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RESUMO 

 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua sendo uma das grandes 

preocupações da atualidade. É uma doença intimamente relacionada ao declínio da 

capacidade funcional e qualidade de vida, e o quadro clínico é variado, 

apresentando como uma das sequelas, hemiparesia ou hemiplegia espástica. A 

toxina botulínica tipo A, age através do bloqueio da transmissão neuromuscular via 

inibição da liberação de acetilcolina e é um tratamento bem estabelecido para 

espasticidade pós-AVC. Na literatura não há resultados unificados, para o uso da 

Toxina Botulínica Tipo A com formulações, como BOTOX/DYSPORT/XEOMIN, o 

que justifica a reunião de resultados de estudos já produzidos, com vista à 

construção de conhecimento atualizado, pela heterogenicidade dos estudos quanto 

à aplicabilidade da toxina. Através de uma revisão sistemática da literatura seguida 

de metanálise, objetivou-se apresentar evidências a partir de ensaios clínicos sobre 

os efeitos da Toxina Botulínica Tipo A (BOTOX/DYSPORT/XEOMIN) na 

espasticidade de membros superiores e inferiores e sua influência na funcionalidade 

em pacientes sequelados de AVC. Trata-se de pesquisa documental, em três 

etapas: títulos, resumos e texto completo, para a qual foi realizada busca em bases 

de dados eletrônicos, nos idiomas em inglês, espanhol e português, utlizando a 

Escala Modificada de Ashworth e Disability Assessment Scale (DAS), restringindo 

dados dos últimos 10 anos. Os artigos elegíveis preeencheram critérios de inclusão 

e exclusão. Sendo assim, inclui-se 18 estudos, com um total de 2573 pacientes 

(Submetidos à toxina: n= 2112; Não submetido à toxina, n= 460). A qualidade dos 

estudos foi avaliada por meio da Escala de Newcastle-Ottawa. Analisou-se a 

existência de viés de publiação pelo funnel plot. Os dados de interesse foram 

extraídos e direcionados a uma tabela para o cálculo da razão de frequência e odds 

ratio dos resultados. Para a execução da meta-análise foi utlizado o software STATA 

IC/64 versão 16.1. A estimativa global da freqüência do efeito da toxina botulínica 

tipo A na espasticidade foi de 93% (IC a 95%: 0,90 a 0,95; p= 0,00) e da 

funcionalidade resultou em 64% (IC a 95%: 0,40 a 0,89; p=0,00) para o domínio 

vestir; com 69% (IC a 95%: 0,42 a 0,96; p=0,00) para higiene; 69% (IC a 95%: 0,46 a 

0,92; p=0,00) para posição do membro superior e a maior 79% (IC a 95%: 0,68 a 

0,90; p=0,06) relacionado a dor. As conclusões mostraram alta heterogenicidade 

entre os estudos, provável viés de publicação pelo funnel plot (t=2; IC 95%=0,4-8; 

p=0,05) e os resultados sugerem associação positiva entre o efeito a toxina 

botulínica tipo A na espasticidade em MMSS e MMII pós- AVC, destacando a 

formulação Dysport, seguida de Botox e por fim Xeomin, além da melhora na 

funcionalidade com ênfase no domínio dor, depois higiene e posicionamento do 

membro superior. 

 

Palavras-chaves: Acidente Vascular Cerebral. Espasticidade muscular. Toxina 

Botulínica Tipo A. Formulações e Reabilitação. 
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ABSTRACT 

 

Stroke continues to be a major concern today. It is a disease closely related to the 

decline of functional capacity and quality of life, and the clinical picture is varied, 

presenting as one of the sequelae, hemiparesis or spastic hemiplegia. Botulinum 

toxin type A acts by blocking neuromuscular transmission via inhibition of 

acetylcholine release and is a well-established treatment for post-stroke spasticity. In 

the literature there are no unified results for the use of Botulinum Toxin Type A with 

formulations such as BOTOX / DYSPORT / XEOMIN, which justifies the gathering of 

results of studies already produced, with a view to the construction of updated 

knowledge, due to the heterogeneity of the studies to the applicability of the toxin. 

Through a systematic review of the literature followed by meta-analysis, we aimed to 

present evidence from clinical trials on the effects of Botulinum Toxin Type A 

(BOTOX / DYSPORT / XEOMIN) on upper and lower limb spasticity and its influence 

on the functionality in patients sequelae of stroke. This is a documentary research, in 

three stages: titles, abstracts and full text, for which electronic databases were 

searched in the English, Spanish and Portuguese languages, using the Ashworth 

Modified Scale and Disability Assessment Scale (DAS), restricting data from the last 

10 years. Eligible articles fulfilled inclusion and exclusion criteria. Thus, 18 studies 

were included, with a total of 2573 patients (Subjected to toxin: n = 2112; Not 

submitted to toxin, n = 460). The quality of the studies was assessed using the 

Newcastle-Ottawa Scale. The existence of publication bias by the funnel plot was 

analyzed. The data of interest were extracted and directed to a table for the 

calculation of the frequency ratio and odds ratio of the results. For the execution of 

the meta-analysis, the software STATA IC / 64 version 16.1 was used. The overall 

estimate of the frequency of the effect of botulinum toxin type A on spasticity was 

93% (95% CI 0.90 to 0.95, p = 0.00) and functionality resulted in 64% (95% CI, : 0.40 

to 0.89, p = 0.00) for the dressing domain; with 69% (95% CI: 0.42 to 0.96, p = 0.00) 

for hygiene; 69% (95% CI 0.46 to 0.92, p = 0.00) for upper limb position and 79% 

higher (95% CI 0.68 to 0.90, p = 0, The results showed a high heterogenicity 

between the studies, probable publication bias for the funnel plot (t = 2, 95% CI = 

0.4-8, p = 0.05) and the results suggest a positive association between the effect of 

botulinum toxin type A on spasticity in MMSS and MMII post-stroke, highlighting the 

Dysport formulation, followed by Botox and finally Xeomin, besides the improvement 

in functionality with emphasis on the pain domain, after hygiene and positioning of 

the upper limb. 

 

Keywords: Cerebral Vascular Accident. Muscle spasticity. Botulinum Toxin Type A. 

Formulations and Rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente envelhecimento populacional tem elevado o número de pessoas 

com doenças e incapacidades crônicas, dentre elas, o Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), também chamado de Acidente Vascular Encefálico (AVE), sendo uma das 

grandes preocupações da atualidade, o que gera repercussões sociais na saúde 

pública e na previdência social, fator que tem grande impacto econômico e social. 

Segundo Teixeira et al. (2009) o termo Doenças Cerebrovasculares (DCV) é 

utilizado para se referir a anormalidades do encéfalo decorrentes de alterações do 

seu sistema vascular, que se originam de diversos mecanismos fisiopatológicos, 

como tromboses, embolias, ruptura de vasos, alterações da permeabilidade 

vascular, aumento da viscosidade sanguínea ou alterações qualitativas do 

suprimento sanguíneo. 

A Organização Mundial de Saúde define o Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

como um distúrbio focal da função cerebral, desenvolvido rapidamente, perdurando 

por mais de 24 horas, sendo de origem vascular (SCHUSTER; SANT; DALBOSCO, 

2007). 

O AVC, classificado como uma doença cerebrovascular, no mundo, é 

considerada a terceira causa de morte, sendo superado apenas por neoplasias e 

doenças cardiovasculares (CALIL; PARANHOS, 2007). Estudos sobre a prevalência 

desta enfermidade calculam que há cerca de 5 a 10 casos de AVC / 1000 

habitantes, em todo o mundo, sendo que a doença atinge em torno de 17 milhões de 

pessoas por ano em todo mundo, aproximadamente 60% dos sobreviventes 

recupere a independência para o autocuidado, 75% recupere a marcha 

independente e 20% exigirão cuidados institucionais. 

De acordo com Almeida (2012) no Brasil, o AVC é uma das principais causas 

de internações e mortalidade, causando na grande maioria dos pacientes, algum tipo 

de deficiência, seja parcial ou completa.  

O AVC pode ser de origem isquêmica (obstrução vascular localizada, que 

leva a interrupção do fornecimento de oxigênio e glicose ao cérebro, afetando 

subsequentemente os processos metabólicos do território envolvido) ou hemorrágica 

(causado por um aneurisma ou trauma dentro das áreas extravasculares do cérebro) 

(PIASSAROLI et al., 2012). 



2 

 

 

Conforme Tavares (2008), os fatores de riscos mais relacionados com o AVC 

incluem hipertensão arterial, diabetes melitus, tabagismo, doenças cardíacas, 

hipercolesterolemia, sedentarismo, comportamentais (emocionais e stress), 

obesidade e predisposição genética, com destaque para a aterosclerose 

considerada a principal causa, sendo resultado de má alimentação e condições 

comportamentais.  

Os sinais e sintomas dessa doença podem ser encontrados: disfunções 

sensoriais; disfunções do equilíbrio e da coordenação; distúrbios da comunicação; 

déficits no campo visual; comprometimentos cognitivos e intelectuais (ANDRÉ, 

2005). Além de alterações motoras podendo apresentar, inicialmente flacidez 

evoluindo para hemiparesia ou hemiplegia de um lado oposto ao lado da lesão no 

hemisfério cerebral, chegando a um estágio crônico do hemicorpo sequelado com 

presença de espasticidade (OVANDO, 2009).  

Independentemente do tipo (isquêmico ou hemorrágico), o AVC causa 

limitações funcionais diversas pela perda da autonomia decorrente de incapacidades 

geradas. Inúmeras são as possibilidades terapêuticas para o tratamento de 

espasticidade, dentre elas destaca-se local, através da Toxina Botulínica Tipo A 

(TBA). Esta é considerada um padrão-ouro para espasticidade focal, age através do 

bloqueio químico da transmissão neuromuscular via inibição da liberação de 

acetilcolina e é um tratamento bem-estabelecido para espasticidade pós-AVC. 

Existem três tipos comercialmente de preparações da TBA disponíveis e 

populares, Botox (onabutulinum toxina-A), Dysport (abobotulinum toxina-A) e 

Xeomin (incobutulinum toxina-A). Estes diferem no método de fabricação, no qual, 

Botox e Dysport contêm uma proteína complexa, enquanto Xeomin é livre de 

proteína (MUKAI; KAJI, 2011). 

Diante dessas evidências, o tratamento de indivíduos com sequelas de AVC 

com o uso da toxina botulínica na modulação da espacisticidade tem tido grande 

aceitação pelos pacientes, pois este tratamento tem ocasionado ganho na Amplitude 

de Movimento (ADM), melhora capacidade funcional e qualidade de vida e acredita-

se que pacientes com sequelas de AVC apresentam melhora da qualidade de vida e 

capacidade funcional após aplicação da toxina botulínica tipo A (GOUVÊA et al., 

2015). 

A realização de uma revisão sistemática tipo meta análise, foi importante para 

mensuração do efeito da Toxina Botulínica Tipo A (BOTOX/DYSPORT/XEOMIN) na 



3 

 

 

espasticidade de Membros Superiores (MMSS) e Membros Inferiores (MMII) e sua 

influência na funcionalidade em pacientes sequelados de AVC. As pesquisas acerca 

do assunto têm feito com que sejam desenvolvidas evidências, expondo 

experiências da aplicação de toxina botulínica A em uma série de pacientes com 

AVC, o que deve ser sempre ressaltado. 

Com este tipo de pesquisa, possibilitou identificar melhora dos indivíduos 

sequelados de AVC, que apresentem espasticidade através da Escala Modificada de 

Ashworth com o uso da Toxina Botulínica Tipo A, utilizando diferentes formulações 

desta toxina, além de resultados funcionais positivos conforme a Disability 

Assessment Scale (DAS). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Acidente Vascular Cerebral 

 

 O crescente envelhecimento populacional tem elevado o número de pessoas 

com doenças e incapacidades crônicas, gerando repercussões sociais na saúde 

pública e na previdência social. No Brasil, apesar do declínio nas taxas de 

mortalidade, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa a primeira causa de 

morte e incapacidade no país, o que cria grande impacto econômico e social 

(BARROS, 1991). 

 O AVC é uma condição que pode resultar em prejuízo neurológico e levar à 

incapacidade e morte (PIASSAROLI et al., 2012). 

 Segundo Costa (2009), os AVCs são uma das principais causas de morte nos 

países desenvolvidos. Nos EUA constituem a terceira causa de morte, morrendo 

todos os anos cerca de 143.579 pessoas vítimas desta patologia. Já no Brasil, 

conforme, Almeida (2012) é considerado uma das principais causas de internações 

e mortalidade, causando na grande maioria dos pacientes, algum tipo de deficiência, 

seja parcial ou completa. 

De acordo com Ministério da Saúde, o infarto e o AVC, matou cerca de 300 

mil pessoas em 2006, quase 30% do total de óbitos registrados (MORTE..., 2009). 

 O risco de sofrer um AVC é superior nos homens, sendo este ultrapassado 

pelas mulheres após os 85 anos idade. O risco relativo homem/mulher de sofrer um 

AVC é de 1,25 (para idades entre os 55-64 anos), 1,5 (para idades entre os 65-

74anos), 1,07 (para idades entre os 75-84 anos) e 0,76 (para idades superiores a 85 

anos). Aproximadamente 3/4 de todos os AVCs ocorrem em pessoas com idade 

superior a 65 anos. Após os 55 anos de idade, o risco de sofrer um AVC mais do 

que duplica a cada década (COSTA, 2009). 

 Dados do National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) 

revelam uma incidência superior de AVC em pessoas negras em comparação com 

brancos (especialmente nos jovens) e que, de todos os AVCs, 87% são isquêmicos, 

10% são hemorragias intracerebrais e 3% são hemorragias subaracnóideios 

(COSTA, 2009). 
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2.1.1 Conceito 

 

 Conforme Calil e Paranhos (2007), o AVC pode ser definido como uma 

interrupção abrupta do fluxo sanguíneo cerebral, ocasionado pelo acometimento da 

vasculatura cerebral, alteração do fluxo sanguíneo ou do sistema de coagulação, 

para uma determinada região encefálica. 

O acidente vascular cerebral é definido como um déficit neurológico, geralmente 

focal, de instalação súbita e rápida evolução, de causa vascular com duração maior que 

24 horas, podendo levar a morte (MARTINS; DAMASCENO; AWADA, 2008). 

 Segundo André (2006), o AVC é caracterizado como distúrbio neurológico 

focal súbito, devido a uma lesão vascular, por distúrbios de coagulação (isquemia) 

ou hemodinâmico (hemorragia), que causa incapacidade funcional afetando a 

funcionalidade e consequente qualidade de vida dos indivíduos. 

 

2.1.2 Tipos de AVC 

 

 O AVC, sendo conhecido como um acidente a nível vascular e cerebral pode 

causar lesões decorrentes de distúrbios hemodinâmicos e da coagulação, mesmo 

que não se tenha alterações detectáveis nas artérias ou veias (OVANDO, 2009). 

Este pode ser de origem isquêmica ou hemorrágica, conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1: Tipos de AVCs (Isquêmico e Hemorrágico) 

Fonte: Fisioterapia manual (2012). 

  

1A 1B 
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 O AVC isquêmico (AVCi) (Figura 1A), é causado por uma oclusão vascular 

localizada, levando à interrupção do fornecimento de oxigênio e glicose ao tecido 

cerebral, afetando subsequentemente os processos metabólicos do território 

envolvido (PIASSAROLI et al., 2012). 

 Conforme Piassaroli et al. (2012), os AVCs também podem ser hemorrágicos 

(Figura 1B), causados por aneurisma ou trauma dentro das áreas extravasculares do 

cérebro. Os fatores que mais contribuem para a formação de um aneurisma são os 

defeitos de desenvolvimento que causam fraqueza na parede do vaso sanguíneo. A 

hemorragia está estreitamente relacionada à hipertensão arterial. 

 O Quadro 1 mostra os tipos de AVCs e suas subdivisões de acordo com a 

etiologia e local de acometimento. 

 

Quadro 1: Tipos e subtipos do AVC 

TIPOS DE AVC SUBTIPOS DE AVC 

Isquêmico Lacunar; Trombótico; Embólico. 

Hemorrágico Intracerebral; Subaracnóide; Intravascular; Subdural. 

Fonte: Adaptado de Cancela (2008). 

 

 A Figura 2 traz a imagem das regiões subaracnóide e intracerebral 

acometidas pelo AVC Hemorrágico. 

