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Introducao: A esclerose múltipla (EM) caracteriza-se por focos múltiplos de desmielinização no sistema nervoso central (SNC),
afetando adultos jovens do sexo feminino, caucasianas, faixa etária 20 a 40 anos. O Método de Rood, promove estimulação sensorial, e
os exercícios de Frenkel visam melhorar o controle proprioceptivo e a qualidade do movimento.

Objetivos: Avaliar os efeitos de um programa de reabilitação hidroterapêutica, associada à técnica de estimulação sensóriomotora em
pacientes com esclerose múltipla (EM).

Método: Trata-se de um estudo descritivo exploratório prospectivo, efetivado através de um protocolo de intervenção terapêutica,
associando o Método de Rood e os Exercícios de Frenkel adaptado para piscina terapêutica, realizados em pacientes com Esclerose
Múltipla recorrente remitente (N=4), realizando 6 avaliações (antes, durante e depois da intervenção). Este foi realizada no Laboratório
de Estudos em Neurociências e Comportamento e de Hidroterapia da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM). A primeira técnica foi o Método de Rood, consistindo na aplicação de três estímulos sendo o sensorial, a
exteroceptiva e estímulo único e rápido, seguido do protocolo dos Exercícios de Frenkel adaptado à piscina terapêutica com o
planejamento de 4 fases, em quatro (n=4) indivíduos com diagnóstico de Esclerose Múltipla, em duas (2) sessões semanais com 45
minutos de duração.

Resultados: No que refere à qualidade de vida, ressalta-se a involução pelos escores antes (104) e após (88) a intervenção da
reabilitação. E, para a fadiga, foram constatados os benefícios pela reabilitação, uma vez que, antes da intervenção foi obtido um escore
total de 40 pontos e ao final um escore de 36 pontos.

Conclusão: Neste estudo observou-se e demonstrou-se que os exercícios de Frenkel adaptados à piscina terapêutica é um recurso que
auxilia na diminuição dessas incapacidades. E, aliado ao método de Rood, favoreceu o aumento da sensação alterando os padrões
motores, intensificando as respostas posturais do indivíduo, mantendo a independência funcional da paciente."
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