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Resumo
Objetivo – Traduzir e adaptar culturalmente a escala ICARS-BR na língua portuguesa do Brasil. Métodos – Foi realizada a tradução por
dois avaliadores, criada uma terceira versão pelos pesquisadores e então foi feita a retrotradução por um terceiro pesquisador, resultando
em uma versão pré-final da escala ICARS na língua portuguesa no contexto cultural brasileiro e depois foram avaliados 5 pacientes com
diferentes tipos de ataxia hereditária com a mesma. Resultados – Após a tradução, uma avaliação com a população da amostra n=5,
com idade média de  35,6±7,2 anos, o resultado médio total de cada item foi no item 1 de postura e disfunções de marcha 17,4±9,4
pontos; no item 2 de funções cinéticas 17,8±9,0 pontos; no item 3 de desordens de fala 2,6±1,5 pontos; no item 4 de desordens ocu-
lomotoras 1±0,7 pontos. A média total do escore da escala ICARS-BR foi de 38,8±16,2 pontos. Conclusão – A escala ICARS-BR foi tra-
duzida e adaptada culturalmente na língua portuguesa do Brasil.

Descritores: Ataxia; Tradução; Postura; Fisioterapia

Abstract
Objective – To translate and culturally adapt the ICARS-BR scale on the Portuguese language of Brazil. Methods – The ICARS scale
was translated by two translators, created a third version agreed among the researchers and then retrotranslated by a third translator,
creating thus a pre-final version on the Portuguese language in the Brazilian cultural context and then 5 patients with different types
of spinocerebellar ataxia were assessed. Results – After the translation, a evaluation of 5 patients, with age of 35.6±7.2 years old,
showed as a total medium of each item as in the item 1 of posture and gait disturbance 17.4±9.4, in the item 2 in kinetic function
17.8±9.0, in the item 3 of speech disorders 2.6±1.5; in the item 4 of oculomotor disorders 1±0.7. And a total medium of the ICARS-
BR scale of 38.8±16.2. Conclusions – The scale ICARS-BR was translated and culturally adapted in the Portuguese language of 
Brazil.

Descriptors: Ataxia; Translating; Posture; Physical therapy

Introdução
A ataxia cerebelar é um sinal neurológico caracteri-

zado pela incoordenação de movimentos voluntários
que pode afetar atividades essenciais como a marcha,
olhar, fala e equilíbrio1-3.

Dentro das patologias de ataxia cerebelar há a ataxia
hereditária, com diversos tipos, as quais causam dege-
neração cerebelar progressiva, porém cada tipo possui
características clínicas adicionais relacionadas a outras
regiões afetadas, como córtex, medula espinhal, nervos
cranianos, diencéfalo, entre outros. A ataxia hereditária
tipo 7, por exemplo, é seguida por perda visual, en-
quanto a tipo 4 por déficit sensorial. A degeneração
causada por esta patologia tende a levar a diminuição
de equilíbrio e capacidade de marcha, causando déficits
importantes na vida diária, que levam a uma mobilidade
insegura, sem um tratamento farmacológico disponível
para amenizar esses sintomas4-6.

O tratamento fisioterapêutico é a primeira opção, po-
dendo levar a uma melhora dos sintomas e funções de
vida diária7-8. Entretanto, esforços para retornar ao mo-
vimento normal são difíceis, pois pacientes com doen-
ças cerebelares também tem dificuldade em aprendi-
zado motor9.

A ataxia cerebelar, pela sua baixa frequência na po-

pulação, pela recente descoberta de suas mutações, e
pelo conhecimento incompleto sobre seu mecanismo
patológico faz com que tenha pequeno números de es-
calas para a sua avaliação. Então, há o desenvolvimento
de novas escalas para entender melhor a história natural
da doença e para avaliar corretamente o efeito de dro-
gas em testes clínicos. Por isso, a maioria das disfunções
atáxicas, especialmente as hereditárias, ainda não tem
tratamento farmacológico efetivo, por não sabermos os
efeitos medicamentosos sobre a patologia, fazendo com
que os pacientes suportem o curso degenerativo inevi-
tável da doença10.  Um sistema confiável para quantifi-
cação da função motora em ataxia cerebelar é um com-
ponente necessário para avaliações terapêuticas, para
saber os efeitos da terapia e o estado clínico do pa-
ciente, enriquecendo assim a terapia do mesmo11-12.

