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Introdução e objetivos: A Paralisia Cerebral ou Encefalopatia Crônica Não
Progressiva da Infância apresenta a maior incidência de incapacidade
motora entre crianças no mundo , cerca de 1,5 a 2,5 casos em 1000
nascimentos nos países desenvolvidos. É um conjunto de distúrbios do
movimento, postura e tônus muscular, causados por lesões não progressivas
ocorridas durante o período fetal ou do lactente. O objetivo deste trabalho
foi averiguar a influência da Fisioterapia sobre a espasticidade pós aplicação
de botox-A.

Métodos: Trabalho aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa sob o número
30950214000005168. Participou do estudo J.B.S., masculino, 2 anos,
hemiparético espástico, GMFCS III. Pós aplicação de Botox-A em adutores
de quadril e tríceps sural, submeteu-se a um protocolo de 15 sessões de
fisioterapia e 15 sessões de hidroterapia, por 50 minutos, com alongamento
muscular, ativação muscular e treino funcional dos MMII. Avaliado tônus
muscular dos músculos supracitados do hemicorpo esquerdo, antes, durante
e após a intervenção, nas três diferentes velocidades da escala, sendo V1
uma velocidade de estiramento tão lenta quanto possível, V2 é a queda do
membro sob a ação da gravidade e V3 uma velocidade máxima.

Resultado: A qualidade de reação do músculo tríceps sural em V1 na
avaliação foi 2 (quando há um entrave em um ângulo preciso, interrompendo
o movimento passivo, seguido de relaxamento), apresentando um
decréscimo para 0 (quando não há resistência através do curso do
movimento passivo) na reavaliação. Já em V2 e V3, não apresentou alteração
na qualidade de reação após as 30 sessões. Os músculos adutores de quadril
obtiveram na avaliação a qualificação 2 em V1 e 0 na reavaliação. Quanto
em V2 e V3, a qualidade foi classificada como 2 na avaliação, decrescendo
para 1 na reavaliação.

Discussão e conclusão: A espasticidade é a sequela mais agravante que
compromete o desenvolvimento motor de pacientes com Paralisia Cerebral e



impede que estes adquiram habilidades necessárias para uma qualidade de
vida satisfatória para a realização das suas atividades diárias. O Botox-A
contribuiu como agente facilitador, pois, como aliado da fisioterapia,
proporcionou ganhos positivos nos graus de espasticidade, o que tornou o
paciente menos dependente no contexto em que vive.
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