
O  CHUVI,  REFERENCIA  EN  ESPAÑA  NUNHA  TÉCNICA  AVANZADA  PARA
COMBATER A ESPASTICIDADE POR SECUELAS DE ICTUS

• Trátase do uso da toxina botulínica nos músculos que son de máis difícil
acceso mediante infiltracións ecoguiadas

• Catorce  especialistas  de  hospitais  españois  asistiron  a  un  obradoiro
práctico impartido polo xefe do servizo de Medicina Física e Rehabilitación
do Complexo Hospitalario vigués

• No Hospital do Meixoeiro realízanse unha vintena de procedementos deste
tipo á semana

Vigo, 22 de abril de 2019. O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) é
unha referencia en España no uso dunha técnica para combater a espasticidade en
pacientes con secuelas de ictus. En concreto, trátase da utilización da toxina botulínica
nos músculos de máis difícil acceso neste tipo de pacientes.

“A toxina botulínica úsase desde hai  tempo en todos os hospitais para combater a
espasticidade, pero a novidade do que facemos aquí é utilizala en músculos que son
de moi difícil acceso”, explica o doutor Javier Juan, xefe do servizo de Medicina Física
e Rehabilitación do CHUVI.

Neste servizo da área sanitaria de Vigo utilízanse técnicas avanzadas con infiltracións
ecoguiadas de toxina botulínica en pacientes con secuelas de ictus (é unha das causas
que  provoca  espasticidade),  que  permiten  chegar  a  zonas  musculares  que  son
inaccesibles mediante as técnicas normais.

A toxina botulínica permite a relaxación do músculo que está ríxido, o que provoca que
este poida recuperar, de forma paulatina, algún movemento. De aí a vantaxe de poder
acceder coa infiltración ás zonas musculares máis recónditas.



Una vintena de pacientes á semana
O servizo de Medicina Física e Rehabilitación do CHUVI realiza cada semana case
unha vintena de procedementos con técnicas avanzadas ecoguiadas a pacientes con
diversos graos de espasticidade. 

Deles,  entre 6 e 8 presentan espasticidade complexa que precisan procedementos
ecoguiados en músculos de difícil acceso ou técnicas avanzadas con toxina botulínica,
e ao redor de 10 semanais padecen espasticidade moderada ou severa que necesitan
procedementos de infiltración ecoguiados con toxina botulínica simples.

Curso para especialistas
O pasado venres realizouse en Vigo un obradoiro  práctico  sobre  esa técnica  para
chegar aos músculos que teñen un acceso máis complicado. Ao mesmo asistiron 14
especialistas  de  hospitais  de  toda  España,  que  viron  e  coñeceron  as  técnicas
avanzadas que se usan neste servizo do CHUVI, situado no Hospital do Meixoeiro.

A dirección  do  curso  estivo  a  cargo  do  doutor  Javier  Juan,  axudado  pola  doutora
Manuela  Barrio,  adxunta  do  propio  servizo;  e  coa  colaboración  do  doutor  Jacobo
Formigo, adxunto no Complexo Hospitalario da Coruña, e do doutor Jesús Figueroa,
xefe de servizo de Rehabilitación do Complexo de Santiago.

“O CHUVI forma parte deste programa formativo como centro de excelencia para toda
España neste campo”, afirma o doutor Javier Juan.

Músculos ríxidos
A espasticidade é a afección que se produce cando os músculos vólvense tensos ou
ríxidos. Os reflexos nas extremidades adoitan ser moito máis fortes ou esaxerados do
normal e tamén pode interferir na capacidade para camiñar ou no movemento en xeral.

Esta  afección  é causada xeralmente  por  dano na parte  do  cerebro  involucrada en
movementos baixo o seu control. Os seus síntomas poden ser unha postura pouco
normal;  levar os ombreiros, os brazos, as mans ou os dedos a un ángulo anormal
debido  á  rixidez  muscular;  reflexos  tendinosos  profundos;  ou  movementos
espasmódicos repetitivos.

Pode estar causada por múltiples patoloxías asociadas con accidentes cerebrais.  A
técnica que se utiliza en Vigo, que se mostrou no curso teórico e práctico, aplícase en
pacientes que sofren secuelas como consecuencia de ter padecido un ictus.


