alimentação 
oral pode ser conservada para manter a estimulação da mastigação e 
deglutição. 

 ● Antes de administrar a dieta por sonda, colocar o paciente sentado 
na cadeira ou na cama, com as costas bem apoiadas, mantendo-o 
nessa posição por 30 minutos após terminar a alimentação. Esse cui-
dado é necessário para evitar que, em caso de vômitos ou regurgita-
ção, restos alimentares sejam aspirados nos pulmões.

 ● O cuidador deve lavar as mãos antes de manipular e administrar a 
dieta.

 ● A dieta deve ser administrada em temperatura ambiente, não havendo 
necessidade de aquecer a dieta em banho-maria ou no micro-ondas. 

 ● A quantidade de alimentação administrada de cada vez deve ser de 
acordo com a orientação da nutricionista ou da equipe de saúde. 

 ● Pendurar o frasco da alimentação a ser administrada pela sonda num 
gancho, prego ou suporte de vaso, a fim de que o recipiente que con-
tém a dieta fique numa posição mais alta do que o paciente, para 
facilitar a descida da dieta. 

 ● Injetar a dieta na sonda de forma lenta, quase gota a gota. Esse cui-
dado é importante para evitar diarreia, formação de gases, distensão 
abdominal e vômitos.

 ● Após terminar a alimentação, injetar na sonda 20 ml de água fervida, 
em temperatura ambiente, para evitar que os resíduos de alimentos 
obstruam a sonda. 

 ● Oferecer as refeições à temperatura ambiente, com ajuda da seringa.

 ● A sonda deve permanecer fechada sempre que não estiver em uso. 

 ● Se o paciente apresentar tosse prolongada, muitos espirros, arroxea-
mento da pele, como se estivesse se afogando, PARAR imediatamen-
te de passar a dieta, pois a sonda pode estar fora do lugar e a dieta, 
passar para o pulmão.

 ● Introduzir água fervida em temperatura ambiente pela sonda sem-
pre após o recebimento da dieta e de medicamentos bem triturados, 
para evitar que a sonda obstrua.

 ● Após a alimentação, realizar a higiene oral.

Prevenindo quedas 
A queda pode ser definida como um evento não intencional, não pla-

nejado e inesperado com a superfície de apoio que pode ser o solo, uma 
cadeira, uma parede ou qualquer outro obstáculo, levando o indivíduo a 
cair ao chão, do seu nível ou de um nível inferior.

Cuidados práticos no domicílio para evitar quedas

 ● Para as crianças, observar a adequação das acomodações e do mo-
biliário à faixa etária. 

 ● Eliminar os tapetes, mas se os quiser utilizar assegure-se de que es-
tão bem fixados com fitas antiderrapantes no avesso. Prefira tapetes 
emborrachados e antiderrapantes.
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 ● Verifique todos os pisos de madeira para ver se existem saliências 
onde possa tropeçar.

 ● Manter o piso limpo e sem objetos espalhados pelo chão.

 ● Afastar fios elétricos e de telefone junto das paredes e longe das su-
perfícies de circulação.

 ● Não deixar extensões elétricas cruzarem o caminho de passagem.

 ● Dispor os móveis de modo que mesas pequenas ou banquetas não 
sejam obstáculos para a movimentação do paciente.

 ● Os móveis devem estar seguros e firmes para dar suporte na deam-
bulação.

 ● Escolher sofás mais altos e firmes e poltronas com braços, para dar 
segurança para o paciente sentar ou levantar.

 ● Evitar que o paciente ande em casa com meias. Escolher sapatos com 
solas antiderrapantes e sem saltos altos.

 ● Evitar troca de móveis de lugar com frequência, e, quando isso acon-
tecer, treinar novos caminhos com o paciente.

 ● No banheiro e no chuveiro usar tapetes emborrachados e antider-
rapantes.

 ● Instalar barras de segurança ou de apoio nas paredes junto à banhei-
ra ou chuveiro e nas paredes laterais e paralelas ao vaso sanitário. 

 ● Usar um banco de chuveiro, que possibilita que o paciente tome ba-
nho sentado.

 ● Instalar corrimão nas escadas. 

 ● Utilizar fitas antiderrapantes nos degraus.

 ● Ajustar a altura da cama, assim como, se for necessário, trocar o col-
chão por um mais firme, para que o paciente não tenha dificuldade 
para levantar ou deitar. 

 ● Orientar o paciente a não se levantar da cama de forma rápida.

 ● Usar abajur à cabeceira da cama ou um interruptor que possa ser 
ligado antes de o paciente levantar da cama.

 ● Orientar que o paciente sente enquanto veste as calças e as meias ou 
calça os sapatos.

 ● Manter bengalas ou andadores com ponteiras íntegras.

 ● Observar para não tropeçar em animais de estimação.
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CAPÍTULO 20 ABORDAGEM NAS DISFUNÇÕES 
URINÁRIAS NAS ATAXIAS

Hélio Sergio Pinto Portugal 

Algumas pessoas com ataxia têm comprometimentos urinários que, 
na maioria das vezes, podem ser tratados. Esses sintomas ocorrem, por 
exemplo, na Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS), assim como também em 
estágios avançados das ataxias espinocerebelares. Embora quase sempre 
sem solução definitiva, as terapêuticas promovem melhora dos sintomas e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida. As conexões nervosas 
geralmente estão comprometidas nesses pacientes, sendo assim respon-
sáveis por esses sintomas. Quando existe o processo degenerativo neuro-
lógico afetando o funcionamento vesical, as condições urinárias devem ser 
periodicamente reavaliadas, porque tendem igualmente a deteriorar-se. O 
próprio envelhecimento pode acarretar o aumento prostático no homem, 
levando à retenção urinária e à incontinência urinária de estresse na mu-
lher. Além disso, a falta de mobilidade física associada à incoordenação dos 
movimentos pode acarretar um peso adicional para o manejo e enfrenta-
mento dos problemas urinários.

A intervenção terapêutica é importante, porque se não forem tratados, 
esses problemas podem acarretar infecções do trato urinário (STRUPP et 
al., 2003), agravando os sintomas. Assim, o encaminhamento do pacien-
te para um especialista (ginecologista, urologista ou fisioterapeuta espe-
cializado em uroginecologia) poderá ser necessário. O primeiro cuidado a 
ser dispensado é uma avaliação inicial do paciente, através de sua histó-
ria clínica e do exame físico: palpação da bexiga, toque retal (no homem) 
para verificação da próstata, anormalidades genitais, escoriações da pele 
(provocadas pela incontinência) e a possível presença de infecção uriná-
ria ou de prolapsos na mulher. O tratamento pode ser conservador (com 
medicamentos, condicionamento comportamental e fisioterapêutico) ou 
cirúrgico.

Bexiga hiperativa
A bexiga hiperativa (BH) é o problema mais comumente encontrado. 

A International Continence Society (ICS) define BH como: urgência com 
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ou sem incontinência de urgência, geralmente acompanhada por pola-
quiúria (aumento da frequência urinária) e noctúria (ABRAMS et al., 2002). 
Sintomas como esses afetam até 96% dos indivíduos com AMS e são fre-
quentemente os primeiros sinais a aparecerem (KIRCHHOF et al., 2003). No 
estudo de Sakakibara e cols. (2004),  50% dos indivíduos com a ataxia es-
pinocerebelar tipo 3 (AEC3 ou Doença de Machado-Joseph, a mais comum 
ataxia espinocerebelar ou ataxia cerebelar hereditária autossômica domi-
nante) apresentaram sintomas do trato urinário, e por exame urodinâmico, 
os achados mais comuns foram a hiperatividade do detrusor, dificuldade 
para sentir a bexiga e esfíncter neurogênico. 

A incontinência de urgência ocorre primariamente como resultado de 
hiperatividade do músculo detrusor, resultando em contrações muscu-
lares não inibidas ou involuntárias (GOSING, 1985; ELBADAWI; DIOKNO; 
MILLARD, 1998). Pacientes com esse distúrbio descrevem um súbito desejo 
de urinar ao qual é difícil resistir, resultando em gotejamento de urina. Estes 
episódios podem ocorrer várias vezes durante o dia e a noite (ABRAMS et 
al., 2003; WEIN; ROVNER, 2002).

Abordagem médica 
As orientações gerais sobre a regulagem dos horários de micção e in-

gestão de líquidos podem ser combinadas com o uso específico de drogas 
anticolinérgicas (oxibutinina, propiverina, solifenacina, trospium, propan-
telina, tolterodina e darifenacina). É importante que se exclua a possibili-
dade de haver retenção urinária e, para tanto, são necessários ajustes das 
doses de medicamentos e a avaliação da bexiga urinária através de ecogra-
fia. A aplicação de toxina botulínica poderá ser considerada, caso não se 
obtenha sucesso com outros recursos. Há evidências para o uso da neuro-
modulação sacral no tratamento da BH refratária, aliada ao tratamento far-
macológico. Este recurso requer a implantação de eletrodos diretamente 
na terceira raiz sacral. Desta forma, a neuromodulação exerce um efeito de 
recondicionamento fisiológico, possibilitando a remodelação de sinapses 
através dos mecanismos de neuroplasticidade e permitindo, teoricamente, 
o recondicionamento neural definitivo (WEIN; ROVNER, 2002). 

Retenção urinária

A falha no esvaziamento da bexiga, deixando urina residual (retenção 
urinária) frequentemente apresenta sintomas muito similares àqueles 
da BH. Portanto, há necessidade de se verificar a urina residual quando 

o manejo inicial não tem sucesso. Casos severos de esvaziamento incom-
pleto levarão à incontinência por transbordamento e levam à necessida-
de urgente da avaliação de um especialista. Os indivíduos com ataxia, por 
exemplo, com AMS e AEC3 apresentam, particularmente, problemas de 
esvaziamento da bexiga urinária. A perda da capacidade de contração da 
bexiga ou a obstrução ao nível do esfíncter (ou por espasmo secundário 
à lesão nervosa ou por aumento da próstata) podem ser a causa de urina 
residual. Somente as avaliações urodinâmicas poderão distinguir a causa, 
através da mensuração das pressões vesicais durante a micção. O manejo 
de ambas as situações é através de cateterismo contínuo ou intermitente, 
por tempo variável. Este procedimento pode ser realizado pelo próprio pa-
ciente (autocateterização) ou pelo cuidador. O acompanhamento por espe-
cialista é frequentemente necessário.

Incontinência urinária por estresse

A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é definida como a queixa de 
perda involuntária de urina que ocorre quando a pressão intra-abdominal 
excede a pressão de fechamento uretral máxima. Neste tipo de incontinên-
cia a perda de urina ocorre durante esforços físicos, como tosse, espirro, 
risada, exercícios, etc. A IUE é primariamente uma desordem da mobilida-
de ou da eficiência intrínseca do esfíncter (hipermobilidade ou deficiência 
intrínseca esfinctérica). Os fatores de risco para IUE incluem as alterações 
anatômicas relacionadas com a idade, cirurgias pélvicas e ginecológicas, 
múltiplos partos, medicações, obesidade e doenças neurológicas (BOGNER 
et al., 2002; BROWN et al., 1999). 