Uma das escalas que avalia função motora de pa-
cientes atáxicos é a International Cooperative Ataxia
Rating Scale (ICARS) que foi proposta pelo Comitê da
Federação Mundial de Neurologia, em 1997, que con-
siste de um teste semi-quantitativo de 100 pontos. A
escala envolve uma quantificação compartimentalizada
de postura e desordens de ortostatismo, ataxia de mem-
bro, disartria e desordens oculomotoras, em ordem que
o subescore voltado a esses sintomas pode ser estudado



à parte. O peso de cada compartimento sintomatológico
foi cuidadosamente realizado, para haver escores es-
pecíficos para cada área avaliada13-15.

Ela avalia o paciente como um todo, abrangendo as
diferentes áreas acometidas pelas ataxias hereditárias.
A escala permite uma avaliação mais completa do pa-
ciente acometido com essa patologia, tornando um tra-
tamento conservador mais rico e efetivo, podendo ser
aplicada ao decorrer do tratamento para análise do
efeito do mesmo ou a progressão sintomática da
doença13-14.

A proposta de tradução da ICARS-BR foi idealizada
devido a existência de poucos recursos para avaliação
clínica de pacientes com ataxia cerebelar, visando me-
lhorar a avaliação, o tratamento, bem como a qualidade
de vida destes pacientes. Este estudo teve como objetivo
traduzir e adaptar culturalmente a escala ICARS-BR na
língua portuguesa do Brasil.

Métodos
Amostra

Este estudo foi realizado na clínica de atendimento
fisioterapêutico público da Universidade Paulista –
UNIP situada na cidade de Santos.

Foram inclusos no estudo, pacientes com diagnóstico
de ataxia hereditária, independente do tipo, com idade
entre 18 a 60 anos. 

A partir dos indivíduos recrutados obteve-se dados
sócio-demográficos (sexo, idade, tipo de ataxia), dados
sobre a disfunção cerebelar para análise de fatores de
inclusão e exclusão. Quando inclusos, foi realizada a
aplicação da escala ICARS-BR para pré-teste da versão
pré-final da tradução da escala. Todos assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para
participar da pesquisa. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos na Uni-
versidade Paulista, sob protocolo n.º 789.525.

Procedimento
A escala ICARS-BR que foi utilizada no presente es-

tudo, apresenta 4 itens com pontuações diferentes, to-
talizando 100 pontos; onde 0 representaria uma melhor
condição que o escore 100. 

O primeiro item avalia postura e distúrbios de marcha
com 7 subitens caracterizados pela capacidade de mar-
cha, velocidade de marcha, capacidades em pé, aber-
tura dos pés em posição normal sem apoio, agitação
do corpo com os pés juntos com olhos abertos, agita-
ção do corpo com os pés juntos com olhos fechados e
qualidade da posição sentada. O escore varia de 0 a 
34 pontos.

O segundo item avalia funções cinéticas, com 7 su-
bitens caracterizados pelo teste calcanhar-tíbia, tremor
de ação no teste calcanhar-tíbia, teste index-nariz (de-
composição e dismetria e, tremor de intenção do index),
teste index-index, teste de pronação/supinação e teste
de desenho. O escore varia de 0 a 52 pontos. 

O terceiro item avalia desordens de fala com 2 subi-
tens caracterizados pela disartria (fluência de fala e cla-

ridade da fala). O escore varia de 0 a 8 pontos. 
O quarto e último item avalia desordens oculomoto-

ras com 3 subitens caracterizados pelo nistagmo cau-
sado pelo olhar, anormalidade do circuito ocular e dis-
metria do movimento sacádico. O escore varia de 0 a
6 pontos.

Cada subitem desta escala apresenta instruções para
sua realização e o que deve ser visto para a classificação
do escore do paciente.

Este estudo foi realizado de acordo com a metodolo-
gia proposta por Guillemin e Bombardier (1993) com
tradução inicial, retro tradução, elaboração de uma
versão de consenso, pré-teste comentado e confecção
de versão final16.

A escala foi traduzida em 2 versões para a língua
portuguesa por 2 diferentes tradutores profissionais bra-
sileiros com conhecimento na área da saúde. Adicio-
nalmente, o tradutor foi aconselhado a realizar uma
tradução semântica e não apenas uma tradução literal,
bem como usar palavras que causariam o mesmo im-
pacto em um contexto cultural.

