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RESUMO 

 
Introdução: A paralisia cerebral é uma encefalopatia crônica da infância originada 
de uma lesão que pode ocorrer em períodos pré-natais, perinatais e pós-natais. Ela 
se classifica quanto a sua localização, alteração motora e tônica. A espasticidade é 
uma alteração tônica que leva a alteração motora, como o pé equino, no qual o 
paciente adquire o padrão de flexão plantar excessiva e fica incapacitado de realizar 
dorsiflexão. Este padrão não permite contato calcanhar solo trazendo deformidades, 
levando a marcha equina. Os tratamentos mais eficazes para a espasticidade são a 
toxina botulínica tipo A e a fisioterapia, quando associadas, trazem melhores 
resultados. Objetivo: Analisar a eficácia da toxina botulínica tipo-A associada ao 
tratamento fisioterapêutico na marcha equina. Método: Foi realizada uma revisão 
bibliográfica em artigos científicos, sendo utilizadas as bases de dados eletrônicas 
SCIELO, PUBMED, COCHRANE, GOOGLE ACADÊMICO e PEDRO, tendo como 
onde no período de 2004 a 2019, sendo selecionados 19 artigos para o estudo. 
Resultados: Foram incluídos seis artigos, no qual todos mostraram eficácia da 
toxina botulínica tipo A com a fisioterapia, na melhora da função motora em crianças 
com PC. Conclusão: Conclui-se que um tratamento fisioterapêutico associado à 
aplicação da toxina botulínica influenciou positivamente no desempenho da função 
motora de uma criança com PC. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia. Toxinas Botulínicas do Tipo A. Paralisia Cerebral.  
 
 
 

EFFECTIVENESS OF BOTULINAL TOXIN TYPE-A ASSOCIATED WITH 
PHYSIOTHERAPY IN EQUINE IN CHILDREN WITH CEREBRAL PARALYSIS - A 

SYSTEMATIC REVIEW 
 
ABSTRACT 
 

Introduction: Cerebral palsy is a chronic childhood encephalopathy that is originates 
from an injury that happens is prenatal, perinatal, and postnatal periods. It’s classified 
according its location, motor alteration and tonic. A spasticity is a tonic change that 
causes a motor change, no patient hare the pattern of excessive plantar flexion and 
they can’t unable to perform dorsiflexion. It does not allow contact with the heel floor 
and deformities the equine gait. The most effective controls for spasticity are 



botulinum toxin type A and physical therapy, when made together, brings a better 
result. Objective: To analyze the effectiveness of botulinum toxin type A associated 
with physical therapy treatment on the equine gait. Method: A bibliographic review 
was made in scientific articles, being used as electronic databases SCIELO, 
PUBMED, COCHRANE, GOOGLE SCHOLAR and PEDRO, from 2004 to 2019, 
being selected 19 articles to study. Results: Six articles were included, none of which 
can efficacy of botulinum toxin type A with physical therapy in improving motor 
function in children with CP. Conclusion: It can be concluded that a physiotherapeutic 
treatment associated with botulinum toxin application positively influenced the motor 
function performance of a child with CP. 
 
Keywords: Physical Therapy. Specialty Botulinum Toxins, Type A. Cerebral Palsy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Paralisia Cerebral (PC), é uma encefalopatia crônica da infância que foi 

originada de uma lesão, que pode ter ocorrido em três períodos: pré-natal, perinatal 

e pós-natal. Ela afeta o Sistema Nervoso Central (SNC) em fase de maturação 

estrutural e funcional (ASSIS-MADEIRA; CARVALHO, 2018). Sua classificação 

clínica se remete ao tipo e à localização da alteração motora, junto ao grau de 

comprometimento e ao nível de independência para atividades diárias classificadas 

de três formas: tetraparesia, o qual acomete os quatro membros, diparesia que 

acomete em maior proporção os membros inferiores e a hemiparesia, essa 

acometendo um hemicorpo. Outra classificação importante é quanto ao tônus, 

divididos em: espásticos, discinéticos, atáxicos, hipotônicos e mistos. O mais comum 

encontrado é o espástico, sua característica principal é a hipertonia, tendo 

exacerbação dos reflexos tendinosos junto ao aumento da resistência muscular 

submetidos a estiramento rápido (OLIVEIRA; GOLIN; CUNHA, 2010). 

Fatores causais podem estar presentes nos três períodos gestacionais, sendo 

as causas mais comuns encontradas: as causas infecciosas, durante o primeiro e o 

segundo trimestre pela toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, dentre outras 

doenças; causas traumáticas, tanto pré, quanto pós-natal; causas em relação à 

prematuridade e ao baixo peso, pela maior probabilidade de ter prejuízos 

neurológicos; causas por acidente vascular cerebral isquêmico, no período perinatal, 

levando a um distúrbio cognitivo associado na maioria dos casos.  Em países 

desenvolvidos sua incidência é de 2,0 a 2,5 a cada 1000 nascidos vivos. Já nos 

países subdesenvolvidos essa incidência aumenta para 7 a cada 1000 nascidos 

vivos (ZANINI; CEMIN; PERALLES, 2009). 