Para se obter o máximo benefício do tratamento conservador na IUE, 
a educação apropriada é necessária, assim como a ênfase na importância 
do papel do paciente na terapia. Apoio e encorajamento são vitais porque 
algumas intervenções podem requerer tempo para produzir resultados. 
Os pacientes necessitam entender a importância de trabalhar com os 
seus terapeutas e de ter um papel ativo para obterem resultados positivos 
(ROVNER; WEIN, 2004; PANTAZIS; FREEMAN, 2006).

Estratégias comportamentais

Tratamentos comportamentais e Fisioterapia têm sido utilizados para 
tratar incontinência urinária e outros sintomas do trato urinário inferior. Os 
tratamentos comportamentais compreendem tanto aqueles que focam o 
assoalho pélvico para incremento de força e controle, assim como aqueles 
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que funcionam alterando os hábitos miccionais para mudar a função ve-
sical. Estas abordagens terapêuticas incrementam o controle vesical pela 
mudança do comportamento do paciente, especialmente no que se refere 
à sua sensação de urgência e hábitos miccionais, ensinando tarefas para 
prevenir perda de urina. 

Calendário miccional

É um instrumento valioso para quantificar os episódios diários de 
urgência e também na avaliação de resposta aos tratamentos. Deve ser 
preenchido antes e após as intervenções fisioterapêuticas, farmacológi-
cas e cirúrgicas. O calendário ou diário miccional consiste no registro de 
três dias (DMOCHOWSKI et al., 2005) das seguintes informações: volume 
e tipo da ingesta líquida, volume miccional e das perdas urinárias, intensi-
dade da urgência, frequência miccional diurna e noturna. O procedimento 
permite ao paciente tornar-se elemento ativo no processo de reabilitação. 
É utilizado principalmente nos pacientes com hiperatividade detrusora e 
incontinência urinária mista, sendo considerado opção na prática clínica 
para pacientes com incontinência urinária de esforço (SMITH et al., 2005; 
SRIKRISHNA et al., 2007).

Micção programada

Para que não se atinja o volume de urina que provoca a contração invo-
luntária, pratica-se a micção a cada três horas.

Controle da urgência

Consiste em tentativas de controle sobre a urgência: sentar-se, acal-
mar-se, distrair-se e, se impossível postergar a micção, seguir (caminhando) 
ao toalete.

Gerenciamento e programação da ingesta líquida 

Comportamentos como reduzir a ingesta líquida antes de dormir, à noi-
te, assim como reduzir o consumo de irritantes vesicais são medidas be-
néficas. Alguns autores preconizam que a ingestão de cafeína, de bebidas 
gaseificadas e alcoólicas aumenta a incidência de incontinência urinária 
(SMITH et al., 2005; SMITH et al., 2008). 

Perda de peso

A obesidade é considerada fator de risco independente para inconti-
nência urinária, sendo aceitável que a perda de peso seja uma opção de 
tratamento para pacientes com obesidade moderada ou mórbida (SMITH 
et al., 2005; SMITH et al., 2008).

Supressão da urgência

Consiste nas contrações do assoalho pélvico, que podem ser utiliza-
das para ocluir a uretra e prevenir a perda urinária durante a contração do 
músculo detrusor. Além disso, a contração consciente dessa musculatura 
pode ser utilizada para inibir ou suprimir a contração vesical. É, portanto, 
um modo pelo qual o paciente aprende uma nova maneira de responder à 
sensação de urgência (BURGIO; PEARCE; LUCCO, 1989).

Abordagem fisioterapêutica
Treinamento Muscular do Assoalho Pélvico (TMAP)

É consenso que a força e integridade funcional da musculatura do as-
soalho pélvico constituem um suporte estrutural adequado para a bexiga 
e a uretra (WIMAN, 2003; AMARO; GAMEIRO; PADOVANI, 2003). O TMAP é 
uma técnica que pode ser aprendida por quase todos os pacientes e tem 
se tornado o elemento central do tratamento da urge-incontinência ou 
da BH (BURGIO; WHITEHEAD; ENGEL, 1985; BURGIO et al., 2002). O foco 
do tratamento é frequentemente no exercício para o incremento da força 
muscular. Ao longo do tempo, no entanto, mais ênfase tem sido colocada 
na função e na coordenação, ensinando os pacientes a contrair consciente-
mente os músculos do assoalho pélvico, a fim de ocluir a uretra durante as 
atividades físicas que causam incontinência (GOODE et al., 2003). O TMAP 
foi utilizado por longo tempo quase que exclusivamente para o tratamento 
da incontinência de estresse. Quando se tornou evidente que a contração 
muscular do assoalho pélvico pode ser utilizada para controlar a função 
da bexiga, o TMAP foi também integrado no tratamento da incontinência 
de urgência (IU) e da bexiga hiperativa (BH) como parte de uma estratégia 
comportamental de supressão da urgência (BURGIO, 2013). Não há consen-
so na literatura quanto ao protocolo ideal de tratamento, porém, a super-
visão dos exercícios por um profissional habilitado é imprescindível para 
melhorar o treinamento.
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A International Consultation on Incontinence de 2009 concluiu que 
existe evidência de grau A para o treino muscular do assoalho pélvico 
(TMAP), em particular, e que este deve ser oferecido como tratamento de 
primeira linha (HAY et al., 2009). A literatura sobre o TMAP demonstra que 
ele é efetivo para a redução das incontinências por estresse, por urgên-
cia e mista, assim como para a urgência, polaquiúria e noctúria. Embora 
muitos pacientes não sejam curados, a maioria daqueles que participam 
ativamente experimentam reduções nos sintomas e melhora na qualidade 
de vida (BURGIO, 2013).

Eletroestimulação

A eletroestimulação é um recurso fisioterapêutico que, dependendo 
dos parâmetros utilizados, promove diferentes ações no tratamento das 
disfunções urinárias. Pode visar o fortalecimento da musculatura do as-
soalho pélvico na tentativa de recuperar os mecanismos de continência 
urinária por meio de contrações musculares eletricamente eliciadas, assim 
como promover a inibição da atividade detrusora. 

Para a bexiga hiperativa (BH), a eletroestimulação tem o objetivo de re-
duzir a contratilidade detrusora por meio dos estímulos elétricos aplicados 
via vaginal, anal, perianal e transcutânea, ao nível do nervo tibial posterior. 
Os estímulos diários (sessões) variam (média de duas) por até quatro me-
ses. Utilizam-se correntes de 5-10Hz em pulsos de 0,1-300 microssegundos, 
durante 15-20 minutos. Não existe padronização de conduta ideal (SMITH, 
1996; LUKBAN; WHITMORE, 2002). Os parâmetros físicos são modificados 
e variam de acordo com o diagnóstico clínico. Para a incontinência urinária 
de esforço (IUE) os objetivos da eletroestimulação são a conscientização e 
o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. As sondas intracavitá-
rias são as mais efetivas, transmitindo correntes com frequência entre 50 
e 100 Hz, em sessões de 20 a 30 minutos, de duas a três vezes por semana.

Alguns pacientes possuem fraqueza significativa do assoalho pélvico 
e muitas vezes apresentam dificuldade de identificar e utilizar esse grupo 
muscular para prevenir a incontinência. Uma maneira de potencializar a 
eficácia do TMAP é a combinação deste com a estimulação elétrica, que 
pode facilitar o treino pela ajuda que esta proporciona aos pacientes, aju-
dando-os na identificação e no fortalecimento muscular, melhorando os 
resultados. Assim, enquanto a estimulação elétrica do assoalho pélvico é 
um tratamento efetivo para a urge-incontinência ou incontinência de es-
tresse (SAND et al., 1995; YAMANISHI et al., 1997), parece não melhorar 

as condições de alta em relação àquela que é obtida apenas através de 
TMAP. A estimulação do nervo tibial posterior (ENTP) é baseada, a priori, 
no mesmo princípio da estimulação das raízes sacrais anteriores, consis-
tindo no estímulo das fibras sensoriais aferentes do nervo tibial posterior 
(AMARENCO et al., 2003; KERDRAON; KARSENTY, 2007). Em adultos, várias 
publicações sobre ENTP têm enfatizado a eficácia desta técnica na clíni-
ca, na urodinâmica e nos critérios de qualidade de vida (AMARENCO et al., 
2003; VANDONINCK et al., 2004).

Biofeedback

É uma técnica frequentemente utilizada para auxiliar pacientes a iden-
tificarem os músculos do assoalho pélvico e exercitá-los de maneira apro-
priada, ou ensiná-los como inibir contrações do detrusor. Ou seja, é qual-
quer forma de reeducação vesical, através da qual se forma um sistema de 
retroalimentação de informações, de maneira que processos fisiológicos 
inconscientes tornam-se conscientes por meio de estímulos visuais ou au-
ditivos. São utilizados eletrodos de superfície e sondas intracavitárias, sen-
do o paciente exposto às suas próprias respostas de atividade muscular, na 
tela de computador e dos equipamentos de biofeedback.

Esta tecnologia é um método provado para assegurar um apropriado 
controle muscular, mas requer aparelhos especiais e profissional especia-
lizado, aumentando o tempo e o custo do tratamento. Embora os estu-
dos sejam inconsistentes, não parece haver benefício claro na adição de 
biofeedback ao programa de TMAP (BURGIO, 2013). Assim, parece que o 
biofeedback pode ser reservado para aqueles pacientes que não podem 
identificar seus músculos por outros métodos (HERDERSCHEE et al., 2011).
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CAPÍTULO 21 REFLEXÕES PSICOLÓGICAS 
SOBRE A ATAXIA

Débora Patrícia Nemer Pinheiro

Neste capítulo apresentaremos algumas considerações psicológicas 
sobre a formação da subjetividade de um ser humano e finalizaremos com 
algumas recomendações para o enfrentamento da ataxia.

A ataxia tanto como sintoma quanto como doença pode representar o 
retorno à dependência parcial de outra pessoa (normalmente um familiar) 
com certa redução da sua autonomia física e/ou psicológica. A dificuldade 
está em retornar a esta dependência quando dela já nos liberamos, com a 
entrada na adolescência e na vida adulta, quando adquirimos a convicção 
de sermos autônomos e “senhores do nosso destino”, como tenta nos con-
vencer a sabedoria popular. É fato que a capacidade de andar, locomover- 
-se, ter a liberdade do ir e vir, independentemente de outra pessoa é uma 
conquista fundamental para o ser humano. A problemática se dá quando 
esta dependência do outro é revivida por circunstâncias inesperadas que a 
vida nos impõe, como por exemplo através de uma doença.

Genericamente, durante a nossa formação emocional/psicológica, pas-
samos por dois processos psíquicos denominados de alienação e separa-
ção. Todo vivente humano nasce na condição de desamparo físico e emo-
cional como se fosse um objeto que depende da atenção de um cuidador, 
este normalmente representado pela mãe e/ou pelo pai. Isto porque se 
sabe que nenhum filhote da espécie humana ao nascer sobrevive por con-
dições físicas próprias, dependendo absolutamente de outra pessoa para 
garantir sua sobrevivência.

