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Introdução e objetivos: 
As ataxias cerebelares podem ser caracterizadas como um deficit na coordenação dos 
movimentos dos membros e da fala, disfunção oculomotora e do equilíbrio durante 
atividades funcionais como a marcha. Elas podem ser de origem genética ou 
adquirida. Para que haja um tratamento eficaz existe a necessidade de uma avaliação 
específica, visando uma melhor eficácia no tratamento neurofuncional e consequente 
melhora da qualidade de vida. Foi realizado um estudo (CABS Project – Cerebelar 
Ataxia Balance Scale), onde foram coletados dados sobre os métodos de avaliação 
mais utilizados por fisioterapeutas especializados em ataxia em todo o mundo. Os 
resultados mais frequentes neste estudo foram: Berg Balance Scale [BBS], Timed up 
go test [TUG], Escala de avaliação e classificação de ataxia [SARA], Functional Reach 
test [FRT] e Avaliação da mobilidade orientada pelo desempenho [POMA]. Portanto, o 
objetivo deste estudo é analisar a relação e a exequibilidade das escalas mais 
utilizadas para avaliar indivíduos com ataxia cerebelar.  
 

Métodos: 
Foram selecionados 20 (vinte) pacientes com ataxia cerebelar, 10 (dez) do sexo 
feminino e 10 (dez) do sexo masculino e de diferentes etiologias. Eles foram avaliados 
pelos seguintes instrumentos: SARA, BBS, POMA, TUG e FRT. A sequência dos 
testes foi randomizada e cada avaliação foi feita por examinador único. Todas as 
escalas foram relacionadas com a SARA pelo coeficiente de correlação de Pearson.  
 

Resultado: 
A análise total revelou diferença entre as escalas, sendo que a escala FRT apresentou 
resultado de -0,59; TUG, 0,11; POMA, -0,65; e BBS, -0,71. Foram também 
comparados os dados obtidos em cada domínio (equilíbrio e coordenação). A melhor 
correlação encontrada foi com a BBS; enquanto que a TUG obteve os menores 
tempos de execução.  
 

Discussão e conclusão: 
Nota-se que algumas correlações apresentaram resultados negativos, pois a SARA 
tem relação de classificação inversa. Os resultados deste estudo mostram que a 
escala SARA é o instrumento mais completo para a avaliação da ataxia cerebelar, pois 
avalia as principais manifestações clinicas, enquanto as outras escalas podem ser 
utilizadas para avaliação de itens relacionados ao equilíbrio. A SARA e a TUG 
mostraram-se as mais exequíveis, tornando-se excelentes ferramentas para a prática 
clínica diária da fisioterapia neurofuncional.  

 


