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RESUMO 

ROCHA, Eduardo de Melo Carvalho. Toxina botulínica tipo A como tratamento do ombro 

doloroso do paciente hemiplégico espástico. 2021. Doutorado em Ciências da Saúde 

Aplicadas ao Aparelho Locomotor - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVC) é uma doença de grande impacto na 

população mundial. É uma das principais causas de incapacidade em países desenvolvidos e de 

óbito no Brasil. A síndrome do ombro doloroso hemiplégico (SODH) surge nesse contexto, 

com grande importância devido sua alta prevalência, impacto na qualidade de vida e por 

interferir na participação adequada aos programas de reabilitação. Sua etiologia é multifatorial 

e o tratamento adequado, muitas vezes, depende de abordagem multidisciplinar. A toxina 

botulínica tipo A (TXB-A) tem sido utilizada, recentemente, no tratamento de diversas 

síndromes dolorosas. Em pacientes espásticos após AVC, o alívio da dor com seu uso parece 

ser independente do declínio da espasticidade. Objetivo: Avaliar se o uso de TXB-A no 

tratamento da SODH modificaa intensidade da dor destes pacientes quando comparado com 

pacientes que receberam placebo com solução salina após 01 e 04 meses. Método: Estudo tipo 

ensaio clínico prospectivo, duplo-cego, aleatorizado e controlado por placebo. Foram 

selecionados pacientes provenientes dos ambulatórios de Reabilitação de Lesão Cerebral do 

Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo e do Serviço de Reabilitação da Santa Casa de São Paulo. Os 

pacientes foram divididos em dois grupos: 1 grupo foi submetido à aplicação de TXB-A nos 

músculos peitoral maior e subescapular, na dose total de 400U divididas em 2 pontos em cada 

músculo, o outro recebeu solução salina em quantidade e volume equivalente, nos mesmos 

pontos. Os pacientes foram avaliados quanto à dor com o uso da Escala Visual Analógica 

(EVA), caracterização da dor pela aplicação do questionário de McGill, espasticidade com o 

uso da Escala de Ashworth Modificada, amplitude de movimento do ombro acometido pela 

goniometria manual, ganho funcional pela escala de Fugl-Meyer para membros superiores 

(FM) e avaliação subjetiva da percepção de funcionalidade pelo cuidador para higiene e 

vestuário. As avaliações foram realizadas nos momentos 0, 1 e 4 meses após o procedimento. 

Resultados: Melhora dos níveis de dor e de espasticidade nos dois grupos, de maior grau no 

grupo toxina, porém sem significância estatística. A comparação entre os grupos demonstrou 

redução do quadro álgico pela EVA e pela escala de McGill sem diferença estatística (p= 0,52 

e 0,37), redução da espasticidade pela escala de Ashworth em rotadores internos e adutores de 

ombro sem diferença entre os grupos (p=0,86 e p= 0,83), ganho de amplitude de movimento 

articular do ombro para rotação externa e abdução sem diferença entre os grupos (p=0,71 e 

p=0,98), ganho funcional pela escala de Fugl Meyer sem diferença estatística significante 

(p=0,70) e melhora da percepção dos cuidadores para atividades diárias com os membros 

superiores (lavar o braço p=0,04, retirar a camisa p=0,01, vestir botões p=0,03, fazer exercícios 

domiciliares p=0,25 e retirada de botões p=0,26). Conclusão: O uso de toxina botulínica nos 

músculos subescapular e peitoral maior quando comparado ao uso de placebo não implicou em 

redução da dor do ombro dos pacientes hemiplégicos espásticos à movimentação passiva e 

ativa, bem como para ganho naavaliação pela escala FM, estatisticamente significante. A 

percepção de dificuldade para a prestação de cuidados devestuário e higiene do membro 

superior espástico melhorou de formaestatisticamente mais intensa no grupo tratado com toxina 

botulínica do quadro álgico em pacientes com síndrome dolorosa do ombro do hemiplégico. 
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ABSTRACT 

ROCHA, Eduardo de Melo Carvalho. Botulinum toxin type A as a treatment for the painful 

shoulder of a spastic hemiplegic patient.2021. Doutorado em Ciências da Saúde Aplicadas 

ao Aparelho Locomotor - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Introduction: Stroke is a disease with a great impact on the world population. It is one of the 

main causes of disability and death in developed countries and Brazil. The painful hemiplegic 

shoulder syndrome (PHSS) appears in this context, with great importance due to its high 

prevalence, impact on quality of life and for interfering with adequate participation in 

rehabilitation programs. Its etiology is multifactorial and adequate treatment often depends on 

a multidisciplinary approach. Botulinum toxin type A (TXB-A) has been used in the treatment 

of several pain syndromes. In spastic patients after stroke, pain relief with its use seems to be 

independent of the decline in spasticity. Aims: To assess whether the use of TXB-A in the 

treatment of PHSS modifies the pain intensity of these patients when compared to patients who 

received placebo with saline solution after 01 and 04 months. Methods: This study is a double-

blind, randomized, placebo-controlled, prospective clinical trial. Patients were select from the 

Neurological Rehabilitation Outpatient Clinics of Clinics Hospital from University of São 

Paulo at Ribeirão Preto Medical School and from Rehabilitation Service of the Santa Casa de 

São Paulo. The patients were divided into two groups: The first group was submitted to 

application of TXB-A in the pectoralis major and subscapularis muscles, at a total dose of 400 

U divided into 2 points in each muscle, the second received saline solution in equivalent 

quantity and volume in these same anatomical points. Patients were assessed for pain using the 

Visual Analog Scale (VAS), pain characterization using the McGill questionnaire, spasticity 

using the Modified Ashworth Scale, range of motion of the affected shoulder using manual 

goniometry, functional gain using the Fugl-Meyer scale for upper limbs (FM) and subjective 

assessment of the caregiver's perception of functionality for hygiene and clothing. Assessments 

were performed at 0, 1 and 4 months after the procedure. Results: Improvement in pain and 

spasticity levels in both groups, more intense in the toxin group, but without statistical 

significance. The comparison between the groups showed a reduction in pain by VAS and by 

the McGill Scale with no statistical difference (p=0.52 and 0.37), a reduction in spasticity by 

the Ashworth scale in internal rotators and shoulder adductors with no difference between the 

groups (p=0.86 and p=0.83) respectively, gain in shoulder joint range of motion for external 

rotation and abduction with no difference between groups (p=0.71 and p=0.98), functional gain 

by the scale of Fugl-Meyer without statistically significant difference (p=0.70) and 

improvement in caregivers' perception of daily activities with the upper limbs (washing the arm 

p=0.04, removing the shirt p=0.01, wearing buttons p=0 .03, doing home exercises p=0.25 and 

removal of buttons p=0.26). Conclusions: The use of TXB-A in the subscapularis and 

pectoralis major muscles when compared to the use of placebo did not show statistically 

significant difference in reduction of shoulder pain in spastic hemiplegic patients both during 

passive or active movement, as well as for gains in the assessment using the FM scale. The 

perception of difficulty in providing care for clothing and hygiene of the spastic upper limb 

improved statistically more in the group treated with TXB-A in patients with PHSS. 

