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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi analisar o uso da toxina botulínica tipo “A” associada a 
fisioterapia sobre a espasticidade pós AVE. O estudo foi realizado através de sites 
de buscas Scielo, PubMEd, artigos de revisão, no período de 2008 e 2018, livros 
físicos e biblioteca virtual 3.0 da FAP. Os resultados mostraram influência na 
melhora da espasticidade e no aumento da amplitude articular, porém os resultados 
variam de acordo com o tempo de permanência da TBA e a terapia adjunta. 
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ABSTRACT  
 
The aim of this study was to analyze the use of botulinum toxin type "A" associated 
with physical therapy in spasticity after stroke. The study was carried out through 
Scielo, PubMEd, review articles, in the period 2008 and 2018, physical books and 
FAP 3.0 virtual library. The results showed an influence on the improvement of 
spasticity and increase in joint amplitude, but the results varied according to the time 
of permanence of the TBA and the attached therapy. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho apresenta a proposta de uma revisão de literatura no   

“Uso da toxina botulínica tipo A, associada a fisioterapia na espasticidade em 

pacientes pós AVE. No Brasil, 68 mil mortes por AVC são registradas anualmente. 

Parcialmente um resultado inferior ao registrado no ano anterior: 68,9 mil. No país a 

doença reflete a primeira causa de incapacidade e morte, o que acarreta de um 

grande impacto econômico e social. (BRASIL, 2012) 

A lesão cerebral causada por AVE leva a diversas deficiências, Massoco, 

Lucinio, Santos, (2013), relatam que ocorre uma deficiência na linguagem, na 

memória, no aprendizado e na parte motora. Dentre os diversos problemas 
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neurológicos a os que influenciam as sequelas motoras como a monoplegia, 

hemiplegia, paraplegia, tetraplegia. São essas sequelas que gera dificuldade e 

alterações na mobilidade. 

Pensando em recuperar a funcionalidade muscular comprometida pela 

espasticidade, a uma técnica descrita como Botox. Em abordagem das propriedades 

farmacológicas e toxicológicas da Toxina Botulínica Tipo A (TBA), ela atua como 

bloqueio a liberação de acetilcolina, o mais importante neurotransmissor da placa 

motora. (NAUMANN, TOYKA, MOORE, 2003)  

O mecanismo de ação liga-se a TBA aos receptores terminais achados nas 

placas motoras impedindo a liberação da acetilcolina no fim pré-sináptico por meio 

de desativação de fusão das proteínas, impede-se que acetilcolina seja 

impulsionada na fenda sináptica, deste modo não admitindo a despolarização do fim 

pós-sináptico, impedindo a contração muscular. (RIBEIRO et al., 2014) 

A abordagem da fisioterapia, destacam trabalhos de preparação para o 

aumento da amplitude articular e funcionalidade na espasticidade. (OLIVEIRA, 

PAIVA, ANOMAL, 2017) 

Encontra-se várias modalidades fisioterapêuticas para o tratamento da 

espasticidade coadjuvante com a toxina botulínica tipo A, Peres, Ruedell, Diamante, 

(2009), descreve o Neuro evolutivo Bobath como conceito que traz a inibição dos 

padrões reflexos. Segundo Arantes et al. (2007), o FES, estimulação elétrica 

funcional também garante efeitos positivos. Bovend’eert et al. (2008), diz sobre o 

destaque do alongamento no tratamento da espasticidade. Outra forma de 

tratamento para a adequação do tônus muscular é a crioterapia segundo (CORREIA 

et al., 2010)  

É fundamental o processo de reabilitação para minimizar o impacto da lesão, 

pensando na independência e recuperação funcional, na qualidade de vida dos 

indivíduos associando a técnica com a fisioterapia, é provável evidenciar a melhoras 

no seu tratamento. 

 

OBJETIVO 

Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão de literatura para 

descrever a aplicação da TBA, associada com o tratamento fisioterapêutico na 

espasticidade em pacientes pós AVE. 



 

METODOLOGIA 

          Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado uma pesquisa de revisão 

de literatura sobre: Uso da toxina botulínica associada a fisioterapia na 

espasticidade em pacientes pós AVE, no período de março a outubro de 2018.  

O estudo foi realizado através de levantamento bibliográfico de artigos 

científicos, originais e de revisão, por meio de busca nas seguintes bases de dados: 

Scielo, PubMEd, artigos de revisão, no período de 2012 e 2017, livros físicos 

consagrados na área e biblioteca virtual 3.0 da FAP. Foram encontrados 

aproximadamente 25 artigos sendo selecionado 7. Estes obedeceram aos métodos 

de inclusão por obterem uma abordagem de forma consciente e coerente a 

problemática discutida. 

 

RESULTADOS 

          Nessa revisão sistemática, foram analisados 7 artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão que incluíam os efeitos da toxina botulínica tipo A, com a 

fisioterapia e técnicas fisioterapêutica para tratar a espasticidade. 

          Onde Serrano et al., (2014), diz que o tratamento com TBA é eficaz na 

redução da espasticidade e na melhoria das amplitudes articulares dos membros 

superiores. 

          Kinnear et al., (2014), relacionam evidências ao impacto da terapia adjunta 

estão disponíveis, mas a diferença dos estudos limita a oportunidade de demonstrar 

impacto geral. Os pesquisadores precisam considerar os benefícios de uma maior 

consistência nas abordagens e medidas do estudo, de modo que possam ser feitas 

avaliações significativas dos efeitos gerais da terapia adjunta. 

         Demetrios et al., (2016), refere que segundo as aplicações de TBA na paralisia 

pós AVE dentre o os programas de reabilitação ambulatorial os objetivos variam no 

tratamento e são refletidos nos membros. 

         Oliveira, Paiva, Anormal (2017), relata que a TBA descrita como uma técnica 

segura desde que seus protocolos de recomendações sejam obedecidos, e torna-se 

melhor quando associada com a fisioterapia no tratamento da espasticidade. 



         Souza, Paola (2012), contatou que a TBA não se mostrou eficaz no tratamento 

da espasticidade no presente estudo devido ao período de aplicação no paciente 

pós AVE.  

        Segundo Perpétuo, Beck (2010), A TBA teve uma resposta positiva e eficaz no 

tratamento da espasticidade, teve uma diminuição da hipertonia muscular adjunta 

com a fisioterapia demonstrando como componente favorável no tratamento. 

         Já Segundo Brol et al., (2017), apresentaram efeitos positivos na melhora da 

sua função mediante na redução de estratégias compensatórias corporal. 

   

CONCLUSÃO 

          De acordo com os estudos, sobre a aplicação de toxina tipo A e a fisioterapia 

associada na reabilitação do membro espástico, apresentou melhoria no grau de 

espasticidade, um aumento da amplitude articular em determinado período e da 

capacidade funcional dependendo da terapia fisioterapêutica no qual é submetido. É 

com base nessa análise de artigos em estudo que foram apresentados resultados 

associando técnicas fisioterapêuticas em busca de resultado satisfatório para a 

recuperação. Porém os resultados variam de acordo com o tempo de permanência 

da TBA e em qual período do AVE é indicado a aplicação da TBA e a terapia 

adjunta. Sugere-se a partir deste estudo a ação de novas pesquisas focada em 

resultados de tempo de permanência, em qual período do AVE é indicado a 

aplicação da TBA e a terapia adjunta. 
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