Neste cuidado físico inicial a criança ganhará como plus o amor, o afeto, 
o toque, o olhar, a atenção e o carinho que também são fundamentais para 
a formação de uma pessoa. No entanto, posteriormente será necessária 
uma separação desta condição de completa dependência e isto se inicia a 
partir do momento em que a criança amadurece neurologicamente e faz 
conquistas importantes como o contato visual, o engatinhar e o andar, co-
nhecendo e explorando o ambiente ao seu redor e iniciando sua interação 
com o uso da linguagem. Todas essas aquisições possibilitam um novo lu-
gar no mundo, na direção da autonomia e na apropriação dos seus dese-
jos e vontades. Percebe-se uma linha contínua de maturação na qual ao 
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mesmo tempo em que se amadurece biologicamente, matura-se emocio-
nalmente, desembocando na possibilidade de relacionar-se com o outro, 
entendendo que duas pessoas existem independentes uma da outra, mas 
podem se unir e viver conjuntamente em um relacionamento amoroso e/
ou profissional.

Lacan, importante estudioso da psique humana do século XX, alertou 
que esta separação na infância é sempre vivida com certa angústia, isto 
porque há um momento em que a criança percebe que ela não é tudo na 
vida do outro. Então, se por um lado a criança sofrerá ao perceber isso, por 
outro, este corte possibilitará a ela entrar no trajeto dos seus desejos, das 
suas escolhas e principalmente na vivência da falta de uma explicação to-
tal sobre as experiências humanas. É esta falta que propicia a busca pelos 
objetos na vida. Objetos estes que podem ser materiais, mas principalmen-
te psíquicos como os ideais, dos parceiros(as), do convívio na cultura e na 
sociedade.

Os estudos da psicologia (FREUD, 1976; PEREIRA, 2004) também exalta-
ram que, na vida adulta, diante de uma experiência de desamparo, o sujei-
to reviveria a dor da separação e se angustiaria diante da ausência de res-
postas para as surpresas da vida – uma doença, por exemplo. Sempre que, 
por algum motivo, na vida adulta, a experiência do desamparo for revivida, 
o sujeito tenderá a adoecer emocionalmente ou angustiar-se.

O grande desafio para todo vivente, de qualquer forma, tendo ou não 
uma patologia física, é ter habilidades para o enfrentamento das adversi-
dades da vida, conseguindo superá-las. Esta capacidade de superação foi 
denominada, na área de psicologia, de resiliência. No dicionário da língua 
portuguesa Houaiss (2001, p. 2437), resiliência contempla tanto o sentido 
físico: “propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma 
original após terem sido submetidos a uma deformação elástica”, quanto 
o sentido figurado, remetendo a elementos humanos: “capacidade de se 
recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças”.

A psicologia tem várias explicações para o sujeito resiliente. Alguns 
acreditam que a flexibilidade e a versatilidade são características da pes-
soa resiliente, outros apontam a resiliência como traço de personalidade 
ou temperamento. Também se interrogam sobre a resiliência ser um atri-
buto individual ou fruto da interação com o ambiente.

De certa forma, todas estas variáveis influenciam na capacidade de 
uma pessoa enfrentar suas dificuldades. O fato é que na vida, de um lado, 
sempre teremos os fatores estressantes: as ameaças, os perigos, o so-
frimento; e de outro lado, as competências, a capacidade de reação e o 
enfrentamento.

As características mais comumente encontradas em pessoas com 
maior resiliência são: ter expectativa no futuro, senso de humor, otimis-
mo, autonomia, tolerância ao sofrimento, satisfação nas relações interpes-
soais, capacidade de tolerar mudanças e frustrações, busca por um sentido 
na vida, engajamento em atividades, comportamento direcionado a metas 
e aceitação das experiências da vida como desafios.

Além destes aspectos genéricos da personalidade, sabemos que a ina-
tividade prolongada pode intensificar o sentimento de ansiedade e/ou de-
pressão. Tais sentimentos podem complicar ainda mais os problemas de 
mobilidade presentes na ataxia, reduzindo o desejo da pessoa de se movi-
mentar ou interagir com o mundo externo. Outros sentimentos como “ne-
gação” e “medo” podem ainda reforçar estas tendências: a negação da pio-
ra funcional e/ou da necessidade de ajuda, o medo do preconceito, medo 
da dependência de terceiros e ainda o medo do futuro e do que representa 
a perda progressiva da capacidade funcional. Estes sentimentos podem as-
sombrar os pacientes e precisam ser avaliados. Este tipo de medo não aju-
da, ele paralisa. A negação e o medo podem levar o paciente a correr mais 
riscos do que deveria. Um exemplo disso pode ser a resistência observada 
entre os pacientes no Brasil, onde é muito comum a negação ou recusa 
ao uso do andador. Esta estratégia pode ser necessária e recomendada 
durante o tratamento para diminuir o risco de quedas com consequências 
graves. Caminhar/andar é um dos atributos humanos para a concepção 
de independência, mas a adaptação do paciente à sua condição, como por 
exemplo ao utilizar um andador, pode manter esta habilidade com a se-
gurança necessária. A negação ou recusa nestes casos deve ser avaliada 
cuidadosamente. O paciente pode precisar de ajuda para reconhecer as 
tendências de negação, do medo e do isolamento. Ele vai precisar se forta-
lecer psicologicamente durante o processo de perda funcional para manter 
a sua autoestima e valorizar aquilo que ele é, e não aquilo que consegue 
fazer com independência. A conversa aberta sobre estas dificuldades, tan-
to entre os membros da família quanto com os amigos, e muitas vezes com 
o auxílio de profissionais, pode contribuir para a segurança do paciente e 
ainda para o desenvolvimento da atitude resiliente.

Há várias alternativas que podem auxiliar os indivíduos com ataxia, 
e cada pessoa deverá encontrar a alternativa que melhor se encaixe em 
seu estilo de personalidade. Para alguns é fundamental a participação em 
grupos de atividades lúdicas, musicoterapêuticas, ou mesmo de prática de 
esportes, visando colocar à prova as suas possibilidades. Isto os fortalece 
psicologicamente. Para outros pacientes a ajuda virá da participação em 
grupos terapêuticos de pessoas com ataxia, pois se observa que após a 
intervenção os participantes sentem-se mais autônomos, mais capazes de 
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traçar objetivos e de ultrapassar os obstáculos que possam surgir, conse-
guindo viver mais plenamente a sua vida, porque nestes grupos as opiniões 
dos pares são extremamente valorizadas.

Além do atendimento e acompanhamento dos pacientes, os cuidado-
res e familiares necessitam ter um suporte social através de Grupos de 
Apoio. Sugere-se criar Grupos de Apoio em que se juntem cuidadores e 
familiares tanto de crianças, quanto de adolescentes e/ou jovens adultos 
com ataxia, para que troquem experiências de vida e ideias acerca de va-
riadas questões. Assim, sensibilizam-se os cuidadores para visualizarem 
melhores futuros para si e para os seus filhos, através do conhecimento 
de histórias de vida de outras pessoas que têm a mesma doença. Por ou-
tro lado, através desses grupos, é essencial sensibilizá-los também para os 
efeitos negativos que a superproteção tem a longo prazo.

Outro aspecto a considerar é enfatizar a prevenção e a promoção da 
saúde ao invés da remediação da doença, sobretudo desenvolvendo as 
potencialidades e fatores dos indivíduos, comunidades e sociedades que 
fazem com que a sua vida continue recebendo investimento e atenção. 

Uma das metas é facilitar o alcance dos próprios objetivos do indivíduo. 
Como fazer isso? Promovendo a autonomia e o controle dos indivíduos so-
bre as suas próprias vidas, bem como a postura proativa face à vida. Em 
outras palavras, o trabalho deve ser de fornecer as “ferramentas” para que 
os próprios pacientes, junto aos seus familiares, consigam efetuar mudan-
ças em suas vidas, “fazendo o melhor que puderem com aquilo que são”.

Neste sentido, os pais auxiliam muito no processo de desenvolvimento 
de estratégias para lidar com a ataxia. Por exemplo: a aceitação dos pais da 
realidade do filho, participando da vida dele. Pais envolvidos dão apoio, são 
sensíveis às reações dos filhos, estão presentes e disponíveis no dia a dia.

Outra estratégia é definir o que o filho deve fazer, como e quando; dia-
logar com ele, procurando ouvir suas inquietações, medos e dúvidas. Essas 
trocas verbais positivas contribuem para aumentar a confiança e a com-
preensão do seu filho sobre a doença e suas limitações. 

Para finalizar, quero destacar que as orientações dadas neste capítulo 
não fazem parte de algo inédito. De alguma forma, praticamente tudo o 
que é interessante de ser dito ou feito já o foi por ilustres personagens da 
história da medicina, psicologia, literatura, entre outros. Nossas recomen-
dações visam incentivar pacientes e familiares a submeterem-se ao trata-
mento multiprofissional/interprofissional com coragem, empenho e espe-
cialmente com a decisão de acolher e executar as orientações profissionais 
do médico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo (quando necessário), do 
psicólogo e do educador físico. 

Na minha prática como profissional da psicologia chama-me a atenção 
o fato de que quase sempre intuímos aquilo que deve ser feito. O próprio 
paciente, na maior parte do tempo, sabe o que fazer, mas poucas vezes 
reflete sobre sua vida, sua postura diante dela e suas escolhas. De fato, 
é difícil nos entendermos e observarmos aquilo que somos e como nos 
comportamos diante das dificuldades, mas a melhor opção ainda é deci-
dir enfrentar qualquer adversidade e ter disciplina e paciência para fazer o 
percurso do tratamento.
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CAPÍTULO 22 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 
SOCIAL: COMPARTILHANDO 
CONHECIMENTO EM BUSCA DE 
UMA CONSCIÊNCIA COLETIVA 

Mônica Tramujas Sniecikoski 
Ielsa Maria Tramujas Kafka 
Noemia da Silva Cavalheiro  

Catia Buture Sampaio

“A pessoa com ataxia não pode sofrer a discriminação através do olhar 
preconceituoso, como resposta à falta de conhecimento e consciência 

dos outros.”

Catia Sampaio 

Apresentação
Este capítulo pretende descrever como o Serviço Social vem cumprindo 

de forma comprometida suas ações profissionais, a fim de defender os in-
teresses gerais e os legítimos direitos dos indivíduos acometidos de ataxia, 
ou ainda quando se manifesta em seu quadro clínico a possibilidade da 
evolução desta doença.

O Serviço Social do Hospital de Clínicas segue em busca do conheci-
mento da realidade socioeconômica-cultural dos clientes que são atendi-
dos no hospital, refletindo com eles a situação da sua saúde relacionada 
às condições de vida, por meio da troca de saberes, objetivando a transfor-
mação de seu cotidiano.

Acreditamos que para questionar, transformar, requerer e usufruir os 
direitos e as garantias é necessário que o usuário tenha acesso à informa-
ção sobre as políticas sociais e econômicas que determinam as ações e os 
serviços disponíveis para a promoção da saúde. Neste contexto é determi-
nante a prática institucional do profissional assistente social como media-
dor e facilitador para o acesso dos usuários e seus familiares, cujos direitos 
e benefícios lhe são garantidos. 
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A saúde é uma das áreas em que os avanços constitucionais foram mais 
significativos. Destacamos a Lei Orgânica de Saúde, que estabeleceu os 
princípios do SUS, com base no artigo 198 da Constituição Federal de l988, 
sendo um destes a integralidade, “[...] entendida como um conjunto articu-
lado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema”. Desse modo, esse princípio busca assegurar ao usuário uma aten-
ção que inclui ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.