A incapacidade motora crônica na infância é um dos aspectos mais comuns 

na PC, e um dos achados é o pé equino. Esse ocorre quando se fica incapacitado 

de realizar a dorsiflexão de tornozelo por conta da flexão plantar excessiva, com 

contraturas musculares levando a alterações articulares e ósseas não se 

estabelecendo contato de calcanhar e solo, trazendo compensações dinâmicas 

inicialmente e tem progressão para deformidade neste membro. Em 

aproximadamente 61% de PC espástica ocorre a marcha equina (TUSTIN; PATEL, 

2015; DELGADO et al., 2016). 
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É essencial a fisioterapia no tratamento da PC, contribuindo em diversos 

fatores, entre eles, a redução do tônus muscular, melhora da amplitude de 

movimento, consequentemente, melhorando o padrão de marcha equina. A 

fisioterapia vai agir nas debilidades da doença, visando tratar as condições 

cardiorrespiratórias, diminuição de força muscular, disfunções motoras, dor, 

buscando a melhor qualidade de vida do paciente de forma física e emocional, tendo 

como um objetivo importante melhorar a marcha do indivíduo (RYAN et al.,2017; 

TELES; MELLO, 2017). 

Um tratamento padrão ouro para a espasticidade é a Toxina Botulínica Tipo-

A. Seu objetivo é bloquear a contração muscular e, para ocorrer essa inibição de 

contração, ela age de forma que causa bloqueio da liberação de acetilcolina no 

terminal pré-sináptico por conta dessa desativar proteínas de fusão. Dessa forma, 

não há o lançamento da acetilcolina na fenda sináptica, impedindo despolarização 

do terminal pós-sináptico, temporariamente (BORGES, 2018). 

Toxina botulínica tipo-A tem ótimos efeitos se conciliada à fisioterapia, 

retardando a necessidade cirúrgica. Encontra-se em diversas doses de forma segura 

com poucas evidências de efeitos colaterais encontrados em estudos (VILASBÔAS 

et al., 2018). 

Os tratamentos baseados em estudos recentes revelam melhora da 

espasticidade, amplitude de movimento (ADM) e da funcionalidade, analisadas pela 

Medição de Função Motora Grossa (GMFM) (UNLU et al., 2010; VILASBÔAS et al. 

2018).                                    

Este tema foi escolhido, pois há poucos estudos e conhecimento populacional 

sobre essa intervenção da toxina botulínica tipo-A e fisioterapia na melhora da 

marcha equina em crianças com PC podendo, assim, mostrar que esse tratamento 

pode ser mais rápido e eficaz quando associados, visando melhorar a qualidade de 

vida dessas crianças. 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática analisando 

resultados de artigos que mostram evidências de que há diminuição da 

espasticidade no pé equino em crianças com PC, quando ocorre a aplicação da 

toxina botulínica tipo-A associada ao tratamento intensivo de fisioterapia, 

melhorando em disfunções motoras e, consequentemente, a marcha equina. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 História da Paralisia Cerebral 

 

 A revisão de Assis Moreira e Carvalho (2018) revela que os primeiros 

estudos sobre a PC foram iniciados em 1843, pelo ortopedista inglês Willian John 

Little. Foram 47 crianças envolvidas que apresentavam as mesmas alterações de 

rigidez articular, tendo maior acometimento nos membros inferiores do que nos 

membros superiores, a patologia foi chamada inicialmente de Síndrome de Little, 

tendo como a causa uma possível asfixia perinatal por conta de complicações 

durante o parto ou prematuridade. 

Os mesmos autores revelam que Freud e Phelps também se envolveram 

nesse estudo mais futuramente. O termo a qual damos à patologia hoje em dia, 

Paralisia Cerebral (PC), foi dado por Freud, que acreditava que ela era ocasionada 

pelas anormalidades pré-natais. Já Phelps conseguiu diferenciar a PC da Paralisia 

Infantil, ocasionada pela Poliomielite, tornando-as distintas. 

 A PC teve sua devida definição em 1959, no Simpósio de Oxford, de forma 

explicada como sequela de uma agressão encefálica que se caracteriza, 

primordialmente, por um transtorno persistente, mas não invariável, do tônus, da 

postura e do movimento, que aparece na primeira infância e que não é só 

diretamente secundário a essa lesão não evolutiva do encéfalo, senão devido, 

também, à influência que tal lesão exerce na maturação neurológica (ASSIS-

MADEIRA; CARVALHO, 2018). 

 

2.2 Etiologia e Diagnóstico 

 

A PC é decorrente de lesões nos períodos pré, peri ou pós-natal, tendo como 

consequência um comprometimento neuromotor ocasionado pela lesão no SNC em 

fase de maturação estrutural e funcional (OLIVEIRA; GOLIN; CUNHA, 2010).                                                                                                                                  

No período pré-natal inúmeros fatores podem contribuir para se ter PC, como 

infecções maternas: Rubéola, Citomegalovírus, e Toxoplasmose; consumo de álcool 

e drogas ilícitas, medicamentos contraindicados em casos de gravidez, 

traumatismos abdominais; e também estão evidenciados, gestações múltiplas, mãe 

com retardo mental e/ou hipertireoidismo (ZANINI; CEMIN; PERALLES, 2009). 
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 No período perinatal, os autores Zanini, Cemin e Peralles (2009) evidenciam 

alguns fatores causais de PC como: lesão hipóxico-isquêmica do cérebro; acidente 

vascular cerebral isquêmico; asfixia severa ao nascimento, por exemplo. Em casos 

de acidente vascular isquêmico, as crianças podem ter deficiências associadas, 

como epilepsia e deficiência cognitiva, apresentando grandes chances de terem 

deficiência visual também. 

