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RESUMO

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é um evento bastante
prevalente na população mundial, e dentre suas sequelas, destaca-se a
espasticidade muscular e paralisias. A toxina botulínica é uma técnica
farmacológica que traz efeitos benéficos ao paciente com espasticidade,
como o ganho de amplitude de movimento e melhora da função dos
membros afetados. Objetivo: identificar as evidências acerca do uso
dessa toxina a esses pacientes, principalmente perante a espasticidade
muscular, evento fortemente relacionado após AVE. Metodologia: Trata-
se de uma pesquisa descritiva do tipo revisão integrativa da literatura,
que busca evidências sobre o uso da toxina botulínica para tratamento de
sequelas do AVE. A pesquisa foi realizada por meio de bases de dados
PubMed, MEDLINE, Scielo, CDSR, Google Scholar, BVS e EBSCO, no
período de 2003 a 2021. Dessa maneira, totalizaram-se 26 produções
científicas para a revisão integrativa da literatura. Resultados: 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. Conclusão: a aplicação dessa toxina, aliado à fisioterapia
continuada, é o tratamento de primeira escolha para a espasticidade
muscular, particularmente em pacientes que apresentam sequelas pós
acidente vascular cerebral, com o intuito de aumentar a mobilidade,
amplitude de movimento, facilitar a realização da higiene e de outras
atividades funcionais, melhorar o desgaste da imobilização e a dor, e,
dessa maneira, promover a melhoria da qualidade de vida desses
pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: toxina botulínica, paralisia, acidente vascular cerebral, reabilita,
ão, espasticidade muscular

1

 Discente de Medicina - UNIPAM, barbarafig04@gmail.com1