Um dos atributos para o sentido da integralidade está relacionado com as 
práticas dos profissionais da saúde, sendo estes valores ligados ao que se de-
fine como uma boa prática, mesmo que esta ocorra ou não no âmbito do SUS.

Quanto à integralidade, relacionamos a esta uma série de aspectos, 
dentre eles:

a) atenção focada no indivíduo, na família e na comunidade, não em um 
recorte de ações ou doenças;

b) visão sistêmica do ser humano, que não deve ser enfocado como um 
conjunto de partes (coração, fígado, pulmões);

c) valorização dos aspectos cotidianos da vida do paciente, ao invés de 
se centrarem apenas nas práticas da doença;

d) compreensão da inserção de cada indivíduo num dado contexto fa-
miliar, social, cultural, ou seja, de que não está “solto no mundo”;

e) conexão com uma base de valores relacionada com o ideal de uma 
sociedade mais justa e solidária;

f) reconhecimento da importância do diálogo, permitindo que as diver-
sas vozes dos autores envolvidos sejam ouvidas;

g) práticas intersubjetivas – profissionais de saúde relacionando-se com 
sujeitos, respeitando suas condições físicas e psicossociais. 

Neste contexto, enfatizamos que os aspectos sociais relatados e ob-
servados nas interações com os pacientes e seus familiares no Hospital de 
Clínicas, por meio de entrevistas iniciais, contextualizam as condições vi-
venciadas por cada indivíduo, sendo que estas situações são identificadas 
e analisadas pelo profissional assistente social, referentes aos aspectos so-
ciais, que direcionam a sistemática do trabalho a ser adotada em cada caso, 
num processo contínuo de interação social, compreendendo ambos como 
protagonistas em busca de uma transformação da realidade.   

Uma ressalva de outro instrumental utilizado para as práticas das 
ações profissionais dos assistentes sociais é na construção de um perfil 
socioeconômico, a fim de evitar que a avaliação funcione como critério 

de elegibilidade e/ou seletividade estrutural, ainda que considerados os 
limites institucionais. Logo, a avaliação socioeconômica deve possibilitar a 
mobilização para a garantia de direitos e não servir como instrumento que 
impeça o acesso aos serviços. 

O assistente social na promoção 
do acesso à informação sobre os 
direitos na área da saúde

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante po-
líticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação”, conforme o artigo 196 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

O assistente social, na sua atuação com os usuários, busca viabilizar 
o acesso às Políticas Sociais e institucionais, na tentativa de promover o 
acesso aos direitos sociais e o exercício da cidadania. Além de voltar a sua 
prática para a defesa e o reconhecimento dos direitos dos usuários, busca 
garantir, através de suas ações de planejamento e execução de políticas es-
pecíficas, os recursos financeiros, materiais e humanos necessários ao en-
frentamento da doença, viabilizando desta forma a prestação de serviços 
à população, realizando o papel de mediador e facilitador junto a órgãos 
municipais, estaduais e federais, para agilizar e encaminhar processos e/
ou situações problemáticas pelas quais passam os indivíduos durante o 
período de tratamento. 

Na maioria das vezes, os usuários e seus familiares desconhecem os di-
reitos dos quais são possuidores. Daí a importância e a necessidade de se 
garantir o conhecimento e facilitar o acesso aos direitos, possibilitando en-
volver a família no processo de tratamento, para enfrentá-lo com dignidade, 
lidar com seus sentimentos e estar próximo da pessoa que está doente.

Enquanto profissional comprometido com a defesa da autonomia e da 
emancipação, defende a importância do usuário e sua família conhecerem 
os direitos e benefícios pertencentes ao paciente, tornando viável o aces-
so a eles, pois isso afeta todos os aspectos da vida dele, no âmbito social, 
econômico e emocional, sendo inúmeras vezes o acesso aos seus direitos 
um aspecto determinante no seu processo de recuperação. Considerando 
que, apesar da assistência do Estado, o tratamento requer a aquisição de 
medicamentos, alimentação especial com suplementos, exames que o SUS 
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não paga, transportes, equipamentos como cadeiras de rodas, colchões de 
água, entre outros, torna-se oneroso para o usuário e sua família. 

O serviço social, uma profissão inserida no âmbito das relações sociais 
e na reprodução social do trabalho, tem como elemento fundamental sua 
intervenção profissional, pois trabalha na execução das políticas que são 
respostas do Estado às diversas expressões da questão social, e que, por 
sua vez, determinam os desafios e os limites da intervenção profissional. 
Isto exige habilidade e atenção na ação profissional, como também ampla 
capacidade crítica no que se refere à atuação na área da saúde e no atendi-
mento aos usuários e a seus familiares.

Os efeitos da questão social sobre os usuários expressam um conjun-
to de disparidades econômicas e sociais que, somadas à problemática do 
diagnóstico, trazem inúmeras consequências. Portanto, eles devem usu-
fruir dos seus direitos e tornar este momento de enfrentamento da doença 
menos difícil em termos de provimento, exercício de cidadania e qualidade 
de vida. Neste contexto o assistente social viabiliza a eficácia, a resolutivi-
dade e a democratização do acesso aos direitos e benefícios, através de 
uma prática comprometida, fortalecendo a relação com o usuário como 
sujeito de direito.

O olhar através da convenção da ONU sobre 
os direitos da pessoa com deficiência

A Convenção da ONU – Organização das Nações Unidas – sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada à legislação brasileira 
em 2008 e ratificada em equivalência de emenda constitucional, nos ter-
mos previstos no art. 5º, §3º da Constituição Federal, reconhecida, assim, 
como um instrumento que gera maior respeito aos Direitos Humanos.

Segundo a referida Convenção, as Pessoas com Deficiência são, antes 
de tudo, pessoas, indivíduos com protagonismos, peculiaridades, contradi-
ções e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam 
o respeito à dignidade, à autonomia individual, à plena e efetiva participa-
ção e inclusão na sociedade e à igualdade de oportunidades, evidenciando, 
portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica da condição 
humana. Por esse motivo, conclama-se toda a sociedade brasileira e as 
pessoas com deficiências, bem como seus familiares, a se apoderarem das 
informações contidas na Declaração da ONU, e, a partir daí, serem agentes 
de sua própria história, exigindo a garantia dos seus direitos.

A Convenção da ONU trata da “inclusão, participação, desenvolvimento 
e proteção” e, por essa razão, os Estados Partes se comprometem a asse-
gurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e das 
liberdades fundamentais a todas as pessoas com deficiência, sem qualquer 
tipo de discriminação.

Segundo a Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas 
(ABAHE, 2014), os tipos de ataxia não constituem propriamente uma doen-
ça, mas um conjunto de sintomas resultantes da degeneração de neurô-
nios, que podem estar associados a um grande número de patologias e 
situações, podendo ser hereditárias ou adquiridas. Tudo pode começar 
com um simples tropeço, em seguida, episódios constantes de falta de 
equilíbrio, quedas frequentes e, aos poucos, o comprometimento de movi-
mentos automáticos.

O atendimento feito pelo assistente social à pessoa acometida de ata-
xia, bem como aos familiares, é fundamental, pois nenhuma pessoa, nem 
a família, está preparada para enfrentar a realidade e receber a notícia de 
que ela ou um membro de sua família é portador de ataxia.  

É um momento muito difícil, carregado de medos e ansiedades. Por 
isso é necessário receber apoio de profissionais preparados para esclare-
cer dúvidas e orientar sobre os direitos sociais, com o intuito de fortalecer 
vínculos familiares e a inclusão social, informando as pessoas com deficiên-
cia e seus familiares sobre as políticas públicas existentes, favorecendo, 
assim, o acesso e o encaminhamento para a rede de serviços.

Conforme a ABAHE (2014), as pessoas afetadas pela ataxia – disfunção 
do sistema nervoso central (cerebelo) – apresentam dificuldade na fala, an-
dar cambaleante e perda de equilíbrio, que consequentemente ocasionam 
tombos. Portanto, comumente o portador de ataxia é confundido com um 
bêbado. A falta de informação faz com que o doente enfrente ainda mais 
este tipo de preconceito e discriminação. 

Para amenizar essa condição, as portadoras Maria da Graça 
Halmenschlager, 46 anos, e Priscila Fonseca, 29, são membros da 
Associação de 557 Amigos, Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes 
(AAPPAD), que trabalha para auxiliar, quantificar o número de portadores 
de ataxia no Brasil, estimular o debate e a divulgação de informações e 
interligar portadores nos vários estados brasileiros. Priscila já foi vítima 
de preconceito: “Fui ao banco e uma pessoa achou que eu estava droga-
da ou bêbada por causa do meu desequilíbrio ao andar, me interpelou e 
perguntou o que eu havia tomado. O preconceito é fruto do desconheci-
mento”, pondera. A doença, de acordo com dados do Instituto Nacional de 
Doenças Neurológicas e Derrame – órgão governamental dos EUA, ligado 



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores360

ao Ministério da Saúde local –, afeta uma em cada quatro mil pessoas na-
quele país, apenas em uma de suas formas.

É fundamental ter o apoio de familiares e de associações criadas para 
esse fim, que podem oferecer bons exemplos de superação, como no caso 
da Priscila. Em nossa sociedade há muitas barreiras, principalmente as ati-
tudinais e de acesso, que dificultam a vida das pessoas com deficiência. 
Infelizmente algumas pessoas ficam confusas ou constrangidas quando 
encontram alguém com deficiência no ambiente de trabalho, na escola, em 
áreas de lazer, na rua e em sua própria casa. Tal atitude decorre da falta 
de informações inclusive dos membros da família, que, inconscientemente, 
podem adotar posturas discriminatórias. 

Segundo o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros declara-
ram ter alguma deficiência. Considerando a população residente no país, 
23,9% possuíam pelo menos uma das deficiências investigadas: visual, au-
ditiva, motora e mental ou intelectual.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL QUE POSSUI 
ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA

FONTE: Oliveira (2012).

Apesar de o Brasil ser um dos poucos países que têm uma legislação ampla 
e avançada, específica para deficientes, continuam estes a compor as percen-
tagens mais elevadas das estatísticas de exclusão social, uma vez que faltam 
investimentos em políticas públicas que viabilizem a concretude destes direitos.

Para comprovar essa afirmação, basta verificar a baixa presença de 
pessoas com deficiência em setores básicos que promovem a inclusão, tais 
como escolas, ambientes de trabalho e serviços de saúde e reabilitação.

Ao ratificar o Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, o Estado brasileiro comprova o respeito pelos di-
reitos humanos e passa a garantir, tanto no âmbito interno como na esfera 
do sistema do direito internacional, os direitos das pessoas com deficiên-
cia, e se compromete a assegurar e promover o pleno exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com de-
ficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência.

Logo, cada pessoa com deficiência, bem como seus familiares precisam 
conhecer seus direitos e reivindicá-los perante os governantes, conforme 
preconiza a convenção, para: promover, proteger e assegurar o exercício 
pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente nas áreas descritas a seguir, de acordo com o Decreto 
nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009).

Para reforçar esse direito, entrou em vigor em janeiro de 2016 a LBI – Lei 
Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015), que dispõe:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a as-
segurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. [...].

CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO
Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 
de discriminação.
§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma 
de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha 
o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconheci-
mento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e 
de fornecimento de tecnologias assistivas.
(BRASIL, 2015, não p.)
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Na educação

 ● Que não haja exclusão das pessoas com deficiência no sistema edu-
cacional sob qualquer alegação.

 ● Que desenvolvam adaptações razoáveis de acordo com as necessida-
des específicas de cada aluno.

 ● Que sejam viabilizadas redes de apoio eficientes, com vistas a facilitar 
a efetiva educação voltada para o progresso da aprendizagem acadê-
mica do aluno com deficiência.

 ● Que sejam organizadas medidas de apoio individualizadas sempre 
que necessário, de acordo com a meta da inclusão plena.

 ● Que os alunos com deficiência possam ter acesso ao ensino funda-
mental inclusivo de qualidade e gratuito e ao ensino médio em igual-
dade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 
vivem.

Na participação na vida cultural e em recreação, lazer e 
esporte

 ● Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com 
deficiência nas atividades esportivas comuns em todos os níveis.

 ● Ter acesso aos bens culturais em formatos acessíveis.

 ● Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos locais 
de eventos esportivos, recreativos e turísticos.

No trabalho e habilitação profissional

 ● Que os Estados Partes reconheçam o direito das pessoas com defi-
ciência, a fim de promover a igualdade de oportunidade para o traba-
lho na medida das suas potencialidades.

 ● Que os Estados Partes possibilitem às pessoas com deficiência o 
acesso efetivo aos programas de orientação técnica e profissional a 
serviço da colocação no trabalho, bem como do treinamento profis-
sional continuado.

 ● Que os Estados Partes possam promover oportunidades de empre-
gos no setor público para pessoas com deficiência.

Na área da saúde

Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o 
direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discrimina-
ção baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso aos servi-
ços de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta 
as especificidades de gênero.

 ● Os Estados Partes devem propiciar os serviços de saúde que as pes-
soas com deficiência necessitam, especificamente por causa de sua 
deficiência, dentre esses o diagnóstico e a intervenção precoces, bem 
como serviços projetados para reduzir ao máximo e/ou prevenir defi-
ciências adicionais, inclusive entre crianças e idosos.  

 ● Propiciar serviços de saúde às pessoas com deficiência o mais próxi-
mo possível de suas comunidades.

 ● Exigir dos profissionais de saúde que concedam às pessoas com defi-
ciência a mesma qualidade de serviços dispensada às demais pessoas.

 ● Realizar atividades de formação e definir regras éticas para os setores 
de saúde público e privado, de modo a conscientizar os profissionais 
de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, da autonomia e 
das necessidades das pessoas com deficiência.

Da habilitação e reabilitação

 ● Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusi-
ve mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com 
deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e ple-
na capacidade física, mental, social e profissional, bem como a plena 
inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os 
Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e pro-
gramas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas 
áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que 
esses serviços e programas: 

a) Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados 
em avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos for-
tes de cada pessoa. 

b) Apoiem a participação e a inclusão na comunidade e em to-
dos os aspectos da vida social, sejam oferecidos voluntaria-



Marise Bueno Zonta, Lúcia HeLena coutinHo dos santos, HéLio afonso GHiZoni teive

Organizadores362

mente e estejam disponíveis às pessoas com deficiência o 
mais próximo possível de sua comunidade.

c) Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da capaci-
tação inicial e continuada dos profissionais e das equipes que 
atuam nos serviços de habilitação e reabilitação.

Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso 

 ● Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de natu-
reza legislativa, administrativa, social, educacional e outras para pro-
teger as pessoas com deficiência, tanto dentro quanto fora do lar, 
contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo 
aspectos relacionados a gênero.

A Convenção supera as expectativas ao cuidar dos direitos civis, políti-
cos, econômicos, sociais e culturais dos cidadãos com deficiência. Após to-
marem conhecimento da Convenção que defende seus direitos, as pessoas 
com deficiência no mundo todo criaram um lema, que cada vez mais está 
sendo reconhecido pela sociedade: “NADA SOBRE NÓS SEM NÓS”.

Saúde e Direitos
Dos direitos dos pacientes

Várias doenças podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho: 

 ● tuberculose ativa;

 ● hanseníase;

 ● transtorno mental (doença mental);

 ● neoplasia maligna (câncer);

 ● cegueira;

 ● paralisia irreversível e incapacitante;

 ● cardiopatia grave (doença do coração);

 ● doença de Parkinson;

 ● espondilartrose anquilosante;

 ● nefropatia grave (doença dos rins);

 ● doença de Paget (osteíte deformante);

 ● síndrome da deficiência adquirida (aids);

 ● contaminação por radiações;

 ● acidentes de qualquer natureza, dentro ou fora do trabalho;

 ● esclerose múltipla;

 ● fibrose cística (muscovisciclose);

 ● hepatopatia grave. 

Se essas doenças forem devidamente comprovadas por laudos médi-
cos e perícia da Previdência Social, serão garantidos o tratamento e os be-
nefícios sem carência de contribuição. 

Do acesso aos dados médicos e documentos 

Segundo o Código de Ética Médica, os dados do prontuário hospitalar 
são protegidos pelo sigilo profissional e só poderão ser fornecidos aos in-
teressados quando autorizado, por escrito pelo paciente, ou para atender 
ordem judicial. 

O usuário e seus familiares têm direito de acesso a todas as informa-
ções contidas no seu prontuário, enfim, todas as explicações necessárias à 
sua compreensão, sobre a doença e o seu tratamento.

Os exames e laudos pertencem ao usuário e, para ter acesso a estes do-
cumentos, é necessário que o usuário ou os seus familiares – de posse de 
uma procuração – faça o pedido junto à Ouvidoria do Hospital de Clínicas/
UFPR, para solicitar a liberação da cópia destes documentos. 

Os documentos são importantes porque servem de suporte ao exercí-
cio dos direitos.

Dos direitos específicos das crianças e dos adolescentes 
doentes 

É de suma importância que o assistente social conheça o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e faça valer os direitos que são relacionados 
às crianças e aos adolescentes doentes, principalmente no caso de interna-
mentos, em que os menores de dezoito anos têm o direito a um acompa-
nhante durante todo o período de internação.

Neste caso, a intervenção do assistente social se faz garantindo este 
direito, pois, no referido hospital, o internamento se dá em enfermarias, 
onde os demais usuários maiores de idade têm a presença do acompa-
nhante apenas em horário de visitas.
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Dos direitos específicos dos idosos doentes

O Estatuto do Idoso estabelece os direitos dos idosos, inclusive daque-
les em situação de saúde fragilizada. O idoso com mais de sessenta anos 
tem direito a um acompanhante durante o período de internação, indepen-
dentemente se esta for custeada por um plano, seguro-saúde ou pelo SUS.

A pessoa idosa possui também o direito assegurado no andamento 
prioritário dos processos administrativos e judiciais.  

O idoso com mais de 70 anos pode levantar o FGTS sem desconto do 
imposto de renda. 

De acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Orgânica da 
Assistência Social, os usuários com mais de 65 anos sem condições de pro-
ver seu próprio sustento, cuja família não tenha a possibilidade de mantê- 
-lo, tem direito ao BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

É de fundamental importância ter o embasamento em relação aos di-
reitos da pessoa idosa elencados no Estatuto do Idoso, a fim de garantir o 
atendimento com qualidade e garantir os direitos a esses usuários.

Dos direitos específicos das pessoas com deficiência

Considera-se pessoa com deficiência a que apresenta deficiência física, 
intelectual, auditiva e/ou visual, sendo assegurada a esta pessoa a igual-
dade de acesso aos programas de saúde, assim como a possibilidade de 
condição para o alcance da utilização dos bens e serviços mediante a eli-
minação de barreiras e obstáculos e a criação de facilitadores de acesso. 
A legislação assegura à pessoa com deficiência a gratuidade do transporte 
público e concede a isenção de tributos na aquisição de veículos automoto-
res adaptados para a sua devida locomoção.

Os benefícios da Previdência Social – INSS
Como manter os seus direitos junto à Previdência Social

Para manter os direitos da retribuição dos benefícios da Previdência 
Social, o trabalhador deverá estar em dia com suas contribuições men-
sais. Porém, há alguns casos em que se o trabalhador fica sem recolher 
estas contribuições, ainda assim, tem direito à retribuição dos benefícios. 
Estas situações devem ser verificadas junto à Previdência Social, que ava-
liará cada caso.

Como requerer benefícios

Como Canal de Comunicação Remota, atualmente o INSS disponibiliza, 
por meio dos seus canais remotos, diversos serviços que atendem a popu-
lação sem a necessidade de deslocamento para as unidades de atendimen-
to, o que permite ao cidadão obter acesso às suas informações previden-
ciárias em tempo real. As opções de atendimento remoto são oferecidas 
por meio dos seguintes canais:

 ●  Portal: www.inss.gov.br

 ●  MEU INSS

 ●  Central de Atendimento 135

Do auxílio-doença previdenciário

É o benefício devido ao trabalhador que contribui para a Previdência 
Social e que, em virtude da doença, ficou temporariamente impossibilitado 
de trabalhar por mais de quinze dias consecutivos. Para concessão do be-
nefício é necessária a comprovação da incapacidade a partir de atestados 
e/ou exames clínicos através de perícia médica do INSS.  

Do auxílio-doença acidentário

É o benefício concedido ao segurado empregado, trabalhador avulso e 
segurado especial, incapacitado para o trabalho em decorrência de aciden-
te de trabalho a serviço da empresa, dentro ou fora das suas dependências, 
no trajeto casa-trabalho-casa, ou de doença profissional. O Comunicado 
de Acidente – CAT – deverá ser entregue na Previdência Social até o 1º dia 
útil seguinte à ocorrência e pode ser emitido pela empresa, pelo próprio 
trabalhador, por seus familiares, pelos médicos, sindicatos de classes ou 
autoridades públicas. 

Do auxílio-acidente

É o benefício pago ao trabalhador que sofre acidente e fica com se-
quelas (por exemplo: amputação), as quais reduzem sua capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. É concedido ao trabalhador que pos-
sui qualidade de segurado e que comprove, por meio de perícia médica da 
Previdência Social, a impossibilidade de continuar desempenhando suas 
atividades.
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Da aposentadoria por invalidez

É o benefício concedido ao trabalhador segurado, cuja incapacidade 
para o trabalho seja considerada definitiva pela perícia médica do INSS. 
Na legislação atual, a aposentadoria por invalidez é um direito assegura-
do pela Previdência Social a todos os contribuintes que adquiriram alguma 
patologia relacionada com o risco social e apresentam incapacidade total e 
definitiva para o trabalho. Este benefício é concedido através de avaliação 
da perícia médica do INSS e o usuário deve requerer esta aposentadoria 
diretamente no INSS.

Do amparo ao idoso e à pessoa com deficiência – Benefício 
de Prestação Continuada (BPC)

Têm direito ao amparo assistencial as pessoas com idade mínima de 60 
anos se homem ou 55 anos se mulher, que não exerçam atividade remu-
nerada, e as pessoas com deficiência (incapacitados para o trabalho e para 
uma vida independente). 

Para ter direito a este benefício é necessário comprovar que a renda 
mensal do grupo familiar seja inferior a um quarto do salário-mínimo por 
pessoa.

A pessoa com deficiência que requerer o benefício não pode estar vin-
culada a nenhum regime previdenciário, nem fazer jus a qualquer tipo de 
benefício. 

