
O EFEITO DA VIBRAÇÃO SEGMENTAR NA HIPERTONIA
DE LESADOS MEDULARES: ESTUDO PILOTO
Autores: Ana Paula Bodon Batagelo, Rafaela Cristina Almeida, Ananda Garcia Foresti, Paloma Muniz dos Santos Vicente, Suhaila
Mahmoud Smaili Santos, Roger Burgo de Souza

Palavras-chave: Espasticidade, Traumatismos da medula espinal, Vibração

Introducao: A hipertonia muscular causa alterações nas atividades de vida diária dos pacientes com lesão medular (LM), devido à
desordem no controle sensório motor, ocasionando aumento na resistência muscular ao movimento. Há grande interesse terapêutico para
modular esta atividade reflexa. A vibração apresenta efeitos positivos na inibição deste mecanismo.

Objetivos: Analisar os efeitos de uma única aplicação da vibração segmentar no músculo quadríceps hipertônico de pessoas com LM
após uma sessão.

Método: Trata-se de um estudo piloto com 04 indivíduos do sexo masculino com LM apresentando hipertonia muscular nos membros
inferiores. Inicialmente eles foram submetidos a uma avaliação do tônus muscular pela Escala de Ashworth Modificada (EAM) antes e
após a intervenção da terapia vibratória (TV). A TV consistiu da aplicação de estímulos vibratórios realizados com um equipamento
massageador portátil com motor elétrico, MANIPOL BODY de alta rotação emitindo vibrações de forma contínua a uma frequência de
60Hz. O aparelho foi aplicado no ventre do músculo reto femoral de ambos os membros inferiores. A pesquisa está de acordo como o
Comitê de Ética - CAAE: 36112114.1.0000.5231.

Resultados: A média de idade foi de 45,6±10,14 anos. A EAM inicial do membro inferior direito foi de 2,5±1,29 e a final de 1,62±1,70.
A EAM inicial do membro inferior esquerdo foi 2,0±1,82 e a final de 1,25±1,50. Não houve diferença estatisticamente significativa entre
a intensidade inicial e final do tônus muscular pela EAM (p=0,69 e p=0,58, respectivamente). Quando analisados cada indivíduo, dois
participantes apresentaram redução nos valores da Escala de Ashworth Modificada (EAM) em ambos os membros inferiores, enquanto
dois apresentaram diminuição em um membro e inalterada em outro. Nenhum dos pacientes apresentou aumento da hipertonia com a
vibração.

Conclusão: A terapia por vibração segmentar reduziu a hipertonia nos músculos quadríceps em indivíduos com lesão da medula
espinhal. Porém faz-se necessário que novos estudos sejam desenvolvidos neste campo buscando complementar a atuação
fisioterapêutica."
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