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Introdução e objetivos: O tendão é o tecido responsável pela transmissão
da força produzida nos músculos para o osso, o que origina o movimento
articular. Já foi observado que o tendão possui a capacidade de modificar
suas propriedades mecânicas devido a condições como imobilização
articular, envelhecimento, exercício e devido a espasticidade. O objetivo do
estudo foi avaliar os efeitos da redução da espasticidade causada pela toxina
botulínica tipo A sobre a morfologia do tendão de Aquiles em indivíduos pós-
AVC.

Métodos: O presente estudo consiste em um ensaio clínico randomizado
composto por indivíduos com espasticidade em tornozelo pós-AVC, número
de protocolo 18440 no CEP da UFRGS. Os participantes foram alocados em
grupo intervenção (TBA) e grupo placebo (solução salina 0,9%) e, todos
realizaram fisioterapia por 12 semanas com frequência semanal de duas
sessões. A espasticidade foi avaliada por meio da Escala Modificada de
Ashworth. A morfologia do tendão de Aquiles foi analisada por meio de
ultrassonografia o qual foram coletados o comprimento do tendão (CT) e a
área de secção transversa (AST) no lado afetado e contralateral. Os
indivíduos foram avaliados antes da intervenção e após 4, 12 e 24 semanas.

Resultado: Os grupos TBA (2,15 ± 0,94) e placebo (2 ± 0,62) não
apresentaram diferença no nível de espasticidade. O grupo TBA apresentou
redução no nível de espasticidade após 4 (1,15 ± 0,97; p = 0,004) e 12
semanas (1,4 ± 0,81; p = 0,017) em comparação ao momento pré-
intervenção. O grupo placebo não obteve diferença na espasticidade. Não
houve diferença inter-grupos no CT e AST em relação ao lado afetado e
contralateral em cada momento. Adicionalmente, não houve diferença entre
o lado afetado e contralateral em cada grupo. Da mesma forma, ambos os
grupos não apresentaram diferença no CT e AST entre os diferentes
momentos em cada lado avaliado.



Discussão e conclusão: A utilização do fármaco reduziu o nível de
espasticidade, porém o efeito não foi duradouro. Os parâmetros de
morfologia do tendão de Aquiles não foram afetados pela utilização do
fármaco e/ou pela fisioterapia o que vai de encontro a hipótese do estudo.
Com a redução da espasticidade causada pelo fármaco uma maior amplitude
de movimento foi alcançada, contudo os parâmetros inalterados do tendão
de Aquiles sugerem que a capacidade de transmissão de força ao osso não
foi modificada.
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