Do Centro Hospitalar de Reabilitação

É uma instituição de reabilitação que tem por objetivo o atendimento 
multidisciplinar às pessoas com deficiência física. Atende exclusivamente 
no âmbito do SUS, tanto para atendimento multiprofissional ambulatorial, 
ou em regime de internamento, de modo a suprir as necessidades de reabi-
litação e readaptação com intervenções terapêuticas, orientações, adapta-
ções, reeducação à sua condição física, com o uso de órteses, próteses, ca-
deiras de rodas e outros meios de locomoção que se fizerem necessários.   

Os usuários devem procurar a Unidade Básica de Saúde onde possuem 
cadastro para o encaminhamento ao Centro Hospitalar de Reabilitação em 
Curitiba. 

Das isenções

A isenção do Imposto de Renda na aposentadoria e pensão

Estão isentos do Imposto de Renda os usuários que recebem rendi-
mentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de acordo com a lei n° 7.713 
de 1988, art. 6°, inciso XIV. 

A isenção do Imposto de Renda aplica-se nos proventos de aposenta-
doria e/ou pensão recebida pelos portadores de doenças graves.

O doente tem direito à isenção mesmo que a doença tenha sido iden-
tificada após a aposentadoria por tempo de serviço ou a concessão de 
pensão. Caso o pensionista seja portador de doença grave, também terá 
direito à isenção de Imposto de Renda na pensão.

O aposentado ou pensionista poderá requerer a isenção junto ao órgão 
competente, isto é, o órgão pagador da aposentadoria (ex.: INSS, Prefeitura, 
Estado e União), mediante requerimento feito em duas vias, que deverá ser 
protocolado no respectivo órgão. É necessário laudo pericial oficial emitido 
pelo serviço da União, do Estado, ou do município, comprovando a existên-
cia da doença ou da deficiência.

Da isenção tarifária do transporte coletivo de Curitiba e 
Região Metropolitana – URBS (Urbanização de Curitiba)

Os usuários em tratamento que residem em Curitiba e Região 
Metropolitana e possuem renda familiar igual ou inferior a três salários- 
-mínimos têm direito à isenção tarifária do transporte coletivo de Curitiba 
(URBS). Esse direito é concedido em Curitiba através do Decreto vigente. 
Para tanto, o médico deve atestar que o usuário encontra-se em tratamen-
to, inclusive se há necessidade de acompanhante, quando for o caso.

Este benefício é um grande facilitador para o usuário e seu acompa-
nhante, pois, devido ao tratamento, o usuário necessita comparecer ao 
hospital muitas vezes por semana, seja para exames, consultas ou outros 
procedimentos. Levando em conta que muitos abandonam o tratamento 
por não conseguirem viabilizar seu comparecimento no hospital, por difi-
culdades financeiras, este benefício, além de facilitar esse acesso, permite 
uma maior adesão ao tratamento.
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Têm direito à isenção tarifária as pessoas com deficiência física, intelec-
tual, auditiva, visual, transtorno do espectro autista, deficiência múltipla e 
as pessoas com as seguintes patologias crônicas:  

 ● insuficiência renal crônica em tratamento de terapia renal substituti-
va de hemodiálise;

 ● câncer em tratamento de quimioterapia endovenosa e/ou radiote-
rapia;

 ●  transtornos mentais graves em atendimento continuado em servi-
ços-dia;

 ● aids – síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, doença com co-
morbidades em tratamento em hospital-dia;

 ● hemofilia em tratamento;

 ● esclerose múltipla em tratamento;

 ● mucoviscidose em tratamento continuado.

Com relação a este direito, ressaltamos que em outros estados o usuá-
rio deverá verificar as isenções junto ao órgão competente. 

Da isenção tarifária do transporte intermunicipal e da rede 
integrada de transporte coletivo de regiões metropolitanas  

O Decreto Estadual nº 6.179 de 2010 assegura este benefício às pes-
soas com deficiência e aos portadores de doenças crônicas. O médico deve 
atestar que o usuário encontra-se em tratamento e se há necessidade de 
acompanhante, quando for o caso. 

A isenção será concedida mediante expedição de carteira específi-
ca, sendo liberada pelo Conselho Estadual dos Direitos de Pessoas com 
Deficiência, após análise do órgão gestor de políticas de assistência social 
do município e da avaliação realizada na unidade básica de saúde mais pró-
xima do domicílio do interessado.

Da isenção de imposto na compra de automóvel – IPI e IOF

Para ter direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na compra de veículos, é necessário que o usuário seja portador de 
deficiência nos membros superiores ou inferiores que o impossibilite de 
dirigir automóveis comuns, ou de deficiência visual, mental severa ou pro-
funda, ou que seja autista. 

Serão considerados isentos do IPI o automóvel de passageiros ou o veí-
culo de uso misto, de fabricação nacional. Este benefício poderá ser utiliza-
do uma vez a cada dois anos, sem limite do número de aquisições. 

O direito à isenção não surge pelo fato de a pessoa ter uma doença 
grave, mas pelo fato de que a patologia acarreta o comprometimento da 
função física e, portanto, o usuário precisa de um veículo adaptado para 
poder locomover-se.

Já a isenção sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) poderá 
ser utilizada uma única vez. 

São isentas do IOF as operações financeiras para aquisição de au-
tomóveis de passageiros de fabricação nacional, para as pessoas com 
deficiência física, que tenham total incapacidade de dirigir veículos 
convencionais. 

Os usuários com pedidos destas isenções devem dirigir-se com 
a documentação à Unidade da Receita Federal mais próxima do seu 
domicílio.

Da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS)  

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é um imposto 
estadual. Cada Estado possui a sua legislação regulamentando este impos-
to. No estado do Paraná existe previsão expressa a respeito da isenção 
do ICMS para as pessoas com deficiência física, visual, intelectual, autista, 
submetida a mastectomia e paraplégicos que adquirirem os seus carros.

Para requerer este direito, é necessário o usuário encaminhar um 
requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda com os documentos 
solicitados.

Da isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA)

O IPVA é um imposto estadual pago anualmente. Cada estado tem a sua 
legislação própria regulamentando a referida isenção. No Paraná, a lei do 
IPVA vigente é a Instrução SEFA n° 26/2008. 

Têm direito a esta isenção os usuários que possuem algum tipo de de-
ficiência física, proveniente ou não da sua doença (deficiência física dos 
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membros superiores ou inferiores, visual, auditiva ou intelectual). Esta lei 
poderá sofrer alterações anualmente.

Para requerer a isenção, o usuário deve dirigir-se à Secretaria Estadual 
da Fazenda, para os devidos encaminhamentos.

Dos demais direitos
Das próteses externas de membros e/ou órteses

Têm direito as pessoas que sofreram amputação de qualquer um dos 
membros, ou parte deles, e que ficaram prejudicadas no desempenho de 
suas atividades de trabalho, e/ou tiveram perda do equilíbrio e da coorde-
nação, além de danos à autoimagem e à autoestima. 

O uso de prótese será totalmente gratuito quando indicado e orientado 
por médicos. Em Curitiba, o serviço é oferecido no Centro Hospitalar de 
Reabilitação, que oferece ao usuário próteses, órteses, cadeiras de rodas, 
andador, bengala, dentre outros equipamentos. 

Igualmente têm direito ao uso de órteses e próteses os segurados que 
se sentirem prejudicados no desempenho de suas atividades devido à per-
da parcial ou total da visão, audição, a fim de readquirir e manter a sua 
capacidade para o trabalho, através de aparelhos auditivos, implantes de 
lentes e outros, totalmente gratuitos.   

Eles deverão, neste caso, dirigir-se à Unidade Básica de Saúde de seu 
bairro, com a guia de indicação para prótese ou órtese, a fim de agendar 
consulta no serviço conveniado ao SUS, que deverá confeccionar a órtese 
ou a prótese.

Do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

Este benefício é a garantia do tratamento de média e alta complexida-
de, através do SUS, aos usuários portadores de enfermidades não tratáveis 
no município de origem. Consiste nas garantias do transporte, das diárias 
para alimentação e dos pernoites para o usuário e seu acompanhante 
quando necessário. 

O TFD é garantido pela Portaria n° 55, de 24/02/99, da Secretaria da 
Assistência à Saúde, e deve ser pago pelo município de origem diretamente 

ao usuário, consistindo, desta forma, num meio de garantir o acesso à saú-
de, já que essa é um direito de todos e um dever do Estado.

O TFD não será pago para deslocamentos menores do que 50 km de 
distância e para regiões metropolitanas.

Muitos municípios não cumprem esta Portaria, alguns por desconhe-
cimento, outros por falta de planejamento orçamentário. Nestes casos, o 
profissional assistente social orienta o usuário e sua família a procurar a 
Promotoria Pública da Saúde do seu município de origem, para fazer valer 
o direito que possuem.

Da atenção aos ostomizados

As bolsas utilizadas no atendimento aos ostomizados, para auxiliar 
na eliminação das fezes, ou da urina, serão fornecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, porém, os usuários devem dirigir-se inicialmente à 
Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência, levar a solicita-
ção médica, onde será agendada uma consulta para avaliação.

A Associação Paranaense dos Ostomizados (APO) presta serviço gratui-
to de orientação e visitas hospitalares aos ostomizados.

Do Programa Paraná Sem Dor 

É um programa da Secretaria Estadual de Saúde que tem como objetivo 
atender a todos os usuários em tratamento da dor crônica, através do aces-
so aos medicamentos de que necessitam, de forma gratuita.

Do Programa Oxigenioterapia Domiciliar 

É um programa que atende aos usuários portadores de doenças respi-
ratórias residentes em Curitiba, como a pneumopatia de maior prevalên-
cia, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). No entanto, há outros 
tipos de doença como asma, brônquica grave, doenças de circulação pul-
monar, neoplasias, entre outras. 

O usuário deve dirigir-se à Unidade Básica de Saúde mais próxima 
para marcar consulta com um médico-pneumologista. Após avaliação do 
médico-pneumologista responsável pelo programa, de acordo com os cri-
térios de elegibilidade, o usuário receberá a indicação para o Programa 
Oxigenioterapia Domiciliar. 
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Dos descontos na conta de luz da Copel

A tarifa social de energia elétrica consiste em descontos na conta de luz 
para residências em que haja o uso de equipamentos de sobrevida de alta 
demanda, inscrita na tarifa social. 

O Programa Luz Fraterna consiste no pagamento da conta de luz pelo 
Governo do Estado do Paraná para residências na situação acima descrita, 
cujo consumo não ultrapasse 400 KWh/mês.

Têm direito as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal 
de até três salários-mínimos.

Para solicitar os benefícios deve-se verificar a documentação necessá-
ria e as regras de utilização junto à Copel.

Do aviso preferencial para usuários 

Nas residências onde existirem, entre os seus membros, pessoas que 
dependam de equipamentos elétricos indispensáveis à vida, serão envia-
dos avisos por escrito, com antecedência mínima de cinco dias, quando 
houver interrupção programada de energia. Este aviso será enviado a to-
dos os usuários, desde que estejam cadastrados, mesmo para os que não 
têm direito ao desconto na fatura de energia elétrica. Para tanto, é neces-
sário efetuar o cadastramento na distribuidora de energia apresentando 
os documentos solicitados. 

