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Introdução e objetivos: O músculo é o tecido que possui alta capacidade
de adaptação e plasticidade. Entre as mudanças ocorridas, os parâmetros de
arquitetura muscular podem ser alterados devido à acomodação das fibras
musculares. Já foi observado que a espasticidade muscular causa a redução
no comprimento de fascículo e na espessura muscular, e consequente
fraqueza muscular. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da redução da
espasticidade causada pela toxina botulínica tipo A sobre a arquitetura
muscular.

Métodos: Ensaio clínico randomizado composto por indivíduos com
espasticidade em tornozelo pós-AVC alocados em dois grupos: grupo
intervenção (n=10) e grupo placebo (n=10). Todos os participantes
realizaram fisioterapia por 12 semanas com frequência semanal de duas
sessões. A espasticidade foi avaliada por meio da Escala Modificada de
Ashworth (ASW). Os parâmetros de arquitetura muscular foram coletados
por meio de ultrassonografia e consistem no comprimento de fascículo (CF),
espessura muscular (EM) e ângulo de penação (AP) do músculo
gastrocnêmio medial no lado afetado e contralateral. Os indivíduos foram
avaliados antes da intervenção e após 4, 12 e 24 semanas. Protocolo 18440
no CEP (UFRGS).

Resultado: Em relação ao nível de espasticidade, somente o grupo
intervenção apresentou redução após 4 (p = 0,004) e 12 semanas (p =
0,017) em comparação ao momento pré-intervenção. Não houve diferença
significativa entre os lados afetado e contralateral para os parâmetros CF,
EM e AP nos dois grupos em nenhum momento. Em relação aos efeitos da
intervenção, o grupo intervenção não obteve diferença significativa após 4,
12 e 24 semanas em comparação ao momento pré-intervenção para nenhum
parâmetro muscular. De forma semelhante, o grupo placebo não obteve
diferença significativa nos parâmetros de arquitetura em cada momento pós-
intervenção em comparação à pré-intervenção.



Discussão e conclusão: A redução no nível de espasticidade observada
somente no grupo intervenção demonstra a eficiência da TBA para esse fim.
Contudo, os efeitos não permaneceram após 12 semanas de interrupção do
programa de fisioterapia. A diminuição da espasticidade não representou
mudanças na arquitetura muscular, como também o programa de
fisioterapia não causou adaptações na arquitetura muscular no grupo
placebo. O programa de fisioterapia tradicional precisa ser melhor
investigado no futuro.
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