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Introdução e objetivos: 
A utilização de peso nos membros inferiores (MsIs) melhora o equilíbrio estático, 
antecipatório e reativo, assim como a coordenação da marcha e tremor cerebelar. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a marcha de indivíduos com ataxia espinocerebelar 
tipo 3 (SCA3) com o emprego de peso nos MsIs.  
 

Métodos: 
Trata-se de um estudo Quase-Experimental, aprovada pelo comitê de Ética da 
UFCSPA (protocolo nº 989/12) e os indivíduos assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Foi realizado com 25 sujeitos com diagnóstico de SCA3 com ataxia 
na marcha. Para serem incluídos, deveriam ter idade entre 25 e 65 anos, diagnóstico 
de SCA3 e deambulantes. Foram excluídos os que necessitavam de auxilio de 
dispositivos para marcha, com pontuação ? 4 no item da marcha da Escala para 
Avaliação e Graduação de Ataxia (SARA) ou incapazes de deambular por mais de 
10m. Foram avaliados nas seguintes condições: sem peso, caneleira placebo (42g), 
com peso de 0,5kg e 1kg. A avaliação cinemática foi feita por meio da colocação de 
acelerômetro e giroscópio (Free4Act system – PROTOCOL Walk-L5 Ver. 1.6). Ao final 
informaram a caneleira de preferencia para a deambulação. As frequências absolutas 
e em percentual foram calculadas para as variáveis qualitativas e a média e desvio-
padrão para as quantitativas. Para a comparação dos grupos, utilizou-se um modelo 
de equações generalizadas. Para as comparações duas a duas, utilizou-se a correção 
de Bonferroni. Nível de significância de 5%.  
 

Resultado: 
Na pontuação da SARA, comparação entre pesos, tivemos uma diminuição da 
pontuação com a utilização dos pesos de 0,5kg e 1kg. Na impressão dos pacientes, 
80% referiram melhora com uso de algum peso. A velocidade e cadência da marcha 
apresentaram redução significativa com utilização de caneleiras. Os demais itens do 
ciclo da marcha não tiveram diferença estatística.  
 

 Discussão e conclusão: 
A adição de peso melhorou a graduação da SARA, diminuiu a velocidade e cadência 
da marcha, ficando com parâmetros mais próximos da normalidade. Além disso, os 
indivíduos relataram melhora para deambular logo após a colocação dos pesos. A 
utilização de caneleiras em pacientes com SCA3 traz benefício no distúrbio atáxico 
apresentado por estes indivíduos.  