 

 
Figura 2: Hemorragia na região subaracnóide e intracerebral decorrente do AVC 

Fonte: Pinheiro (2018). 
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Em geral, o acidente vascular isquêmico é três a quatro vezes mais frequente 

que o hemorrágico, totalizando 70 a 80% de todos os acidentes vasculares cerebrais 

(RIZZETTI; TREVISAN, 2008). 

 

2.1.3 Fatores de risco 

 

 No mundo atual, o aumento no número de indivíduos com AVC, tem 

aumentado pelo aumento da longevidade. Tendo em vista que os fatores de risco 

aumentam a probabilidade para o desenvolvimento do AVC, a detecção e o controle 

desses fatores são tarefas prioritárias, pois permitem a redução significativa da 

incidência de novos casos (CANCELA, 2008; CARVALHO; DEODATO, 2016; 

SMELTZER; BARE, 2005; SMELTZER et al., 2012). 

 Os fatores de risco para AVC são classificados como modificáveis e não- 

modificáveis (BARROS, 1991). Os fatores de risco considerados não modificáveis 

são aqueles em que os profissionais de saúde não podem intervir, tratar ou 

modificar. Apesar de não poder agir sobre esses fatores, é importante o 

conhecimento, pois eles elevam diretamente o risco e devem ser observados junto 

aos modificáveis no agravamento que o paciente possa ter. Dentre eles estão: 

idade, sexo, raça/cor e genética/história familiar (CANCELA, 2008; CARVALHO; 

DEODATO, 2016; GAGLIARDI, 2015; OLIVEIRA et al., 2011; SMELTZER; BARE, 

2005). 

 Dentre os fatores não-modificáveis, têm-se a idade como o fator mais 

determinante para doença. Sabe-se que a incidência da condição aumenta com a 

idade, principalmente após os 65 anos (ANDRÉ, 2006). 

Os fatores de risco modificáveis são fatores sobre os quais se podem intervir, 

influenciar, mudar, prevenir ou tratar. São metas dos profissionais no intuito de 

modificar o quadro clínico do paciente, uma vez que a soma destes fatores 

proporciona o desenvolvimento do AVE. Dentre esses fatores incluem: Hipertensão 

arterial; Doenças cardiovasculares; dislipidemias; obesidade; diabetes mellitus; 

tabagismo; alcoolismo; uso de contraceptivo oral; abuso de drogas principalmente 

cocaína, hematócrito elevado e processo inflamatório, anticorpo antifosfolipídeo 

(CAMÊLO; SANTOS JÚNIOR, 2012; CANCELA, 2008;CHAVES, 2000; GAGLIARDI, 

2015; OLIVEIRA et al., 2011; SMELTZER; BARE, 2005). 
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A Figura 3 mostra um exemplo de dislipidemia como fator modificável comum 

causador de AVC. 

 
Figura 3: Obstrução de artéria cerebral causada pelo fator de risco hiperlipidemia 

gerando infarto cerebral 

Fonte: Pinheiro (2018). 

 

A hipertensão arterial é o principal fator de risco modificável para o acidente 

vascular encefálico. Aproximadamente 80% dos casos de AVE isquêmico e hemorrágico 

estão ligados a hipertensão arterial, que pode danificar as artérias cerebrais de grande, 

médio e de fino calibre, podendo também danificar as estruturas das artérias. Esse 

comprometimento provoca a aterosclerose, degeneração fibrinóide e lipohialinose, assim 

causando variações histopatológicas de lesão arterial, com isso pode desenvolver o AVE 

(GAGLIARDI; RAFFIN; FABIO, 2001). 

 

2.1.4 Manifestações clínicas 

 

 A designação AVC diz respeito a um conjunto de sintomas de déficits 

neurológicos, num período de pelo menos 24 horas que resultam de lesões cerebrais 

provocadas por variações da irrigação sanguínea (GIRÃO, 2015). 

As manifestações clínicas do AVC variam de acordo com tipo de acidente vascular 

cerebral, (isquêmico ou hemorrágico), da sua localização (áreas afetadas), da idade e do 

estado do paciente. E os sinais são a consequência de uma lesão num hemisfério 

cerebral, atingindo um dos lados contrário do corpo lesado (MARTINS, 2006). Podemos 

referir que a hemiplegia é a manifestação clínica mais frequente no doente. 

No caso do AVC isquêmico instalam-se rapidamente nos primeiros minutos ou 

horas, já no AVC hemorrágico surgem cefaléias e vômitos intensos com perda de 

consciência por momentos ou que poderá se prolongar para coma, visão dupla e 
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debilidade generalizada, além de alterações do ritmo cardíaco e respiratório, da 

temperatura corporal, da tensão arterial seguido de transtorno de consciência (GIRÃO, 

2015). 

A fase aguda da doença caracteriza-se por um estado de flacidez, arreflexia, 

hemiplegia, hemianestesia e alterações cognitivas, devido choque cerebral, variando de 

acordo com local acometido. Esse estágio normalmente é rápido (15 a 20 dias). Já na 

fase subaguda a duração é de 1 mês a 3 meses pós lesão, atingindo 6 meses. 

Finalmente chega ao estado crônico, após 6 meses de lesão, nesta fase os sinais e 

sintomas são variáveis, podendo ou não restabelecer amplitude de movimento articular, 

tônus muscular, marcha, função motora, coordenação motora (FORMISANO et al., 2005; 

SCHAECHTER, 2004). 

Girão (2015) relata que, inúmeras podem ser as manifestações clínicas 

dependendo do grau de comprometimento, sendo elas: problemas sensoriais (dificuldade 

de percepção- nível da figura de fundo, modo no espaço, compreensão de profundidade, 

relações espaciais, firmeza da forma e orientação topográfica-, perda de discriminação 

sensorial, proprioceptivas e visuais); apraxia (incapacidade de executar movimentos e 

gestos precisos apesar das funções motoras e sensoriais se encontrarem aparentemente 

salvas); agnosia (consiste na incapacidade de reconhecer objetos familiares de uso 

pessoal); problemas de compreensão; problemas psicológicos e emocionais; alteração de 

reflexos; tônus muscular; equilíbrio/coordenação/alteração postural e limitações 

individuais para as atividades de vida diárias, interferindo na funcionalidade.  

O quadro clínico é variado quanto ao tônus muscular, na fase aguda e tardia. A 

perda de tônus muscular normal no lado afetado do doente pode ser aumentada, 

diminuídas ou ambas. A hipotonia é caracterizada pela incapacidade do hemicorpo 

afetado apresentar movimentos voluntários, ou seja, o indivíduo é incapaz de movimentar 

o hemicorpo em qualquer posição, principalmente nas primeiras semanas. Aparece 

igualmente a flacidez que normalmente permanece durante umas horas ou dias. Em 

contrário, quando o tônus muscular é aumentado qualifica-se como espasticidade ou 

hipertonia. Na fase tardia, uma das seqüelas mais incapacitantes é a hemiparesia ou uma 

hemiplegia espástica (PIERSON; KATZ; TARSY, 1996). 

Segundo Teles e Gusmão (2012) a hemiplegia contralateral ao lado da lesão 

encefálica é a disfunção motora prevalente nos casos de sequela de AVC. Além da 

deficiência motora também se observam distúrbios de sensibilidade, presença de 

espasticidade que ocorre depois de um período de hipotonia, perda dos padrões dos 
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movimentos seletivos, alteração do equilíbrio, problemas de cognição entre outros 

distúrbios. 

 O indivíduo com sequela de AVC pode ter a patologia estabilizada em qualquer 

uma das fases, dependendo de estímulos relacionados à intervenção. Na maioria dos 

casos, se estabiliza, por volta de 12 meses, porém alguns pacientes alcançam as fases 

mais tardias na recuperação (YOZBATIRAN; CRAMER, 2006). 

Indivíduos que sofreram AVC apresentam deficiências, incapacidades e 

desvantagens resultantes da patologia, o que é bastante variável, dependendo da área 

envolvida e da recuperação do doente. A independência é um fator grave, em pacientes 

com sequelas tardias. Para Netto e Ponte (2002, p.11) independência pode ser definida 

como a “capacidade de realizar algo com os seus próprios meios”.  

 

A capacidade funcional é determinada pelas avaliações funcionais, de 
forma a permitir uma visão mais precisa quanto à severidade da doença e 
o impacto da patologia. A avaliação da independência funcional tem-se 
tornado um instrumento particularmente útil para avaliar o estado de 
saúde dos indivíduos, porque muitos apresentam várias doenças 
simultaneamente. Estas variam com severidade e provocam diferentes 
impactos na vida cotidiana, servindo para enquadrar o modo como as 
pessoas vivem os anos adicionais de vida em consequência da 
longevidade (LIMA-COSTA; BARRETTO; GIATTI, 2003 apud GIRÃO, 
2015, p. 19). 

 

 Assim, a busca pela capacidade funcional tem sido um fator primordial para 

aquisição de uma vida independente, pois o contrário provocaria dificuldade no 

posicionamento corporal, prejudicando as tarefas da vida diária como: vestuário, 

alimentação, locomoção, transferência e até os cuidados de higiene pessoal levando o 

paciente a estado físico e psicológico debilitado. 

 

2.1.4.1 Espasticidade 

 

2.1.4.1.1 Conceito 

 

 A espasticidade é um acometimento comum causado pela lesão do sistema 

nervoso central e é caracterizada por aumento da resistência ao alongamento muscular 

passivo, dependente da velocidade de estiramento do músculo, ocasionando 

hiperexcitabilidade dos reflexos miotáticos, hipertonia elástica, alteração da sensibilidade 

proprioceptiva, sendo, muitas vezes acompanhados por clônus, espasmos flexor e/ou 
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extensor, contraturas, hiperreflexia autonômica, distonia e por reflexos patológicos como 

Babinski (TELES; GUSMAO, 2012). 

 De acordo com Thompson et al. (2005), a espasticidade é uma síndrome que 

dificulta a reabilitação neuromotora dos pacientes com AVC, podendo diminuir a 

amplitude de movimento articular, causar dores, limitar as atividades dos membros, como 

também pode dificultar as atividades funcionais e de vida prática, como, por exemplo, a 

higiene pessoal e os cuidados com a aparência exterior. É responsável também por 

causar alterações na marcha e transferências. 

 A espasticidade é um dos fatores que interferem no processo de reabilitação 

funcional após Acidente Vascular Encefálico. Ela surge por causa da perda da inibição do 

reflexo miotático, resultante de lesão do neurônio motor superior (PIERSON; KATZ; 

TARSY, 1996). 

 Os pacientes com espasticidade são frequentemente hemiparéticos, acometendo 

membro superior e membro inferior, dependendo do lado cerebral acometido, possuindo 

uma maior incapacidade dos que os pacientes sem espasticidade (LUNDSTROM; 

TERENT; BORG, 2008). 

 A espasticidade é uma sequela motora muito incapacitante, presente na maior 

parte dos casos de AVC, limitando as atividades funcionais, o que faz-se necessária à 

avaliação (a partir da escala no Quadro 2) e intervenção sobre a mesma, tendo em vista 

que o aumento do tônus muscular gera grande incapacidade funcional interferindo na 

qualidade de vida desta população de pacientes. 

 Para mensuração do grau de espasticidade, usualmente e clinicamente é utilizada 

uma Escala específica, chamada, Escala Modificada de Ashworth, citada no Quadro 2, a 

qual tem boa aceitação (pela confiabilidade e reprodutibilidade). Esta é realizada por meio 

da mobilização passiva da extremidade através do arco de movimento, para afastar 

origem de inserção de grupos musculares, quantificando a resistência ao movimento de 

forma rápida nas diversas articulações (LIANZA et al., 2001). 
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Quadro 2: Escala Modificada de Ashworth 

Grau Descrição 

0 Sem aumento no tônus muscular 

1 Leve resistência muscular no final da amplitude de movimento 

(ADM) 

2 Leve resistência muscular em menos da metade da ADM 

3 Aumento de tônus muscular durante a maior parte da ADM 

4 Considerável aumento do tônus muscular cujo movimento passivo 

é de difícil realização 

5 Rigidez em extensão. Ausência de movimento 

Fonte: Lianza et al. (2001). 

  

2.1.5 Tratamento 

 

Os programas terapêuticos aplicados pelos profissionais da saúde consistem em 

processos pelos quais se ministra, orienta, guia e ensina a demanda funcional adequada, 

a fim de estimular que os mecanismos de reorganização neural desenvolvam-se de 

forma ideal, na tentativa de recuperar ao máximo as funções sensórias motoras dos 

pacientes com lesão neurológica (FONTES; FUKUJIMA, 2003). 

Inicialmente, deve-se realizar de forma minuciosa a avaliação dos pacientes 

sequelados de AVC. No caso de AVC isquêmico, o paciente será avaliado para a 

possibilidade de trombólise endovenosa dentro de 4 a 5 horas do início dos sintomas. 

Portanto, quanto mais rápida é feita a transferência, melhor é o prognóstico do paciente. 

Já em AVC hemorrágico, estudo de vasos, avaliação do neurocirurgião e monitorização 

são necessárias. Idealmente, todos os pacientes internados por AVC de qualquer 

etiologia devem receber alta com investigação etiológica completa. 

 Tendo em vista que dentro do contexto geral de sequelas neurológicas, a 

motricidade domina as expectativas dos pacientes, de seus familiares e da equipe 

multidisciplinar, independentemente de fatores cognitivos, emocionais e sociais, a 

Fisioterapia é uma das especialidades que mais tem sido solicitada mundialmente por 

equipes multiprofissionais que trabalham em hospitais, clínicas e serviços de atendimento 

domiciliar que tratam do AVC. Os indivíduos portadores de sequelas de AVC seguem, 

normalmente, uma rotina de intervenção e tratamento de acordo com o tipo e causa do 

acidente vascular cerebral. Esta rotina varia desde a intervenção cirúrgica ao tratamento 

clínico, passando, posteriormente, para o tratamento fisioterapêutico. Este consiste, na 



13 

 

 

medida do possível, em restabelecer funções e/ou minimizar as sequelas deixadas 

(COSTA; DUARTE, 2002). 

 Dentre os possíveis tratamentos estão os tratamentos medicamentoso, cirúrgico 

(neurotomia), uso de órteses (contensões), bloqueio neuromuscular (toxina/ fenol), 

fisioterapia e terapia ocupacional (FONTES; FUKUJIMA, 2003). 

 Fontes e Fukujima (2003) ainda relatam que a Fisioterapia tem por objetivo 

promover o controle do tônus, ajudar na aquisição da postura e no favorecimento dos 

padrões normais. Atua por meio da inibição da atividade reflexa patológica, na 

normalização do tônus muscular e na facilitação do movimento normal. Existem vários 

métodos de tratamento fisioterapêutico para espasticidade, dentre alguns deles estão: o 

método Bobath, a aplicação de frio e calor, a terapia manual, a Estimulação Elétrica 

Terapêutica (EET), a Estimulação Nervosa Elétrica Transcutânea (ENET). Os recursos 

terapêuticos da Fisioterapia incluem: Cinesioterapia (exercícios físicos terapêuticos) que 

podem ser realizados através de movimentação passiva, ativa assistida, ativa e ativa 

resistida; contração muscular isométrica, isotônica concêntrica e excêntrica; 

mecanoterapia; equoterapia; hidroterapia (exercícios terapêuticos aquáticos); 

massoterapia (técnicas terapêuticas de mobilização dos tecidos superficiais e profundos; 

termoterapia (terapia através de agentes térmicos e eletromagnéticos) e eletroterapia 

(terapia através de agentes eletrofísicos e eletromagnéticos). 

 Sabendo que uma das sequelas crônicas comuns em pacientes com AVC é a 

espasticidade, se não tratada, pode gerar contratura evoluindo para deformidade, 

diminuindo assim, a mobilidade funcional. O tratamento da espasticidade é extremamente 

importante na recuperação do paciente com AVC, visando o retorno desses pacientes as 

suas atividades funcionais, contribuindo assim para um aumento na qualidade de vida 

(RODDA; GRAHAM, 2001). 

As consequências funcionais da espasticidade podem ser corrigidas por 

tratamentos locais, farmacológicos ou cirúrgicos, uma vez que o músculo espástico tenha 

sido identificado. 

Existem múltiplas possibilidades terapêuticas com a finalidade de reduzir a 

espasticidade, dentre eles: cirúrgico, sistêmico ou local. O mais utilizado, dentre o local, é 

a Toxina botulínica tipo A. 