Do Projeto Acesso

É o serviço que busca facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência, 
através da disponibilização de um micro-ônibus da Prefeitura Municipal de 
Curitiba, que realiza o trajeto porta a porta. Ou seja, busca-se a pessoa com 
deficiência na porta de sua residência e ela é transportada até o serviço de 
saúde onde tenha que realizar suas consultas, exames, habilitação, reabi-
litação ou atendimento socioassistencial não continuados. Têm direito os 
usuários com deficiência, com restrições de movimento, de autonomia e/
ou de comportamento que residam em Curitiba e não possam utilizar o 
transporte público comum. A renda familiar per capita deve ser de até um 
salário-mínimo nacional. Se verificada a necessidade, a pessoa deficiente 
poderá ter um acompanhante. 

Para solicitar o serviço, o usuário ou o responsável deve dirigir-se ao 
CRAS de referência do seu domicílio a fim de realizar o credenciamento. O 
atendimento é para moradores do território de Curitiba.

Da Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba

A Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde garante ao usuário um 
canal de comunicação prestando informações, acolhendo e encaminhando 
críticas, reclamações, solicitações, sugestões e elogios sobre os serviços 
prestados pela rede própria ou credenciada ao SUS no município, visando 
contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados pelo SUS no mu-
nicípio de Curitiba.

O acesso é através dos telefones: 0800-644-0041 / 156.

Da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública

É um órgão do Ministério Público, que tem por finalidade atuar pre-
dominantemente nas questões coletivas de saúde. Promove as medidas 
administrativas e/ou judiciais necessárias, visando o direito à saúde dos 
usuários do SUS, garantindo acesso gratuito e com qualidade aos serviços 
de saúde.

Da Defensoria Pública da União  

A Defensoria Pública é a instituição responsável pela prestação de ser-
viços jurídicos gratuitos. O defensor público é o representante do cidadão 
que não pode pagar por um advogado.

A Defensoria Pública da União atua perante o Poder Judiciário da União.

Para utilizar este serviço, o cidadão deverá dirigir-se à Defensoria Pública 
da União de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina ou Umuarama.

Da Defensoria Pública do Paraná

No Paraná, a Defensoria Pública garante a assistência jurídica, judicial 
e extrajudicial, de forma integral e gratuita, em todas as instâncias e tri-
bunais, aos cidadãos hipossuficientes nas áreas cível, criminal, da família, 
infância e juventude e de execução penal.

Maiores informações podem ser obtidas no site: <www.defensoriapublica.
pr.gov.br>.
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Do plano de saúde ou seguro-saúde 

Embora o acesso à saúde seja um direito garantido por lei, a prestação 
dos serviços de assistência à saúde também é feita pela iniciativa privada. 

Ao adquirir um plano de saúde, o usuário deverá ler atentamente o con-
trato para saber a respeito do que tem direito, da cobertura, das restrições, 
dentre outros.

Caso sinta-se lesado deverá ligar para a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), para o PROCON, ou procurar um advogado para fazer 
valer seus direitos. 

Do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS)

Poderá realizar o saque do FGTS, junto à Caixa Econômica Federal, o 
trabalhador portador de câncer, aids, doença em estágio terminal ou outra 
doença que esteja elencada no Código Internacional de Doenças. Ainda, 
esse fundo poderá ser liberado para o trabalhador que possuir um depen-
dente que esteja registrado como dependente no INSS ou no Imposto de 
Renda. 

Os interessados deverão comparecer ao banco para receber as devidas 
orientações, bem como sobre os documentos necessários.

Do saque do Programa de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP)

Poderá realizar o saque das cotas o trabalhador cadastrado no PIS/
PASEP que for portador de câncer, aids, doença em estágio terminal ou 
outra doença que seja liberada pelo banco, conforme descrita no Código 
Internacional de Doenças.

Serão liberadas, ainda, as cotas para o trabalhador que possuir um de-
pendente com as doenças anteriormente citadas.

Para fins de saques de cotas do PIS, são considerados dependentes os 
inscritos como tal nos institutos de Previdência Social da União (INSS), dos 
estados e municípios.

Os interessados deverão comparecer ao banco para receber as devidas 
orientações, bem como sobre os documentos necessários.  

Da prioridade e celeridade nos processos judiciais

Será concedido andamento prioritário de qualquer processo (cível, cri-
minal ou trabalhista) a todas as pessoas que tenham mais de 60 anos. Ou 
seja, o processo dessas pessoas deverá caminhar um pouco mais depressa 
que os demais. Para isso, basta apenas fazer um requerimento exigindo 
este direito.

Usuários em tratamento que tenham qualquer processo na Justiça, 
contra qualquer pessoa, órgão público ou empresa, recebem também o 
benefício de ter maior rapidez no andamento do processo. Para tanto, de-
verão fazer um requerimento exigindo este direito, mesmo que o usuário 
em questão não tenha 60 anos ou mais, mas pelo fato de ter menor expec-
tativa de sua capacidade de vida, em razão da doença. Caso o juiz defira o 
pedido, o processo judicial poderá terminar antes do prazo normal, e se o 
doente ganhar a ação, poderá gozar da decisão judicial.

Esta alteração veio beneficiar as pessoas idosas ou enfermas, pois de-
vido à lentidão dos processos judiciários, muitas vezes a decisão final aca-
bava beneficiando apenas os herdeiros.  

Do Seguro Habitacional 

O usuário com invalidez total e permanente causado por doença tem 
direito à quitação do financiamento obtido junto ao Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), pois conta com cobertura do seguro por morte ou invali-
dez permanente. 

Os financiamentos obtidos com recursos próprios da COHAB têm co-
bertura por morte ou invalidez. Para tanto, a assinatura do contrato de 
financiamento deve ter acontecido antes do aparecimento da doença.

Entende-se por invalidez aquela decorrente de doença ou acidente, 
lembrando que o mutuário não pode estar recebendo auxílio-doença.

Do seguro de vida 

Se o indivíduo possuir um seguro de vida incluindo cobertura para in-
validez permanente total ou parcial, de posse do laudo médico que ateste 
esta condição, deverá acionar o seguro para recebê-lo. As informações so-
bre a documentação necessária devem ser fornecidas pela seguradora ou 
pelo corretor que vendeu o seguro.



Reabilitação nas ataxias
ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL AOS PACIENTES, CUIDADORES E PROFISSIONAIS 369

Da previdência privada

Se possuir um plano de previdência privada e optar pela inclusão da 
renda por invalidez permanente total ou parcial, após a carência exigida e 
durante o período de cobertura estabelecido no plano, se ocorrer a invali-
dez permanente total ou parcial, a pessoa terá direito a uma renda mensal. 

A invalidez deve ser comprovada por laudo médico, e a partir de então 
a previdência contratada deverá pagar a aposentadoria devida.

Considerações e reflexões técnicas  
do Serviço Social

O processo de enfrentamento de um diagnóstico remete a profundas 
implicações sociais, fisiológicas e psicológicas.

Afeta não apenas o usuário, mas toda a sua rede de relacionamento e 
a sua família.

Logo, torna-se necessário que o assistente social estabeleça uma re-
lação comprometida com o usuário, que analise a conjuntura na qual este 
está inserido, colocando-o como protagonista para impulsionar o processo 
de mudança na defesa de sua autonomia e de sua emancipação.

Os usuários são sujeitos de direito e, desse modo, podem considerar 
sobre a dimensão dos seus problemas e as suas dificuldades sociais, tra-
zendo subsídios para a prática do profissional, sobre sua realidade social e 
suas múltiplas expressões. 

Essa prática, voltada para a consolidação dos direitos, se dá por acre-
ditar que no exercício da cidadania é necessário fazer valer os direitos, for-
talecendo o usuário para enfrentar a doença de uma forma mais digna, 
reconhecendo-o como cidadão de direitos, resgatando sua autoestima 
transformadora frente à situação imposta pela doença.

Ressaltamos, ainda, o grande comprometimento dos profissionais na 
luta da socialização dos direitos sociais, políticos e humanos, na defesa da 
formação profissional de qualidade, no respeito aos usuários, pela qualida-
de dos serviços prestados, pela construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária. 
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CAPÍTULO 23 ACONSELHAMENTO GENÉTICO  
EM ATAXIAS

Salmo Raskin

Conceitos básicos de Genética
A genética é o ramo da ciência que estuda a transferência das caracte-

rísticas biológicas de geração para geração. Há uma década não se podia 
imaginar quantas seriam as aplicações práticas da Genética em várias es-
pecialidades da Medicina. Muitas doenças que afetam o sistema nervoso 
têm origem genética.

É cada vez mais frequente a situação em que o médico neurologista 
precisa solicitar exame do material genético de seu paciente com o intuito 
de confirmar uma suspeita diagnóstica baseada em parâmetros clínicos, 
identificando qual o melhor esquema terapêutico baseado na experiência 
mundial em outros casos, cuja causa genética seja exatamente igual àquela 
de seu paciente, realizando um acompanhamento preventivo de eventuais 
complicações relacionadas com a patologia, e como consequência, melho-
rando a qualidade de vida do paciente. 

Certas nomenclaturas utilizadas quando o tema é “genética” podem 
parecer semelhantes, e eventualmente trazer certa confusão. Informações 
básicas como a diferença entre o conceito de “genético” e “hereditário” são 
fundamentais para, posteriormente, entender-se o que é o Aconselhamento 
Genético. Além desses, há outros termos frequentemente utilizados:

1) Doença familial – um fenótipo que ocorre em mais de um membro da 
família, podendo ter etiologia genética (ex.: Ataxia de Friedreich) ou 
não genética (ex.: infecção viral). 

2) Doença congênita – presente desde o nascimento, podendo ter etio-
logia genética (ex.: Síndrome de Joubert, Síndrome de Down) ou não 
genética (ex.: rubéola congênita). 

3) Doença hereditária – é aquela cujo mecanismo de transmissão de-
pende, na maioria das vezes, da configuração genética dos progeni-
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tores. Nem sempre uma doença hereditária é congênita, no sentido 
de que nem sempre se manifesta ao nascimento (ex.: a grande maio-
ria das ataxias hereditárias). Para uma doença ser hereditária, não é 
obrigatório que existam outros casos da mesma doença na família. 
A alteração genética pode estar sendo transmitida por pessoas que 
não manifestam a doença, mas possuem em seu material genético 
alterações que levam a uma maior propensão de ter filhos com uma 
determinada doença hereditária, ou a alteração genética pode es-
tar surgindo pela primeira vez em uma pessoa, sem que seus pais 
e ancestrais tenham aquela alteração. Em ambos os casos, a pessoa 
afetada pela doença pode estar em risco maior ou menor de vir a ter 
filhos com ataxias hereditárias.

4) Doença genética não hereditária – ocorre como consequência de 
anomalias nem sempre hereditárias da estrutura genética (ex.: Sín-
drome de Down). 

