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RESUMO

Introdução:  Pacientes  com  disfunção  cerebelar apresentam  alterações  na  marcha

características. Não são conhecidas as possíveis relações entre o padrão de marcha e o medo

ou  a  autoeficácia  para  quedas  nesses  pacientes.  Este  projeto  visa  determinar  a  possível

relação entre a velocidade da marcha, a percepção de autoeficácia para quedas e o nível de

comprometimento em indivíduos com disfunção cerebelar degenerativa. Método: Os indivíduos

recrutados com disfunção cerebelar degenerativa genética serão inicialmente caracterizados

com  relação  a  dados  sócio-demográficos  (idade,  gênero,  escolaridade,  entre  outros).  Em

seguida, realizarão testes clínicos para a caracterização do nível de comprometimento pela

disfunção cerebelar através da Scale for the Assessement and Rating of Ataxia (SARA). Para a

verificação da autoeficácia para quedas será utilizada a Falls Efficacy Scale International (FES-

I); e, para verificação da velocidade da marcha em diferentes velocidades, será utilizado o teste

de caminhada de 10 metros.  Resultados Esperados:  Com o presente projeto de pesquisa,

esperamos procurar  uma possível  relação  entre  a  velocidade  da  marcha,  a  percepção  de

autoeficácia  para  quedas,  e  o  grau  de  comprometimento  em  indivíduos  com  disfunção

cerebelar degenerativa genética. Tal conhecimento poderá facilitar estratégias de intervenção

para  reabilitação  desses  indivíduos,  além  de  fornecer  um  panorama  do  nível  de

comprometimento em relação à perda de mobilidade e risco de quedas dos indivíduos com

ataxia espinocerebelar. Com a progressão da doença e o maior nível de comprometimento é

esperada uma menor velocidade da marcha, incapacidade em alterar a velocidade da marcha

além de uma maior percepção quanto ao risco de quedas nessa população.

Palavras-chave: marcha, quedas, disfunção cerebelar, adaptabilidade da marcha.
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INTRODUÇÃO

As disfunções cerebelares são comumente conhecidas por ataxia, um sinal neurológico que

representa a incoordenação motora e desequilíbrio1-3. A somatória desses dois sinais leva a

alterações importantes na marcha desses indivíduos4-6.  A coordenação dos movimentos dos

membros  inferiores,  os  ajustes  posturais  antecipatórios  prévios  a  marcha6,  e  os  ajustes

responsáveis pela adaptação dos movimentos para situações inesperadas5 estão alterados na

marcha nestas disfunções. Alterações relacionadas ao comprimento e qualidade dos passos6, 7

são comuns. Dessa forma, tanto a capacidade física para desempenhar a marcha, quanto sua

velocidade estão prejudicadas8, 9. 

A velocidade  da  marcha  nesses  indivíduos  tende  a  ser  menor  quando  comparados  a

indivíduos sadios9.  Com a progressão da doença e o maior nível  de comprometimento,  tal

velocidade tenderia a diminuir cada vez mais9, 10. É descrito que quanto menor a velocidade da

marcha, maior o risco de quedas, maior a preocupação na ocorrência de quedas, além de

menor  auto  percepção  do  equilíbrio  corporal  para  reestabelecer  desequilíbrios  e

desestabilizações inesperadas11. Com o processo de envelhecimento, a velocidade da marcha

confortável, tende a diminuir de 1,10 m/s (20 a 29 anos) para 1,06 m/s (60 a 69 anos) 12. Além

da velocidade há também a diminuição da estabilidade dinâmica local, o que sugere um maior

risco de quedas12. 