O tratamento com Toxina Botulínica (BoNT) alivia a espasticidade após o AVC, 

provavelmente agindo em vários níveis hierárquicos do sistema motor. 
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2.2 Toxina Botulínica 

 

A toxina botulínica é um medicamento advindo do extrato purificado formado por 

um complexo proteico de origem biológica, obtido a partir do Clostridium Botulinum, uma 

bactéria anaeróbia que, em condições apropriadas à sua reprodução (10ºC, sem oxigênio 

e certo nível de acidez), cresce e produz sete sorotipos diferentes ou sete cadeias 

imunologicamente distintas de neurotoxinas: A, B, C, D, E, F e G. Dentre esses, o soroti-

po A é o mais potente e o que proporciona maior duração de efeitos, utilizado tanto para 

fins terapêuticos como estéticos. Os efeitos clínicos destas toxinas têm sido reconhecidos 

desde o final do século XIX (POULAIN; POPOFF; MOLGO, 2008). Esta se caracteriza 

por ser um medicamento produzido por biossíntese em células vivas, diferente dos 

sintéticos que são obtidos por síntese química (PINTO, 2012). 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (2005), a toxina trata-se de um 

produto biológico, diferentemente de um produto químico-sintético, é uma proteína for-

mada por uma cadeia tridimensional com centenas de aminoácidos, que influi 

diretamente em sua atividade no corpo humano.  

O desenvolvimento das NBT como medicamento, iniciou-se em 1981 com a 

descrição da injeção de Neurotoxina Botulínica tipo A (BoNT/A) nos músculos dos olhos 

para o tratamento do estrabismo, onde após exaustivos testes laboratoriais e clínicos, o 

Food and Drug Administration (FDA) aprovou o uso terapêutico de BOTOX®, Allergan 

Inc., Irvine, Califórnia (USA), para o tratamento do estrabismo, blefaroespasmo e 

espasmo hemifacial. Em 1992, no Brasil, foi autorizado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de estrabismo e distonia. 

Jankovic (2004) relata que o uso de BoNT/A tem sido muito expandido, pois além 

da ação terapêutica ao músculo, utiliza-se no tratamento de uma variedade de desordens 

oftalmológicas, gastrointestinais, urológicas, ortopédicas, dermatológicas, secretórias, 

dolorosas e cosméticas, diferenciando apenas pelos objetivos a serem atingidos e 

mecanismos de ação propostos. 

 

2.2.1 Toxina Botulínica tipo A 

 

 A Toxina Botulínica tipo A (TBA) tem sido estudada mais intensamente e 

descobriu-se que este tipo, é um potente bloqueador da junção neuromuscular, que 

desde a década de 80 é usado na prática neurológica (JORGE; SILVA, 2001). 
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 A toxina botulínica do tipo A é um agente biológico obtido laboratorialmente, sendo 

uma substância cristalina estável, liofilizada em albumina humana e apresentada em 

frasco a vácuo estéril, para ser diluída em solução salina (SPOSITO, 2004). 

 Segundo Dressler e Benecke (2007), a estrutura da molécula de BoNT/A da 

neurotoxina do Clostridium Botulinum é formada por uma única cadeia polipeptídica 

composta por 1295 aminoácidos, sendo subdividida em cadeia leve (peso= 50kDa; 447 

aminoácidos) e cadeia pesada (peso=100kDa; 849 aminoácidos), com dois domínios: o 

de ligação (metade C-terminal da cadeia pesada) e o de translocação (Hn) da metade N-

terminal da cadeia pesada, conforme Figura 4.  

 

 
Figura 4: Representação tridimensional da BoNT/A 

Fonte: Sposito (2009). 

 

A Figura 5, mostra duas partes da cadeia estão ligadas entre si por uma ponte 

dissulfídica, de suma importância para manutenção da integridade da atividade biológica 

da molécula, ponte está localizada entre os aminoácidos Cys430 e Cys454. 

 

 
Figura 5: Estrutura da dupla cadeia da neurotoxina botulínica 

Fonte: Sposito (2009). 
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 A Toxina Botulínica do Tipo A pode ter inúmeras funções, sendo utilizada em 

casos de falta do controle do movimento, incluindo uma imensa variedade de 

desordens oftalmológicas, gastrointestinais, urológicas, ortopédicas, dermatológicas, 

secretórias, dolorosas e cosméticas; para musculatura espástica, distonia de 

membros, dor, distonia mandibular, lingual, cervical laríngea. De modo geral, o uso 

da toxina botulínica facilita o controle das contrações. No tratamento da 

espasticidade, a utilização da toxina botulínica tipo A, em conjunto com Fisioterapia, 

é um método útil para reabilitação de pacientes que apresentam espasticidade, 

inclusive os que tiveram Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) por acidentes, 

quedas ou armas (SOUZA; CAVALCANTI, 2016). 

A Toxina Botulínica tipo A é uma terapia farmacológica que traz efeitos 

benéficos ao paciente com espasticidade, como o ganho de amplitude de movimento 

e melhora da função dos membros afetados. O tratamento da espasticidade com a 

toxina botulínica tem maior êxito quando a administração segue alguns critérios, 

como: o ajuste da dose de acordo com a idade, com o peso, grau de espasticidade e 

musculatura administrada (SPOSITO, 2004). 

Embora apresente pesquisas sobre os efeitos da toxina, deve-se alertar para 

as posíveis contraindicações absolutas e relativas, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3: Contraindicações para uso da toxina botulínica 

ABSOLUTAS RELATIVAS 

Alergia ao medicamento e aos 

componentes 

Doença neuromuscular 

Infecção no sítio do bloqueio Pessoas que necessitam da expressão facial 

Gravidez e aleitamento Coagulopatia associada e/ou descompensada 

Expectativa irreal do paciente Doença autoimune em atividade 

Instabilidade emocional Falta de colaboração do paciente 

 Uso de potencializadores como aminoglicosídeos em 

até 4 semanas antes do procedimento. 

 Uso de aspirina ou antiinflamatórios não esteróides 

em até 4 semanas antes do procedimento 

Fonte: Matarasso (1998). 

 

A BoNT/A representa a terapia padrão-ouro para espasticidade focal após 

acidente vascular cerebral, com baixa prevalência de complicações, reversibilidade 

e eficácia na redução da hipertonia espástica. As diretrizes atuais sugerem o 

emprego de uma dosagem de até 600 unidades (U) de BoNT/A para tratar a 
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espasticidade após o AVC, para evitar efeitos adversos importantes e o 

desenvolvimento de anticorpos contra a neurotoxina. 

Existem várias formulações de BoNT/A (Figura 6), incluindo 

onabotulinumtoxinA (BOTOX), abbotulinumtoxinA (DYSPORT) e 

incobotulinumtoxinA (XEOMIN), comercialmente disponíveis que são usadas com 

crescente frequência no tratamento de muitas condições, incluindo pós-AVC, na 

espasticidade de MMSS e MMII (ELIA et al., 2009). 

 

 
Figura 6: Formulações da toxina botulínica tipo A, comercialmente disponíveis 

Fonte: Siew (2017). 

 

2.2.1.1 Formulações da Toxina Botulínica tipo A 

 

A Toxina Botulínica tipo A em suas formulações apresentam diferenças de 

suma importância na sua composição, em relação à potência dos produtos, duração 

dos resultados com cada um dos produtos e efeitos colaterais. Todas essas 

diferenças apresentam grande implicação não só nos perfis de eficácia e segurança, 

mas também nas implicações farmacoeconômicas (SPOSITO, 2014).  

As diferentes formulações de toxina botulínica (Quadro 4) possuem diferentes 

indicações aprovadas em bula. 
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Quadro 4: Dados da bula dos produtos BOTOX/ DYSPORT/ XEOMIN 

Nome comercial BOTOX® DYSPORT®RELOXIN® XEOMIN® NT-201 

Nome diferencial OnabotulinumtoxinA AbobotulinumtoxinA IncobotulinumtoxinA 

País de origem Estados Unidos Reino Unido Alemanha 

Ano de lançamento 1989 1991 2005 

Unidades por frasco 100 - 200 300 e 500 100 

Apresentação Secado a vácuo Liofilizado Liofilizado 

Prazo de validade 3 anos 2 anos 2 anos 

Composição Albumina humana 0,5 mg 

NaCl 0,9 mg 

Albumina humana 20% 0,125 mg 

Lactose 2,5 mg 

Albumina humana 20% 1000 

mcg 

Sucrose 5 mg 

1U = DLso 0,04 ng 0,025 ng  

Complexo molecular (kD) 900 400 150 

Cepa Hall Allergan – seleção constante Ipsen strain 

NCTC 2916 renovação a cada 3 anos 

Hall (NT-201) 

pH 7,4 7,4 7,4 

Qtd. de neurotoxina por frasco (ng) 4,8 12,5 (4,3?) 0,6 

Armazenamento Freezer em temperatura de - 5º C ou 

inferior, ou em geladeira entre 2º e 8º C 

2 a 8ºC 15 a 30°C 

Pós-diluição 2 a 8ºC por 3 dias 2 a 8ºC por 8 horas 2 a 8ºC por 24 horas 

Uso Brasil Adulto e pediátrico 1992 Adulto e pediátrico 2000 Adulto 2009 

Uso país de origem Adulto e crianças Adulto e crianças Adulto 

Aprovação no país de origem Idem às indicações aprovadas pela 

Anvisa no Brasil 

Idem às indicações aprovadas pela 

Anvisa no Brasil 

Distonia cervical 

Blefaroespasmo 

Indicações aprovadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa)=Brasil (indicação debula) 

✓ Tratamento de estrabismo e 

blefarospasmo associado com 

distonia, incluindo blefarospasmo 

✓ Distonia cervical/torcicolo espasmódico 

Blefaroespasmo Espasmo hemifacial 

✓ Hiperidrose axilar e palmar em adultos 

✓ Sintomas do blefarospasmo 

e da distonia cervical em 

adultos 
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✓ Tratamento de distonia cervical  

✓ Tratamento de espasmo hemifacial  

✓ Tratamento de espasticidade 

muscular  

✓ Tratamento de linhas faciais 

hipercinéticas  

✓ Tratamento de hiperidrose focal 

palmare axilar 

✓ Tratamento da bexiga hiperativa 

neurogênica 

✓ Migrânea crônica 

✓ Linhas faciais hiperfuncionais 

 

✓ Espasticidade de membros superiores 

ou inferiores em pacientes 

adultospós-AVC 

✓ Deformidade em péequino espástico, 

empacientes adultos com espasticidade 

pós-AVC 

✓ Deformidade em pé equino dinâmico, 

em pacientes pediátricos com paralisia 

cerebral (idade superior a dois anos) 

✓ Espasticidade dos membros 

superiores em adultos 

✓ Linhas faciais hipercinéticas 

Contraindicações específicas de 

cada formulação 

✓ Alergia aos componentes da fórmula  

✓ Processo infeccioso no local da injeção 

Tratamento concomitante 

aminoglicosídeo ou estreptomicina 

✓ Distúrbios generalizados da atividade 

muscular 

✓ Distúrbios do sangramento e uso de 

anticoagulantes 

✓ Contraindicação para injeção IM 

(intramuscular) 

✓ Gravidez e lactação 

Idem 

Alergia à lactose 

Idem 

Uso em crianças 

Fonte: Adaptada de Anvisa (2011) e FDA (2018). 

mg: miligrama; mcg: micrograma; DLso: Dose Letal; kD: complexo molecular; ng: nanograma 
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2.2.1.1.1 OnabotulinumtoxinA (BOTOX) 

 

O BOTOX é uma forma congelada a vácuo e estéril da toxina botulínica A, 

produzida a partir da cultura da cepa Hall de Clostridium Botulinum tipo A, 

desenvolvida em meio contendo hidrolisado de caseína, glicose e extrato de 

levedura. Cada frasco-ampola contém 50U/100U ou 200U, albumina humana e 

cloreto de sódio (BOTOX®, 2015). 

 

2.2.1.1.2 AbotulinumtoxinA (DYSPORT) 

 

Apresenta-se com cada frasco-ampola de DYSPORT® 300 U ou 500 U, que 

contém toxina botulínica A (Complexo toxina-hemaglutinina tipo A de Clostridium 

botulinum com excipientes: solução de albumina humana 20% e lactose). Na maior 

parte dos casos, um efeito significativo do tratamento tem início 7 a 14 dias após a 

injeção da toxina botulínica; observa-se um efeito máximo dentro de 1 mês, os quais 

persistem por cerca de 3 a 4 meses. Após injeções repetidas, o tempo de duração 

dos efeitos pode tornar-se menor, especialmente se o organismo desenvolver 

anticorpos para a toxina botulínica (DYSPORT®..., 2015). 

 

2.2.1.1.3 IncobotulinumtoxinA (XEOMIN) 

 

A Xeomin é altamente purificada e difere da substância farmacológica 

presente o Botox® e no Dysport® na medida em que não apresenta proteínas 

complexantes (hemaglutininas). Cada frasco ampola contém toxina botulínica A (150 

kDa), isenta de complexos proteicos,100 U com excipientes de sacarose e albumina 

humana (XEOMIN®..., 2013). 

 

2.2.2 Mecanismo de ação 

 

 O mecanismo de ação da toxina Botulínica tipo A recorre a uma sequência de 

eventos, conforme mostrado na Figura 7. 
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Figura 7: Etapas da ação da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Adaptada de Silva (2013). 

 

 O terminal nervoso se liga a célula evidenciando a internalização. A 

internalização é seguida de endocitose dentro de vesículas. O passo seguinte é 

chamado de redução (clivagem proteolítica) e acontece dentro da célula nervosa, 

sob condições de acidificação, liberando a cadeia L catalítica, responsável por 

bloquear a neuroexocitose, com ação sobre os neurotransmissores, através da 

atividade de uma endopepdase zinco dependente específica para cada um dos 3 

sítios de ligação dentro do sistema neurotóxico sob pH ácido (AOKI, 2001; 

PANICKER; MUTHANE, 2003). 

 A TBA age nas proteínas da membrana pré-sinápticas, quebrando a 

membrana proteica da vesícula sináptica, na proteina sinaptosomale associata 25 

(SNAP-25) em três diferentes pontos de clivagem perto do terminal-C. A neurotoxina 

do tipo A está assim associada a uma proteólise seletiva da proteína sináptica 

SNAP-25, agindo como uma protease zinco dependente. A SNAP-25 é um resíduo 

proteico, ligado a superfície da membrana e é requerida no crescimento do axônio 

tendo função de auxiliar no duplo reconhecimento dos substratos, baseado na 

interação com o ponto de clivagem e com o segmento não contínuo que contém a 

estrutura modificada comum para a proteína de membrana associada a vesícula 

(VAMP), SNAP-25 e a syntaxin (AOKI, 2001). 

 Além disto, Aoki (2001) relata que as neurotoxinas específicas para a VAMP, 

para a SNAP-25, e para a syntaxin apresentam reação cruzada entre si, competindo 

pelo mesmo sítio de ligação, porém não são capazes de induzir a clivagem, e em 

consequência o efeito tóxico, de um alvo que não seja o seu específico. Elas 

ETAPAS

1-
Internacionalização 

por endocitose

3- Inibição da 
liberação do 

neurotransmissor

2- Redução da 
ligação 

dissulfídica e 
translocação
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reconhecem os seus substratos proteicos através de dois sítios que interagem com 

a região que inclui a cadeia peptídica a ser quebrada; a região de ligação similar à 

VAMP, SNAP-25 e syntaxin (Figura 8). Isto justifica a reação cruzada de anticorpos 

e a inibição cruzada dos diferentes tipos de neurotoxinas. 

 

 
Figura 8: Proteínas envolvidas na exocitose das vesículas sinápticas 

Fonte: Purves et al. (2005 adaptado por MERLO, 2017, p. 162). 

 

 Em resumo, a toxina botulínica atua bloqueando a liberação de acetilcolina no 

terminal pré-sináptico através da desativação das proteínas de fusão, impedindo que 

a acetilcolina seja lançada na fenda sináptica e, dessa maneira, não permitindo a 

despolarização do terminal pós-sináptico e bloqueando, assim, a contração muscular 

(Figura 9). Este medicamento, entretanto, não interfere na produção da acetilcolina 

e, por este motivo, o bloqueio é reversível alguns meses após a aplicação 

(PORTELLA et al., 2004). 
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Figura 9: Liberação normal do neurotransmissor (A). 