Já no período pós-natal, os fatores causais mais comuns são infecções como 

Encefalite e Meningite as quais, após uma cascata de eventos, aumentam a pressão 

intracraniana, reduzem fluxo cerebral e promovem a perda da autorregulação 

cerebrovascular; traumatismos cranianos; afogamentos; acidentes vasculares 

cerebrais; anemias falciformes; paradas cardíacas cirúrgicas; intoxicação por 

chumbo; tumores no período de 28 dias ou mais após o nascimento (ZANINI; 

CEMIN; PERRALES, 2009). 

O diagnóstico ocorre próximo aos dois anos de idade, que é a idade que os 

pais já notam com mais facilidade o déficit no desenvolvimento motor da criança, 

comparando-as com as demais crianças da mesma idade. O diagnóstico é obtido 

através do exame físico, observando um déficit motor não progressivo e a história 

médica, com a genitora relatando, de forma detalhada, como foram os períodos 

gestacionais e, a possível ocorrência de algum fator causal comum que propicie o 

desenvolvimento da PC. Também são utilizadas técnicas de neuroimagem, 

principalmente a ressonância magnética, para que junto ao exame físico e história 

médica, consiga-se obter um diagnóstico mais correto e preciso, já podendo ver qual 

o tipo e o prognóstico do paciente (RYAN et al, 2017).  

 

2.3 Classificação. 

 

Quanto ao tônus, esse é dividido em: espásticos, discinéticos, atáxicos, 

hipotônicos e mistos; que são diferenciados conforme o quadro clínico do paciente. 

(OLIVEIRA; GOLIN; CUNHA,2010).  

Nos casos de tônus discinético, podemos encontrar movimentos involuntários 

de atetose, ataxia, distonia, e, às vezes, alguns casos de rigidez muscular; 

revelando um comprometimento do sistema extrapiramidal. Em casos de hipotonia, 

as crianças apresentam hipermobilidade, diminuição de força e resistência muscular, 

frouxidão articular, propiciando luxações, porém, a maioria das hipotonias são 
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transitórias, de forma que evoluem para um tônus discinético ou ataxia. Já a forma 

ataxia, analisa-se a dismetria de tronco, incoordenação motora, ataxia de tronco ao 

sentar, que leva ao atraso no desenvolvimento motor da criança, podendo 

apresentar sinais clínicos depois dos dois anos de idade. E também, podemos ter 

combinações de tônus espástico, atáxico e discinético, formando o tônus misto, 

onde o tônus fica variando na criança com PC, tonando-se perceptível pela mudança 

de padrões nela (ASSIS-MADEIRA; CARVALHO ,2018).  

O tônus mais comum encontrado na PC é o espástico, o qual representa o 

aumento do tônus, causando hipomobilidade e rigidez articular até nos movimentos 

passivos, tendo hiperexcitabilidade dos reflexos de estiramento por conta da 

exacerbação dos reflexos profundos, como o sinal de Babinski. Essa espasticidade 

compromete os movimentos, principalmente a marcha, por conta das alterações 

posturais, contraturas e desalinhamento articular (TELES; MELO, 2017; VILASBÔAS 

et al., 2018).  

Sua classificação topográfica, que se remete ao tipo e à localização da 

alteração motora, junto ao grau de comprometimento e nível de independência para 

atividades diárias, é classificada de três formas: tetraparesia, a qual acomete os 

quatro membros; diparesia que acomete em maior proporção os membros inferiores 

e a hemiparesia, essa acometendo um hemicorpo (OLIVEIRA; GOLIN; CUNHA, 

2010). 

 

2.4 Distúrbios Associados 

 

Segundo Vasconcelos et al. (2009) a PC é um conjunto de distúrbios 

causados por malformações ou danos cerebrais no desenvolvimento, obtendo 

comprometimento motor e de postura, podendo apresentar danos cognitivos, 

sensitivos, visuais e auditivos limitando as atividades de vida diária dos pacientes. 

 Para avaliar a gravidade do comprometimento neuromotor da criança utiliza-

se o Sistema de Classificação de Função Motora Grossa (GMFCS), classificando os 

distúrbios motores em níveis I, II, III, IV e V, baseando-se nas habilidades iniciativas 

de movimento, remetendo-se mais ao sentar e andar. Nos níveis I e II, as crianças 

conseguem realizar a marcha sem dispositivos auxiliares. No nível III há 

necessidade do auxílio de dispositivos auxiliares de marcha. Já no nível IV e V, será 
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essencial o uso de tecnologia assistiva para locomoção, como cadeiras de rodas 

elétricas (VASCONCELOS et al., 2009). 

Um dos distúrbios motores mais comuns é o pé equino, uma restrição 

articular que altera a marcha do paciente, não tendo contato calcanhar–solo por 

apresentar aumento do tônus muscular, evidenciando o tríceps sural. Com o passar 

do tempo, vai persistindo a alteração anatômica por conta de encurtamentos da 

musculatura espástica e fraqueza de agonistas e antagonistas levando à uma 

hipomobilidade de cápsula e ligamentos de tornozelos, que resultam em uma 

redução significativa de amplitude de movimento (ZUARDI et al., 2010). 