Após a criação de duas versões da escala foi estabe-
lecida uma terceira versão entre as duas, pelos dois
pesquisadores deste estudo, que depois foi traduzida
novamente para o inglês por um terceiro tradutor sem
conhecimento sobre a pesquisa e analisado se não
houve perda de sentido nas traduções. Ao verificar que
a escala não teve perda de sentido, pelos tradutores e
os pesquisadores, foi utilizada a terceira versão na lín-
gua portuguesa, a versão pré-final. 

Foi realizado o pré-teste com 5 pacientes com dife-
rentes tipos de ataxia e ao final foi avaliado a dificuldade
do avaliador em entender algumas frases e termos uti-
lizados na versão pré-final, depois foi confeccionada a
versão final traduzida da escala ICARS-BR.

Resultados
O avaliador não apresentou dificuldade na compreen-

são dos termos utilizados na versão pré-final traduzida
e não apresentou dificuldade na aplicação da escala,
por isso foi confeccionada a última e final versão da
escala ICARS-BR. Poucos termos divergiram na escala
ICARS original e as suas traduções (Quadro 1).

Quadro 1. Termos que divergiram na escala ICARS original e as suas
traduções

O Quadro 1 apresenta algumas divergências na escala
original e na escala retraduzida.

Itens Versão original Tradução Retrotradução

1;3
with possible
staggering

com possível 
balanceio

with possible 
sway

8;2
lowering 
jerkily

abaixando 
erraticamente

lowering
erratically

11;2 simple swerve desvio simples simple deviation

16;2
suggestion 
of slurring

sugestão de 
enrolamento 
da fala

suggestion 
of winding 
speech

17;1 transient transitório transitory
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Após a tradução da escala, a ICARS-BR foi aplicada
em cinco pacientes, dois do gênero masculino e três
do feminino, com idade média de 35,6±7,2 anos.
Quanto ao diagnóstico dois apresentaram ataxia here-
ditária tipo 3, um tipo 6, um tipo 7 e um com ataxia de
Sando.

A Tabela 1 apresenta os dados sócio-demográficos e
escores dos itens da escala ICARS-BR.

Discussão
A criação ou validação de novas escalas para pa-

cientes com doenças neurológicas se faz necessária
para melhor avaliação e tratamento dos mesmos1. Se-
gundo Schmitz-Hubsch et al. (2006), um sistema con-
fiável para quantificação da função motora na ataxia
espinocerebelar é um componente necessário nas ava-
liações clínicas14.

Atualmente, existem outras escalas além da ICARS
que são aplicadas em pacientes com ataxia cerebelar.
As mais confiáveis, além da ICARS, são a SARA e FARS17.
A Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA),
traduzida e validada para o português em 2010 por
Braga-Neto et al.2, é composta por oito itens, com um
escore total que varia de 0 a 40, sendo 0 (nenhuma ata-
xia) e 40 (ataxia severa). A SARA avalia, 1: marcha, 2:
postura, 3: sentado, 4: perturbação de fala, 5: persegui-
ção dedo, 6: teste de index-nariz, 7: movimentos rápidos
da mão alternados, 8: calcanhar-tíbia. Onde os itens de
5 a 8 são classificados de forma independente. Por fim,
Braga-Neto et al. não encontram uma correlação signi-
ficativa entre a escala SARA com a ICARS. Porém, o
tempo de aplicação da escala SARA é menor2, 18, e a
mesma não avalia a função oculomotora18-19.

A Friedreich Ataxia Rating Scale (FARS) é composta
por três sub-escalas onde avalia-se o déficit motor, ati-
vidades de vida diária e exame neurológico. A pontua-
ção total varia de 0 a 159, onde um escore mais alto
indica um maior grau de incapacidade. De acordo com
o estudo de Fahey et al., a escala de FARS quando
comparada a ICARS, necessita de um número menor
de participantes com o mesmo efeito de intervenção
para sua aplicação. Além disto, as duas escalas apre-
sentam o mesmo objetivo na avaliação neurológica20.

A ICARS-BR é uma escala com 4 domínios diferentes:

postura e desordens de marcha, funções cinéticas, de-
sordens de fala e desordens oculomotoras, assim sendo
uma escala abrangente para a ataxia espinocerebelar
em geral21. A escala ICARS aparenta ser sensível para
até pequenos aumentos na severidade da ataxia que
ocorrem durante um ano22. 

No processo de tradução e adaptação cultural de
uma escala deve-se levar em consideração que em
cada sociedade possui suas próprias crenças, atitudes,
costumes, comportamentos e hábitos sociais, estas ca-
racterísticas dão as pessoas uma orientação sobre elas
mesmas. Esta diferença entre as sociedades afeta na
cultura, regras e costumes, por isso, quando é proposta
a tradução de uma escala, estes aspectos devem ser le-
vados em consideração23. A escala ICARS-BR passou
por processo de tradução, levando em consideração
todas essas questões, por conta disso, não foi traduzida
literalmente, mas semanticamente.