Bloqueio da liberação do neurotransmissor sob a ação da toxina botulínica (B) 

Fonte: Arnon et al. (2001). 

 

 De acordo com Baiocato et al. (1999/2000), a TBA provoca uma desnervação 

química reversível sobre a placa motora, reduzindo a atividade muscular tônica ou 

fásica excessiva, levando a uma diminuição da espasticidade que, muitas vezes, 

associada à rigidez tecidual e mecanismo de co-contração, interferindo na execução 

do movimento voluntário em indivíduos pós lesão cerebral. 

 Quanto ao mecanismo de ação, a toxina botulínica tipo A age sobre a inibição 

da liberação de acetilcolina nos terminais nervosos motores e na ação sobre outros 

neurotransmissores, promovendo relaxamento muscular (ação sobre músculos 

estriados; ação sobre o reflexo de estiramento medular); ação antinociceptiva 

(bloqueio da liberação de peptídeos relacionados com a dor); Sistema Nervoso 
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Autônomo (ação sobre glândula: salivar, sudorípara e lacrimal; ação sobre a bexiga 

e a próstata e  efeitos diretos e indiretos sobre o Sistema Nervoso Central 

(SPOSITO, 2009). 

 

2.2.3 Manejo terapêutico 

 

 A administração deste fármaco está limitada a músculos específicos em 

doses controladas. Recomenda-se a injeção intramuscular em cada músculo 

comprometido com a espasticidade. Injeções subcutâneas podem ser indicadas em 

situações especiais. 

 O Quadro 5 traz-se alguns modificadores da dose na admistração da toxina. 

 

Quadro 5: Modificadores de dose 

 

SITUAÇÃO CLÍNICA 

DOSE POR MÚSCULO 

Uma diminuição na dose 

pode ser indicada se: 

Um aumento na dose 

pode ser indicado se: 

Peso do paciente Baixo Alto 

Duração provável da terapia Crônica Aguda 

Massa muscular Muito pequena Muito grande 

Número de injeções Muitos Poucos 

Escore de Ashworth Baixo Muito alta 

Preocupação de que o 

tratamento possa resultar em 

relaxamento excessivo 

 

Alta 

 

Baixa 

Resultados da terapia anterior Relaxamento excessivo Resposta inadequada 

Fonte: Adaptado de Botox ® Terapêutico (2009). 

 

 A toxina botulínica tipo A é um tratamento de primeira linha para a espasticidade 

focal pós-AVC, e a precisão na entrega da toxina aos músculos-alvo pode influenciar o 

resultado do tratamento (SANTAMATO et al., 2014). 

 Em relação ao procedimento terapêutico para possível restabelecimento funcional, 

após a injeção e bloqueio com a neurotoxina, a partir da ação de novos terminais para a 

liberação da acetilcolina ou da recuperação dos terminais bloqueados, a duração do 

bloqueio induzido pela BoNT, pode variar de semanas a meses,  sugerindo que apesar 

da ação proteolítica necessária para a remoção dos componentes do sistema exotóxico 

de bloqueio, a persistência dos efeitos sobre a liberação dos neurotransmissores envolve 

outras ações intracelulares, podendo gerar brotamento nervoso (HAMBLETON, 1992). 
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 Além disto, as durações assim como a eficácia do bloqueio também estão 

relacionadas às doses e formulações dos sorotipos utilizados. Para a garantia da 

estabilidade da toxina, devemos nos ater ao fato de que ela é sensível a forças 

mecânicas, especialmente frente ao calor (acima de 40º C), pH alcalino, pode se 

desnaturar na presença de nitrogênio e dióxido de carbono da atmosfera (JOHNSON, 

1999).  

 

2.3 Toxina botulínica e funcionalidade 

 

 Um dos recursos utilizados no tratamento funcional de pacientes com sequelas de 

AVC é a toxina botulínica (DAVIS; BARNES, 2000; ESQUENAZI, 2006), sabendo-se que 

esta patologia está intimamente relacionada ao declínio da capacidade funcional e 

qualidade de vida. 

 Conforme Rizzetti e Trevisan (2008), os comprometimentos funcionais decorrentes 

do AVC variam de um indivíduo para o outro. Os mesmo autores relatam também que o 

desempenho das habilidades de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs), como, por 

exemplo, vestir-se, comer, tomar banho sozinho e, até mesmo, caminhar pequenas 

distâncias de forma independente são fortemente prejudicadas; além de outras Atividades 

Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), que se referem às atividades mais complexas do 

cotidiano, tais como passear, fazer compras, limpar a casa, lavar roupa, dirigir, utilizar 

meios de transporte coletivo entre outros, predispõe o indivíduo a um quadro de 

incapacitância funcional. 

 Verbrugge e Jette (apud GIACOMIN et al., 2008, p. 1261) definem incapacidade 

funcional como “dificuldade experimentada em realizar atividades em qualquer domínio 

da vida devido a um problema físico ou de saúde, com impactos sobre a habilidade da 

pessoa para exercer papéis e atividades na sociedade”. 

 

Muitos estudos apontam para uma melhora do membro superior 
espástico quanto à higiene das mãos e habilidades funcionais do 
membro superior (BHAKTA et al., 1996; BAKHEIT, 2001; SIMPSON 
et al., 1996). Um estudo multicêntrico realizado em 1993 para avaliar 
a segurança e a eficácia da TBA no tratamento da espasticidade do 
membro superior após Acidente Vascular Cerebral observou um 
decréscimo em relação ao tônus muscular dos flexores de cotovelo 
após 2, 4 e 6 semanas, bem como uma melhora nas escalas de 
avaliação global (SIMPSON et al., 1996 apud MASSIA, 2009, p. 18). 
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Conforme Cardoso (2007), a funcionalidade pode ser avaliada através de 

escalas ou questionários, dentre eles, avaliação de Força Muscular (0-5), amplitude 

de movimento articular, Escala de Fulg-Meyer para membro superior, Medida de 

Independência Funcional (MIF) e Disability Assessment Scale (DAS). 

A Escala de Avaliação de Incapacidade (DAS) (Quadro 6) é muito utilizada nas 

pesquisas, visto que é uma ferramenta de avaliação desenvolvida para mensurar a 

incapacidade associada à espasticidade do membro superior (KENTA FUJIMURA et 

al., 2017). 

 

Quadro 6: Escala de Avaliação de Incapacidade 

Entrevista com cada paciente para determinar a extensão do comprometimento 

funcional de acordo com a seguinte escala 

0 Sem incapacidade 

1 Deficiência leve (perceptível, mas não interfere 

significativamente nas atividades normais). 

2 Incapacidade moderada (atividades normais requerem 

maior esforço e / ou assistência). 

3 Incapacidade grave (atividades normais limitadas). 

 

Higiene A extensão da maceração, ulceração e / ou infecção 

palmar; limpeza de mãos e mãos; facilidade de 

limpeza; facilidade de aparar as unhas; e o grau de 

interferência causado pela deficiência higiênica no 

cotidiano do paciente. 

Vestir A dificuldade ou facilidade com que o paciente pode 

vestir roupas (por exemplo, camisa, jaqueta, luvas) e o 

grau de interferência causado pela incapacidade 

relacionada ao vestir na vida diária do paciente. 

Posiçãodo membro superior A quantidade de posição anormal do membro superior. 

Dor A intensidade da dor ou desconforto relacionado à 

espasticidade do membro superior 

Fonte: Kenta Fujimura et al. (2017). 

  

 De acordo com Russman,Tilton e Gormley (1997), o conceito de qualidade de 

vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar pessoal e abrange uma série de 

aspectos como a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, 

a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio 

estado de saúde, os valores culturais, éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a 

satisfação com o emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se vive. 
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 Os fatores que levam o indivíduo a ter uma boa qualidade de vida, é a 

necessidade de se ter hábitos saudáveis, isso tem sido divulgado na sociedade 

como uma das estratégias mais adequadas de se combater os transtornos causados 

à saúde pela forma de vida atual (SAMULSKI, 2004). 

  

2.4 Revisão sistemática 

 

Os avanços do conhecimento científico depende da acumulação sistemática 

de informação, para a obtenção de resultados fidedignos. 

Em muitos campos da ciência, a maneira padronizada de lidar com a 

multiplicidade de estudos e com diversos resultados tem sido através de revisões 

que podem ser do tipo narrativa, sistemática ou integrativa.  

A revisão narrativa da literatura trata-se de um breve resumo de trabalhos 

prévios sobre o problema de pesquisa a ser considerado (FLICK, 2009). 

A revisão sistemática reúne grande quantidade de resultados de pesquisas 

com o intuito de refletir diferenças entre estudos primários que tratam do mesmo 

objeto. Como o nome sugere, tais revisões são sistemáticas na abordagem e usam 

métodos explícitos e rigorosos para identificar textos, fazer apreciação crítica e 

sintetizar estudos relevantes; por isso, exigem planejamento prévio e documentação 

por meio de protocolo (LOPES; FRACOLLI, 2008). 

De acordo com Silva (2013), revisões sistemáticas de literatura são estudos 

secundários (isto é, cujas unidades de análise são outros estudos científicos), que 

usam métodos sistemáticos de busca de estudos científicos e critérios de seleção 

definidos a priori, com o objetivo de responder a uma pergunta específica. 

A revisão integrativa, finalmente, é a mais ampla abordagem metodológica 

referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-

experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina 

também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de 

propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla amostra, em conjunto 

com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama consistente e 

compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes 

para a enfermagem (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 
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2.4.1 Meta-análise 

 

A meta-análise, um tipo de revisão sistemática, refere-se a um método ou 

mesmo um paradigma, a partir do qual o pesquisador adota um novo enfoque ao 

reunir resultados e conclusões alheias. O termo meta-análise foi utilizado 

primordialmente, em 1976, por Gene Glass, para referir-se a uma combinação 

estatística de resultados de estudos independentes, numa abordagem quantitativa. 

Por esse motivo, não tem atraído muitos investigadores na área de Ciência 

Humanas (enfatiza-se neste estudo a área de Letras). Entretanto, de acordo com os 

postulados de Cardoso (2007), atualmente caminha-se no sentido da inovação 

quanto à utilização da meta-análise, extrapolando-a da descrição para a explicação, 

incorporando dados qualitativos (por meio de técnicas narrativas, descritivas e/ou 

interpretativas), por se considerar que a podem reforçar. 

O termo meta-análise procede do prefixo grego met (a), que significa 

participação, mistura ou intermediação. Trata-se de um procedimento estatístico que 

combina os resultados de cada estudo para obter uma estimativa global do efeito 

avaliado, possibilitando a análise das fontes de heterogeneidade. Permite a 

avaliação crítica das evidências e a discussão sobre a heterogeneidade que pode 

existir entre os resultados (FONTELLES, 2012). 

No Quadro 7, elaborado por diversos autores a partir de Cooper (2010), 

demonstra o planejamento para realização de uma meta-análise. 

 

Quadro 7: Planejamento de uma meta-análise em sete estágios 

Etapas Estágio /Descrição 

1  Identificação/formulação do problema de pesquisa 

2  Coleta da literatura (livros, artigos, teses, documentos, artigos não publicados, 

etc.) 

3  Coleta das informações de cada estudo 

4  Avaliação da qualidade dos estudos 

5  Analise e síntese dos resultados dos estudos 

6  Interpretação dos dados coletados 

7  Apresentação dos resultados de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Cooper (2010). 

  

 A meta-análise se dá inicialmente pela avaliação qualitativa dos estudos, 

sendo ou não comparáveis. Caso sejam comparáveis, combinar-se-á os resultados 



29 

 

 

dos diferentes estudos, obtendo uma estimativa global, possibilitando a análise de 

heterogenicidade. 

 O Quadro 8, Higgins et al. (2003) mostram uma escala para avaliação de 

heterogenicidade, a qual, é avaliada pelo teste W proposto por Cochran e 

quantificada pela estatística I2. 

 

Quadro 8: Escala para avaliação da heterogenicidade (estatística I) 

I2 próximo a 0% Não heterogenidade 

I2 próximo a 25% Baixa heterogenicidade 

I2 próximo a 50 % Heterogenicidade moderada 

I2 próximo a 75% Alta heterogenicidade 

Fonte: Higgins et al. (2003). 

 

Para representação dos resultados de uma meta-análise são utilizados 

gráficos e tabelas que permitam expressar os resultados encontrados, propiciando a 

observação de padrões, semelhanças e diferenças dos estudos (MONTEIRO, 2010).  

Segundo Rodrigues (2010), esse gráfico é chamado de Forest plot, o qual 

apresenta o efeito e o Intervalo de Confiança (IC). O efeito é representado por um 

símbolo (quadrado, círculo, losango ou outra figura dependendo do software), no 

qual quanto maior o símbolo maior, maior peso do estudo (efeito) na meta-análise. A 

linha horizontal expressa o intervalo de confiança, quanto maior a linha, maior a 

variabilidade dentro do estudo. 

Conforme Monteiro (2010), o Odds Ratio (OR) é a razão entre o odds de 

exposição nos casos (com acontecimento) e odds de exposição nos controles (sem 

acontecimento) e a relação entre os fatores correlacionáveis nesses estudos. 

Para o cálculo da meta-análise existem softwares estatísticos específicos, 

como R®, Stata® e Meta-DiSc®, os quais exigem grande manejo, linhas de 

comando extensa e complexas, porém isso não gera impedimento nas análises 

(COSTA, 2015). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O AVC tem acometido inúmeras pessoas no mundo todo, deixando sequelas 

e até mesmo levando ao óbito, tornando a cada dia um grave problema de saúde 

pública mundial. Dentre os sobreviventes, uma nova fase de vida, inicia-se a partir 

das incapacidades geradas pelo AVC (BERGFELDT et al., 2015). 

Frequentemente, a lesão cerebral causada por AVC leva a deficiências, que 

são problemas relacionados às funções e estruturas do corpo, como órgãos, 

membros e seus componentes. Como consequência, tais deficiências podem gerar 

dificuldades no desempenho de atividades, bem como restrições e/ou limitações 

interferindo na funcionalidade do indivíduo (GOUVÊA et al., 2015). 

Muito se tem discutido sobre os tratamentos dos pacientes que tenham 

sofrido AVC, destacando o uso da TBA DYSPORT e BOTOX, na melhora do quadro 

clínico, em especial, da espasticidade, a qual leva há um comprometimento da 

funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes, e em menor proporção, o 

XEOMIN, devido ter a liberação recente no mercado e estar presente em poucas 

pesquisas. 

Na literatura não há resultados unificados, são identificados aqueles que 

obtêm resultados e outros que não alcançam resultados, ou seja, para o uso da TBA 

não há um protocolo específico de intervenção. Os estudos de modo geral são 

bastante heterogêneos quanto à aplicabilidade da toxina, o que dificulta o emprego 

de um protocolo. 

Revisões sistemáticas de literatura têm sido cada vez mais comuns, pelo seu 

alto potencial para resultar em conclusões aplicáveis ao cotidiano e que possam 

nortear decisões e investimentos. 

Uma revisão sistemática do tipo meta-análise reúne resultados e conclusões 

de estudos já produzidos e procede a sínteses críticas com vista à construção de 

conhecimento atualizado. Portanto, dentro desse contexto, terão como fatores 

comuns investigados: ocorrência de melhorias na saúde do paciente após o 

tratamento; ocorrência de malefícios para a saúde após o tratamento; e, inexistência 

de alteração no estado de saúde do paciente após o tratamento, além de 

demonstrar as principais preparações comerciais de toxina tipo A utilizados e sua 

influência na funcionalidade de sequelados de AVC. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

• Apresentar evidências a partir de ensaios clínicos sobre os efeitos da Toxina 

Botulínica Tipo A (BOTOX/DYSPORT/XEOMIN) na espasticidade de 

membros superiores e membros inferiores e sua influência na funcionalidade 

em pacientes sequelados de AVC. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a qualidade dos estudos incluídos na meta-análise utilizando a 

Escala de Newcastle-Ottawa (NOS); 

• Analisar a existência de viés de publicação mediante a aplicação Funnel Plot 

(número de estudos e tamanho das amostras); 

• Analisar a frequência e associação do efeito da Toxina Botulínica tipo A nos 

MMSS e MMII nas diferentes formulações DYSPORT/BOTOX/XEOMIN no 

tratamento de espasticidade decorrentes do Acidente Vascular Cerebral,  

• Descrever as características demográficas dos pacientes avaliados 

constituintes das amostras nos estudos analisados como idade; sexo; tipo de 

AVC e dose total; 

• Demostrar a freqüência do tempo de análise do efeito após a aplicação da 

toxina botulínica tipo A, além de outras intervenções nos grupos comparativos 

(fisioterapia e/ou grupo experimental); 

• Verificar a frequência e associação (Odds Ratio) da intervenção da toxina 

botulínica tipo A na funcionalidade dos indivíduos, através dos domínios da 

Escala de Avaliação de Incapacidade. 