 

2.5 Tratamento Clínico 

 

O tratamento da PC baseia-se em buscar reduzir a espasticidade e as 

deformidades advindas, buscando melhorar a qualidade de vida do paciente de 

forma a torná-lo mais autônomo. O método clínico que mais apresentou resultados 

significativos foi o uso da toxina botulínica tipo-A.  

A toxina botulínica é uma proteína polipeptídica de origem biológica, que se 

obtém a partir do Clostridium Botulinum, uma bactéria anaeróbia, que cresce e 

produz sete sorotipos diferentes de neurotoxinas: A, B, C, D, E, F e G. Dentre tais, o 

sorotipo A é o mais potente e eficaz, pois seus efeitos são mais duradouros e são 

utilizados para fins estéticos e terapêuticos (BORGES, 2018). A World Health 

Organization – WHO, 1999 (Organização Mundial de Saúde – OMS) relata que a 

toxina, é de origem biológica, e faz-se em uma cadeia tridimensional, ligada a 

centenas de aminoácidos, infligindo diretamente a sua funcionalidade no corpo 

humano.  

O uso da Neurotoxina Botulínica tipo A (BoNT/A) como medicamento, iniciou-

se em 1981, na cidade de Irvine, Califórnia (USA), para um tratamento de 

estrabismo, onde após vários testes clínicos e laboratoriais, a Food and Drug 

Administration (FDA) uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos Estados Unidos, aprovou o uso do BOTOX®, ALLERGAN INC., para 

fins de tratamento do estrabismo, blefaroespasmo e espasmo hemifacial. Em 1992, 

no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a atuação da 

BoNT/A para o tratamento de estrabismo e distonia (BORGES, 2018). 
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Em 1993, Koman et al. descrevem, pela primeira vez, o uso da BoNT/A em 

pacientes com PC, com o objetivo de um tratamento para espasticidade muscular, 

representando um grande avanço no manejo da PC e reduzindo o número de 

cirurgias ortopédicas (apud ZONTA, p. 58, 2009). 

Estudos comprovam que a toxina botulínica tem um bom resultado, nos 

diversos padrões de espasticidade, estando associada à reabilitação. A BoNT/A, 

atua na junção neuromuscular, bloqueando, a nível pré-sináptico, a liberação da 

acetilcolina, podendo incluir-se em suas vantagens, também, o número reduzido de 

efeitos colaterais (VILASBÔAS, 2018). 

A aplicação de BoNT/A é de boa tolerância e os efeitos colaterais são poucos. 

Quando aplicada a injeção de BoNT/A, o raio de ação que atinge é de em média de 

3 cm, variando de 2 a 4 cm, dessa forma, recomenda-se associar, na aplicação da 

injeção, eletroestimuladores, para a melhora dos resultados. Os resultados se 

iniciam em média entre 24 e 72 horas, com a percepção de melhora clínica entre 7 a 

10 dias da aplicação, permanecendo a sua efetividade entre 2 a 6 meses. Para a 

reaplicação da BoNT/A, recomenda-se um intervalo mínimo de 3 a 4 meses entre as 

aplicações (TELES; MELO, 2017). 

 

2.6 Fisioterapia 

 

O movimento é essencial no conhecimento externo do mundo, possibilitando 

as crianças a ter conhecimento, domínio e exploração do meio em que vivem, 

fazendo-as adquirir independência e capacidade de adaptação ao meio social. O 

aprendizado motor da criança se inicia com processos de movimentos repetitivos, 

construindo padrões sensório-motores básicos para realizar atividades necessárias 

do cotidiano (ZONTA, 2009). 

Para os pacientes com PC, tem-se exercícios aeróbicos, anaeróbicos e 

mistos. O exercício aeróbico visa melhorar as condições cardiorrespiratórias com 

intensidade de 60% a 90% do pico de frequência cardíaca, de 40% a 80% de 

reserva cardíaca, de 50% a 65% de VO2 máximo; com frequência de duas ou três 

vezes de forma semanal, durando 20 minutos. Pode-se utilizar bicicleta ergométrica, 

esteira, caminhadas, de forma supervisionada por um profissional capacitado 

(RYAN, 2017). 
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A fisioterapia contribui com exercícios, para a redução da espasticidade em 

PC. Nas sessões de fisioterapia, o objetivo é a melhora do quadro de pé equino, 

promovendo o alongamento passivo e/ou ativo dos músculos tríceps sural e tibial 

posterior, o fortalecimento dos músculos tibial anterior e fibulares, e o treinamento de 

equilíbrio e marcha. Para o fortalecimento, pode-se utilizar pesos livres, peso 

corporal, pesos de máquinas, faixas elásticas, etc., seguindo as diretrizes atuais, 

que sugerem de uma a três séries, de 6 a 15 repetições, utilizando de 50% a 85% de 

uma repetição máxima, que consiste no peso que o indivíduo consegue levantar em 

uma só repetição (UNLU, E., 2010; RYAN, J. M., 2017; TELES; MELO, 2017). 