As quedas são caracterizadas pela Organização Mundial de Saúde como: “o contato não

intencional com uma superfície de apoio, o que resulta na mudança de posição do indivíduo

para um nível inferior à sua posição inicial, sem que tenha havido fator intrínseco determinante

ou acidente inevitável e sem perda de consciência”13, 14. As quedas geralmente são resultado de

uma série de alterações neurofisiológicas decorrentes da presença de disfunções15,  16. É um

evento  frequente  e  limitante,  sendo  considerado  um  marcador  de  fragilidade,  morte,

institucionalização e de declínio na saúde16. As internações hospitalares após as quedas são

comuns,  sendo  mais  frequente  na  população  idosa  e  com  alteração  neurológica15,

principalmente  em  indivíduos  acometidos  por  disfunções  cerebelares  degenerativas  (e.  g.

ataxia espinocerebelar)17, 18. 

Apesar do que já  se sabe sobre as alterações da marcha de pacientes com disfunção

cerebelar4,  6,  9,  não são conhecidas as  possíveis  relações  com o medo ou autoeficácia  de

quedas nesses pacientes. O medo de quedas se manifesta inicialmente com a preocupação

com uma queda, devido a diminuição da confiança no equilíbrio corporal e na mobilidade, o que



resulta em atividades de vida diárias mais restritas19. Tal restrição tende a piorar as disfunções

já instaladas, gerando um ciclo que resulta em um risco mais elevado para a ocorrência de

novas quedas19.  Para  a  população brasileira,  um estudo realizado pelo  presente  grupo de

pesquisa já verificou a relação entre a velocidade da marcha e a autoeficácia de quedas em

pacientes neurológicos, com sequelas pós AVE20. 

Dessa forma, o presente estudo buscará determinar a possível relação entre a velocidade

da  marcha,  a  percepção  de  autoeficácia  de  quedas  e  o  nível  de  comprometimento  em

indivíduos com disfunção cerebelar degenerativa. Tal conhecimento poderá facilitar estratégias

de intervenção para reabilitação desses indivíduos, além de fornecer um panorama do nível de

comprometimento e alterações da mobilidade consequentes da disfunção cerebelar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Verificar a relação entre a velocidade da marcha, a autoeficácia para quedas e o nível

de comprometimento em indivíduos com disfunções cerebelares degenerativas.

Objetivos Específicos

 Analisar  a  capacidade  de  mudança  na  velocidade  da  marcha,  isto  é,  velocidade

confortável e rápida, de indivíduos com disfunção cerebelar degenerativa;

 Correlacionar  a velocidade da marcha confortável  e rápida com a autoeficácia para

quedas  e  com  o  grau  de  comprometimento  advindo  da  disfunção  cerebelar

degenerativa.

MÉTODO

Trata-se  de  um estudo  experimental  transversal.  Os  dados  serão  coletados  no  Centro

Avançado de Estudos em Fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo.

Participantes

Os indivíduos serão recrutados na Clínica de Fisioterapia da Universidade Cidade de São

Paulo  (UNICID)  e  na Associação Brasileira  de Ataxias  Hereditárias  e  Adquiridas  (ABAHE).

Serão selecionados indivíduos com doença neurodegenerativa genética de etiologia cerebelar

(ataxias espinocerebelares) que apresentarem diagnóstico há mais de 6 meses, destros (com



80% de dominância a direita – estabelecido por meio do inventário de Edimburgo)21 e adultos,

entre 18 a 70 anos de idade. Serão excluídos do estudo indivíduos que apresentarem:

 Histórico de outros distúrbios de ordem neurológica além do distúrbio cerebelar;

 Distúrbios  cerebelares de outras etiologias  que não degenerativa (vascular,  tumoral,

etc.);

 Afecção musculoesquelética e/ou que limite a realização dos testes; 

 Instabilidade clínica, tais como, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e respiratória

que limitem a realização de esforço físico;

 Sinais clínicos de comprometimento do sistema nervoso periférico por Diabetes Melito;

 Alterações visuais não corrigidas através de tratamentos ou lentes específicas; 

 Indivíduos com alterações de sensibilidade superficial  (verificadas pelo  estesiômetro

portátil). 