A reprodutibilidade de um instrumento é uma qua-
lidade importante da ferramenta de avaliação24. A
escala ICARS-BR possui uma linguagem mais técnica,
já que será aplicada por profissionais de saúde e não
como uma auto-avaliação. A reprodutibilidade do
instrumento pelos profissionais ocorre sem maiores
complicações.

A grande quantidade de itens, torna a avaliação da
escala mais suscetível a erros e, consequentemente,
mais suscetível ao julgamento subjetivo do avalia-
dor2. A escala ICARS-BR abrange o controle motor
geral da ataxia, favorecendo uma avaliação mais
completa e sensível a pequenas mudanças no padrão
d o 
paciente. 

A escala ICARS apresenta uma confiabilidade muito
alta mesmo sem familiarização prévia do observador e
é sensível para uma série de severidades da ataxia desde
muito leve até severa17.

Em um estudo realizado por Corben et al., foi avaliada
a progressão dos sinais clínicos da ataxia em 147 indi-
víduos, sendo utilizadas as escalas FARS e ICARS. Os
indivíduos foram estudados por 12 anos, onde por fim,
pode-se concluir através das escalas que a progressão
da doença ocorre mais rápida quando seu início se dá
em indivíduos jovens, de acordo com as pontuações

Tabela 1. Dados Sócio-Demográficos e Escores dos itens da escala ICARS-BR dos pacientes avaliados.  TA: Tipo de Ataxia; 
TD: tempo de diagnóstico; Item 1: Distúrbios de marcha e postura; Item 2: Funções cinéticas; Item 3: Desordens de
fala; Item 4: Desordens oculomotoras

O escore total médio foi de 39±16,5 pontos

Sujeito Idade Sexo TA TD
Item

1
Item

2
Item

3
Item

4
Total

1 44 M 7 12 11 20 5 3 39

2 40 F 3 8 16 6 2 0 24

3 37 M Sando 16 29 26 1 1 57

4 31 F 3 3 12 13 2 0 27

5 26 F 6 7 23 20 3 2 48

Média 35,6 – – 9,2 18,2 17 2,6 1,2 39

DP 7,2 – – 6,8 10,8 9 3,4 0,9 16,5



maiores das escalas FARS e ICARS25.
Recentemente, em uma revisão sistemática elaborada

por Winser et al., foram recrutados vinte e um artigos
que avaliavam a melhora do equilíbrio em pacientes atá-
xicos. Entre as escalas utilizadas nos artigos, estavam Es-
cala de Berg, Teste de Time up and Go e Equiscale. O
objetivo era classificar quais escalas seriam recomendadas
clinicamente para serem utilizadas. A única escala que
alcançou as propriedades exigidas no artigo foi a ICARS.
Ou seja, a mesma pode ser considerada uma escala viável
para ser utilizada na avaliação de equilíbrio26.

Martino et al., avaliaram os efeitos da ataxia cerebelar
na marcha através da Eletromiografia em 12 músculos
dos membros inferiores de 19 indivíduos atáxicos e 20
indivíduos saudáveis. Os pacientes atáxicos apresenta-
ram um padrão anormal da coordenação, postura e
houve um alargamento nas ondas eletromiográficas
quando comparados aos indivíduos saudáveis. No es-
tudo, ainda foi utilizado a Escala ICARS para fazer uma
correlação com o grau da atáxia, para que fosse com-
parado com os resultados finais demonstrados27, enfa-
tizando a importância da escala em estudos com indi-
víduos com ataxia.

De acordo com os estudos de Braga-Neto et al.
(2010), a utilização de um baixo número de pacientes
não é estatisticamente significante em escalas com um
maior número de itens como a ICARS2. Como neste es-
tudo foram avaliados poucos pacientes, não foi possível
a análise estatística para a validação da escala. Reco-
menda-se que uma avaliação com um maior número
de pacientes com ataxia hereditária seja feita para que
se possa validar a escala ICARS-BR no Brasil.

Conclusão
A escala ICARS foi traduzida e adaptada cultural-

mente para a língua portuguesa do Brasil, sendo de
fácil aplicação para avaliadores. É necessário um nú-
mero maior de pacientes acometidos com ataxia here-
ditária para a validação da escala no Brasil.
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