Há alguns métodos específicos da fisioterapia que funcionam como uma base 

a seguir que auxiliam no tratamento da PC, contribuindo assim nas disfunções 

observadas na patologia. As intervenções necessárias são separadas em quatro 

categorias: enfoque biomecânico; enfoque neurofisiológico; enfoque sensorial e 

enfoque do desenvolvimento (LEITE; PRADO, 2004). 

O enfoque biomecânico está voltado para as questões do movimento com a 

cinética e cinemática, como baseamento de forma que busca o retorno dos 

movimentos em padrões mais normalizados, além de força e resistência necessárias 

para melhoria da qualidade de vida e das atividades do cotidiano. No enfoque 

sensorial, o intuito é promover experiências sensoriais a esta criança de forma que a 

faça interagir e conhecer sensações, gostos, cheiros, toque, conhecer seu lugar no 

espaço/propriocepção, entre outros, fazendo-a interagir com o ambiente em que 

está inserida. Já os enfoques neurofisiológico e do desenvolvimento são trabalhados 

em conjunto, combinando técnicas neurofisiológicas com técnicas da sequência do 

desenvolvimento, tendo alguns métodos famosos e muito utilizados como o 

tratamento de Rood que tem como enfoque principal trabalhar a propriocepção em 

estímulos sensoriais, porém, há estudos que mostram que tal tratamento pode não 

ser benéfico em casos de espasticidade, podendo aumentar o tônus, portanto, é 

utilizado mais em casos de PC com hipotonia. Já tratamento de Brunnstrom, mostra 

o retorno dos reflexos primitivos em pacientes com hemiplegia em AVE geralmente, 

também, podendo ser usado na PC (LEITE; PRADO, 2004). 

 O Método Kabat, que é uma facilitação neuromuscular proprioceptiva que 

promove ganho funcional aos indivíduos, possibilitando controle do tônus, melhora 

alongamento muscular, aumento de força, resistência, coordenação, aprendizado 

motor, através de nove princípios: sincronização de movimentos; estiramento; tração 
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e aproximação; visão; comando verbal; contato manual; irradiação e reforço; 

resistência (concêntrica, excêntrica e estática); além de contato manual e padrões 

de facilitação. Também temos como tratamento o método Bobath, sua técnica é 

baseada na neuroplasticidade que trabalha através de movimentos repetitivos, 

inibição de reflexos primitivos e padrões patológicos, gerando aprendizado motor e 

automatismo. É realizado através de pontos-chave corporais, os quais fazem realizar 

movimentos básicos como engatinhar, sentar, rolar, levantar, entre outros, de forma 

que atue sobre o tônus, controle postural, fortalecimento muscular, coordenação, 

melhorando suas atividades funcionais (DUARTE; RABELLO, 2015). 

 

2.7 Prognóstico 

 

O prognóstico funcional da PC pode ser observado em relação ao grau de 

dificuldade da criança classificado em várias escalas, como GMFCS, que é uma 

ferramenta internacionalmente utilizada em relação à funcionalidade, juntamente 

com a sua classificação clínica, podendo-se obter um prognóstico bom ou ruim, 

ressaltando-se que quanto mais distúrbios associados e maiores as deformidades, 

pior o prognóstico (SANTOS; GOLIN, 2013).     

Para se obter um bom prognóstico de marcha sem apoio e dispositivos 

auxiliares, é necessário que a criança consiga adquirir controle cervical até um ano 

de idade e que, no segundo ano de vida, tenha adquirido equilíbrio de tronco 

sentado. Na marcha com apoio, a criança deve obter controle cervical entre um e 

dois anos de idade, e o equilíbrio de tronco sentado deve ser alcançado de dois a 

três anos de idade. Já para marcha com dispositivos auxiliares o controle cervical 

deve ser adquirido após dois anos de idade e o equilíbrio de tronco após três anos 

de idade (SANTOS; GOLIN, 2013). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo se configura em um propósito de caráter descritivo e exploratório, 

através de pesquisas desenvolvidas de descobertas de conhecimento, a partir de 

bases textuais. 
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Serão utilizadas como bancos de coleta de dados as seguintes ferramentas: 

PEDRO (Physiotherapy Evidence Database), PUBMED (National Library of 

Medicine) , GOOGLE ACADÊMICO, COCHRANE (Cochrane Collaboration) e 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Por meio de seus sistemas de busca, 

usamos as palavras chaves “paralisia cerebral”, “toxina botulínica” e “fisioterapia”; A 

pesquisa também foi realizada por meio de consulta das mesmas palavras em 

Língua Inglesa, “cerebral palsy”, “toxin botulinum” e “physioterapy”. A utilização 

desses bancos de dados, foi por conta do grande corpus disponível e do uso de 

pesquisas, feitas por acadêmicos e profissionais da área da saúde. 