Procedimentos

Após aceitarem a participação no estudo e assinarem o termo de comprometimento livre e

esclarecido.  Os indivíduos recrutados com disfunção cerebelar  degenerativa genética serão

inicialmente  caracterizados  com  relação  a  dados  sóciodemográficos  (idade,  gênero,

escolaridade, entre outros).  Em seguida, realizarão testes clínicos para a caracterização do

nível de comprometimento pela disfunção cerebelar através da Scale for the Assessement and

Rating of Ataxia (SARA)22. Para a verificação da auto eficácia de quedas será utilizada a Falls

Efficacy  Scale  International (FES-I)23;  e,  para  verificação  da  velocidade  da  marcha  em

diferentes  velocidades,  será  utilizado  o  teste  de  caminhada  de  10  metros.  Todos  os

procedimentos para aplicação dos instrumentos específicos são descritos a seguir.

 Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA)

Com objetivo de caracterizar os diferentes componentes e o grau de comprometimento da

ataxia cerebelar será utilizada a  Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA)24. A

SARA  é  constituída  de  8  itens,  com  pontuação  total  de  40  pontos.  Seus  itens  estão

relacionados  à  marcha  (0-8  pontos);  postura  (0-6  pontos);  controle  tronco  ao  sentar  (0-4

pontos); distúrbios da fala (0-6 pontos); e testes de coordenação apendicular: dedilhamento (0-

4 pontos), index-nariz (0-4 pontos) e calcanhar-joelho (0-4 pontos). A pontuação de cada item

apresenta uma escala qualitativa do que foi observado enquanto o indivíduo realiza as tarefas

propostas25. Quanto maior a pontuação do indivíduo mais severo o comprometimento da ataxia.



A escala já foi adaptada e traduzida para o português brasileiro pelo grupo de Braga-Neto e

colaboradores (2010)22 com  boa consistência interna (coeficiente alfa Cronbach, q = 0.94)22.

 Escala de Eficácia de Quedas (FES-I)

A Escala de Eficácia de Quedas (Fall  Efficacy Scale -  International)  será utilizada para

verificar a percepção do indivíduo quanto ao seu risco para quedas. Foi criada inicialmente por

Tinetti  e  colaboradores  (1990)  26 e  modificada  pela  rede  Europeia  de  Prevenção  a  Quedas

(PRoFaNE -  Prevention  of  Falls  Network  Europe)27.  É  constituída  por  questões  sobre  a

preocupação com a possibilidade de cair ao realizar 16 atividades, com pontuação de 1 (nem

um pouco preocupado) a 4 (extremamente preocupado)27. O escore total varia de 16 (ausência

de preocupação) a 64 (preocupação extrema) pontos. Indivíduos que pontuam acima de 23

pontos apresentam a possibilidade de quedas esporádicas, e pontuações acima de 31 pontos

representam a possibilidade de quedas recorrentes23.  É uma escala já traduzida e validada

para o português-brasileiro23, com boa consistência interna (α=0,93) e confiabilidade (ICC=0,84

e 0,91 intra e interexaminadores, respectivamente)23.  Além disso, todos os indivíduos serão

questionados com relação a frequência de quedas na última semana, mês e últimos 6 meses.

 Teste de caminhada de 10 metros (TC10m)

Para avaliação da velocidade da marcha dos indivíduos com disfunção cerebelar,  será

utilizado o Teste de Caminhada de 10 metros (10 meters Walking Test). Este teste tem sido

utilizado como referência para definição de prognóstico, grau de independência e eficácia de

intervenções28. É uma medida confiável, sensível a mudanças e de fácil aplicação, tem sido

muito utilizada nas avaliações clínicas nos programas de reabilitação29. Consiste em solicitar ao

indivíduo  caminhar  por  10  metros,  em  um  local  já  demarcado  e  o  tempo  para  tal  tarefa

cronometrado. Dentre as instruções fornecidas o indivíduo deve caminhar em sua velocidade

confortável,  sendo  que  pode  ser  solicitado  o  aumento  ou  diminuição  da  velocidade30.  No

presente projeto de pesquisa será solicitado que, inicialmente caminhe com sua velocidade

confortável (Instrução: “Quando eu disser ‘já’, caminhe em uma velocidade confortável e segura

para você”). Em seguida o indivíduo será solicitado em aumentar a sua velocidade (Instrução:

