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Introdução e objetivos: O acidente vascular cerebral (AVC) promove
diversas complicações neuromotoras, entre elas a espasticidade. A
espasticidade está relacionada com a atrofia muscular e redução da
atividade voluntária o que, por sua vez pode diminuir a capacidade de
produção de força. O objetivo desse estudo foi comparar a capacidade de
produção de força nos plantiflexores em indivíduos com espasticidade pós-
AVC após a aplicação de Toxina Botulínica Tipo A (TBA).

Métodos: Ensaio clínico randomizado e controlado no qual indivíduos com
espasticidade no tornozelo foram alocados em dois grupos: grupo
intervenção (n=10) e grupo placebo (n=10). Os indivíduos foram avaliados
antes da intervenção (Pré) e após quatro (pós-4) e 12 semanas (pós-12). A
espasticidade foi avaliada por meio da Escala Modificada de Ashworth e
produção de força isométrica nos plantiflexores através do dinamômetro
isocinético. Foram aplicadas 300 U de TBA no músculo gastrocnêmio medial
e 200 U no músculo sóleo da perna afetada dos pacientes do grupo
intervenção. O grupo placebo recebeu aplicação de solução salina 0,9% nos
mesmos músculos. Protocolo 18440 no CEP (UFRGS).

Resultado: O nível de espasticidade apresentou diferença inter-grupos e
inter-momentos após a aplicação da TBA. Diferença significativa entre
grupos no momento pós-4 e pós-12 em comparação ao momento Pré. Em
relação à força máxima, não houve diferença significativa entre os grupos
em cada momento. O grupo intervenção não apresentou diferença
significativa na força em nenhum momento. De forma semelhante, o grupo
placebo não obteve diferença na produção de força dos plantiflexores.

Discussão e conclusão: A aplicação da TBA não representou diferença na
produção de força entre os grupos. O nível de força no grupo intervenção
possivelmente tenha sido mantido semelhante ao grupo placebo pelo
aumento da atividade muscular voluntária visto que a TBA produz inibição
parcial da contração muscular. Esse aumento da atividade voluntária pode
ter sido causado pelo programa de fisioterapia proposto. No grupo placebo,
a fisioterapia não resultou em mudanças na produção de força.
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