 

Keywords: Pain, Shoulder, Hemiplegia, Muscle Spasticity, Treatment, Botulinum Toxin Type 

A, Disability Evaluation, Rehabilitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido por uma obstrução ao fluxo 

sanguíneo cerebral promovendo lesão tissular ao território irrigado por esta artéria. É uma 

doença de grande impacto na população mundial, não somente pelas consequências imediatas 

ao evento e risco de morte, mas também pelas sequelas originadas nos sobreviventes, o que 

influencia, sobretudo, a qualidade de vida após o íctus. As incapacidades resultantes geram 

repercussões tanto sociais quanto econômicas. Nos últimos anos, a medicina avançou muito 

quanto a assistência prestada durante a fase aguda, e com isto temos um contingente 

progressivamente maior de sobreviventes e, portanto, um número maior de pessoas portadoras 

de sequelas. Atualmente, o AVE é a principal causa de incapacidade em países desenvolvidos 

(MURIE-FERNÁNDEZ 2012) e uma das principais causa de óbito no Brasil (GAGLIARDI, 

2001; OLIVEIRA, 2020). Após o AVE, muitos pacientes apresentam maior risco de 

desenvolver afecções musculoesqueléticas. A diminuição da força muscular e do controle sobre 

os movimentos voluntários, juntamente com hipertonia e/ou espasticidade, podem levar ao 

desenvolvimento de mecanismos funcionais inadequados dos membros superiores e/ou 

inferiores (KALICHMAN, 2011). Muitas vezes estas alterações coexistem e se retroalimentam. 

São várias as alterações da funcionalidade do corpo que podem surgir, a maioria destas levando 

a um quadro doloroso.  

A síndrome do ombro doloroso hemiplégico (SODH) surge neste contexto como 

entidade de grande relevância devido sua alta prevalência e impacto na qualidade de vida. Seu 

quadro clínico varia desde leve incômodo até dor incapacitante, muitas vezes agindo como fator 

precursor de deformidades anatômicas secundárias. A dor é referida na maioria das vezes como 

em peso, contínua ou desencadeada/piorada pela mobilização passiva e/ou ativa, associada à 

diminuição da amplitude de movimento do ombro e perda funcional, por vezes levando a 

quadro de imobilismo e piora progressiva funcional. Assim, a SODH interfere na função da 

extremidade superior prejudicando as atividades de vida diárias e a participação adequada em 

programas de reabilitação (LEE, 2012; MURIE-FERNÁNDEZ, 2012), e por este motivo é 

associada a piores prognósticos (ALLEN, 2012; KALICHMAN, 2011; WALSH, 2011) e 

internações hospitalares mais prolongadas (LIM, 2008). Sua prevalência varia na literatura 

entre 16% e 84% (LEE, 2012; WALSH, 2001), com sintomatologia significativa em torno de 

70% dos casos(LEE, 2012). Comumente desenvolve-se nos pacientes com nenhuma ou pouca 

movimentação voluntária do membro superior acometido, bem como nos mal posicionados 
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(PEDREIRA, 2008). É referido como fator de risco adicional para a instalação de quadros 

depressivos por interferir ainda mais na funcionalidade do indivíduo (ALLEN, 2010; 

KALICHMAN, 2011).  

Sua etiologia ainda é controversa, mas vários fatores já foram descritos como causa tais 

como: lesões do manguito rotador, luxação glenoumeral, síndrome do impacto, tendinite 

bicipital, síndrome ombro-mão, síndrome dolorosa miofascial, presença de espasticidade e 

contraturas, capsulite adesiva, compressão nervosa e outros (WILSON, 2015). A neuropatia do 

plexo braquial secundária à tração também tem seu papel. Padrões não usuais de melhora da 

função motora ou espasticidade ou atrofia focal grave podem sugerir lesões do plexo braquial. 

Além disso, doenças prévias ao evento como a osteoartrite podem predispor ao ombro doloroso 

hemiplégico (LEE, 2012; WALSH, 2001) ou a dor pode ainda ser causada pelo próprio evento 

neurovascular, como no caso da dor de origem central (DE OLIVEIRA, 2012; PEDREIRA, 

2008). Muitas autoridades concordam que sua etiologia é provavelmente multifatorial 

(PEDREIRA, 2008). Há na literatura poucos estudos sobre fatores de risco e, aparentemente, 

podemos considerar a perda do controle motor, discinesia escapular, subluxação glenoumeral e 

intensidade da espasticidade (DIAS, 2016, KUMAR, 2019, ANWER, 2020). 

Na maioria dos casos, o quadro se desenvolve entre 2-3 meses após o ictus, alguns casos 

mais precoces em até 2 semanas (MURIE-FERNÁNDEZ, 2012), mas, em geral, nos primeiros 

6 meses (PEDREIRA, 2008). O seu manejo adequado permitirá que o paciente participe de 

maneira mais plena ao programa de neurorreabilitação, além de promover melhor resultado 

funcional (MURIE-FERNÁNDEZ, 2012). O tratamento ideal deve começar com a adequada 

prevenção, a qual deve ser iniciada imediatamente após o AVE, pois uma vez que o paciente 

apresente dor, a ansiedade e a superproteção secundárias irão se desenvolver dificultando a 

abordagem eficaz (WALSH, 2001). Há poucas evidências até o momento quanto aos 

tratamentos disponíveis para esta afecção. Seu manejo é difícil e o quadro clínico é variado, 

assim como as respostas às terapias utilizadas, contexto no qual as abordagens 

multidisciplinares costumam apresentar melhor resultado.  

Na figura 1abaixo (MURIE-FERNÁNDEZ, 2012), pode-se ver a imagem da articulação 

do ombro e uma da área envolvida na gênese da dor que seria pela subluxação glenoumeral que 

traciona o músculo supraespinal, demonstrada na imagem B. 
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Figura 1 - Vista do ombro com bom alinhamento articular e um ombro com 

subluxação por fraqueza causada pelo AVE 

 

 
A- Vista normal do ombro B- Ombro com subluxação por fraqueza pós- AVE 

Fonte: MURIE-FERNÁNDEZ, M. et al. Painful hemiplegic shoulder in stroke patients: causes 

andmanagement. Neurología (English Edition), v. 27, n. 4, p. 234-244, 2012. 

Disponívelem:https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2012.05.002. 

 

Nesta outra imagem abaixo (Figura 2) é demonstrada a relação dos músculos 

subescapular e peitoral maior na estabilidade do ombro. O peitoral maior é músculo importante 

na adução do ombro, enquanto o subescapular tem como função primordial a rotação interna 

do ombro, mas ambos atuam sinergicamente após o surgimento de espasticidade e de paresia 

no membro superior (MURIE-FERNÁNDEZ, 2012). 

 

Figura 2 - Relação dos músculos subescapular e peitoral maior na estabilidade do 

ombro 

 
A-  Músculo peitoral – principal adutor do ombro B- Músculo subescapular – principal rotador 

interno do ombro. 
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Fonte: MURIE-FERNÁNDEZ, M. et al. Painful hemiplegic shoulder in stroke patients: causes and 

management. Neurología (EnglishEdition), v. 27, n. 4, p. 234-244, 2012. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2012.05.002. 

 

Apesar de ser recomendado por alguns autores a realização de investigação radiológica 

antes da abordagem terapêutica inicial pode ser feita para excluir luxações ou fraturas, mas na 

prática geralmente não se observam alterações, e raramente esta prática influencia a conduta 

inicial. Dentre os meios disponíveis de tratamento podemos citar a fisioterapia com o uso de 

cinesioterapia e meios físicos, injeções de medicamentos intra-articulares ou locais (músculos 

e nervos), estimulação elétrica funcional, acupuntura, fitoterapia, kinesiotapping, bloqueio de 

pontos-gatilhos miofasciais e outros. A fisioterapia pode realizar tanto uma abordagem local do 

problema, como abordá-lo como uma síndrome, quando então se utiliza de métodos 

desenvolvidos para neurorreabilitação como o Bobath, o Brunnstrom ou facilitação 

proprioceptiva neuromuscular. Analgésicos, anti-inflamatórios e drogas com efeitos 

antiespásticos também são amplamente utilizadas nestes pacientes. Muitos estabilizadores de 

ombro foram desenvolvidos e alguns autores encorajam seu uso até que haja uma adequação 

do tônus muscular e/ou fortalecimento que permita o posicionamento adequado do ombro. 