. 
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5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

5.1 Estratégiade busca 

 

Realizou uma revisão sistemática de literatura do tipo meta-análise dos estudos 

publicados para avaliar a associação do efeito ou não das diferentes formulações da 

toxina botulínica tipo A na espasticidade de pacientes que sofreram AVC. Esta ocorreu a 

partir de uma análise qualitativa e outra quantitativa. Na análise qualitativa foi elaborado 

um protocolo conforme os objetivos, critérios de inclusão e exclusão dos estudos. Já na 

análise quantitativa, realizou a extração dos dados numéricos dos estudos incluídos e sua 

análise estatística. 

O protocolo Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analysis 

(PRISMA) foi utilizado na análise qualitativa com objetivo de auxiliar autores na melhora 

do relato de suas revisões sistemática tipo metanálise. Este é composto por um checklist 

de 27 itens (Anexo A) e um fluxograma de quatro etapas (Anexo B). 

 

5.2 Seleção dos estudos 

 

 Pesquisou-se as bases de dados eletrônicas do Medline, Lilacs, Biblioteca Virtual 

da Saúde, Pubmed, Scielo, Cochrane Library, Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library Online entre 2010 e maio/2018. 

Selecionaram-se estudos randomizados e controlados que analisaram o Efeito da Toxina 

Botulínica Tipo A em pacientes com espasticidade decorrente de AVC e sua influência 

sobre a Funcionalidade dos mesmos. Foram utilizados artigos em inglês (220 estudos), 

espanhol (1 estudo) e português (5 estudos) com os seguintes descritores: “Acidente 

Vascular Cerebral”; “Toxina Botulínica Tipo A”; “Formulações da toxina botulínica”, 

“Espasticidade Muscular”; “Funcionalidade” e “Reabilitação do Acidente Vascular 

Cerebral”. Quanto aos buscadores booleanos, utlizou-se and e or. 

 

5.2.1 Critérios de inclusão dos estudos 

 

Como critérios de inclusão foram considerados: a) estudos com pacientes com 

AVC que foram submetidos à Toxina Botulínica Tipo A no membro superior ou membro 

inferior; b) estudos de ensaio clínico randomizados; c) hemiplegia espástica de MMSS ou 
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MMII; d) sequelados de AVC de qualquer raça/sexo/idade/nacionalidade; e) sequelados 

de AVC com qualquer quantidade de episódios de AVC ou tempo de AVC; f) estudos 

comparativos de BoNT com outras reabilitações e g) estudo que utilizaram a Escala 

Modificada de Ashworth e Escala de Avaliação de Incapacidade (DAS). 

 

5.2.2 Critérios de exclusão dos estudos 

 

Como critérios de exclusão dos estudos, foram elencados: a) artigos de revisão; b) 

estudos de caso; c) patologias associadas; d) AVC em crianças e estudos buscando 

efeito da toxina botulínica na espacistidade decorrente de outras patologias. 

  

5.3 Extração dos dados 

 

Os seguintes dados foram extraídos de cada estudo incluído na meta-análise: 

autores; ano de publicação; sexo; idade; número de participantes; tipo de AVC; 

formulação da toxina; membro acometido (inferior ou superior); média da dose da toxina 

utilizada; funcionalidade e outros tratamentos utilizados. 

 

5.4 Avaliação da qualidade dos estudos 

 

A escala de Newcastle-Ottawa (NOS) é uma colaboração contínua entre as 

Universidades de Newcastle, Austrália e Ottawa, Canadá, desenvolvida para avaliar a 

qualidade de estudos randomizados com o seu desenho, conteúdo e facilidade de uso 

direcionada para a tarefa de incorporar a qualidade avaliações na interpretação de 

resultados meta-analíticos. O resultado desta escala é obtido pela somatória, de acordo 

com score, o qual é representado de 0-3: baixa; 4-6: moderada e 7-9: alta qualidade, 

respecitivamente (WELLS et al., 2018).  

Um Sistema estelar' foi desenvolvido em que um estudo é julgado em três grandes 

perspectivas: a seleção dos grupos de estudo; a comparabilidade dos grupos; e a 

averiguação da exposição ou do resultado de juros para estudos caso-controle ou coorte 

respectivamente. 
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5.5 Análise estatística 

 

Os dados dicotômicos dos estudos advindos de ensaios clínicos foram 

extraídos e plotados em uma tabela do tipo 2 x 2. Adicionalmente, foi analisada a 

existência de vieses de publicação pelo Funnel Plot (EGGER et al., 1997).  

            O gráfico em forma de funil (funnel plot) mostra a relação entre o tamanho do 

efeito e a precisão da estimativa. A representação gráfica pode ser usada para 

verificar a existência de assimetria, sugerindo possível viés de publicação (EGGER 

et al., 1997). 

Para o teste de associação foi obtido a Odds Ratio (OR) individual e 

combinada. Os estudos com dados binários tiveram as variáveis extraídas para o 

cálculo da estimativa da frequência dos desfechos de interesse. Adicionalmente o 

Intervalo de Confiança (IC) de 95% foi calculado sempre que possível.  

O Odds Ratio (OR), um teste de associação, definiu a razão entre odds dos 

expostos a toxina e os que não foram expostos, e o resultado apresentou-se como 

associação positiva (OR > 1), associação negativa (OR < 1) e não apresentou 

associação (OR=1). 

O teste I2 (teste de inconsitência) foi utlizado para avaliar a existência de 

heterogeneidade entre os estudos, sendo que para os casos em que houver diferença 

estatística em termos de heterogeneidade (I2= 5%-100%, P < 0,05) (HIGGINS; 

THOMPSON, 2002), foi selecionado o modelo de efeito randômico ou fixo para 

análise individual e combinada dos dados. 

Para a representação dos resultados de uma meta-análise foram usados 

gráficos que permitem apresentar sumariamente o conjunto de resultados 

encontrados, sendo chamado gráfico do tipo Forest Plot. Est gráfico representa a 

medida do efeito (representado por um símbolo de quadrado, círculo ou losango, 

dependendo do software, sendo que, quanto maior o símbolo, maior é o peso do 

estudo na meta-análise) e seu intervalo de confiança (pela linha horizontal, no qual, 

quanto maior o tamanho do IC, maior a variabilidade do estudo). 

Consequentemente foi realizada a análise de sensibilidade, para testar o 

efeito da influência individual de cada estudo na estimativa global e, também, a 

análise de subgrupos foi realizada no intuito de diminuir a existência de 

heterogeneidade. Para todo o procedimento de meta-análise foi utilizado o software 

STATA IC/64 versão 13.1 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O AVC, disfunção cerebrovascular, é uma condição que pode resultar em 

prejuízo neurológico parcial ou total, causando alterações, psicológicas, motoras e 

funcionais, sendo umas das seqüelas, espasticidade, a qual leva à incapacidade e 

morte (COSTA, 2009; PIASSAROLI et al.,2012).  

Este é considerado a terceira causa de morte no mundo, sendo superado 

apenas por neoplasia se doenças cardiovasculares (CALIL; PARANHOS, 2007), o 

que gera discussões intrigantes sobre um possível recurso para melhora do quadro 

e/ou seqüelas, no qual a toxina botulínica tipo A na espasticidade têm produzido 

efeitos relevantes na literatura. 

 Nesta meta-análise, procurou-se reunir diferentes estudos juntos, em um 

mesmo banco de dados, e analisar de forma quantitativa e qualitativa os estudos 

para apresentar e discutir a variância dos resultados. 

 

6.1 Descrições das informações referentes às características dos estudos 

selecionados para meta-análise 

 

A pesquisa inicial resultou em 266 citações, utilizando como recurso a 

aplicação combinada dos descritores: “Acidente Vascular Cerebral”; “Toxina 

Botulínica Tipo A”; “Formulações da toxina botulínica”; “Espasticidade Muscular”; 

“Funcionalidade”;” Formulações da toxina tipo A” e “Reabilitação do Acidente 

Vascular Cerebral”, obtendo títulos e resumos Posteriormente, atendendo aos 

critérios de seleção, selecionou-se 216 estudos. Os artigos na sua integridade (57)  

foram lidos e dentre aqueles quenão atenderam aos critérios de elegibilidade ou 

aqueles que  continha dados insuficientes, foram excluídos (39), restando um total 

de 18 que preencheram os critérios de inclusão e foram incluídos na fase de coleta 

de dados, realizados por meio do preenchimento de uma tabela, a qual continha 

dados que posteriormente foram correlacionados de acordo com os autores. A 

identificação e seleção dos estudos foram realizadas por dois pesquisadores, no 

qual, elencou-se 18 estudos elegíveis, que estarão representativos no banco de 

dados desta meta-análise (Figura 10). 
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Figura 10: Fluxograma de seleção de estudos para revisão sistemática tipo meta-análise 

Fonte: Elaboração própria. 
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Um total de 2.573 pacientes com AVC compuseram os estudos selecionados, 

dentre os quais 2.112 pertenciam ao grupo de receberam à toxina Botulínica tipo A e 

460 não tiveram esse tipo de intervenção, respectivamente. Entre os participantes 

da pesquisa, a idade variou de 20-70 anos, com mediana de anos 63,2 (erro padrão 

de 3,5 anos). Houve uma prevalência do sexo masculino em comparação ao 

feminino nos pacientes participantes dos estudos. 

Nesta meta-análise, algumas características gerais dos estudos foram 

enfatizadas, as quais são relevantes a partir da literatura analisada, como autores, 

ano de publicação, idade, sexo, tipo de AVCs, membro acometido, formulações da 

toxina botulínica, doses médias e score do NOS (Quadro 9). 

Baseando nas características Gerais dos Estudos incluídos na meta-análise, 

a média geral de idade dos estudos foi de 54,86+-10,01 em 17 estudos (BARICICH 

et al., 2008; BERGFELDT et  al., 2015; DEMETRIOS et al., 2014; DRESSLER et al., 

2015; JOST et al., 2014; KAJI et al., 2010; KAŇOVSKÝ et al., 2011; LEE et al., 2008; 

MARCHAND-PAUVERT et al., 2012; McCRORY et al., 2009; PIMENTEL et al., 

2014; SANTAMATO et al., 2013; SEO et al., 2015; SUN et al., 2010; TAKEKAWA et 

al., 2012; TURNER-STOKES et al., 2010; WOLF et al., 2012), diferente do estudo de 

Bakheit et al. (2010) que a média de idade foi de 29,1 anos.    

 Após os 55 anos de idade, o risco de sofrer um AVC mais do que duplica a 

cada década. Aproximadamente 3/4 de todos os AVCs ocorrem em pessoas com 

idade superior a 65 anos (COSTA, 2009). 

 Em relação ao sexo, 61,53% dos pacientes eram do sexo masculino e 

38,46% do sexo feminino (BAKHEIT et al., 2010; BARICICH et al., 2008; 

BERGFELDT et al., 2015; DEMETRIOS et al., 2014; DRESSLER et al., 2015; JOST 

et al., 2014; KAJI et al., 2010; KAŇOVSKÝ et al., 2011; LEE et al., 2008; 

MARCHAND-PAUVERT et al., 2012; McCRORY et al., 2009; PIMENTEL et al., 

2014; SANTAMATO et al., 2013; SEO et al., 2015; SUN et al., 2010; TAKEKAWA et 

al., 2012; TURNER-STOKES et al., 2010; WOLF et al., 2012). Na literatura isso se 

confirma, havendo um maior acometimento no sexo masculino de acordo com a 

idade. 

Costa (2009) relata que o risco de sofrer um AVC é superior nos homens, 

sendo este ultrapassado pelas mulheres após os 85 anos idade. 
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Quadro 9: Características gerais dos estudos incluídos na meta-análise 

 

AUTORES (ANO) 

 

 

 

 

AMOSTRA  

 

 

 

 

IDADE (média) 

 

 

SEXO 

 

FORMULAÇÃO 

DA TOXINA 

 

 

DOSE 

UTILIZADA 

(média) 

total 

 

MEMBRO 

ACOMETIDO 

 

TIPOS DE AVC 

 

 

 

 

NOS  

score 

 

TOTAL (n) 

 

F  

 

 

M 

BOTOX/ 

DYSPORT/ 

XEOMIN 

Superior ou 

Inferior 

 

AVCH 

 

AVCI 

 

Outros 

Bergfeldt et al. (2015) 16 58,5 +- 9 9 7 BOTOX 273,3 U Superior - - - 7 

Seo et al. (2015) 

196 56,99 +- 13,01 60 136 BOTOX e 

NEURONOX  

316.38 U ± 54.70 Superior - - - 7 

Dressler et al.  (2015) 218 61,7+-12,9 90 128 XEOMIN - Superior 23 94 101 7 

Baricich et al. (2008) 23 62,13 +- 8,61 10 13 DYSPORT 195,54+- 16,98 U Inferior - - - 7 

Kaji et al. (2010) 120 62,4+-8,7 24 96 BOTOX 180 U Inferior - - - 8 

Jost et al. (2014) 
406 59,0 +-12,8 165 239 DYSPORT 728 U Superior 299 102 21 9 

Kaňovskýet al. (2011) 145 55,7+-12,1 52 93 - 58,51 U Superior - - - 7 

Wolf et al. (2012) 25 48,8+-15,6 10 15 BOTOX 300 U Superior - - - 7 

Turner-Stokeset al. 

(2010) 

90 54,5 +-13,2 36 54 DYSPORT 500-1000 U Superior - - - 7 

Pimentel et al. (2014) 21 49,02 +-3,9 11 10 BOTOX 300 U Inferior 7 14 - 8 

Marchand-Pauvertet al. 

(2013) 

14 61,5 +- 2,6 4 10 - 66,11+-2.0 Inferior 4 10 - 7 

McCrory et al. (2009) 96 59,7 +-12,2 38 58 - 169,44 U Superior - - - 7 

Demetrios et al. (2014) 

59 60,6 +-10,1 17 42 DYSPORT (54) 

eBOTOX (5) 

766 U E 

673 U 

Superior - - - 7 

Lee et al. (2008) 8 58,87 5 3 BOTOX 58,87U Superior - - - 7 

Bakheit et al. (2010) 

964 29,1 401 563 BOTOX e 

DYSPORT 

197,5 e 

687,5 

Superior - - - 7 

Sun et al. (2010) 29 58.7 +- 9.9 5 24 DYSPORT - Superior 6 23 - 7 

Santamato et al. (2013) 71 58,5 +- 12,2 25 46 XEOMIN 40,33+-12,3 Inferior 22 49 - 7 

Takekawa et al. (2012) 80 57,0 +-13,4 30 50 BOTOX 36,66+-7,37 Superior 43 35 12 7 

Fonte: Elaboração própria. 

F: Feminino; M: Masculino; AVC: Acidente Vascular Cerebral; AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico;  
AVCH: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico; NOS:Escala de Newcastle-Ottawa
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Quanto ao tipo de AVC, 61,11% (11) dos estudos não trouxeram a informação 

quanto ao tipo de AVC (BAKHEIT et al., 2010; BARICICH et al., 2008; BERGFELDT 

et  al. 2015; DEMETRIOS et al., 2014; KAJI et al., 2010; KAŇOVSKÝ et al., 2011; 

LEE et al., 2008; McCRORY et al., 2009; SEO et al., 2015; TURNER-STOKES et al., 

2010; WOLF et al., 2012), já 38,9% (7) dos estudos apresentaram 404 pacientes 

classificados como AVCH,  327 com AVCI e 132 outros fatores (DRESSLER et al., 

2015; JOST et al., 2014; MARCHAND-PAUVERT et al., 2012; PIMENTEL et al., 

2014; SANTAMATO et al., 2013; SUN et al., 2010; TAKEKAWA et al., 2012). Dados 

que contradizem com a maioria dos estudos, que trazem como uma maior 

prevalência o isquêmico.   

