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Introducao: A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante, inflamatória, que acomete a substância branca do sistema
nervoso central (SNC). Esta promove sintomas peculiares e entre os mais comuns estão o déficit de equilíbrio e a diminuição de força,
incapacitando a deambulação desses indivíduos, dentre outras atividades de vida diária.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a melhora de força muscular e equilíbrio, associando os Exercícios de Frenkel adaptados a
hidroterapia, em paciente com esclerose múltipla (EM).

Método: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, realizado por meio de um programa de reabilitação,adaptando os exercícios de
Frenkel para a piscina terapêutica, realizado no Laboratório de Hidroterapia da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF), da
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A amostra foi composta por quatro (4) pacientes, porém, somente uma (1) paciente,
diagnosticada com EM, no ano de 2007, apresentava fadiga, disfunção sensorial, motora, de equilíbrio, na marcha, mas com locomoção
em cadeira de roda. Antes e ao término do tratamento, a paciente foi submetida à avaliação de força (escala de força muscular) e
equilíbrio (Equiscale). completou o plano de tratamento, 49 anos, na fase surto-remissão realizou o tratamento, desenvolvido em duas
sessões por semana, sendo 45 minutos cada. As avaliações ocorreram antes e após o plano de tratamento com o exercícios de Frenkel
adaptado à piscina terapêutica, utilizando a Equiscale e a escala de força muscular.

Resultados: A paciente apresentou melhoras na força muscular e no equilíbrio, o que possibilitou ganhos funcionais e fisiológicos,
dentre as quais, tornou-se independente da cadeira de rodas, evoluindo para locomoção com bengala, e por fim independente de
auxiliares de marcha. Na Equiscale, observou-se diferença entre as avaliações, evoluindo da primeira avaliação com pontuação 12, para
13 pontos na segunda. Ainda, averiguado um aumento no grau de força muscular após a segunda avaliação, onde no MSD (membro
superior direito) houve uma melhora de 18%, no MSE (membro superior esquerdo) 34%, nos membros inferiores direito e esquerdo, 22 e
22,1% de melhora respectivamente.

Conclusão: A partir dos distúrbios neurológicos suscitados pela EM, foi percebido que a aplicação dos exercícios de Frenkel adaptados
para piscina terapêutica, auxiliaram na diminuição das incapacidades motoras e sensoriais. Mas, que é necessária a realização de novos
estudos que envolva fatores influenciadores na eficiência da técnica com mais indivíduos."


	Esclerose Múltipla: os Exercícios de Frenkel adaptados à piscina terapêutica

