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Introdução e objetivos: O acidente vascular cerebral (AVC) é a maior
causa de incapacidade motora adquirida em adultos. Dentre suas
complicações, a mais comum é a espasticidade. A espasticidade é um
aumento da atividade muscular involuntária que diminui o desempenho
funcional e a independência. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da
toxina botulínica tipo A (TBA) para o tratamento da espasticidade associada
à intervenção de fisioterapia na mobilidade de indivíduos pós-AVC.

Métodos: Ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado. A amostra
foi composta por 20 indivíduos pós-AVC com espasticidade no tornozelo, e
divididos em dois grupos. O grupo intervenção (GI) aplicou o fármaco nos
músculos gastrocnêmio medial (300 U) e sóleo (200 U); o grupo placebo
(GP) aplicou solução salina 0,9% nos mesmos músculos. Todos indivíduos
participaram de um programa de fisioterapia por 12 semanas. O nível de
espasticidade foi avaliado por meio da escala modificada de Ashworth, e a
mobilidade através do teste de caminhada rápida 8 m, Time Up and Go
(TUG) e Sit-to-Stand (STS). As avaliações ocorreram anteriormente à
intervenção, após quatro, 12 e 24 semanas. CEP UFRGS 18440.

Resultado: O GI apresentou redução da espasticidade após quatro (p =
0,004) e 12 semanas (p = 0,017). No teste de caminhada rápida, ambos os
grupos obtiveram ganhos após 12 (p=0,05) e 24 semanas (p=0,05). Em
relação ao TUG, os dois grupos apresentaram melhores resultados após
quatro (p=0,028; p=0,007), 12 (p=0,005; p=0,005) e 24 semanas (p=0,005;
p=0,005). Quanto ao STS, GI beneficiou-se após 4 (p=0,013), 12 (p=0,005) e
24 (p=0,005) semanas, enquanto o GP após 12 (p=0,008) e 24 semanas
(p=0,022). No período de 12 semanas sem intervenção fisioterapêutica,
mantiveram-se os ganhos em ambos os grupos. Não houve diferença
estatisticamente significativa quando comparados os grupos em cada
momento.

Discussão e conclusão: A TBA foi capaz de reduzir a espasticidade do
tornozelo em indivíduos pós-AVC. Apesar disso, os grupos apresentaram
melhoras semelhantes nas demais variáveis. Estes resultados indicam que o



programa de fisioterapia proposto pode ter sido o responsável por produzir
ganhos na mobilidade de indivíduos pós-AVC. Achados que se mantiveram
mesmo 12 semanas após o final do tratamento, demonstrando os benefícios
duradouros da intervenção fisioterapêutica.
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