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Introdução e objetivos: 
As ataxias espinocerebelares compõem um grupo heterogêneo de doenças genéticas 
neurodegenerativas, de herança autossômica dominante, cuja principal manifestação 
clinica é a incoordenação motora. Registros médicos e patológicos sobre a ataxia 
espinocerebelar mostraram que pacientes acometidos por disfagia, associada com 
pneumonia por aspiração, constituíram a mais frequente causa de morte destes 
pacientes. Dados obtidos junto ao Setor de Fisioterapia da Clínica Escola de Fisioterapia 
demonstram que os indivíduos com ataxia espinocerebelar apresentam dificuldades 
respiratórias importantes. O objetivo deste presente estudo é analisar a relação entre 
os volumes e as capacidades pulmonares e o comprometimento neurológico de 
indivíduos com ataxia espinocerebelar 
 
Métodos: 
Foram avaliados dez (10) indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico genético de 
ataxia espinocerebelar, independente do subtipo, mediante a leitura e assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a participação na pesquisa os 
indivíduos não poderiam apresentar déficit cognitivo, o que prejudicaria na execução do 
experimento e também doenças bronco pulmonares obstrutiva crônica (DBPOC), Para 
obtenção dos volumes e capacidades pulmonares foi utilizado um espirômetro Koko, 
modelo 9300 (Creative Biomedics, San Clemente, Estados Unidos da América), de 
acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É 
importante frisar que a interface entre o aparelho e a região oro-nasal foi de uso 
individual (novo) e descartado após o uso (sem reutilização). A avaliação do 
comprometimento neurológico foi realizada pela Escala de Avaliação e Classificação da 
Ataxia [SARA]. Os dados obtidos para cada indivíduo foram comparados de forma 
quantitativa, utilizando-se o coeficiente de relação de Pearson.  
 
Resultado: 
A partir destas manobras foram obtidos os gráficos fluxo-volume e volume-tempo, além 
do valor numérico das seguintes variáveis: capacidade vital forçada (CVF), volume 
expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e relação VEF1/CVF. Os resultados 
obtidos demonstraram uma forte relação entre a SARA e a CVF e uma relação 
moderada entre a SARA e a VEF1. Esta relação foi uma relação negativa, já que a 
SARA tem caráter classificatório inverso. 
 
Discussão e conclusão: 
Como as ataxias espinocerebelares tem caráter degenerativo progressivo que, 
normalmente, culmina com disfunções do sistema pulmonar, estes dados tornam-se 
essenciais para que possamos traçar planos de fisioterapia neurofuncional associados 
à pneumofuncional. 
 