A inclusão dos artigos foi restringida ao período quinze anos, a fim de 

selecionar estudos que interessassem a pesquisa e que respondessem ao objetivo 

de analisar a eficácia da toxina botulínica tipo-A associada ao tratamento 

fisioterapêutico na marcha equina, no período de 2004 a 2019, em Língua 

Portuguesa e Inglesa. A exclusão deu-se pelos fatores de artigos pagos; que 

expressavam assuntos voltados à estética; que não possuíam desfecho que se 

relacionassem à temática escolhida, onde 39 foram selecionados. Esses artigos 

foram analisados criteriosamente e excluídos temas e assuntos repetitivos, 

permanecendo 19 publicações que se relacionavam ao tema da pesquisa. Dentre os 

19 artigos, foram escolhidos 6 para serem analisados de forma comparativa, de 

modo que os quais mostraram-se mais completos, com melhores informações e 

resultados para serem discutidos. Os artigos foram analisados de forma criteriosa, 

referindo-se à aplicação da toxina botulínica, à metodologia e aos resultados da 

aplicação conciliada à fisioterapia. 

Os resultados serão apresentados em forma de tabela comparativa, para 

assim, analisarmos os dados coletados e chegarmos a uma conclusão. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Foram selecionados 6 artigos, que falam sobre a eficácia da aplicação da 

toxina botulínica associada ao tratamento fisioterapêutico em crianças com PC. Os 

dados foram organizados em uma tabela, para futura análise. 
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Tabela 1 - Artigos selecionados sobre a aplicação da toxina botulínica associada à fisioterapia em 

crianças com PC. 

Autor/Título/Ano       Objetivos Metodologia/Participantes      Conclusão 

Ana Cristina R. 

Camargos – 2007 

Fisioterapia associada 

à toxina botulínica na 

diplegia espástica: um 

relato de caso 

Descrever e 

avaliar a atuação 

fisioterapêutica 

associada à 

aplicação da TBA 

nos flexores 

plantares de uma 

criança com 

diplegia 

espástica. 

A criança foi avaliada pré-

aplicação da TBA, 30 e 60 

dias após a sua aplicação 

pelo Sistema de 

Classificação da Função 

Motora Grossa (GMFCS), da 

Medida da Função Motora 

Grossa (GMFM), da 

goniometria do tornozelo e 

do Vídeo Gait Analysis 

(VGA). O programa de 

fisioterapia iniciou-se no dia 

seguinte à aplicação. 

Conclui-se que um 

programa de 

fisioterapia associado à 

aplicação da toxina 

botulínica foi eficaz no 

desempenho da 

funcionalidade e 

encurtamento dos 

flexores plantares. 

Milena S. Teles - 

2017 

Toxina botulínica e 

fisioterapia em 

crianças com paralisia 

cerebral espástica: 

revisão bibliográfica 

Relatar os efeitos 

da aplicação da 

TBA associada à 

fisioterapia em 

crianças com PC 

espástica. 

Foi realizada uma revisão 

bibliográfica nas bases de 

dados eletrônicas Medline, 

Lilacs e Scielo, no período 

de 1997 a 2009. Os 

descritores utilizados foram: 

"paralisia cerebral", 

"espasticidade muscular", 

"toxina botulínica tipo A" e 

"fisioterapia". 

A toxina botulínica tipo 

A associada à 

fisioterapia para o 

controle da 

espasticidade se 

mostra bastante eficaz. 

Contudo, novas 

pesquisas acerca deste 

assunto são 

necessárias. 

Ítalo G. M. Vilasbôas 

– 2018  

Eficácia e segurança 

da toxina botulínica 

no tratamento da 

paraparesia 

espástica: revisão 

sistemática 

Determinar a 

eficácia e 

segurança do 

bloqueio químico 

com TBA em 

pacientes com 

paraparesia 

espástica. 

Foi realizada uma revisão 

sistemática nas bases de 

dados do Pubmed, 

Medline, Lilacs e Scielo. 

Foram usados ensaios 

clínicos que utilizaram a 

TBA para o tratamento de 

pacientes com paraparesia 

e a pontuação na Escala 

de Ashworth Modificada, 

A toxina botulínica é 

eficaz e segura em 

pacientes com 

paraparesia espástica. 
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(continua) 

Autor/Título/Ano Objetivos Metodologia/Participantes Conclusão 

  ADM passiva e ativa e os 

efeitos adversos da TBA. 

 

Monica Juneja - 2017 

Effect of multilevel 

lower-limb botulinum 

injections & intensive 

physical therapy on 

children with cerebral 

palsy 

Avaliar os efeitos 

a longo prazo da 

TBA com 

fisioterapia em 

crianças com PC 

Este estudo retrospectivo foi 

realizado no ano de 2009. 

Foi usado um grupo de 

pacientes com PC, 

juntamente com fisioterapia. 

Todas as crianças que 

receberam injeções de TBA 

nos MMII durante 42 meses 

foram analisadas. Para 

avaliação do efeito do 

tratamento, foram 

comparadas as medidas na 

1ª avaliação pré-injeção e 

nas últimas medidas. 

As injeções de TBA 

mostraram um papel 

promissor no manejo 

de pacientes com PC. 

Paulo R. Fonseca Jr - 

2017 

Effect of 

physiotherapeutic 

intervention on the 

gait after the 

application of 

botulinum toxin in 

children with cerebral 

Investigar os 

efeitos da 

intervenção 

fisioterapêutica na 

marcha após a 

aplicação de 

toxina botulínica 

em crianças com 

PC. 

Foram pesquisadas as bases 

de dados PubMed, Scielo, 

Cochrane Library, OTseeker 

e PEDro, publicado entre 

janeiro de 2000 e janeiro de 

2017. Foram identificados 68 

artigos, e selecionados 4 

para a revisão sistemática. 

