
Canvas: relato de caso com apresentações clínicas relevantes
para a fisioterapia neurofuncional
Autores: Laurenny Araújo Silva, Natalia Carvalho de Lima, Maria Laura Pereira de Assis, Danilo Cândido Bulgo, Flavia Caetano
Rodrigues Tavares Naldi, Ana Paula Oliveira Borges

Palavras-chave: Avaliação da deficiência, Ataxia Cerebelar, Vertigem/Tontura, Vestibulopátia Bilateral, Doenças do Sistema Nervoso
Periférico

Introducao: A doença de Canvas, constituída por ataxia cerebelar, neuropatia e arreflexia vestibular, é uma alteração degenerativa, com
inicio na fase adulta, caracterizada pelo comprometimento progressivo do equilíbrio postural e da sensibilidade nos membros inferiores,
que interferem na capacidade funcional dos indivíduos acometidos.

Objetivos: Relatar o caso de um voluntário com Canvas e os achados neurológicos relevantes para a reabilitação neurofuncional.

Método: Trata-se de um relato de caso, com aprovação do comitê de ética (protocolo CAAE 83164918.2.0000.5495), de um individuo
do sexo masculino, 49 anos, em seguimento no Ambulatório de doenças Neuromusculares do HC FMRP USP, encaminhado para a
clínica de fisioterapia para acompanhamento. Foi realizada avaliação neurológica padrão do setor, análise muscular através da
eletromiografia de superfície (EMG System do Brasil) nos músculos reto femoral, tibial anterior e gastrocnêmico bilaterais, expressos
em porcentagem da CIVM e realizada análise estabilométrica utilizando plataforma de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Os
resultados foram expressos em forma de análise descritiva.

Resultados: Individuo com queixa de desequilíbrio postural, utilizando muleta canadense bilateral. A ressonância magnética craniana
evidenciou atrofia global do cerebelo, predominantemente na região do vermis. A eletroneuromiografia revelou diminuição da condução
nervosa sensitiva nos membros inferiores. A avaliação fisioterapêutica evidenciou ataxia cerebelar, neuropatia com perda sensorial nos
pés, arreflexia vestibular bilateral com reflexos vestíbulo-oculares prejudicados, disartria, disfonia, dismetria, decomposição do
movimento, tremor de ação e dispneia. A avaliação eletromiográfica demonstrou diminuição da capacidade de contração muscular dos
músculos avaliados e análise estabilométrica mostrou um aumento da área total do COP, do deslocamento antero posterior e médio
lateral e da velocidade total.

Conclusão: A Doença de Canvas é uma síndrome rara de difícil diagnóstico e de importantes comprometimentos neurológicos que
interferem nas habilidades funcionais. Este estudo enfatiza a valorização da semiologia fisioterapêutica neurofuncional para uma
proposta de tratamento terapêutico efetivo."
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