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Introdução e objetivos: A Espasticidade é definida como uma desordem
motora caracterizada pelo aumento do tônus muscular, e que limita a função
motora normal. Partindo-se do pressuposto que os Fisioterapeutas utilizam
as recomendações mais atuais para o tratamento da espasticidade. O estudo
teve como objetivo investigar o conhecimento dos fisioterapeutas da cidade
de Sobral(CE) acerca da espasticidade, incluindo o conhecimento teórico e
as condutas indicadas por estes na prática clínica.

Métodos: Trata-se de um estudo transversal quantitativo, realizado na
cidade de Sobral CE no período de setembro de 2015 a março de 2016.
Utilizou-se como material de coleta de dados um questionário on-line de 18
itens. Profissionais Fisioterapeutas que tratam pacientes com sequela de
AVE em clínicas privadas ou públicas da cidade foram convidados a
participar. O questionário continha 3 situações problema, que simulavam a
tomada de decisão clínica ou indicação de terapêutica no intuito de avaliar o
conhecimento destes sobre as condutas empregadas ao paciente com
espasticidade. A análise dos dados foi realizada através da frequência e
porcentagem. A coleta de dados respeitou a resolução 466/12 do CNS.

Resultado: No total, 19 indivíduos responderam o questionário. 12 do sexo
feminino e 7 do sexo masculino. A média de idade foi de 30,1 desvio padrão
(dp) de 6,08. O tempo médio de experiência dos profissionais foi de 5,4 anos
e dp de 5,8. Todos relataram que já atenderam pacientes com sequelas de
AVE. O primeiro caso, 11 indicam a fisioterapia como melhor tratamento na
presença da espasticidade leve em membro superior. No segundo caso 13
afirmaram que o uso da órtese tem moderado efeito na redução da
espasticidade de membro inferior. No terceiro 16 indicariam o uso da toxina
botulínica em pacientes com alto grau de espasticidade em tríceps sural,
mas que fossem capazes de deambular sem o uso de órteses

Discussão e conclusão: Observa-se um distanciamento entre as condutas
adotadas pelos profissionais e as diretrizes no manejo da espasticidade de
pacientes com AVE, assim como a falta de embasamento em evidências.



Pode-se associar este problema com a falta de formação adequada, falta de
atualização sobre o assunto após a graduação. Dificuldade em ler artigos em
inglês, e falta de profissionais especializados na região sobre o tema. A
divulgação de diretrizes e a criação de diretrizes específicas são
necessárias.
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