Apesar disso, outros autores defenderem que estes estabilizadores não são capazes de 

proporcionar sustentação adequada da articulação para o correto posicionamento e que podem, 

ainda, predispor a alterações de partes moles, resultando em contraturas e efeitos adversos na 

simetria, balanço e imagem corporal (WALSH, 2001; DYER, 2020, LIPORACI, 2019, DIAS, 

2016, SINGH, 2011). Utilizamos em nossos serviços, como padrão, a associação de 

medicamentos analgésicos e terapias (fisioterapia e terapia ocupacional). Os objetivos do 

tratamento incluem o alívio da dor, melhora da amplitude de movimento passiva e ativa do 

ombro envolvido e, sobretudo, ganho de função. 

A toxina botulínica é produzida pela bactéria Clostridium botulinum que atua inibindo 

temporariamente a liberação de acetilcolina na fenda sináptica da placa motora, resultando em 

quadro de relaxamento muscular. Existem sete sorotipos, entre os quais a toxina botulínica tipo 

A ou TXB-A, é reconhecida como a mais potente e de efeito mais duradouro, e tem sido 

utilizada no tratamento de várias condições neurológicas relacionadas a alterações do tônus 

muscular. As duas toxinas mais utilizadas são a onabotulinumtoxin, a abobotulinumtoxin e a 

incobotulinumtoxin, representadas pelas marcas Botox,Dysporte Xeominrespectivamente. 

Elas são produtos biológicos diferentes, não comparáveis completamente, apesar de serem 

todos exemplos da TXB-A. Recentemente, alguns estudos observaram que TXB-A alivia vários 
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tipos de cefaleias, síndrome dolorosa miofascial, dores neuropáticas e dor articular. Em 

pacientes espásticos, após AVE, o alívio da dor com seu uso parece ser independente do 

declínio da espasticidade (PEDREIRA, 2008, XIE, 2021, KASAPLOGLU-AKSOY, 2020). 

Os músculos aplicados com a toxina botulínica ainda são motivo de discussão, não 

havendo consenso a respeito de quais músculos devem ser tratados, nem suas combinações. 

Como o padrão de espasticidade mais frequente é em adução e rotação interna, os músculos 

mais comumente utilizados são o peitoral, subescapular, redondo, trapézio entre outros 

(GOMES, 2019, PEDREIRA, 2008, XIE, 2021, KASAPLOGLU-AKSOY, 2020, SINGH, 

2011). 

 

1.1 Justificativa 

 

 A literatura contém poucos estudos que auxiliam a tomada de decisões terapêuticas por 

médicos e demais profissionais envolvidos nos programas de reabilitação para justificar a 

utilização de TXB-A como tratamento da SODH. Não há nenhuma diretriz estabelecida sobre 

esta questão. Até o momento, há poucos estudos controlados com placebo, nenhum usando os 

músculos subescapular e peitoral (XIE, 2021, DIAS, 2016, SINGH, 2011, MARCINIAK, 

2012). Em recente metanálise publicada por XIE e colaboradores (2021), apenas 09 estudos 

foram incluídos com o uso de toxina botulínica para o tratamento da síndrome dolorosa do 

ombro do hemiplégico, destes 02 utilizavam infiltração intrarticular (WANG, 2017, WU, 

2018), 04 compararam com uso de triancinolona intrarticular (LIM, 2008, WANG, 2017, MA, 

2017, KASAPOGLU, 2020). Entre eles, 01 estudo (KONG, 2007) comparou a aplicação com 

placebo muscular, usando peitoral maior e bíceps, 01 (YELNIK, 2007) usando apenas o 

músculo subescapular e 01 (MARCINIAK, 2012) usando peitoral maior e redondo maior, 

ambos adutores do ombro. Nenhum estudo comparou a eficácia da toxina quando usada nos 

músculos mais frequentemente atribuídos à rotação interna e adução de ombro (subescapular e 

peitoral maior), o que justifica a realização deste estudo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Avaliar se o uso de 200 unidades de abobotolinuntoxin no músculo peitoral maior 

somados à injeção de 200 unidades de abobotolinuntoxin no músculo subescapular versus 

aplicação de placebo nos mesmos músculos modifica a queixa dolorosa avaliada pela escala 
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visual analógica nos sujeitos com dor no ombro, após instalação de hemiplegia espástica 

decorrente de doença cerebrovascular. 

Objetivos específicos: 

• Comparar efeito do tratamento da SODH com TXB-A com o tratamento padrão 

atual em relação à dor, avaliada pela escala visual analógica e escala de dor McGill; 

• Comparar o efeito do tratamento da SODH com TXB-A com o tratamento 

padrão atual em relação a amplitude de movimento articular, avaliada pela goniometria manual; 

• Comparar o efeito do tratamento da SODH com TXB-A com o tratamento 

padrão atual em relação à funcionalidade; avaliada pelo teste de Fugl Meyer domínio de 

membros superiores; 

• Descrever a duração dos efeitos terapêuticos para dor, amplitude de movimento 

articular e funcionalidade do membro superior em pacientes submetidos ao tratamento da 

SODH com TXB-A. 

• Comparar o efeito do tratamento em uma escala subjetiva dos cuidadores quanto 

a facilidade para atividades funcionais de membros superiores.  

 

3. MÉTODO 

 

3.1 Desenho do estudo: 

 

Estudo tipo ensaio clínico prospectivo, com dois braços paralelos, duplo-cego, 

aleatorizado e controlado por placebo, em dois Centros de Reabilitação. O estudo foi registrado 

na plataforma ClinicalTrials.gov sob a sigla NCT04470401. 

 

3.2 Sujeitos do estudo 

 

Participaram deste estudo pacientes acompanhados no ambulatório de lesão cerebral 

estável do Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do ambulatório de Reabilitação neurológica do 

Centro de Reabilitação da Santa Casa de São Paulo que, após os esclarecimentos adequados, 

concordaram com os procedimentos dos estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (Anexo 5) aceito pelo comitê de ética em pesquisa dessas instituições. 

Este estudo seguiu as recomendações da Declaração Helsinki e da Resolução 196/96 do 
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Conselho Nacional de Saúde. O Comitê de Ética aprovou a pesquisa em junho de 2019 sob o 

Parecer 3.271.406 CEP. 

 

3.3 Amostra 

 

Para o cálculo do tamanho amostral, baseamo-nos nos resultados publicados de Marco 

et al (2007) que observou uma diferença média de melhora na percepção de dor entre os grupos 

tratados com TXB-A e placebo da ordem de 30 mm e um desvio padrão de cerca de 20 mm na 

EVA. Desta forma, um total de 18 sujeitos seriam necessários neste estudo com dois braços 

paralelos, considerando o nível de significância de 5% e o poder estatístico de 80%, para uma 

diferença minimamente significativa de redução de 13 mm na Escala Visual Analógica de dor. 

Considerando a possibilidade de perdas na ordem de 20%, o tamanho total final da amostra 

ficou em 24 sujeitos, ou seja, 12 em cada grupo. Foram avaliadas as características 

demográficas, sexo, idade, uso de medicações e tratamentos prévios e o tempo de AVE. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

  

Foram incluídos no estudo os pacientes que apresentavam: 

• Sequela motora espástica em membro superior decorrente de acidente vascular 

cerebral hemisférico isquêmico ou hemorrágico. 

• História de AVE com tempo maior que 03 meses. 

• Pacientes de ambos os sexos. 

• Idade superior a 18 anos. 

•  Diagnóstico de síndrome do ombro doloroso hemiplégico, independente da 

dominância motora. 

• Disposição e consentimento do paciente, familiares e/ou acompanhante 

responsável, em participar do estudo. Assim todos foram informados a respeito das vantagens 

e desvantagens do tratamento, bem como dos seus riscos. 

 

3.5 Critérios de não-inclusão 

  

Não foram incluídos no estudo os pacientes que apresentavam:  

• Quadro doloroso prévio ao AVE em ombro acometido pela hemiplegia. 
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• Tratamento prévio com uso de TXB-A para o quadro de ombro doloroso. 

• Mulheres grávidas ou em amamentação. 

• História de doença da junção neuromuscular. 