O acidente vascular isquêmico é três a quatro vezes mais frequente que o 

hemorrágico, totalizando 70 a 80% de todos os acidentes vasculares cerebrais 

(RIZZETTI; TREVISAN, 2008). Costa (2009) ainda descreve que, 87% são 

isquêmicos, 10% são hemorragias intracerebrais e 3% são hemorragias 

subaracnóideios. 

 Para cada segmento tratado, e mais especificamente, músculos a ser tratados 

existem parâmetros de doses mínimas e máximas aceitáveis e número de injeções 

por músculo para distribuição dessas dosagens, o que foi visto nos trabalhos 

analisados diferenças entre as doses e poucos trouxeram informações quanto ao 

número de injeções (SPOSITO, 2004). 

As durações assim como a eficácia do bloqueio da toxina estão relacionadas 

às doses e formulações dos sorotipos utilizados (LEW et al., 1997). 

 

6.2 Verificação da qualidade dos estudos incluídos na meta-análise utilizando 

o NOS 

 

 A partir da avaliação pelo critério Newcastle-Ottawa Scale (NOS), 12 estudos 

(66,66%) obtiveram qualidade igual a 7 (Anexo C). De maneira geral, os trabalhos 

apresentaram qualidade superior ou igual a 7, tendo uma classificação de qualidade 

alta. 

Desse modo, o risco de viés em relação à qualidade dos estudos avaliados 

pelo NOS foi considerado baixo, com pontuação variando de 7 a 9. 

 



40 

 

 

6.3 Análise da qualidade da publicação mediante a aplicação do Funnel Plot e 

teste de Egger 

 

Na Figura 11, tem-se um gráfico em forma de funil demonstrando os estudos 

incluídos na meta-análise de associação. Um provável viés de publicação foi notado 

pela assimetria dos pontos distribuídos no gráfico. 

Em continuidade a análise de viés de publicação, o aspecto assimétrico do 

gráfico funnel plot foi analisado pelo teste de Egger. Posto isto, verificou-se que esta 

assimetria não foi estatisticamente significante, tendo em vista que foram obtidos os 

seguintes resultados no teste de Egger: t=2; IC 95%=0,4-8; p=0,05. 

  

 
Figura 11: Gráfico Funnel-Plot do provável viés de publicação de estudos 

selecionados para o teste de associação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 Contudo, quanto ao comportamento assimétrico, verificado por meio do 

gráfico funnel plot, foi analisado pela significância do Teste de Egger, obtendo os 
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seguintes resultados: Indicando que a asssimetria dos plots analisados pelo teste de 

Egger não foi considerada estatisticamente significante (p=0,05). 

 

6.4 Frequência e teste de associação (Odds Ratio) do efeito da Toxina 

Botulínica Tipo A em indivíduos com espasticidade decorrentes de AVC 

 

 A Toxina botulínica tipo A (BTX-A) representa uma terapia padrão ouro para 

espasticidade focal após AVC, com baixa prevalência de complicações, 

reversibilidade e eficácia (SPOSITO, 2004). 

O Instrumento considerado, na avaliação de Espasticidade foi a Escala de 

Ashworth Modificada (MAS), com escore: grau 0- não tem aumento no tônus 

muscular; grau 1- ligeiro aumento tônus muscular, dando uma captura quando o 

membro afetado é movido em flexão ou extensão; grau 2- um mais marcado 

aumento do tônus muscular, mas membro flexionado facilmente; grau 3-  aumento 

considerável no tônus muscular, movimento passivo difícil; grau 4-membro rígido em 

flexão ou extensão,  tendo como parâmetro uma classificação geral dos estudos de 

≥ 2 . 

Na presente pesquisa dos 18 estudos analisados, totalizando N=2573, 

mostrou uma freqüência de efeito positivo da toxina botulínica tipo A na 

espasticidade dos indivíduos com AVC na Escala >2 de 93% (IC a 95%: 0,90 a 0,95; 

p= 0,00), conforme a Escala Modficada de Ashworth, utilizada para análise, 

adotando uma classificação de ≥2 (leve resistência muscular em menos da metade 

da ADM). Nos estudos analisados, percebe-se uma alta heterogeneicidade 

(I²=87,2%), de acordo com a Figura 12. 

De acordo com Jost et al. (2014), de 392 indivíduos submetidos a toxina, 

somente 14 pacientes apresentaram efeito maléfico, como septsemia (6), fraqueza 

(4), ptose (1), edema (1), perda de função (1) e convulsão (1). Já para Turner-Stokes 

et al. (2010), de 52 que receberam a medicação, todos apresentaram efeito positivo, 

reduzindo a espasticidade na escala Modificada de Ashworth. 

 Os estudos de Lee et al. (2008), n=8 e Bergfeldt et al. (2015) com n= 6 

demonstraram na Figura 12, uma amostra muito pequena comparada com outros 

estudos, tendo um maior intervalo de confiança. Enquanto os trabalhos de Bakheit et 

al. (2010) e Jost et al. (2014) tiveram grande peso na meta-análise, pelo tamanho da 

amostra e, também, o número de eventos no estudo. 
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Figura 12: Gráfico Forest plot representativo do efeito da toxina botulínica tipo A na 

espasticidade em indivíduos com AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

 O odds ratio (OR), também chamado de teste de associação, foi calculado 

para avaliar a existência de algum tipo de associação entre efeito da Toxina 

Botulínica Tipo A na espasticidade dos pacientes com AVC, comparado aos grupos 

sem intervenção da toxina. 

 A Figura 13 resume o OR, apresentando que o efeito sumário da meta-análise 

foi de OR= 16,17 (IC= 95%: 10,26 a 25,48; p= 0,00). 
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Figura 13: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) entre 

indivíduos submetidos à toxina tipo A com espasticidade decorrente de AVC, 

comparado aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

6.5 Frequência e teste de associação (Odds Ratio) do efeito da Toxina 

Botulínica Tipo A nos membros superiores e membros inferiores em 

indivíduos no AVC 

 

 A frequência agrupada do efeito da toxina botulínica tipo A na espasticidade 

dos indivíduos com AVC foi de 93% nos MMII (IC a 95%: 0,89 a 0,98; p= 0,927), e 

quando verificada nos MMSS, de 91% (IC a 95%: 0,89 a 0,94; p=0,00) de acordo 

com a Figura 14,  podendo se justificar pela diferença na heterogeinicidade, no qual, 
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obteve-se ausência de heterogeinicidade (I2=0) nos MMII e alta heterogeinicidade 

(I2=90,1%) nos MMSS. 

 

 
Figura 14: Frequência do efeito da toxina botulínica tipo A na espasticidade dos 

Membros Superiores e Membros Inferiores em indivíduos no AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

  

Foram observados de 18 artigos, 13 estudos intervieram em MMSS e 5 nos 

MMII, em se tratando de efeito na espasticidade e funcionalidade (pelos descritores 

utlizados) em indivíduos com AVC convém ressaltar, que a funcionalidade está 

bastante relacionada aos MMSS, o que justifica um maior número de estudos 

relacionados. 

 A existência do algum tipo de associação entre toxina botulínica tipo A na 

espasticidade dos Membros Superiores e Membros Inferiores em indivíduos no AVC, 

comparado aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A foi 
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analisada pelo OR, conforme mostrado na Figura 15, apresentando uma ampla 

variância grande de MI com OR= 108895 (IC= 95%: 129,78 a9136,95; p=0, 905) e 

MS, OR= 11,82 (IC= 95%: 7,38 a 18,92; p= 0,00). 

 

 
Figura 15: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) entre 

toxina botulínica tipo A na espasticidade dos Membros Superiores e Membros 

Inferiores em indivíduos no AVC, comparado aos indivíduos com AVC sem 

intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo. 

 O diamante representa a estimativa agregada. 

 

  

Neste estudo de Kaji et al. (2010), dos MMII, os dados foram muito 

discrepantes, ou seja, grupo comparativo de intervenção (72) com 68 indivíduos com 

efeito positivo e não intervenção (40) da toxina, nenhum teve efeito positivo, o que 

gera grupos divergentes na análise do desfecho de interesse e consequentemente, 

isto gera um elevado OR, juntamente com um amplo IC, indicando uma 

probabilidade muito maior em encontrar o desfecho de interesse no grupo teste 

comparado ao outro grupo. 
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6.6 Frequência e teste de associação (Odds Ratio) do efeito da Toxina Botulínica 

Tipo A relacionando o tempo pós aplicação em indivíduos no AVC 

 

A maioria dos estudos incluídos analisaram o efeito pós toxina com 12 semanas, 

totalizando 16 (BAKHEIT et al., 2010; BARICICH et al., 2008; BERGFELDT et al., 2015; 

DEMETRIOS et al., 2014; DRESSLER et al., 2015; JOST et al., 2014; KAJI et al., 2010; 

KAŇOVSKÝ et al., 2011; LEE  et al., 2008; MARCHAND-PAUVERT et al., 2012; 

PIMENTEL et al., 2014; SANTAMATO et al., 2013; SEO et al., 2015; SUN et al., 2010; 

TURNER-STOKES et al., 2010; WOLF et al., 2012), apresentando freqüência de 92% 

(IC a 95%: 0,89 a 0,95; p=0,00), enquanto acima de 12 semanas, com 4 estudos 

(McCRORY et al., 2009; TAKEKAWA et al., 2012),obteve-se  93% de frequência (IC a 

95%: 0,89 a 0,97; p=0, 575). Essa diferença de freqüência entre o tempo pós aplicação 

da toxina se dá devido número dos estudos divergentes, obtendo uma alta 

heterogeinicidade (I=88,6%) no primeiro domínio comparado com ausência de 

heterogeneicidade (I=0,0%) (Figura 16). 

Os efeitos da injeção podem ser sentidos entre o terceiro e o décimo dia após a 

aplicação e duram em torno de 6 semanas a 6 meses, ocasião em que o paciente 

poderá ser avaliado quanto a possibilidade de se recomendar uma nova aplicação em 

tempo devido.Também é relatada uma maior duração de efeito e aumento do tempo 

entre duas aplicações, em pacientes que utilizam a TBA por um tempo mais prolongado 

(BRENNER et al., 1999). 

Estudos eletromiográficos mostram que a amplitude do potencial de ação dos 

músculos injetados declina após 48 horas da injeção e atinge seu ponto mais baixo com 

21 dias. Os mesmos estudos mostraram que 100 dias após a injeção a amplitude dos 

potenciais de ação continuava reduzida em 80% (MATARASSO, 1998). 

A duração dos efeitos clínicos por outro lado, estará na dependência de vários 

fatores, entre eles: dose total utilizada, gravidade do quadro clínico, presença de outros 

tipos de terapia associada e fatores individuais como capacidade de regeneração 

neurológica. 

O bloqueio não interfere na produção da acetilcolina e por este motivo ele é 

reversível, após alguns meses. Além disto, a demonstração de brotamentos neuronais 

nos sítios bloqueados parece ser um indicativo do esforço natural de reinervação, que 

garante a reversibilidade do procedimento (OHISHI,1984). 
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Figura 16: Frequência do efeito da toxina botulínica tipo A na espasticidade 

relacionando o tempo pós aplicação em indivíduos no AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

Conforme o trabalho de Pimentel et al. (2014), que avaliaram o efeito da 

toxina no pé espástico comparando doses mínimas e máximas no gastrocnêmio 

dentro do recomendável,  11 pacientes pertenciam ao grupo que recebeu 300 U e 

um segundo grupo com dose de 100 U, foram avaliados após 12 semanas e 

verificaram que o grupo que recebeu dose maior apresentou melhora significativa na 

espasticidade comparado ao outro. 

 Ao analisar o OR, de acordo com tempo do efeito pós aplicação da toxina 

botulínica tipo A na espasticidade relacionando em indivíduos no AVC, comparado 

aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A, observou-se 



48 

 

 

OR=13,39 (IC= 95%: 8,40 a 21,36; p=0,00) em 12 semanas e OR= 520,0 (IC= 95%: 

70,17 a 3853,24) após as 12 semanas (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) entre toxina 

botulínica tipo A na espasticidade relacionando o tempo pós aplicação em indivíduos no 

AVC, comparado aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

 

6.7 Frequência e teste de associação (Odds Ratio) das diferentes formulações 

da Toxina Botulínica Tipo A nos indivíduos com AVC submetidos 

 

No Brasil, as diferentes apresentações da toxina botulínica A, aprovadas pela 

Anvisa (2011) como cópias não biossimilares (produto biológico), são BOTOX®, 

DYPORT® E XEOMIN®, uma vez que não existem estudos de comparabilidade 
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para esses produtos. Estas se diferem na indicação, composição, potência, 

segurança, efeitos colaterais e efeitos. 

A frequência estimada de efeito das diferentes formulações da toxina 

botulínica tipo A na espasticidade, conforme a Figura 18, na Dysport de 97% (IC a 

95%: 0,94 a 1,00; p=0, 124); Botoxde 94% (IC a 95%: 0,90 a 0,97; p=0, 936); 

Xeomin de 84% (IC a 95%: 0,64 a 1,04; p=0, 00) e Dysport e Botox de 93% (IC a 

95%: 0,93 a 0,94; p=0, 610). 

  

 
Figura 18: Frequência do efeito das diferentes formulações da Toxina Botulínica Tipo 

A nos indivíduos com AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

Desde o início dos anos 1990, o Botox e Dysport dominaram o mercado 

internacional de toxina botulínica, estendendo ao Brasil, sendo as mais utilizadas. 
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 Dentre as peculiaridades, Xeomin® não é indicada para menores de 18 

anos de idade. Na composição, Dysport® contém lactose, que é sabidamente 

uma substância alergênica e aumenta a possibilidade de reações adversas, 

especialmente em crianças. Em relação à potência dos produtos, estudos 

mostram que, para o tratamento de diferentes patologias, Dysport® mostra uma 

potência na proporção de três a cinco vezes menor em relação ao BOTOX®, o 

que gera grande implicação na eficácia e segurança. Efeitos colaterais são típicos 

de cada formulação, no qual Dysport® tem maior poder de difusão, o que pode 

resultar em maior incidência de efeitos colaterais sobre áreas não tratadas. 

Características de segurança e qualidade do produto também devem ser 

consideradas. BOTOX® é a única formulação do mercado que vem a vácuo. 

Essa é uma característica do fabricante no sentido de aumentar a segurança, 

visto que qualquer frasco violado perde inevitavelmente o vácuo (BAKHEIT et 

al., 2000; CHAPMAN et al., 2007; MARCHETTI et al., 2005; SAMPAIO; COSTA; 

FERREIRA, 2004; TRUONG et al., 2005). 

 Dentre as neurotoxinas botulínicas, comercialmente disponíveis, o Botox e 

Dysport contêm uma proteína complexa, enquanto Xeomin é livre de proteína, 

porém quando aplicado clinicamente não apresenta diferença significativa (MUKAI; 

KAJI, 2011). 

 Confrontando com dados obtidos, Frevert (2010), estudou a quantidade de 

proteína nas preparações de Botox, Dysport e Xeomin em coelhos através do 

método ELISA para determinar a concentração média global da neurotoxina BoNT / 

A no Botox® foi de 0,73 ng por frasco de 100 unidades (coeficiente de variação [CV] 

= 3,5%), 3,24 ng por frasco de 500 unidades de Dysport®, correspondendo a 0,65 

ng em 100 unidades (CV = 11,4%) e 0,44 ng por frasco de 100 unidades do 

Xeomin® (CV = 1,9%). A potência específica da neurotoxina de BoNT / A de 150 kD 

foi calculada como 137 unidades / ng para Botox, 154 unidades / ng de Dysport e 

227 unidades / ng de Xeomin. Mostrando que, dos três produtos, o Xeomin® contém 

a maior atividade específica de neurotoxina, seguido pelo Dysport®, com o Botox® 

com a menor atividade específica. Este resultado sugere que o Xeomin® contém 

apenas neurotoxina ativa em contraste com o Botox®, que provavelmente contém 

neurotoxina desnaturada / inativa adicional. 
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A Figura 19 traz informações referentes à Odds Ratio no efeito das diferentes 

formulaçõesda toxina na espasticidade, constatando: OR= 308,51 (IC=95%: 49,03 a 

1941,17; p=0,459) para Botox; OR= 9,53 (IC=95%: 5,27 a 17,25; p=0,003) no 

Xeomin e  OR= 1533,00 (IC=95%: 71,48 a 32878,84) na formulação Dysport. 

