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Resumo 

O cerebelo é uma estrutura presente no sistema nervoso central, constituinte 

do encéfalo e é o principal órgão responsável pela coordenação motora (OLIVEIRA 

e FREITAS, 2006), os distúrbios cerebelares resultam em três déficits principais: 

hipotonia, ataxia e tremor intencional. A ataxia é um déficit na execução de 

movimentos coordenados e caracteriza-se pela dismetria (erros na métrica do 

movimento), disdiadococinesia (incapacidade de manter um movimento regular de 

ritmo alternado) e dissinergia (erros na regulação do tempo de movimentos de 

articulações múltiplas). A alteração da propriocepção e equilíbrio, resultam na 

predisposição de quedas em pacientes atáxicos; uma melhor avaliação do 

desempenho da deambulação com o dispositivo adequado, possibilitará menor 

gasto energético e evidenciará a melhora do equilíbrio na marcha devido a ideal 

orientação do dispositivo auxiliar, assim, prevenindo as quedas. A análise será 

realizada em uma amostra de 10 pacientes com ataxia, congênitas e ou adquiridas, 

maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que deambulam com ou sem dispositivo 

auxiliar. Serão avaliados o equilíbrio e o risco de quedas em pacientes com ataxias 

por meio da aplicação do teste Timed Up and Go (TUG) e pela Escala de Quedas de 

Morse. Com base no resultado das avaliações, se a pontuação mostrar que o 

paciente possui risco de quedas e ainda não utilize dispositivo auxiliar, será 

orientada a sua utilização. 

Introdução 

  O cerebelo é uma estrutura presente no sistema nervoso central, constituinte 

do encéfalo e é o principal órgão responsável pela coordenação motora. Recebe 

aferências proprioceptivas inconscientes de sistemas que atuam na coordenação 

motora, como do sistema visual, vestibular, sensorial e auditivo. (OLIVEIRA e 

FREITAS, 2006) Distúrbios cerebelares resultam em três déficits principais: 

hipotonia, ataxia e tremor intencional. A ataxia é um déficit na execução de 

movimentos coordenados e caracteriza-se pela dismetria (erros na métrica do 

movimento), disdiadococinesia (incapacidade de manter um movimento regular de 

ritmo alternado) e dissinergia (erros na regulação do tempo de movimentos de 

articulações múltiplas), alteram assim, o sinergismo do movimento, durante a 

contração e relaxamento de agonistas e antagonistas do movimento. (OLIVEIRA e 
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FREITAS, 2006). A alteração da propriocepção e equilíbrio, resultam na 

predisposição de quedas em pacientes atáxicos, necessária a orientação do risco de 

quedas para os portadores de ataxias. As quedas propiciam o agravamento do 

quadro clínico, como fraturas, que podem acarretar imobilismo, que evoluem para 

encurtamentos ou diminuições do trofismo e traumas emocionais que podem levar o 

paciente ao receio de deambular. Uma melhor avaliação do desempenho da 

deambulação com o dispositivo adequado, possibilitará menor gasto energético e 

evidenciará a melhora do equilíbrio na marcha devido a ideal orientação do 

dispositivo auxiliar, assim, prevenindo as quedas. 

Objetivo primário 

  O presente estudo visa avaliar o uso adequado dos dispositivos auxiliares de 

marcha na prevenção de quedas nos pacientes com ataxias. 

Metodologia 

A análise será realizada em 10 pacientes com ataxias congênitas e ou 

adquiridas, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que deambulam com ou sem 

dispositivo auxiliar. Serão avaliados o equilíbrio e o risco de quedas em pacientes 

com ataxias por meio da aplicação do teste Timed Up and Go (TUG) e pela Escala 

de Quedas de Morse pré-fisioterapia, ambos no mesmo dia. A aplicação do TUG, 

será realizado com o paciente sentado em uma cadeira com as costas apoiadas, a 

cronometragem é iniciada após o sinal de partida enquanto o mesmo se levanta, 

caminha 3 metros e retorna rumo à cadeira e senta-se novamente. (PODSIADLO e 

RICHARDSON, 1991). A cronometragem é interrompida somente quando o paciente 

se colocar novamente na posição inicial. A realização do teste em até 10 segundos é 

o tempo considerado normal e sem risco de quedas; valores entre 11-20 segundos é 

considerado com independência parcial e com baixo risco de quedas; acima de 20 

segundos sugere que o paciente apresenta déficit importante da mobilidade física e 

risco de quedas. (Bischoff et al., 2003) 

 

Na Escala de Quedas de Morse (EQM), serão avaliados seis pontos: I) 

antecedentes de quedas nos últimos três meses, II) diagnósticos secundários que 

possam contribuir para os riscos de quedas, III) necessita de apoio à deambulação; 

IV) utiliza terapia endovenosa em perfusão (BARBOSA et al., 2015); V) tipo de 
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marcha; VI) estado mental. Com o decorrer da avalição serão pontuados, o que 

varia de 0 a 145. É considerado alto risco de quedas quando o resultado obtido, for 

igual ou superior a 45 pontos.  (BARBOSA et al., 2015)  

Desenvolvimento 

O estudo será realizado nas Faculdades Metropolitanas Unidas, clínica de 

Fisioterapia, campus Santo Amaro, São Paulo- SP, sendo do tipo transversal. Será 

entregue um termo de consentimento livre e esclarecido impresso em duas vias, 

sendo uma retida pelo participante da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador, 

no dia e horário acordados com os pacientes que serão previamente alertados sobre 

os riscos e seus direitos como sujeitos da pesquisa, de acordo com as pontuações 

dos testes, podendo o estudo relatar se os pacientes são adequadamente instruídos. 

Resultados preliminares 

Com base no resultado das avaliações, se a pontuação mostrar que o 

paciente possui risco de quedas e ainda não utilize dispositivo auxiliar, será 

orientada a sua utilização. Contudo, se o mesmo não favorece o equilíbrio e nem 

diminui o risco de quedas, serão orientados a sua substituição pelo ideal auxiliador. 

Os pacientes que não apresentarem riscos de quedas, serão orientados a sua 

manutenção.  
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