• Alteração cognitiva que impediu a avaliação e a colaboração com o tratamento. 

• Contraindicação ao uso de toxina botulínica. 

• Deformidade articular estruturada no ombro acometido pela dor. 

•  Problemas cutâneos no local de aplicação da TBA. 

 

3.6 Critérios de exclusão 

  

Foram retirados do estudo os pacientes que, após inclusão, apresentassem os seguintes 

critérios: 

• Impossibilidade de acompanhamento por razões não relacionadas à saúde como 

a limitações de transporte, mudança de endereço entre outras. 

• Desenvolvimento de situações clínicas que impediram o comparecimento às 

avaliações de acompanhamento como internações clínicas, estados de restrição ao leito e 

cuidados domiciliares. 

 

3.7 Instrumentos de avaliação 

 

Os seguintes instrumentos de avaliação serão usados para este estudo: 

• Caracterização demográfica por idade, sexo, procedência, tempo de AVC, uso 

de medicações e terapias prévias 

• Escala Visual Analógica (EVA): método auxiliar para aferição da intensidade 

da dor de um paciente. Utilizado também para monitorização da evolução do paciente durante 

o tratamento, permitindo avaliar a efetividade deste. Trata-se de um instrumento de fácil 

utilização e boa reprodutibilidade. Consiste em uma linha de 100mm ou 10cm, com extremos 

determinados como ausência de dor e pior dor. O paciente, de acordo com os sintomas, relata 

em qual altura da linha seu sintoma se encaixa.  A dor é classificada em ausência de dor (0), 

dor leve (1-3), moderada (4-7) ou intensa (8-10). A dor será avaliada com o membro em repouso 

e durante a mobilização ativa e passiva (WALL, 1995, HELLER, 2016). (Anexo 1)    

•  Avaliação de dificuldade para cuidados subjetivos do cuidador principal para 

atividades com o membro superior, constituída por ações de lavar o braço, retirar e colocar 
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botões no vestuário, auxiliar na realização de exercícios domiciliares e retirar a camiseta. O 

cuidador principal foi perguntado quanto a dificuldade para realizar cada atividade que recebeu 

a seguinte pontuação: nenhuma dificuldade (1 ponto), dificuldade leve (2 pontos), dificuldade 

moderada (3 pontos) ou dificuldade intensa (4 pontos). Esta avaliação foi criada pelos 

pesquisadores de forma arbitrária e não foi submetida à validação formal de suas propriedades 

psicométricase tem por objetivo perceber mudanças em atividades importantes da vida diária 

dos pacientes. 

• Goniometria manual – consiste na avaliação da amplitude articular do ombro 

nos planos frontal, vertical, horizontal, rotação externa e interna dos pacientes na posição 

sentada. Para o estudo, foram consideradas as amplitudes de rotação externa e abdução do 

ombro, tanto ativa quanto passiva (DE LISA, 2002). 

• Escala de Ashworth Modificada (EAM): utilizado para quantificar a resistência 

do tônus muscular. Possui 5 categorias que variam do tônus normal à rigidez (Anexo 2), 

conforme a resistência muscular contra a movimentação passiva do(s) segmento(s) afetados 

(BRASIL, 2009). A EAM foi aplicada aos mesmos movimentos avaliados na goniometria, no 

caso no grupo dos rotadores internos do ombro e nos adutores de ombro. Os pacientes 

pontuados com 1+ foram considerados como 1 para efeito de cálculo artitmético e estatística. 

• Caracterização da dor: para este item foi utilizado o questionário de McGill 

(Anexo 3). Foi elaborado para fornecer medidas quantitativas da dor, que pudessem ser tratadas 

estatisticamente e permitir comunicação das qualidades sensoriais, afetivas e avaliativas do 

fenômeno doloroso. Consiste em escala com 20 subgrupos de características da dor onde os 

primeiros 10 subgrupos são relacionados à experiência dolorosa ou sensoriais (calor, tração, 

torção etc.) cinco subgrupos de respostas de caráter afetivo (medo, neurovegetativo etc.), um 

subgrupo avaliativo (avaliação da experiência global) e quatro subgrupos de miscelânea. Em 

cada subgrupo o primeiro descritor pontua menos que o último sendo considerado o descritor 

de cada subgrupo mais intenso (PIMENTA, 1996, MAIANI, 1985). 

• Teste de Fugl-Meyer (anexo 4): Desenvolvido por Fugl-Meyer et al, este teste 

foi o primeiro instrumento quantitativo para mensuração sensório-motora da recuperação após 

o AVE, e é, provavelmente, uma das escalas mais conhecidas e utilizadas para a pesquisa e 

prática clínica. A FMA (Fugl-Meyer Assessment) caracteriza-se como um sistema de pontuação 

numérica acumulativa que avalia seis aspectos do paciente: a amplitude de movimento, dor, 

sensibilidade, função motora da extremidade superior e inferior e equilíbrio, além da 

coordenação e velocidade. A avaliação motora inclui mensuração do movimento, coordenação 
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e atividade reflexa de ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, joelho e tornozelo. Esta escala tem 

um total de 100 pontos para a função motora normal, em que a pontuação máxima para a 

extremidade superior é 66 e para a inferior 34. 

 

3.8 Procedimentos 

 

3.8.1 Aleatorização 

 

Os sujeitos foram aleatorizados com o uso de uma lista gerada por programa de 

computador (www.randomization.com) em 2 grupos, sendo o primeiro para ser submetido ao 

tratamento com TXB-A e o segundo para receber o placebo. A lista de aleatorização foi 

elaborada em 6 blocos de 4 sujeitos para garantir o equilíbrio dos grupos. Esta lista só foi de 

conhecimento do profissional de enfermagem de cada serviço que realizou a diluição da toxina 

ou placebo. 

 

 

3.8.2 Mascaramento 

 

A lista de aleatorizaçãodos sujeitos ficou em posse de profissional de enfermagem, que 

foi a mesma pessoa responsável pela preparação da medicação ou placebo administrados aos 

participantes em ambos os centros. O placebo usado foi solução salina, de mesma coloração e 

aspecto que a TXB-A. Além de semelhantes quanto à aparência, ambas as substâncias foram 

entregues da mesma maneira, ou seja, refrigeradas sobre bolsas geladas, em caixa de isopor, 

não sendo capaz distingui-las entre si. No caso de o paciente apresentar outros sítios de 

aplicação de TXB-A, que não o ombro, esta foi preparada e entregue separadamente que a 

medicação preparada para esta região em seringa distinta e rotulada, restringido a possibilidade 

de se receber placebo apenas às musculaturas pré-determinadas.  

 

3.8.3 Infiltrações musculares 

 

Os músculos selecionados para este estudo foram o peitoral maior e o subescapular, 

cada qual recebendo dose de 200U de TXB-A da marca Dysport (abobotulinumtoxin) 

distribuída em 2 pontos recebendo 100U cada. As aplicações foram guiadas por uso de 
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eletroestimulador ou ultrassonografia. A escolha dos músculos e doses foi realizada com base 

na revisão da literatura e experiência dos serviços envolvidos em tal procedimento. As 

avaliações foram realizadas nos momentos 0, 1 e 4 meses após o procedimento. As aplicações 

foram sempre realizadas pelo pesquisador principal, e as avaliações por pesquisadores 

diferentes do aplicador. A ficha de avaliação encontra-se no anexo 6.  

Após a aplicação da TXB-A, os sujeitos de pesquisa foram interrogados ativamente 

quanto a ocorrência de sintomas e sinais associados ao procedimento em todas as visitas 

subsequentes. 