 

 
Figura 19: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) entre a 

existência do algum tipo de associação entre toxina botulínica tipo A nas suas 

diferentes formulações nos indivíduos com espasticidade decorrentes de AVC, 

comparado aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo. O diamante representa 

a estimativa agregada. 
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6.8 Frequência do número de estudos com efeito da Toxina Botulínica Tipo A 

isolado e comparado a fisioterapia e grupo experimental nos indivíduos no 

AVC 

 

 A frequência obtida nos estudos Efeito da Toxina Botulínica Tipo A isolado e 

comparado a fisioterapia e/ou grupo experimental nos indivíduos no AVC, de acordo 

com Figura 20, foi de 91% (IC a 95%: 0,84 a 0,98; p=0,00) na fisioterapia e de 94% 

(IC a 95%: 0,92 a 0,97; p=0,00) em grupos experimentais. 

 

 
Figura 20: Frequência do Número de estudos com Efeito da Toxina Botulínica Tipo A 

isolado e comparado a fisioterapia e grupo experimental dos indivíduos no AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

Quando comparado esses dados, nos grupos experimentais apresentou 

frequência maior devido menor número de estudos; o estudo de Lee et al. (2008) 
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teve uma amostra muito pequena, resultando em amplo intervalo de confiança e os 

dois trabalhos de maior peso (BAKHEIT et al., 2010; JOST et al., 2014), pelo alto 

índice amostral. Dados estes que poderiam ter dado essa diferença, a qual não é 

significante. 

Rosales e Chua-Yap (2008), baseado na revisão sistemática baseada em 

evidências, avaliaram a eficácia e a segurança da BoNTA (Botox ou Dysport) na 

redução da espasticidade dos membros superiores e inferiores com base na  

alteração média na Escala de Ashworth Modificada (MAS), verificando melhora 

clínica entre o início e 4-6 semanas após a aplicação da BoNTA do escore de 

espasticidade do paciente usando o MAS (diferença de média = 0,87, IC 95%=0,52-

1,22), resultando na melhora o tônus muscular na espasticidade dos membros 

superiores e inferiores após o acidente vascular cerebral, o que confirma resultados 

da meta-análise realizada. 

A quantificação do tônus muscular e do comprometimento associado continua 

a ser um desafio clínico devido à intricada relação dessa característica com outras 

complicações da síndrome do motoneurônio (GRACIES et al., 2000).  

A fisioterapia apresentou associação com tratamento da toxina botulínica tipo 

A isolada, com OR= 12,77 (IC=95%: 7,99 a 20,43; p=0,00), conforme verificado na 

Figura 21, descrita na sequência. 

O estudo de Seo et al. (2015), em especial, não apresentou diferença 

significativa, pois teve 92 pacientes com efeito positivo da toxina e 90 com outra 

intervenção obtendo efeito benéfico também. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosales%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chua-Yap%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18322637
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Figura 21: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) no 

tratamento da toxina botulínica tipo A isolada e outras intervenções nos indivíduos no 

AVC, comparado aos indivíduos com AVC sem intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 

 

6.9 Frequência do efeito da Toxina Botulínica Tipo A na funcionalidade em 

indivíduos com AVC 

 

Nos últimos anos, vários métodos foram desenvolvidos para fornecer 

informações sobre a resistência do membro espástico ao movimento articular 

passivo.  Embora alguns desses métodos tenham se mostrado úteis para avaliar 

desfechos funcionais de pacientes com espasticidade, nenhum foi projetado 

especificamente para avaliar a função em pacientes com espasticidade após o 

AVC. Estudos confirmam o valor do DAS e da Escala de Ashworth, que, quando 

utilizados em conjunto, fornecem informações complementares sobre os resultados 
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funcionais e tônus muscular em pacientes com incapacidade funcional causada por 

espasticidade pós-membros superiores (PANDYAN et al.,1999). 

Na análise da Incapacidade Fucional, relevou o Disability Assessment Scale 

(DAS), através dos quatro domínios: higiene, vestir-se, posição dos membros e dor, 

classificando em grau 0- sem incapacidade; grau 1- incapacidade leve; grau 2- 

incapacidade moderada e grau 3- incapacidade grave. 

Avaliando a influência da funcionalidade com a utilização da toxina botulínica 

tipo A em pacientes com AVC, através da Disability Assessment Scale, a qual 

analisa os domínios vestir, higiene, posição do membro superior e dor, em três 

estudos utilizando a mesma, observou-se uma freqüência de 79% (IC a 95%: 0,68 a 

0,90; p=0,006) relacionado a dor, 69% (IC a 95%: 0,46 a 0,92; p=0,00) para posição 

do membro superior, 69% (IC a 95%: 0,42 a 0,96; p=0,00) para higiene e de 64% (IC 

a 95%: 0,40 a 0,89; p=0,00) para o domínio vestir  (Figura 22). 

 

 
Figura 22: Frequência do Efeito da Toxina Botulínica Tipo A na funcionalidade em 

indivíduos com AVC 

Fonte: Elaboração própria. 

CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 
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Na meta-análise realizada por Foley et al. (2013), com objetivo de examinar 

se o tratamento com toxina botulínica tipo A (BTX-A) estava associado a melhorias 

na capacidade de atividade ou no desempenho associado à espasticidade pós-AVC 

na extremidade superior, utilizando a Disability Assessment Scale, verificou-se no 

geral, que BTX-A estava associada a um efeito moderado do tratamento 

apresentando diferença média padronizada = 0,536 ± 0,094, intervalo de confiança 

de 95% = 0,352 - 0,721, P <0,0001), confirmando o resultado desta pesquisa. 

A metanálise de Paci (2017) é de grande interesse, pois avalia os efeitos da 

toxina botulínica sobre problemas associados à espasticidade funcional, no qual, a 

eficácia da toxina botulínica na redução da espasticidade em pacientes pós-AVE 

está bem estabelecida, obtendo frequência de [-1,09 (95% CI: −1,65, −0,52; P = 

0,0002)] para efeito global , mas os efeitos sobre a capacidade funcional ainda não 

são claros,nenhuma melhora funcional [-0,30 (IC 95%: -1,12, 0,52; P = 0,47)]; 

redução da dor [de -0,69 (95% CI: -1,76, 0,39; P = 0,21)] ou melhora na 

incapacidade [-0,24 (95% CI: -0,50, 0,02; P = 0,07)]. Dados estes que divergem do 

estudo aqui mencionado. 

Kenta Fujimura et al. (2017) utilizaram a escala de avaliação de 

incapacidade(DAS) em 47 pacientes com espasticidade de membro superior 

submetidos à toxina botulínica tipo A que foram avaliados antes da administração 

(pacientes apresentavam 70% em termos incapacidade em termos de higiene, de 

vestir e posição do membro, e aproximadamente 30% em termos de dor e 2, 6 e 12 

semanas após a administração da dose de 15-100 U em cada músculo do MS 

utilizando o DAS, obteve escores positivos da DAS para higiene, vestir e posição do 

membro superior melhorou significativamente após administração (p <0,05), mas 

não houve mudança no dominio dor. Os escores do, MAS exibiram melhoria após a 

administração, verificando que a terapia com toxina contribui para melhorar não só a 

espasticidade em si, mas também para melhorar dificuldades nas atividades de vida 

diária associadas espasticidade do membro superior. 

Em contrapartida, a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 

(2007), traz a informação que os estudos existentes não demonstram a eficácia da 

aplicação de TBA na melhora da funcionalidade dos pacientes, devido à carência de 

evidências científicas relacionadas com os efeitos da TBA na função, limitações no 

delineamento e métodos do estudo. 
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 A Figura 23 apresenta dados referentes à existência de algum tipo de 

associação entre tratamento da toxina botulínica tipo A na funcionalidade em 

indivíduos com AVC comparando aos indivíduos com AVC sem intervenção da 

Toxina Botulínica Tipo A, quanto aos domínios vestir com OR= 11,54 (IC=95%: 6.07 

a 21,93; p=0,00), posição do membro superior com OR= 5,50 (IC=95%: 3,45 a 8,78; 

p=0,00), dor com OR= 19,38 (IC=95%: 5,88 a 63,86; p=0,00) e higiene sem 

associação significativa deste domínio entre os estudos com OR= 1,39 (IC=95%: 

0,80 a 2,43; p=0,00). 

 

 
Figura 23: Gráfico representativo do teste de associação geral (Odds Ratio) entre na 

funcionalidade em indivíduos com AVC comparado aos indivíduos com AVC sem 

intervenção da Toxina Botulínica Tipo A 

Fonte: Elaboração própria. 

OR: Odds Ratio; CI: Intervalo de confiança=95%; ID: identificação do estudo.  

O diamante representa a estimativa agregada. 
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6.10 Verificação da heterogeinicidade dos estudos incluídos na meta-análise 

utilizando o teste de Inconsistência 

 

Em geral, o I² foi elevado, indicando significância quanto à hetergeneicidade, 

pela divergência entre os dados. 

 

6.11 Verificação da associação de pacientes expostos e não expostos dos 

estudos incluídos na meta-análise utilizando o teste de Associação (OR) 

 

As associações (OR) realizadas entre as variáveis evidenciaram a existência 

de chances maiores para ocorrência do desfecho com uso da toxina botulínica tipo 

A, em relação à espasticidade e funcionalidade quando comparado aos indivíduos 

que não receberam essa intervenção. 

Diante desse contexto, compreender a extensão e magnitude dos efeitos do 

AVC tem implicações importantes para saúde, sendo necessário conhecer ao longo 

do tempo alterações na função física, emocional, cognitiva e participação na 

comunidade, idenficando como estes fatores influenciam a QV para delinear áreas 

de necessidade e estabelecer bases para desenvolvimento de futuros tratamentos 

para sequelados de AVC melhorando sua QV (HALEY et al., 2010). 

Dentre as limitações do estudo, destacam-se a quantidade de estudos mais 

especificados, divergência no tamanho das amostras, dados pouco expressivos nos 

artigos, diferença do profissional tratador e avaliador, divergentes doses/locais e 

número de injeções inconsistentes entre as pesquisas, o que poderia ter influenciado 

os resultados. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O estudo forneceu informações relevantes a partir de outros estudos, de 

indivíduos com AVC sobre o efeito da toxina botulínica tipo A e sua influencia na 

funcionalidade dos acometidos, além da relação desta variável com algumas 

características dos mesmos.  

Os trabalhos abordados nesta meta-análise apresentaram um risco de viés 

baixo, apresentando uma qualidade de estudos alta, pelo critério NOS. Quanto à 

análise de viés de publicação foi notada uma assimetria entre os estudos incluídos, 

sugerindo um possível viés de publicação, conforme número de estudos e tamanho 

das amostras, a qual não foi significante, quando aplicado o teste de Egger. 

Cerca de 93% dos estudos demonstraram efeito positivo quanto ao uso da 

neurotoxina tipo A, na espasticidade e média de 70, 25% entre os domínios da 

funcionalidade. 

No entanto, ficou evidente que poucos estudos analisaram de forma 

padronizada a funcionalidade com o mesmo instrumento de avaliação e 

correlacionando os domínios comprometidos, porém mesmo assim, todos estes 

domínios sofreram influência. 

 Fatores estes, que privam os indivíduos acometidos de usufruir das 

atividades funcionais que normalmente desenvolveriam, podendo levá-los a uma 

condição de isolamento social, alteração psíquica, evoluindo para diminuição da 

qualidade de vida.  

As limitações dos estudos devido a falta de consistência entre os dados são 

de grande relevância, uma vez que isto poderia descrever protocolos específicos de 

aplicação da toxina tipo A. 

Novas pesquisas para possível criação de outras meta-análises será 

importante para obtenção de maiores relatos científicos na área da saúde, podem-se 

minimizar os feitos da patologia na vida do indivíduo, criando novas estratégias e/ou 

protocolos de tratamento para indivíduos acometidos por AVC, no sentido da 

melhoria da funcionalidade e conseqüente qualidade de vida após sofrer o episódio.  

 

 

 

 



60 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Registro de produtos 
biológicos. Bases legais e guias: coletânea. Brasília, DF, 2011. Disponível em: 
<http://www.abdi.com.br/Estudo/registro_produtos_biologicos_hemoterapicos_FINAL
.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
 
ALMEIDA, S. R. M. Análise epidemiológica do acidente vascular no Brasil. Revista 
Neurociências, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 481-482, 2012. Editorial. Disponível em: 
<http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2012/RN2004/editorial%2020%200
4/edSara.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014. 
 
ANDRÉ, C. Manual de AVC. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2006. 
 
AOKI, K. R. A comparison of the safety margins of botulinum neurotoxin serotypes A, 
B, and F in mice. Toxicon: official journal of the International Society on Toxinology, 
Oxford, v. 39, n. 12, p. 1815-1820, Dec. 2001.  
 
ARNON, S. S. et al. Botulinum Toxin as a Biological Weapon: Medical and Public 
Health Management. JAMA, Chicago, v. 285, n. 8, p. 1059-1070, Feb. 2001. 
 
BAKHEIT, A. M. A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study 
to compare the efficacy and safety of three doses of botulinum toxin type A (Dysport) 
with placebo in upper limb spasticity after stroke. Stroke, Dallas, v. 31, n. 10, p. 
2402-2406, Oct. 2000. 
 
BAKHEIT, A. M. et al. The profile of patients and current practice of treatment of 
upper limb muscle spasticity with botulinum toxin type A: an international survey. 
International Journal of Rehabilitation Research, London, v. 33, n. 3, p. 199-204, 
Sept. 2010. 

 
BAIOCATO, A. C. et al. Uso da toxina botulínica tipo A como coadjuvante no 
tratamento da espasticidade: uma revisão da literatura. Fisioterapia em 
Movimento, Curitiba, v. 12, n. 2, p. 33-46, out./mar. 1999/2000. 
 
BARICICH, A. et al. A single-blinded, randomized pilot study of botulinum toxin type 
A combined with non-pharmacological treatment for spastic foot. Journal of 
Rehabilitation Medicine, Stockholm, v. 40, n. 10, p. 870-872, Nov. 2008. 
 
BARROS, J. E. F. Acidente vascular cerebral. In: NITRINI, R.; BACHESCHI, L. A. A 
neurologia que todo médico deve saber. São Paulo: Maltese, 1991. p. 133-147.  
 
BERGFELDT, U. et al. Cortical activation changes and improved motor function in 
stroke patients after focal spasticity therapy--an interventional study applying 
repeated fMRI. BMC Neurology, London, v. 15, p. 52, Apr. 2015. 
 
 
 

http://www.abdi.com.br/Estudo/registro_produtos_biologicos_hemoterapicos_FINAL.pdf
http://www.abdi.com.br/Estudo/registro_produtos_biologicos_hemoterapicos_FINAL.pdf
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2012/RN2004/editorial%2020%2004/edSara.pdf
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2012/RN2004/editorial%2020%2004/edSara.pdf


61 

 

 

BOTOX®. Farm. Resp.: Elizabeth Mesquita. Westport: Allergan, 2015. Bula de 
remédio. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=1
1528702016&pIdAnexo=3039033>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
BOTOX® TERAPÊUTICO. Tabelas de dosagem: botox® toxina botulínica A. 2009. 
Disponível em: 
<https://www.botoxterapeutico.com.br/uploads/material/52tabeladosagembotoxpdf.p
df>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
BRENNER, R. et al. Acute anxiety and depression induced by loss of sensation and 
muscle control after botulinum toxin A injection. Southern Medical Journal, 
Birmingham, v. 92, n. 7, p. 738, 1999. 
 
CALIL, A. M.; PARANHOS, W. Y. O enfermeiro e as situações de emergência. 
São Paulo: Atheneu, 2007. 
 
CAMÊLO, H. K. S.; SANTOS JÚNIOR, F. F. U. Perfil de indivíduos com acidente 
vascular encefálico atendidos em uma clínica de fisioterapia de Fortaleza. Revista 
dos Cursos da Área de Saúde, Fortaleza, v. 1, n. 22, p. 33-37, abr./jun. 2012. 
 
CANCELA, D. M. G. O acidente vascular cerebral: classificação, principais 
consequências e reabilitação. Psicologia.com.pt: o portal dos psicólogos, Porto, 2 
maio 2008. Disponível em: <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0095.pdf>. 
Acesso em: 11 ago. 2017. 
 
CARDOSO, T. M. L. Interação verbal em aulas de línguas: meta-análise da 
investigação portuguesa entre 1982 a 2002. 2007. Tese (Doutorado) – Universidade 
de Aveiro, Aveiro, Portugal, 2007. 
 