Foi criada uma tabela 

mostrando as principais 

características dos estudos. 

A TBA promoveu a 

eficácia na melhora da 

mobilidade, padrão de 

marcha, amplitude de 

movimento, 

espasticidade, tônus 

muscular, capacidade 

motora, habilidades 

funcionais e, 

potencialmente, 

atrasar a necessidade 

de cirurgia. 

 

Marise B. Zonta – 

2009 

Efeitos do tratamento 

da espasticidade com 

toxina botulínica do  

Documentar e 

descrever 

mudanças na 

Função Motora 

Grossa de 

Resultado de 3 anos da 

evolução do grupo durante o 

tratamento com TBA. Para 

comparar dos grupos foram 

realizados dados da história 

O presente estudo 

apresentou eficácia na 

melhora na ADM, 

diminuição da 

espasticidade e 
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(conclusão) 

Autor/Título/Ano Objetivos Metodologia/Participantes Conclusão 

tipo A na função 

motora grossa de 

lactentes com 

paralisia cerebral 

forma hemiplégica 

crianças com PC 

submetidos a 

injeções de TBA; 

comparar a 

Função Motora 

Grossa final; 

analisar as 

variáveis que 

influenciam os 

resultados 

funcionais nestas 

crianças. 

clínica, exame físico e 

neurológico, antropometria, 

avaliação funcional e 

neuroimagem. A avaliação 

funcional incluiu: GMFM, 

Comparação às Curvas de 

Desenvolvimento Motor para 

PC Hemiplégica, PEDI e a 

comparação às Curvas de 

Referência para 

Funcionalidade em Pediatria.  

melhora da força 

muscular. 

Fonte: Própria (2019) 

 

 

5 DISCUSSÃO  

 

O movimento funcional da marcha que não acometa deformidades no corpo 

do paciente e que beneficie na sua autonomia é um dos objetivos que a fisioterapia 

prioriza, de forma que cada vez mais se desenvolvam pesquisas com tratamentos 

fisioterapêuticos e clínicos conciliados que apresentem resultados eficazes no 

tratamento do PC espástico na deformidade do pé equino.  

Os tratamentos mais evidenciados na atualidade, denominados tratamentos 

padrão-ouro no caso desses pacientes, são a fisioterapia junto à aplicação de 

Toxina Botulínica Tipo-A. Essa toxina tem a função de bloquear a liberação da 

acetilcolina na fenda sináptica, de forma que impeça a despolarização no terminal 

pós-sináptico, impossibilitando a contração do músculo aplicado por um tempo de 2 

a 6 meses. A fisioterapia age em quatro enfoques: enfoque sensorial, 

neurofisiológico e do desenvolvimento e biomecânico, de forma que contribuem em 

todos os quesitos deficitários na criança. A junção de ambos tratamentos revela 

contribuição para diminuição da espasticidade, aumento da amplitude de movimento 

e maior funcionalidade quando comparada a um tratamento somente baseado na 
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aplicação da toxina botulínica tipo-A (LEITE; PRADO, 2004; BORGES, 2018; 

VILASBÔAS et al., 2018).  

Na revisão sistemática de Vilasbôas et. al, 2018, os autores revelam a 

segurança e a eficácia da toxina botulínica tipo-A, apresentando poucos efeitos 

colaterais. Um estudo incluso mostrou que de 46% dos pacientes que apresentaram 

algum efeito colateral, 91% não se mostraram graves, sendo os mais encontrados: 

dor, eritema e fraqueza muscular. Contudo, também foram observados sintomas de 

febre e infecção de trato respiratório inferior, edema em joelhos e tornozelos, 

ulceração e dermatite de contato no estudo de Juneja et al, 2017. Vilasbôas et. al, 

2018 também comparam estudos em relação à melhora da deambulação da marcha 

e da sua velocidade comparado a um grupo placebo, mostrando-se a toxina 

botulínica já sendo eficaz e segura. Contudo, Fonseca et. al, 2017, observaram em 

seu estudo que não foi encontrada uma dose exata aplicada por músculo ou por 

criança que promova um efeito mais duradouro e que não permita a ocorrência de 

efeitos colaterais concretos.      

Trabalhos como a tese de Zonta, 2009, abordam somente a aplicação da 

toxina botulínica em lactentes com paralisia cerebral hemiplégica, tendo um 

tratamento precoce por valer-se de escores para comprovação na melhora funcional 

dos pacientes, como a Escala de Função Motora Grossa (GMFM), mostrando já a 

eficácia da aplicação da toxina botulínica tipo-A de forma única, comparando dois 

grupos. O grupo de estudo teve a aplicação e o grupo de comparação não recebeu 

aplicação da toxina. Na tabela que compara o parâmetro de marcha entre os grupos, 

evidencia-se a aquisição mais precoce do controle de marcha com independência, 

analisando as fases da marcha.     