 

3.8.4 Método Estatístico 

 

Os dados foram armazenados em uma planilha de Excel ® e após os dados serem 

conferidos e consolidados foram exportados para o software de análise estatística SPSS® 23 

for MAC. Dados categóricos foram descritos pelos números absolutos de ocorrência e pela 

proporção entre os grupos. Comparação entre os grupos dos dados categóricos foram realizados 

pelo teste qui-quadrado de Pearson. Dados contínuos foram testados em relação a sua 

distribuição pelo teste de Shapiro-Wilk. Desta forma, os dados dos grupos foram descritos pela 

média e seu respectivo desvio padrão, e pela mediana acompanhada pelo percentil 25 e 75 (p25 

– p75). Quando a distribuição teve distribuição normal, o teste t-Student foi realizado, quando 

diferente deste pressuposto, o teste de Mann-Whitney foi realizado. Dado que a maioria dos 

conjuntos de dados não apresentaram distribuição normal, a comparação intra-grupo foi 

realizada pelo teste de Friedman e quando observado diferença entre as avaliações no 

seguimento do tempo, o teste de medidas repetidas, teste de Wilcoxon, foi realizado e a correção 

de Bonferroni foi aplicada. Foi aceito como diferença estatisticamente significante um valor de 

p≤0,05. 

Os pacientes foram analisados por intenção de tratar. 

Na ausência de seguimento dos pacientes, foi atribuído o valor da última observação e 

carregada para a análise faltante. 

 

3.8.5 Resultados 

 

Foram incluídos 35 pacientes elegíveis, sendo 11 pacientes excluídos por não atingirem 

os critérios de inclusão, pela não necessidade de receber toxina em outros pontos, melhora da 



24 

 

 

 

dor antes da randomização e cirurgias prévias de ombro. Foram randomizados 24 pacientes, 12 

no grupo terapia e 12 no grupo placebo. Após o início do estudo, houve a perda de 02 pacientes 

em cada grupo, sendo que 01 paciente do grupo terapia abandonou o estudo pelas dificuldades 

impostas pela pandemia não realizando a segunda avaliação, mas comparecendo a última, 01 

paciente que perdeu o contato após a segunda avaliação e no grupo placebo 01 por 

impossibilidade de retorno após a primeira avaliação e 01 paciente que sofreu novo AVC e teve 

óbito 02 meses após a intervenção (placebo). Este paciente foi atendido no Serviço de 

Emergência da Santa Casa de São Paulo. Quando a equipe foi informada do óbito, por pesquisa 

ativa após atraso no retorno, o cegamento deste paciente foi prontamente interrompido e após 

a confirmação de se tratar do grupo placebo, nenhuma ação complementar foi realizada. 

A randomização e o acompanhamento dos pacientes podem ser avaliados na Figura 3, 

abaixo 

Figura 3 - Fluxo de aleatorização e atendimento dos pacientes 

 

Os participantes do trabalho quando comparados em função das suas características 

clínicas e pessoais se mostraram um grupo homogêneo na divisão dos grupos (terapia e 



25 

 

 

 

placebo). Algumas perdas de seguimento ocorreram devido à dificuldade dos pacientes 

chegarem aos centros de reabilitação devido ao início da pandemia de COVID-19 iniciado 

durante o estudo. Houve um óbito no grupo tratado com placebo após o paciente sofrer novo 

AVC, não sendo ligado à condução do estudo. 

A distribuição dos pacientes pode ser avaliada na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Descrição biodemográfica: idade sexo, tipo de AVE, tempo de AVE, 

dominância, dimídio comprometido e tratamento prévios. 

Grupos Terapia Placebo 

N 12 12 

Idade 56,5 ± 10,2 anos 61 ±12,1 anos 

Sexo 8 (M) (66,7%) 8 (M) (66,7%) 

AVC 11 AVCi (91,7%) 11 AVCi (91,7%) 

Tempo de AVE 26,1 ±36,8 meses 19,4 ±22,9 meses 

Dominância 10 destros (83,3%) 10 destros (83,3%) 

Dimidio 7 direito (58,3%) 7 direito (58,3%) 

 

Os resultados descritos nas tabelas 2, 3 e 4 demonstram as avaliações da dor entre os 

grupos, onde não houve diferença significativa. 

 

Tabela 2 – Resultados das escalas de dor por EVA (em mm) a mobilidade de ombro em 

abdução e rotação externa. 

 Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Rotação 

externa ativa 

1 5,73  ± 3,98 3,08  ± 3,58 0,092 

2 5,59  ± 3,41 3,09  ± 3,48 0,074 

3 3,83  ± 3,07 3,25  ± 3,77 0,655 

Abdução ativa 1 5,64  ± 3,78 3,25  ± 3,77 0,104 

2 5,32  ± 3,32 3,18  ± 3,63 0,091 

3 5,92  ± 2,78 3,75  ± 3,89 0,251 

1 7,55 ± 2,88 7,75  ± 1,66 0,495 
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Rotação 

externa passiva 

máxima 

2 6,55 ± 2,84 5,95  ± 3,13 0,642 

3 7,11 ± 2,65 5,58  ± 3,15 0,169 

Abdução 

passiva 

máxima 

1 7,55 ± 2,81 8,00  ± 1,35 0,811 

2 6,45 ± 2,91 5,86  ± 2,92 0,641 

3 7,65 ± 2,23 6,75 ± 3,05 0,495 

Rotação 

externa 

repouso 

1 2,45 ± 3,62 2,92 ±3,65 0,765 

2 2,36 ± 2,80 2,55 ± 3,98 0,747 

3 2,27 ± 2,45 3,75 ± 4,20 0,513 

Abdução 

repouso 

1 2,45 ± 3,62 2,92 ± 3,65 0,765 

2 2,45 ± 2,88 2,45 ± 3,83 0,719 

3 2,27 ± 2,45 3,58 ± 4,06 0,513 

 

Tabela 3 - Resultados da Escala Visual analógica (EVA) (em mm) entre os grupos. 

EVA Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

07 dias 1 6,64 ± 2,32 7,28 ± 1,96 0,468 

2 4,89 ± 3,02 5,84 ± 2,07 0,375 

3 5,65 ± 2,77 5,61 ± 1,87 0,960 

Repouso 1 2,66 ± 3,29 3,75 ± 3,03 0,396 

2 2,61 ± 2,36 2,98 ± 2,87 0,721 

3 2,54 ± 3,10 4,00 ± 3,27 0,263 

Ativo 1 6,52 ± 3,23 5,26 ± 3,85 0,384 

2 4,72 ± 3,24 3,21 ± 3,34 0,262 

3 4,02 ± 3,13 4,93 ± 3,10 0,477 

Passivo 

máximo 

1 7,61 ± 2,10 6,74 ± 2,33 0,338 

2 6,22 ± 2,23 5,88 ± 2,45 0,720 

3 6,78 ± 2,32 6,47 ± 2,33 0,742 

Média 1 5,35 ± 1,19 6,24 ± 2,3 0,257 

2 4,79 ± 2,11 4,39 ± 1,84 0,626 

3 5,31 ± 1,55 4,79 ± 2,23 0,519 

 



27 

 

 

 

Tabela 4 - Resultados das escalas de McGill (total e número de descritores) entre os grupos. 

McGill Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Descritores 

totais 

1 14,80 ± 4,61 14,50 ± 3,93 0,886 

2 11,60 ± 5,87 14,38 ± 5,63 0,326 

3 13,00 ± 5,62 15,14 ± 4,49 0,416 

Índice total 1 43,90 ± 16,66 39,25 ± 14,12 0,539 

2 30,20 ± 18,00 37,00 ± 13,56 0,390 

3 34,10 ± 15,96 41,71 ± 18,35 0,377 

 

Dividindo os grupos pela maior intensidade da dor, podemos verificar o número de 

pacientes com dor leve, moderada ou intensa nos grupos na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Divisão por intensidade de dor entre os grupos. 