CARVALHO, I. A.; DEONATO, L. F. F. Fatores de risco do acidente vascular 
encefálico. Revista Científica da FASETE, Paulo Afonso, p. 180-191, 2016. 
Disponível em: 
<http://fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2016/11/fatores_de_risco_do_acident
e_vascular_encefalico.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2017. 
 
CHAVES, M. L. F. Acidente vascular encefálico: conceituação e fatores de risco. 
Revista Brasileira de Hipertensão, Ribeirão Preto, v. 7, n. 4, p. 372-382, out./dez. 
2000. 
 
COOK, D. A.; REED, D. A. Appraising the quality of medical education research 
methods: the Medical Education Research Study Quality Instrument and the 
Newcastle-Ottawa Scale-Education.Academic Medicine, Philadelphia, v. 90, n. 8, p. 
1067-1076, Aug. 2015. 
 
COOPER, H. Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. 
3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2010. 
 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=11528702016&pIdAnexo=3039033
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=11528702016&pIdAnexo=3039033
https://www.botoxterapeutico.com.br/uploads/material/52tabeladosagembotoxpdf.pdf
https://www.botoxterapeutico.com.br/uploads/material/52tabeladosagembotoxpdf.pdf
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0095.pdf
http://fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2016/11/fatores_de_risco_do_acidente_vascular_encefalico.pdf
http://fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2016/11/fatores_de_risco_do_acidente_vascular_encefalico.pdf


62 

 

 

COSTA, A. M.; DUARTE, E. Atividade física e a relação com a qualidade de vida, de 
pessoas com sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). Revista 
Brasileira de Ciências e Movimento, v. 10, n. 1, p. 47-54, jan. 2002. 
 
COSTA, J. H. C. AVC e diabetes mellitus: o perfil dos doentes e do AVC. 2009. 70f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina) – Faculdade de Ciências da Saúde, Porto, 
2009. 
 
COSTA, V. G. Acurácia diagnóstica de dois kits comerciais ELISA para captura 
do antígeno NS1 no diagnóstico precoce do vírus dengue: uma meta-análise. 
2015. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas a Saúde) – Universidade 
Federal de Goiás, Jataí, 2015. 
 
CHAPMAN, M. A. et al. Comparison of botulinum neurotoxin preparations for the 
treatment of cervical dystonia. Clinical Therapeutics, Princeton v. 29, n. 7, p. 1325-
1337, July 2007. 
 
DAVIS, E. C.; BARNES, M. P. Botulinum toxin and spasticity. Journal of Neurology, 
Neurosurgery, and Psychiatry, London, v. 69, n. 2, p. 143-147, Aug. 2000.  
 
DEMETRIOS, M. et al. Outcomes of ambulatory rehabilitation programmes following 
botulinum toxin for spasticity in adults with stroke. Journal of Rehabilitation 
Medicine, Stockholm, v. 46, n. 8, p. 730-737, Sept. 2014. 

 
DRESSLER, D.; BENECKE, R. Pharmacology of therapeutic botulinum toxin 
preparations. Disability and Rehabilitation, v. 29, n. 23, p. 1761-1768, Dec. 2007.  

 
DRESSLER, D. et al. Long-term efficacy and safety of incobotulinumtoxinA and 
conventional treatment of poststroke arm spasticity: a prospective, non-
interventional, open-label, parallel-group study. BMJ, London, v. 5, n. 12, p. 1-8, 
2015. 

 
DYSPORT® toxina botulínica A. Farmacêutica responsável: Dra. Marcela Borges. 
Wrexham: Ipsen Biopharm, 2015. Bula de remédio. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=7
338222015&pIdAnexo=2806846>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
 
ELIA, A. E. et al. Botulinum neurotoxins for post-stroke spasticity in adults: a 
systematic review. Movement Disorders, New York, v. 24, n. 6, p. 801-812, Apr. 
2009. 
 
EGGER, M. et al. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ, 
London, v. 315, n. 7109, p. 629-634, 13 Sept. 1997. 
 
ESQUENAZI, A. Improvements in healthcare and cost benefits associated with 
botulinum toxin treatment of spasticity and muscle overactivity. Journal of 
Neurology, v. 13, suppl. 4, p. 27-34, Dec. 2006. 
 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=7338222015&pIdAnexo=2806846
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=7338222015&pIdAnexo=2806846


63 

 

 

FREVERT, J. Content of botulinum neurotoxin in Botox®/Vistabel®, 
Dysport®/Azzalure®, and Xeomin®/Bocouture®.Drugs, Auckland, v. 10, n. 2, p. 67-
73, 2010.  
 
FISIOTERAPIA MANUAL. AVC:pós-tratamento de fisioterapia neurológica. 2012. 
Disponível em: <http://fisioterapiamanual.com.br/blog/artigos/avc-tratamento-
fisioterapia/>. Acesso em: 17 ago. 2017.  
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
FOLEY, N. et al. Treatment with botulinum toxin improves upper-extremity function 
post stroke: a systematic review and meta-analysis. Archives of Physical Medicine 
and Rehabilitation, Philadelphia,v. 94, n. 5, p. 977-989, May 2013. 
 
FONTELLES, M. J. Bioestatística aplicada à pesquisa experimental. São Paulo: 
Livraria da Física, 2012. 
 
FONTES, S. V.; FUKUJIMA, M. M. Recuperação da motricidade. In: LEVY, J. A.; 
OLIVEIRA, A. S. B. (Ed.). Reabilitação em doenças neurológicas:guia terapêutico 
prático. São Paulo: Atheneu, 2003. p. 65-72.  
 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. CDER Therapeutic Biologic Products. 
Mar. 2018. Disponível em: 
<https://www.fda.gov/downloads/forindustry/userfees/prescriptiondruguserfee/ucm16
4641.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2018. 
 
FORMISANO, R. et al. Late motor recovery is influenced by muscle tone changes 
after stroke. Archives of Physical Medicine and Reabilitation, Philadelphia, v. 86, 
n. 2, p. 308-311, Feb. 2005. 
 
GAGLIARDI, R. J. Prevenção primária da doença cerebrovascular. Diagnóstico & 
Tratamento, São Paulo, v. 20, n. 3, p. 88-94, 2015. 
 
GAGLIARDI, R. J.; RAFFIN, C. N.; FABIO, S. R. C. Primeiro consenso brasileiro do 
tratamento da fase aguda do acidente vascular cerebral. Arquivos de 
Neuropsiquiatria, São Paulo, v. 59, n. 4, p. 972-980, Dec. 2001. 
 
GALVÃO, T. F.; PANSANI, T. de S. A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar 
Revisões sistemáticas e meta-análises: A recomendação PRISMA. Epidemiologia e 
Serviços de Saúde, Brasília, DF, v. 24, n. 2, p. 335-342, June 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
96222015000200335&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 2 jun. 2018.   
 
GIACOMIN, K. C. et al. Estudo de base populacional dos fatores associados à 
incapacidade funcional entre idosos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 
1260-1270, jun. 2008. 

 

http://fisioterapiamanual.com.br/blog/artigos/avc-tratamento-fisioterapia/%3e.
http://fisioterapiamanual.com.br/blog/artigos/avc-tratamento-fisioterapia/%3e.
https://www.fda.gov/downloads/forindustry/userfees/prescriptiondruguserfee/ucm164641.pdf
https://www.fda.gov/downloads/forindustry/userfees/prescriptiondruguserfee/ucm164641.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222015000200335&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-96222015000200335&lng=en&nrm=iso


64 

 

 

GIRÃO, S. M. M. Determinantes da Incapacidade Funcional em Doentes com 
AVC. 2015. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Reabilitação) – Instituto 
Politécnico de Viseu, Viseu, 2015. 
 
GOUVÊA, D. et al. Acidente Vascular Encefálico: uma revisão da literatura. Ciência 
Atual: Revista Científica Multidisciplinar das Faculdades São José, Rio de Janeiro, v. 
6, n. 2, p. 2-6, 2015. 
 
GRACIES, J. M. et al. Short-term effects of dynamic lycra splints on upper limb in 
hemiplegic patients. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation,Philadelphia, v. 81, n. 12, p. 1547-1555, Dec. 2000. 
 
HALEY, W. E. et al. Caregiving strain and estimated risk for stroke and coronary 
heart disease among spousecaregivers: differential effects by race and sex. Stroke, 
Dallas, v. 41, n. 2, p. 331-336, Feb. 2010. 
 
HAMBLETON, P. Clostridium Botulinum toxins: a general review of involvement in 
disease, structure, mode of action and preparation for clinical use. Journal of 
Neurology, v. 239, n. 1, p. 16-20, Jan. 1992. 
 
HIGGINS, J.; THOMPSON, S. G. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. 
Statistics in Medicine, Chichester, v. 21, n. 11, p. 1539-1558, 15 June 2002. 
 
HIGGINS, J. P. T. et al. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ, London, v. 
327, n. 7414, p. 557-560, Sept. 2003. 
 
JANKOVIC, J. Botulinum toxin in clinical practice. Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, London, v. 75, n. 7, p. 951-957, July 2004. 
 
JOHNSON, E. A. Biomedical aspects of Botulinum toxin. Journal of Toxicology 
Toxin Reviews, New York, v. 18, n. 1, p. 1-15, 1999.  
 
JORGE, F. L. R.; SILVA, R. S. Vantagens e desvantagens do uso da toxina 
botulínica-A no tratamento da espasticidade decorrente de acidente vascular 
cerebral. 2001. 27 f. Monografia (Graduação em Fisioterapia) – Universidade do 
Vale do Paraíba, Paraíba, 2001.   
 
JOST, W. H. et al. Efficacy and safety of botulinum toxin type A (Dysport) for the 
treatment of post-stroke arm spasticity: results of the German-Austrian open-label 
post-marketing surveillance prospective study. Journal of Rehabilitation Medicine, 
Stockholm, v. 337, n. 1-2, p. 486-492, Feb. 2014. 
 
KAJI, R. et al. Botulinum toxin type A in post-stroke upper limb spasticity. Current 
Medical Research and Opinion, London, v. 26, n. 8, p. 193-192, Aug. 2010.   
 
KAŇOVSKÝ, P. et al. Efficacy and safety of treatment with incobotulinum toxin A 
(botulinum neurotoxin type A free from complexing proteins; NT 201) in post-stroke 
upper limb spasticity. Journal of Rehabilitation Medicine, Stockholm, v.43, n. 6, p. 
486-492, May 2011. 
 



65 

 

 

KENTA FUJIMURA, O. T. R. Improvement in Disability Assessment Scale after 
Botulinum toxin A treatment for upper limb spasticity. Japanese Journal of 
Comprehensive Rehabilitation Science, [s.l.], v. 8, p. 4-9, 2017. 
 
LEE, H. M. et al. Time course analysis of the effects of botulinum toxin type a on 
elbow spasticity based on biomechanic and electromyographic parameters. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Philadelphia, v. 89, n. 4, p. 
692-699, Apr. 2008. 

 
LEW, M. F. et al. Botulinum toxin type B: A double-blind placebo-controlled, safety 
and efficacy study in cervical dystonia. Neurology, Hagerstown, v. 49, n. 3, p. 701-
730, 1997.  
 
LIANZA, S. et al. Diagnóstico e tratamento da espasticidade. São Paulo: SBMRF, 
28 maio 2001. Projeto Diretrizes. Disponível em: 
<https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/espaticidade.pdf>. Acesso em: 17 
ago. 2017. 
 
LIMA-COSTA, M. F.; BARRETO, S. M.; GIATTI, L. Condições de saúde, capacidade 
funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicação da população idosa 
brasileira: um estudo baseado na pesquisa nacional por amostra de domicílios. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 735-743, maio/jun. 
2003. 
 
LOPES, A. L. M.; FRACOLLI, L. A. Revisão sistemática de literatura e metassíntese 
qualitativa: considerações sobre sua aplicação na pesquisa em enfermagem. Texto, 
Contexto, Enfermagem, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 771-778, out./dez. 2008.  
 
LUNDSTROM; TERENT; BORG, J. Prevalence of disabling spasticity 1 year after 
first-ever stroke. European Journal of Neurology, Oxford, v. 15, n. 6, p. 533-539, 
June 2008. 
 
MARCHAND-PAUVERT, V. et al. Beyond muscular effects: depression of spinal 
recurrent inhibition after botulinum neurotoxin A. The Journal of 
Physiology, Oxford, v. 591, n. 4, p. 1017-1029, Feb. 2013.  
 
MARCHETTI, A. et al. Retrospective evaluation of the dose of Dysport and BOTOX 
in the management of cervical dystonia and blepharospasm: the REAL DOSE study. 
Movement Disorders, New York, v. 20, n. 8, p. 937-944, Aug. 2005.  
 
MARTINS, H. S.; DAMASCENO, M. C. de T.; AWADA, S. B. (Ed.). Pronto-socorro: 
condutas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Campina Grande. 2. 
ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2008. 
 
MARTINS, T. Acidente Vascular Cerebral, qualidade de vida e bem-estar. 
Coimbra: Formasau, 2006. 
 
 
 

https://diretrizes.amb.org.br/_BibliotecaAntiga/espaticidade.pdf


66 

 

 

MASSIA, V. R. Resultados funcionais da aplicação da toxina botulínica tipo A 
em pacientes com Acidente Vascular Cerebral. 2009. 59 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2009. 
 
MATARASSO, S. L. Complications of botulinum A exotoxin for hyperfunctional lines. 
Dermatologic Surgery, New York, v. 24, n. 4, p. 1249-1254, Nov. 1998. 
 
MERLO, S. O ciclo da vesícula sináptica, espinhos dendríticos e a transdução de 
sinal. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 44, n. 2, p. 157-171, 2011. 
Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure-3-Proteinas-envolvidas-na-
exocitose-das-vesiculas-sinapticas>. Acesso em: 14 ago. 2017. 
 
McCRORY, P. et al. Botulinum toxin A for treatment of upper limb spasticity following 
stroke: a multi-centre randomized placebo-controlled study of the effects on quality of 
life and other person-centred outcomes. Journal of Rehabilitation Medicine, 
Stockholm, v. 41, n. 7, p. 536-544, June 2009. 

 
MONTEIRO, R. N. M. Metodologias de meta-análise aplicadas nas Ciências da 
Saúde. 2010. Tese (Doutorado) – Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2010. 
 
MORTES por doenças cardiovasculares caem 20,5% no Brasil. Estadão, São Paulo, 
19 nov. 2009. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mortes-
por-doencas-cardiovasculares-caem-20-5-no-pais,469010>. Acesso em: 5 mar. 2018 
 
MUKAI, Y.; KAJI, R. [Use of botulinum neurotoxin therapy]. Brain and nerve = 
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ANEXO A – Itens do checklist a serem incluídos no relato de revisão 

sistemática ou meta-análise 

 

 

Fonte: Galvão, Pansani e Harrad (2015).
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ANEXO B – Fluxo informacional com as diferentes fases de uma revisão 

sistemática 

 

 

Fonte: Galvão, Pansani e Harrad (2015).
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ANEXO C - Qualidade metodológica dos estudos de coorte incluídos na meta-análise (Newcastle-Ottawa Scale - NOS) 

 
Estudo e ano 

 
Representa-

tividade  
da coorte 
exposta 

 
Seleção da 
coorte não 

exposta 

 
Determi-
nação da 

exposição 

Demonstração de 
que no resultado 
do interesse não 

estava presente no 
início do estudo 

 
Controles 
de estudo 
para idade/ 

gênero 

 
Estudar 

controles 
para fatores 
adicionais 

 
Avaliação 

do 
resultado 

Acompanhamento 
longo o suficiente 

para que os 
resultados 
ocorram 

 
Adequação 

do 
seguimento 
das coorte 

 
Pontuação 

 total da 
qualidade 

Bergfeldt et al. 
(2015) 

☆ -   ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Seo et al. (2015) ☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Dressler et al.  
(2015) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

 Baricich et al. 
(2008) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Kaji et al. (2010) ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 

 Jost et al. 
(2014) 

☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 9 

Kaňovský et al. 
(2011) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Wolf et al. 
(2012) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Turner-Stokes et 
al. (2010) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Pimentel et al. 
(2014) 

☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 

Marchand-
Pauvert et al. 

(2012) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

McCrory et al. 
(2009) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Demetrios et al. 
(2014) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Lee et al. (2008) ☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Bakheit et al. 
(2010) 

☆ - ☆ - ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 

Fonte: Cook e Reed (2015). 