As autoras Teles et. al, 2017, revelam em sua pesquisa a eficácia da toxina 

botulínica conciliada à fisioterapia de modo que o uso a longo prazo da toxina, que é 

indicado para o tratamento, vai perdendo seu efeito pela produção de anticorpos 

como resposta devido a uma resistência criada pelo próprio organismo, perdendo 

sua eficácia a cada aplicação. Por conta disso, a importância da fisioterapia, que 

deve ser inserida no tratamento de forma intensiva tanto nas pré quanto nas pós 

aplicações, de forma que haverá melhora comprovada das fases da marcha, 

levando em consideração a diminuição da plantiflexão pela espasticidade, no 

comprimento do passo e na velocidade da marcha, de modo que se tenha como 
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objetivo não perder tanto o grau de movimento quando o efeito da toxina não for 

mais eficaz.   

No estudo de caso de Camargos et. al, 2017, uma criança de 4 anos 

apresentou boa evolução com a conciliação da toxina botulínica tipo-A à fisioterapia, 

de forma que essa foi mensurada pelo GMFCS, que previamente se encontrava em 

nível II, para após 30 dias ser avaliada e encontrada no mesmo nível, porém, após 

60 dias, a criança com PC progrediu para nível I. Também foi utilizado o escore da 

Medida da Função Motora Grossa (GMFM), no qual a criança apresentou melhora 

de 9,4% da meta proposta a ela, sem identificação de mudanças quando 

comparados com e sem o uso do tutor curto não articulado. 

 A fisioterapia imposta foi a mesma mostrada na revisão bibliográfica deste 

trabalho, porém não foi relatado o uso de nenhum dos métodos específicos como o 

Bobath e Kabat, somente programas de exercícios padrões de alongamentos 

passivos e ativos (flexores plantares, flexores de joelho e quadril, adutores de 

quadril), fortalecimentos (plantiflexores, dorsiflexores, extensores de quadril e 

joelho), tudo isso trabalhado de forma funcional. Também foi utilizado treino 

proprioceptivo e de marcha funcional, destacando o contato calcanhar-solo, este 

estudo não revelou frequência semanal e nem tempo de duração. Já a pesquisa de 

Juneja et al, 2017 nos mostra que a fisioterapia era realizada com frequência de três 

vezes por semana, cada sessão com duração de 60 a 90 minutos, entretanto, para 

melhores resultados houve orientações passadas aos pais das crianças com PC 

para que os programas de exercícios fossem realizados de duas a três vezes ao dia 

no domicílio dos pacientes. Fonseca et. al, 2017 ressaltam estudos que utilizaram de 

60 sessões de fisioterapia de modo que 30 foram realizadas antes da toxina 

botulínica tipo-A e 30 após a aplicação com exercícios individuais e em grupo.                                                                            

O programa fisioterapêutico imposto por Juneja et al, 2017 e visto em 

Fonseca et. al, 2017 foi da mesma forma realizado por Camargos et. al, 2017, 

porém, Juneja et al, 2017 realizou um trabalho mais amplo com 29 pacientes, com 

idades entre 27 e 84 meses, tendo uma mediana de 51 meses, com classificações 

topográficas diferentes englobando todas as formas de plegia. Foi aplicada a toxina 

botulínica tipo-A levando em consideração as restrições individuais de cada paciente 

como adutores de quadril, gastrocnêmio, sóleo e outros músculos dos membros 

inferiores que se apresentavam espásticos.  Porém, sua técnica após a aplicação da 

toxina botulínica envolvia a imobilização na posição neutra com a colocação de 
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gesso por duas semanas estabilizando joelho em extensão e tornozelo em posição 

neutra até ser encaminhada novamente à fisioterapia. Juneja et al, 2017, ressaltam 

que o uso da toxina botulínica tipo-A é um tratamento promissor, porém um 

tratamento inviável a todos os públicos por conta do custo, ressaltando a importância 

do tratamento ser disponibilizado aos pacientes de PC, com inclusão dos 

tratamentos fisioterapêuticos pré e pós, que mostraram resultados significativos na 

funcionalidade dos pacientes.   

Fonseca et. al, 2017, ressaltam que crianças maiores obtiveram um 

desempenho maior em metas funcionais e uma alteração no Medida da Função 

Motora Grossa (GMFM-88) e as crianças maiores adquiriram um aumento na 

velocidade da marcha na partida e no tempo de realização no teste de levantar e 

sentar. A escala de Asworth modificada mostrou que após 1 e 3,5 anos de 

acompanhamento adequado, os músculos flexores plantares apresentavam redução 

significativa de tônus, mostrando que a conciliação do tratamento clínico com o 

fisioterapêutico é mais duradoura e efetiva, visando a melhora da marcha equina. 

 

 

6 CONCLUSÃO  

 

De acordo com os resultados do presente estudo, conclui-se que os efeitos da 

toxina botulínica, aplicada corretamente, promovem o relaxamento muscular, 

evitando deformidades em membros, contraturas, e produz novos ganhos de 

funções motoras. Dessa forma, em conjunto com o tratamento fisioterapêutico, 

mostrou eficácia na marcha equina, diminuindo a espasticidade muscular, 

aumentando a velocidade da passada, melhorando as fases da deambulação, tendo 

um efeito mais duradouro, sendo bem segura, com poucos ou nenhum efeito 

colateral. Isso demonstra que um tratamento fisioterapêutico associado à aplicação 

da toxina botulínica influenciou positivamente no desempenho da função motora de 

uma criança com PC. 
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