 

TXB-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

Nível de Dor  Início 

1a 

avaliação 

2a 

avaliação Início 1a avaliação 2a avaliação 

Dor leve 

 (0-<4) 0 (zero) 4 (33,3%) 1 (8,3%) 0 (zero) 2 (16,7%) 1 (8,3%) 

Dor moderada 

(4-<8) 8 (66,7%) 6 (50%) 9 (75%) 6 (50%) 8 (66,7%) 8 (66,7%) 

Dor intensa 

(8-10) 4 (33,3%) 2 (16,7%) 2 (16,7%) 6 (50%) 2 (16,7%) 3 (25%) 

 

No Gráfico 1, estão expressos os níveis de dor mais intensa relatados na última semana 

antes de cada avaliação pela EVA (mm) nos dois grupos. Observa-se que, ao final de 1 mês de 

tratamento,ambos os grupos apresentaram redução da dor, mas ao final de 4 meses o valor 

médio voltou a subir. 
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Gráfico 1 - Escala de Dor (EVA em mm) pior nos últimos 07 dias/ Grupo tratamento vs 

placebo. 

 
Nos gráficos 2 e 3 se visualiza a evolução na Escala de McGill entre a pontuação total 

e o número de descritores durante o tratamento mostra uma redução mais intensa no grupo 

tratado com toxina principalmente no primeiro mês de terapia. Importante ressaltar que no 

grupo que aplicou a toxina a redução de descritores no primeiro mês ocorreu em 50% dos 

pacientes, principalmente no grupo sensorial e afetivo, enquanto no grupo placebo 16,7% 

tiveram redução do número de descritores somente no grupo sensorial.  

A evolução na Escala de McGill entre a pontuação total e o número de descritores 

durante o tratamento mostra uma redução mais intensa no grupo tratado com toxina 

principalmente no primeiro mês de terapia. 

 

Gráfico 2 - Número de diferentes descritores de dor na Escala McGill / Grupo 

tratamento vs placebo. 
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Gráfico 3 - Pontuação total de Dor pela escala de dor de McGill / Grupo tratamento vs 

Placebo. 

 

 

 

Os resultados descritos na tabela 6 demonstram as variações da espasticidade pela escala 

de Ashworth dos músculos adutores de ombro e rotadores internos dos ombros entre os grupos, 

onde também não houve diferença significativa, mas observa-se redução mais importante no  

primeiro mês nos dois padrões estudados. 

 

Tabela 6 - Resultados da variação da espasticidade pela escala de Ashworth entre os grupos. 

Ashworth Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Abdução 1 1,92 ± 1,08 1,92 ± 0,79 0,830 

2 1,18 ± 0,60 1,55 ± 0,82 0,234 

3 1,58 ± 1,08 1,50 ± 0,80 0,832 

Rotação interna 1 1,83 ± 1,19 1,92 ± 0,79 0,739 

2 1,18± 0,60 1,64 ± 0,81 0,123 

3 1,50 ± 1,24 1,58 ± 1,08 0,863 

 

Os resultados descritos na tabela 7 demonstram as variações da amplitude de movimento 

do ombro para abdução e rotação externa, ativa e passiva, entre os grupos, onde também não 

houve diferença significativa, mas observou-se maior ganho no 1o mês, no grupo passivo, no 

grupo que foi aplicado a toxina botulínica. 
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Tabela 7 - Resultados da variação de amplitude de movimento de ombro para abdução e rotação 

externa, ativa e passiva em graus. 

ADM Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Rotação 

externa ativa 

1 20,92 ± 25,38 9,17 ± 15,79 0,229 

2 21,00 ± 27,35 7,17 ± 10,31 0,253 

3 20,42 ± 26,33 12,83 ± 18,71 0,593 

Rotação 

externa passiva 

1 34,42 ± 21,92 40,83 ± 26,01 0,136 

2 43,92 ± 18,99 49,67 ± 29,05 0,543 

3 43,00 ± 16,18 48,92 ± 31,72 0,706 

Abdução ativa 1 47,17 ± 32,65 34,83 ± 31,34 0,580 

2 50,50 ± 39,37 38,33 ± 39,04 0,361 

3 46,67 ± 38,81 38,42 ± 35,46 0,677 

Abdução 

passiva 

1 73,68 ± 18,70 86,25 ± 15,49 0,361 

2 79,83 ± 20,77 74,75 ± 35,34 0,815 

3 79,58 ± 23,11 79,25 ± 29,37 0,977 

 

Na Tabela 8 e no Gráfico 4, podemos observar a evolução dos pacientes funcionalmente 

avaliados pela escala de Fugl Meyer, onde se nota incremento maior da funcionalidade 

principalmente na primeira avaliação no grupo que aplicou a toxina botulínica, com peso 

importante do subitem de dor e amplitude de movimento nesta melhora. 

 

Tabela 8 - Resultados da variação da escala de Fugl Meyer para membros superiores divididos 

em subitensentre os grupos. 

Fugl Meyer Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Motricidade 

passiva e dor 

1 25,28 ± 11,54 25,67 ± 10,48 0,950 

2 31,96 ± 7,39 27,37 ± 12,69 0,275 

3 31,58 ± 9,36 26,64 ± 12,35 0,269 

Sensibilidade 1 10,38 ± 2,84 11,25 ± 2,09 0,399 
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2 10,88 ± 3,63 12,43 ± 3,09 0,267 

3 9,92 ± 3,18 12,17 ± 3,16 0,090 

Função motora 

do membro 

superior 

1 16,15 ± 16,35 15,08 ± 12,38 0,856 

2 18,26 ± 17,74 12,84 ± 3,09 0,414 

3 17,77 ± 15,38 16,77 ± 3,16 0,864 

Coordenação/ 

Velocidade 

1 1,31 ± 1,75 2,67 ± 2,15 0,095 

2 3,08 ± 2,59 6,62 ± 8,89 0,249 

3 2,38 ± 1,98 3,50 ± 2,84 0,264 

Total 1 54,85 ± 28,94 55,33 ± 18,29 0,961 

2 63,81 ± 18,39 48,46 ± 28,09 0,117 

3 60,38 ± 24,17 56,79 ± 21,14 0,697 

 

Gráfico 4 - Pontuação total da escala funcional de Fugl Meyer / Grupo tratamento vs placebo. 

 

 

Na Tabela 9, observamos a diferença entre os grupos pela avaliação de funcionalidade 

da escala de subjetividade dos cuidadores para realização de vestuário (tirar e colocar botões, 

vestir camiseta), higiene (lavar o braço) e autocuidados (exercícios domiciliares). 
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Tabela 9 - Resultados da variação da escala subjetiva de atividades avaliadas pelos cuidadores 

entre os grupos. 

 Momento TBX-A 

(n = 12) 

Placebo 

(n = 12) 

p 

(comparação 

entre os grupos) 

Lavar o braço 1 2,67 ± 1,44 1,75 ± 1,06 0,105 

2 2,67 ± 1,44 1,75 ± 1,06 0,105 

3 2,50 ± 1,31 1,50 ± 0,80 0,045 

Retirar a 

camisa 

1 3,00 ± 1,35 2,00 ± 0,85 0,042 

2 2,92 ± 1,16 2,08 ± 1,24 0,071 

3 2,75 ± 1,14 1,75 ± 1,06 0,011 

Vestir – botões 1 3,25 ± 1,42 1,83 ± 1,03 0,017 

2 3,08 ± 1,24 2,08 ± 1,31 0,082 

3 2,83 ± 1,19 1,75 ± 1,06 0,030 

Abrir – botões 1 3,08 ± 1,38 2,17 ± 1,03 0,068 

2 3,00 ± 1,21 2,25 ± 1,29 0,179 

3 2,75 ± 1,22 2,17 ± 1,11 0,265 

Fazer 

exercícios 

domiciliares 

1 3,00 ± 1,35 3,00 ± 1,35 0,161 

2 2,75 ± 1,22 2,08 ± 1,24 0,193 

3 2,42 ± 1,08 1,92 ± 1,08 0,251 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados demonstraram que houve diminuição das médias de dor referida dos 

pacientes para abdução e rotação externa do ombro em repouso, durante movimento passivo e 

ativo máximo com o uso da TXB-A, principalmente durante o primeiro mês, porém sem 

diferença estatisticamente significante quando comparado ao grupo que recebeu placebo, o que 

não confirma a hipótese primária deste estudo, que esperava demonstrar alívio de dor superior 

ao placebo e que durasse por pelo menos 04 meses. Este resultado difere da maior parte dos 

estudos que apresentaram ganho de alívio de dor e aumento de amplitude de movimento do 

ombro superior ao uso do placebo (XIE, 2021, MARCINIAK, 2012, SINGH, 2011).  

