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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma injúria encefálica, cujo achado comumente encontrado na fase crônica é a
espasticidade muscular associada a alterações sensório-motoras. Como padrão patológico caracteriza-sea hiperatividade dos flexores dos
cotovelos, punho e dedos, além da adução do ombro, que impedem a execução da atividade de alcance

Objetivos: Avaliar o recrutamento de coativação muscular na atividade de alcançar em pacientes pós acidente vascular cerebral tratados
com cinesioterapia e eletroestimulação funcional (FES) associado ao uso do Ziclague®

Método: Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tiradentes (Parecer nº 2.197.300).
Trata-se de estudo de casos randomizado, com amostra (n = 7) submetida a 10 sessões de tratamento fisioterapêutico com uso do
Ziclague® e FES. O estudo foi realizado na Clínica Escola da Universidade Tiradentes durante o período de agosto 2017 a maio de 2018
após os voluntários terem assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os voluntários foram avaliados antes e após as 10
sessões através da Escala de Ashwort e classificados através da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde
(CIF). A eletroterapia foi aplicada no membro superior acometido (Grupo FES) com parâmetros de 90hz, 300µs (nos músculos fásicos)
com distância de 5 cm entre os eletrodos, a dose de Ziclague®utilizada foi de 0,05/2Kg por indivíduo de forma tópica nos músculos
espásticos (Grupo Ziclague®)

Resultados: No grupo Ziclague®, a hipertonia (b7351) antes do tratamento foi leve (25%), moderada (25%), grave (25%), completa
(25%) e após foi para leve (100%). O grupo FES foi hipertonia grave (100%) e após o tratamento 66,67% reduziram para hipertonia
moderada.Para força (b7301), o grupo Ziclague®foi moderado (50%), grave (25%) e completo (25%) e após, foi leve (50%) e moderado
(50%). O grupo FES, foi grave (66,67%) e reduziu para leve (66,67%) e moderado (33,33%).Na CIF, a hipertonia, força e atividade de
alcançar foi entre leve/moderado a moderado/grave no grupo FES, já grupo Ziclague®foi leve a leve/moderado.

Conclusão: Os resultados demonstraram que a ação do Ziclague® nos canais de cálcio tipo-L promoveu relaxamento dos músculos
espásticos, o que proporcionou melhora no recrutamento dos músculos antagonistas e aumento das atividades funcionais."
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