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Introducao: Ataxia cerebelar com neuropatia e síndrome de arreflexia vestibular (CANVAS) é uma forma incomum de início tardio de
ataxia caracterizada pela combinação de comprometimento vestibular, cerebelar e somatossensorial. A fisioterapia é um importante
recurso na melhora funcional e os exercícios de Frenkel adaptados têm sido utilizados para incremento dessas habilidades.

Objetivos: Avaliar o controle postural e habilidades motoras em indivíduo com Canvas submetidos a um programa adaptado de
fisioterapia.

Método: Após aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE 83164918.2.0000.5495), foi utilizado programa de exercícios de Frenkel
adaptado e modificado para membros inferiores em um voluntário com Canvas, sexo masculino, 49 anos, durante 5 meses de
intervenção, com 2 sessões semanais. Foram aplicados os instrumentos International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), Scale
for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) e análise estabilométrica para análise do controle postural utilizando plataforma de
força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Para os resultados, foi utilizada analise descritiva e comparativa.

Resultados: Os resultados evidenciaram melhora nos scores ICARS (27%) e SARA (33%) após a aplicação do programa de exercícios
de Frenkel adaptado e melhor controle postural, observado através de uma menor área total de deslocamento (COP), menor
deslocamento corporal AP e maior simetria no deslocamento LL, na análise de porcentagem comparativa em todas as variáveis
estabilomêtricas analisadas. Os resultados evidenciaram melhora da ataxia da marcha e incoordenação motora em membros inferiores.

Conclusão: A neuropatia periférica e arreflexia vestibular intensificam os sinais de desequilíbrio postural e habilidades funcionais. As
comparações dos resultados da ICARS, SARA e estabilométricos evidenciaram que o tratamento fisioterapêutico utilizando os exercícios
de Frenkel adaptados mostrou-se benéfica na promoção de maior equilibrio corporal, habilidade motora e funcional no indivíduo
tratado."
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