As médias de dor em repouso eram, como esperado, as menores pela ausência de 

movimento local. A movimentação ativa, apesar de aumentar a percepção da dor, não é tão 



33 

 

 

 

intensa quanto durante o movimento passivo máximo, que se espera mobilizar mais estruturas 

e áreas dolorosas. Assim, observamos que, principalmente na primeira avaliação, as médias de 

dor na movimentação passiva obtiveram reduções mais expressivas (Tabela 2). O fato de não 

encontrarmos redução significativa na dor entre os grupos pode ser justificado pelo fato de que 

mesmo os pacientes do grupo placebo terem recebido a TXB-A em outros grupos musculares, 

o que pode estar associado a alívio global da dor por ganhos funcionais, apesar de mostrar que 

a aplicação direta nos músculos estudados (subescapular, peitoral maior) não ter sido mais 

efetiva na redução álgica. Apenas dois estudos mostraram efeito maior no grupo placebo (XIE, 

2021, KONG, 2007, KASAPOGLU-AHSOY, 2020), o que também difere deste artigo que 

mostrou maior melhora no grupo aplicado com toxina, principalmente durante o 1º. mês de 

seguimento. O uso da TXB-A para o tratamento de outros padrões espásticos pode ajudar a 

melhorar a dor como um todo, por diminuir a incapacidade e possibilitar aumento funcional 

para o paciente não apenas na região aplicada, mas colaborando com aumento de sua 

independência e diminuição do imobilismo, que pode ser um fator associado a SDOH, além do 

fato do imobilismo também contribuir para a sensibilização central (RANOUX, 2008, 

GRACIES, 2015, MARCINIAK, 2012, SHAW, 2010, ROOSINK, 2012). Outro ponto a ser 

considerado é que a aplicação de toxina ou solução salina nos músculos pode ter efeito 

analgésico ao tratar síndromes dolorosas miofasciais locais, que também estão implicadas na 

gênese da SDOH, associado ao fato que localizamos os pontos através da eletroestimulação que 

pode por si só diminuir a dor local. (ALLEN, 2010, BAI, 2012, DEOLIVEIRA, 2012, 

KALICHMAN, 2011, ROOSINK, 2012, DIAS, 2016). A SDOH está relacionada em muitos 

casos à sensibilização central e periférica e estudos demonstram que o uso da TXB-A pode 

ajudar a dessensibilizar o córtex por mecanismos ainda não totalmente 

estabelecidos.  (RANOPUX, 2008, ROOSINK, 2012). Estudos na literatura confirmam redução 

do quadro álgico na SDOH com a aplicação de medicações como corticoesteróides, mas 

também efetividade no uso de bloqueio de pontos miofasciais e com acupuntura, demonstrando 

que pelo menos em curto prazo o agulhamento local é favorável (BAI, 2012, DE OLIVEIRA, 

2012, KALICHMAN, 2011, LIM 2008, LIPORACI, 2019). Os resultados deste estudo (Tabela 

5) mostram que houve redução na intensidade da dor em mais pacientes no grupo aplicado com 

toxina por pelo menos 04 meses, o que pode indicar que a toxina ajuda a levar a melhora álgica 

por períodos mais longos (GRACIES, 2015, XIE, 2021). 

A avaliação da dor pela escala de EVA em repouso, durante movimento ativo e passivo 

dos membros superiores e quando foi considerada a pior dor na última semana antes da 
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avaliação também não demonstrou mudança entre os grupos. Observa-se na tabela 3 que o 

índice de dor ao repouso e movimentação ativa antes da aplicação eram relativamente baixos, 

e a resposta de melhora acontece principalmente durante o 1º mês diminuindo até o 4º mês, 

porém com redução dos níveis álgicos. Na tabela 5, podemos observar que, no primeiro mês, o 

grupo tratado com a toxina botulínica apresentou expressiva redução do número de indivíduos 

com dor intensa e moderada, demonstrando que pode haver benefício do tratamento. Observa-

se que, ao final de 1 mês de tratamento, ambos os grupos apresentaram redução da dor, mas ao 

final de 4 meses o valor médio voltou a subir (Figura 2). Este fato encontra relação ao provável 

efeito terapêutico da toxina botulínica, já que após 10 semanas há a possibilidade de novos 

brotamentos axonais, fazendo com que ocorra perda do bloqueio sináptico da toxina, porém 

como demonstrado em alguns estudos os efeitos podem perdurar por períodos mais longos 

devido a ganhos cumulativos principalmente relacionados a reabilitação (GRACIES, 2015, 

DIAS, 2016, KONG, 2007). 

Entretanto, ao avaliar a dor usando a escala descritiva de McGill, não houve diferença 

entre os grupos em relação a pontuação total e o número de descritores após os 04 meses, mas 

houve redução importante do número de descritores após o primeiro mês (p= 0,012) no grupo 

tratado com toxina botulínica. Nas Figuras 3 e 4 visualiza-se a evolução na Escala de McGill 

entre a pontuação total e o número de descritores durante o tratamento mostra uma redução 

mais intensa no grupo tratado com toxina principalmente no primeiro mês de terapia. 

Importante ressaltar que no grupo que aplicou a toxina a redução de descritores no 1o mês 

ocorreu em 50% dos pacientes, principalmente no grupo sensorial e afetivo, enquanto no grupo 

placebo 16,7% tiveram redução do número de descritores somente no grupo sensorial. Além 

disso, apesar de não significativa estatisticamente, houve inversão dos valores de dor na escala 

de McGill sendo que, inicialmente, o grupo intervenção detinha o maior valor e se inverteu 

após a primeira avaliação e se manteve posteriormente. Este achado pode estar relacionado ao 

fato de o uso da TXB-A diminuir a dor de característica neuropática por efeitos locais sobre o 

nervo periférico e por efeitos centrais por diminuir a sensibilização central, diminuindo assim 

sensações dolorosas mediadas por efeito medular e cortical (ROOSINK, 2012, RANOUX, 

2008). 

Os resultados apresentados estão de acordo com a resposta esperada pelos outros 

métodos descritos na literatura, com a redução de pelo menos 2mm pela escala de EVA. O 

estudo de Aksoy (2020) realizou o bloqueio botulínico dos músculos peitoral maior e 

redondo maior comparado ao bloqueio do nervo supraescapular com boa resposta analgésica, 
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porém não superior ao bloqueio com anestésico. Outros métodos descritos também 

demonstraram diminuição da dor com o uso de corticoides, eletroestimulação e bloqueios 

anestésicos (WILSON, 2015, DYER, 2020). A redução dos descritores de dor na escala McGill 

no grupo terapia no primeiro mês ocorreu principalmente nos descritores de dor neuropática o 

que pode estar relacionado com o efeito da toxina neste subgrupo de dor (SINGH, 2011, 

CASTIGLIONE, 2011, XIE, 2021, ROOSINK, 2012). Podemos inferir que a aplicação da 

toxina em outros sítios distantes do ombro pode influenciar em mecanismos de dor, assim como 

o uso do placebo pode contribuir com a dor pelo efeito de tratar dores miofasciais (OLIVEIRA 

E SILVA, 2000). Outro fator importante para ressaltar é que o alívio do quadro doloroso ocorre 

principalmente no primeiro mês, quando a TXB-A está em ação e perde intensidade na 

avaliação de 4º mês podendo indicar que há algum efeito com seu uso, que diminui com a 

progressão do tempo. O efeito de redução da dor no grupo placebo pode ser atribuído ao efeito 

da aplicação e eletroestimulação da musculatura estudada, mas também pelo efeito da toxina 

em outras regiões associada à cinesioterapia. 