O que é aconselhamento Genético?
Aconselhamento Genético (AG) é um processo de comunicação que lida 

com problemas humanos associados com a ocorrência, ou risco de ocor-
rência, de uma doença genética em uma família, envolvendo a participação 
de uma ou mais pessoas treinadas para ajudar o indivíduo ou sua família a: 
1) compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, provável curso 
da doença e as condutas disponíveis; 2) observar o modo como a heredi-
tariedade contribui para a doença e o risco de recorrência para parentes 
específicos; 3) entender as alternativas para lidar com o risco de recorrên-
cia; 4) escolher o curso de ação que pareça apropriado em virtude do seu 
risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando de acordo 
com essa decisão; 5) ajustar-se, da melhor maneira possível, à situação im-
posta pela ocorrência do distúrbio na família, bem como à perspectiva de 
recorrência. Esta é a definição adotada pela American Society of Human 
Genetics (EPSTEIN, 1975).

A consulta médica constitui ato imprescindível para o Aconselhamento 
Genético, pois dela resulta o diagnóstico e, a partir deste, a determinação 
do prognóstico clínico e reprodutivo em pacientes, indivíduos ou famílias 
com doenças de etiologia genética ou suscetibilidade geneticamente de-
terminada. A responsabilidade do diagnóstico é do médico, que deve estar 
familiarizado com o método para atingir o objetivo, que é o da propedêuti-
ca genético-clínica.

Em Medicina, a maneira mais simples, barata e eficiente de se fazer um 
diagnóstico é através de anamnese (entrevista com pacientes e familiares) 
e do exame físico. A partir dessas intervenções iniciais, o paciente e/ou a 
família deverão ser esclarecidos e estimulados a participar do processo. Os 
exames complementares necessários para firmar ou descartar uma hipó-
tese diagnóstica deverão ser explicados, assim como o significado e o al-
cance dos resultados. Idealmente, todo o processo e o relacionamento com 
a equipe de saúde devem ser executados segundo o modelo do consenti-
mento livre e esclarecido. Com o avanço do conhecimento da genética das 
ataxias, foram desenvolvidos exames que têm grande precisão de definir 
qual gene e até qual mutação um indivíduo com ataxia tem. Vários méto-
dos de análise do material genético estão agora disponíveis. Cada méto-
do apresenta uma sensibilidade e especificidade próprias, que devem ser 
avaliadas antes de o médico solicitar determinado exame do material ge-
nético. Constantemente são desenvolvidas novas técnicas com resultados 
mais rápidos, mais seguros e de menor custo. Com o diagnóstico definitivo, 
o paciente e a família começam a ser esclarecidos dos recursos terapêuti-
cos ou, mais frequentemente, das possibilidades de prevenção primária, 
secundária ou terciária.

Este evolver de consultas, exames complementares, intervenções, es-
clarecimentos, apoio e respeito nas decisões, praticados com os pacientes 
e suas famílias, visando ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção de 
doenças genéticas, é o Aconselhamento Genético. Através dele deve-se al-
cançar o diagnóstico acurado, a identificação de indivíduos em risco clínico 
e reprodutivo; deve-se assegurar que o paciente e sua família entendam 
como a herança contribui para a doença e para os riscos de recorrência. É 
preciso alcançar também a linha de ação que atenda às necessidades e ao 
ajustamento psicológico e social dos pacientes e de suas famílias. Além de 
tudo isso, em muitas situações, o paciente e a família devem entender que 
o diagnóstico de uma condição genética implica riscos, benefícios, limita-
ções e consequências psicológicas e econômicas (PERGAMENT, 1997).

Como as ataxias podem ser transmitidas 
de geração para geração

Muitas vezes a causa de uma ataxia é hereditária e, nestes casos, ela 
é quase sempre causada por alterações nos genes. Nossos genes são 
responsáveis pela produção de nossas proteínas. Muitos casos de ataxia 
são originados de alterações (mutações) em um de nossos 20 mil genes. 
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A mutação pode ser herdada de um ou de ambos os genitores, ou pode 
ocorrer em um indivíduo por acidente genético na formação do óvulo ou 
do espermatozoide, ou mesmo após a fecundação, no período embrioná-
rio, fetal ou até após o nascimento. Nesses últimos casos, quando ocorre 
mutação após a fecundação, em geral ela não estará presente em todas as 
células do corpo, mas sim em parte delas (mosaicismo). 

No que se refere ao material genético presente no núcleo de cada cé-
lula, temos duas cópias de cada gene, uma herdada do pai e outra herdada 
da mãe. Dependendo da localização do gene e da concentração mínima 
necessária para a proteína que será produzida para exercer com eficiên-
cia sua função biológica, as doenças hereditárias podem ser transmitidas 
através das gerações seguindo determinados padrões – autossômico ou 
ligado ao sexo, recessivo ou dominante. Certas formas raras de ataxia 
podem ser causadas por alterações no DNA que não está no núcleo das 
células, mas sim dentro das organelas mitocôndrias, e o padrão de heran-
ça das ataxias mitocondriais será bastante peculiar (ver quadro abaixo). A 
produção de proteína por um gene pode variar em sua expressão qualita-
tiva, fazendo com que uma doença possa variar quanto a sua penetrância; 
ou seja, nem sempre um indivíduo portador de um gene mutado, que a 
princípio então tem a possibilidade de causar determinada ataxia, desen-
volverá a doença. Um exemplo são os casos de ataxia espinocerebelar 
tipo 10, em que, em uma mesma família, com a mesma mutação, algumas 
pessoas são afetadas e outras não têm nenhum sinal ou sintoma (RASKIN 
et al., 2007). Um gene mutado também pode apresentar uma variabilida-
de quantitativa na expressão; isto quer dizer que um indivíduo com uma 
determinada alteração genética pode apresentar um determinado qua-
dro clínico e outro indivíduo, afetado pela mesma doença, às vezes até da 
mesma família e portanto, a princípio, a mesma alteração genética, pode 
apresentar um quadro clínico diferente (na intensidade dos sintomas ou 
até na localização dos principais sinais). Um bom exemplo desta varia-
bilidade de expressão são irmãos com ataxia espinocerebelar, os quais 
apresentam severidade diferente. 

Finalizando, sempre que possível um indivíduo com ataxia e seus fami-
liares devem procurar um médico geneticista, ou solicitar que o seu neuro-
logista o encaminhe para um Aconselhamento Genético.

QUADRO – PADRÕES DE HERANÇA DAS ATAXIAS

1. ATAXIAS HEREDITÁRIAS AUTOSSÔMICAS RECESSIVAS

 ● Geralmente os pais não têm ataxia.

 ● Geralmente irmãos têm ataxia.

 ● Uma única pessoa da família pode ter ataxia.

 ● É mais frequente quando os pais são primos.

 ● Geralmente a idade de início dos sintomas é na infância.

*Exemplos: ataxia de Friedreich, ataxia por deficiência de vitami-
na E, ataxia telangiectasia.

2. ATAXIAS HEREDITÁRIAS RECESSIVAS LIGADAS AO SEXO

 ● Deve-se suspeitar quando mulheres da família não têm ataxia e 
mais de um homem tem.

*Exemplos: ataxia com tremor ligada à Síndrome do X-Frágil, 
atrofia espinobulbar (doença de Kennedy).

3. ATAXIAS HEREDITÁRIAS AUTOSSÔMICAS DOMINANTES

 ● Geralmente um dos pais tem ataxia.

 ● Geralmente os irmãos ou irmãs de um dos pais da pessoa com 
ataxia têm ataxia.

 ● Uma única pessoa da família pode ter ataxia.

 ● Geralmente a idade de início dos sintomas é na vida adulta.

*Exemplos: ataxia espinocerebelar do tipo 3 (doença de Machado- 
-Joseph) e a grande maioria das ataxias espinocerebelares.

4. ATAXIAS HEREDITÁRIAS MITOCONDRIAIS

 ● Homens e mulheres podem ser afetados.

 ● Só mulheres têm filhos ou filhas afetadas.

*Exemplos: Ataxia Mioclônica (MERRF), MELAS, NARP e Síndrome 
de Leigh.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lúcia Helena Coutinho dos Santos

Uma das tarefas mais importantes na assistência aos indivíduos com 
ataxia é o diagnóstico da doença de base, especialmente seguido da exclu-
são das enfermidades para as quais já existe tratamento, como a deficiên-
cia de vitamina E e os processos expansivos, entre outros. 

No entanto, o reconhecimento daquelas para as quais ainda não há 
tratamento específico, embora algumas medicações que visam a melhora 
de sinais e sintomas peculiares possam ser utilizadas, é importante por 
propiciar o conhecimento da história natural através da comparação com 
outros casos já descritos na literatura. Esse conhecimento servirá de guia 
para a equipe de reabilitação e poderá auxiliar as famílias e os pacientes 
no entendimento, na aceitação, na tomada de decisões e na aderência ao 
programa de reabilitação.

A atuação multiprofissional é relativamente bem aceita pelos profis-
sionais em serviços universitários, porém precisa ser mais estimulada na 
clínica privada. Nos primeiros, as reuniões clínicas facilitam a interação e 
a troca de informações entre profissionais. Os reabilitadores também pre-
cisam de conhecimento, prática e experiência na atuação junto aos indiví-
duos com ataxia, o que não ocorre necessariamente na clínica privada. Os 
profissionais envolvidos devem ter clareza e entendimento de que as dife-
rentes ataxias resultam de alterações nos sistemas proprioceptivos, vesti-
bular e visual e no cerebelo, de forma nem sempre semelhante na mesma 
doença, e de que todos esses aspectos merecem a atenção da equipe, que 
idealmente deve atuar como um time. A eleição das metas primárias, se-
cundárias, etc., deve ser feita de forma a ajudar o paciente a conquistar 
objetivos definidos, melhorando sua qualidade de vida e participando mais 
socialmente, evitando a disputa dos diferentes profissionais pela atenção 
ao indivíduo. O time deve ser composto por profissionais seguros de sua 
formação e maduros emocionalmente, de forma que todos se respeitem 
e estimulem a participação de outros profissionais na tarefa nem sempre 
fácil de reabilitar/habilitar pessoas com múltiplos comprometimentos, na 
maioria das vezes com evolução progressiva.

A finalização desta obra foi uma tarefa complexa e o envolvimento de 
um grande número de profissionais já mostra a dificuldade na abordagem 
ao paciente com ataxia. A ideia é que ele motive os diferentes profissionais 
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a conhecerem as diferentes atuações e os motivem a estudar mais profun-
damente seu papel na atenção a esse indivíduo. Parece-me que a percep-
ção e valorização do outro são fundamentais para a ação multidisciplinar 
na qual se forme um time a favor de um só intuito – o benefício do paciente 
em todos os aspectos de sua vida. Para o paciente e sua família a expecta-
tiva é que esses conhecimentos os ajudem a fazer escolhas e participar ati-
vamente das decisões sobre os tratamentos e condutas mais adequadas. 

A frustração principal no momento atual é que ainda oferecemos pou-
co a essa população, tanto em relação à definição diagnóstica como na 
reabilitação/habilitação, especialmente pela escassez de recursos e pela 
utilização não democrática de alguns sistemas de reabilitação computado-
rizados. Apesar disso, a esperança é de que trabalhos singelos como este 
possam motivar profissionais, pacientes e familiares na longa caminhada 
a ser percorrida, com o intuito de favorecer o conhecimento técnico-cien-
tífico necessário para a melhor atenção ao paciente e a democratização 
do atendimento, para que seja adequado e especializado, com a finalidade 
de ajudar pessoas com ataxias a conquistarem seus sonhos e sentirem-se 
felizes.
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