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Introdução e objetivos: As espasticidades são sequelas comuns após
Acidente Vascular Cerebral (AVC). Os métodos de reabilitação são diversos,
incluindo: estimulação elétrica muscular, injeção da toxina botulínica, uso de
órteses, alongamentos, uso de ultrassom terapêutico (USt) e da
termoterapia; todos devem ser realizadas de forma personalizadas visando o
benefício à função motora. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do
USt e da crioterapia na redução da espasticidade em indivíduos acometidos
por AVC.

Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de
dados: PubMed, SciELO, Bireme e MEDLINE com os descritores: Physical
Therapy Modalities, Stroke, Criotherapy, Ultrasonic Therapy e seus
correspondentes em língua portuguesa. Utilizaram-se apenas artigos de
ensaios clínicos randomizados e caso controle, que utilizassem o ultrassom
terapêutico ou a crioterapia na redução da espasticidade em indivíduos
acometidos por AVC, publicados nos idiomas português e inglês, entre 2011
e 2016.

Resultado: Dos artigos encontrados, oito se relacionavam diretamente com
o estudo. As principais intervenções utilizadas foram a crioestimulação do
músculo antagonista à espasticidade, o criorrelaxamento e o ultrassom
pulsado no músculo acometido, além da realização da cinesioterapia
convencional. Foi observada melhora significativa na redução da
hipertonicidade. Os estudos tiveram em comum a utilização da Escala
Modificada de Ashworth para mensuração da espasticidade no período de
pré e pós-intervenção.

Discussão e conclusão: Muito se tem estudado ao longo das décadas sobre
a espasticidade e seus efeitos nos indivíduos acometidos, bem como
tratamentos conservadores visando a sua redução ou estagnação do grau
espástico. Existem ainda divergências sobre qual seria o melhor método. Os
diversos estudos apontam resultados semelhantes na redução da



espasticidade, o que levavam geralmente a redução imediata da mesma e
sua manutenção por um espaço de tempo limitado e variável após a
aplicação.
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