“Agora, imagine que um ônibus esteja passando pela rua e você precisa alcança-lo. Quando eu

disser ‘já’, caminhe de forma segura e o mais rápido que conseguir sem correr”).  Ambas as

situações terão  o  tempo de  realização  cronometrado,  sendo  que  o  avaliador  permanecerá

próximo ao indivíduo para segurança. Além disso, serão permitidos o uso de dispositivos de

auxílio à marcha (tais como bengala, andador) caso o indivíduo já faça uso regular.



Análise de dados

Para o cálculo amostral  será realizado um estudo piloto,  considerando fator  principal  a

velocidade da marcha confortável do indivíduo, um erro probabilístico alfa de 5% e um poder de

0,80.  A  normalidade  dos  dados  será  verificada  por  meio  do  teste  Shapiro-Wilk,  caso  a

distribuição dos dados não seja normal, será realizada a transformação logarítmica antes da

análise  e  verificação  de  possíveis  “outliers”.  Os  dados  sóciodemográficos  e  clínicos  serão

analisados  através  de  estatísticas  descritivas  de  tendência  central  e  dispersão  para  as

variáveis quantitativas e análise de frequência para as variáveis categóricas. 

O  Teste-T  pareado  será  utilizado  para  verificar  diferenças  nas  velocidades  de  marcha

(confortável ou rápida). Será aplicado o teste de correlação de Pearson (ou Spearman caso os

dados não apresentem distribuição normal)  para  verificação  de possíveis  relações entre  o

escore da FES-I,  o nível de comprometimento disfunção cerebelar  estipulada pela SARA e

possíveis relações com a marcha em velocidade confortável e marcha em velocidade rápida.

Para correlação será considerado: r = 0,90 a 1,00 – correlação muito alta; r = 0,70 a 0,89 –

correlação alta; r = 0,40 a 0,69 – correlação moderada; r = 0,20 a 0,39 – correlação leve; e 0,00

a 0,19 – correlação menor que leve, quase não presente31. 

A  análise  estatística  será  conduzida  através  do  pacote  estatístico  SPSS  versão  19,

considerando valores de significância menores que 5%.

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Com o presente projeto de pesquisa,  esperamos analisar uma possível relação entre a

velocidade da marcha, a percepção de autoeficácia de quedas, em indivíduos com disfunção

cerebelar degenerativa genética. Tal conhecimento poderá facilitar estratégias de intervenção

para  reabilitação  desses  indivíduos,  além  de  fornecer  um  panorama  do  nível  de

comprometimento em relação à perda de mobilidade e risco de quedas dos indivíduos com

ataxia espinocerebelar. Com a progressão da doença e o maior nível de comprometimento é

esperada uma menor velocidade da marcha, incapacidade em alterar a velocidade da marcha

além de uma maior percepção quanto ao risco de quedas nessa população.

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



O projeto será desenvolvido em 12 meses. 

Fase do Projeto Prazo para

realização

Preparação e adequação dos instrumentos 1º mês

Submissão ao Comitê de Ética 1º mês

Estudo Piloto 2º ao 3º mês

Seleção e recrutamento dos participantes 4º ao 6º mês

Coleta dos dados 4º ao 6º mês

Processamento e análise dos dados 7º ao 9º mês

Preparação da apresentação dos resultados e discussão 10º e 11o mês

Preparação e submissão dos manuscritos 10º ao 12º mês

ORÇAMENTO

GASTOS COM IMPRESSÃO

QUANT DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO FINAL R$

50 Impressão Questionário Inicial 0,25 12,50

50 Impressão Ficha de Avaliação 0,25 12,50
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