A escolha dos músculos subescapular e peitoral ocorreu pelo fato de ambos serem 

músculos que são frequentemente afetados pela espasticidade após AVE e contribuem com a 

rotação interna e adução do ombro, que são fatores associados a maior frequência da síndrome 

do ombro doloroso nestes pacientes (ANWER, 2020). Na literatura, há outros autores que 

utilizaram músculos como o bíceps braquial, o redondo maior, entre outros (KONG, 2007, 

MARCINIAK, 2012, KASAPOGLU, 2020). Apesar da escolha, neste trabalho, pelo uso da 

toxina botulínica é importante ressaltar que a SODH é multifatorial, e este pode ser apenas um 

dos fatores contribuintes. Além disso, a TXB-A atualmente também faz parte do tratamento 

analgésico, sendo usada no controle da migrânea crônica e em outras síndromes dolorosas de 

origem neuropática, nociplástica e nociceptiva (LEE, 2012, RANOUX, 2008). 

 O fato de não encontrarmos diferenças entre a espasticidade avaliada pela escala de 

Ashworth nos grupos avaliados pode ser explicado pelo fato de a espasticidade inicial em 

ambos os grupos ser baixa (pois são músculos relativamente pequenos) e a melhora pode ser 

atribuída pelos outros tratamentos submetidos concomitantemente. A dor apresentada por estes 

pacientes dificultava ou impedia a abdução e rotação externa do ombro destes pacientes, e assim 

poderiam ter sua graduação da espasticidade erroneamente classificada como Ashworth 4 

(impossibilidade de completar o arco do movimento devido ao aumento importante do tônus 

muscular), o que poderia ter modificado o valor médio de início da espasticidade, quantificando 

em melhora mais ampla. A espasticidade avaliada pela Escala Modificada de Ashworth 
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demonstrou redução maior no grupo toxina durante a primeira avaliação, o que era esperado, 

porém com manutenção dos resultados após a última avaliação, o que pode indicar que estes 

pacientes podem não necessitar de nova aplicação para a espasticidade. Em recente metanálise 

publicada em 2021 (XIE, 2021) também se encontrou ausência significativa da redução de 

espasticidade. 

 Em relação à amplitude de movimento articular de abdução e rotação externa do ombro 

também não houve mudança significativa como visto na tabela 7, mas ganhos principalmente 

da amplitude de abdução e rotação externa do ombro na primeira avaliação combinados com a 

redução da espasticidade na última avaliação, indicam que os pacientes podem não ter 

necessidade de reaplicação da toxina para seu tratamento clássico. Este achado coincide com 

alguns autores que demonstram que há ganhos importantes com o uso de placebo também na 

amplitude dos movimentos (DEBOER, 2008, SINGH, 2011, XIE, 2021). Na literatura 

encontram-se artigos com ganhos mais expressivos para a rotação externa e alguns estudos para 

a flexão de ombro (LIM, 2008, MARCO, 2007, YELNIK, 2007, MARCINIAK, 2012) e neste 

estudo foram estudadas as amplitudes passivas e ativas. A mobilidade ativa é bem menor que a 

passiva, por estar relacionada à perda de força muscular, e assim, consideramos as amplitudes 

passivas máximas como mais adequadas para avaliação. Este fato pode ser também explicado 

pelo fato de que, em ambos os grupos, o tratamento reabilitacional foi mantido, demonstrando 

que a toxina botulínica mesmo agindo no tônus muscular não deve ser o principal fator, pois as 

contraturas musculares e o tempo após ictus são fatores importantes e determinantes na 

amplitude articular (LIPORACI, 2019, KASAPOGLU, 2020). 

O processo de reabilitação foi realizado por todos os doentes do estudo, o que 

consideramos importante como fator fundamental no tratamento da SDOH, e esperávamos 

demonstrar que os efeitos terapêuticos encontrados no primeiro mês se mantivessem após 12 

semanas devido à potencialização da recuperação dos pacientes. Os estudos que comparam 

apenas o efeito das medicações, geralmente, têm desfecho curto, atrapalhando a compreensão 

de como ocorre o tratamento em períodos maiores (XIE, 2021, SINGH, 2011). O processo de 

reabilitação dos pacientes, após receber tratamento com toxina botulínica, consiste em sessões 

de fisioterapia e terapia ocupacional, com objetivo de analgesia, ganho de amplitude de 

movimento, força muscular e capacidade funcional. Como todos os pacientes receberam a 

aplicação de toxina em outras áreas concomitantemente no estudo, pode-se atribuir alguma 

melhora também ao fato do ganho funcional, incremento da marcha e das terapias realizadas 

associadamente. Importante ressaltar que os participantes do estudo tiveram coletados como 
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dados, todas as medicações de uso contínuo e no período todas se mantiveram, sem acréscimo 

de medicações analgésicas em ambos os grupos. 

Observamos também ganho funcional pela escala de Fugl-Meyer, com incremento 

funcional já no primeiro mês de acompanhamento, porém também sem diferença significativa 

entre os grupos após 04 meses. Esta melhora, embora parcial, mostra que o grupo toxina teve 

uma evolução bem mais clara que entre os participantes que receberam placebo (Figura 4). 

Quando avaliados os subitens da escala, observa-se o maior ganho no grupo que recebeu a 

TXB-A na avaliação de amplitude de movimento e dor, o que demonstra possível relação com 

o procedimento realizado. Para demonstrar esta evolução funcional sugerimos um estudo 

específico para garantir força estatística. Os estudos prévios corroboram com este achado de 

tendência de melhora funcional (XIE, 2021), que demonstrou em sua metanálise que grande 

parte dos estudos que usaram o Fugl Meyer tiveram resposta similar (XIE, 2021). 

Em relação à opinião dos cuidadores sobre as atividades dos pacientes, encontramos 

mudança estatisticamente significativa quanto a lavar o braço, retirar camisa e uso de botões, 

como pode ser observado na tabela 9. Este dado é relevante, pois pode demonstrar que o alívio 

da dor pode colaborar com o uso funcional em atividades de vida diária dos pacientes. A 

percepção do cuidador pode ter sido enviesada pelo fato dos pacientes também terem aplicado 

toxina em outras áreas, incluindo antebraço e punho, mas mostra que, mesmo após a aplicação, 

o resultado de melhora perdura por pelo menos 04 meses, demonstrando que o uso da toxina 

botulínica pode ter seu efeito prolongado com o ganho funcional. Interessante que não houve 

melhora nas atividades de exercícios domiciliares, provavelmente pelo fato de os pacientes 

considerarem exercícios para todas as articulações e para colocação de botões que está 

associado a maior controle motor de mão, e este é fator protetor da SODH (MURIE-

FERNANDEZ, 2012, OLIVEIRA E SILVA, 2000). 

Importante destacar que com o início da pandemia por COVID-19 em março de 2020, 

o estudo foi diretamente impactado, pois estava com o processo de recrutamento ativo, o que 

fez com que muitos dos pacientes fossem recrutados em períodos distantes.  Para não perder as 

avaliações já iniciadas, foi feito contato com os pacientes para que viessem ao Centro de 

Reabilitação para avaliação das medidas. Assim, perdeu-se o seguimento de poucos pacientes. 

Ressalta-se também que o processo de reabilitação de alguns participantes foi prejudicado pelo 

fechamento obrigatório dos centros e pode-se inferir que alguns pacientes podem ter tido sua 

dor piorada pelo estresse e ansiedade típicos deste período (VENKETASUBRAMANIAN, 

2021). Não temos relato de nenhum paciente ter contraído COVID-19 no decorrer do estudo. 
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Como os resultados não demonstraram a superioridade do uso da toxina botulínica após 

04 meses para o controle da dor em relação ao uso de soro fisiológico, devemos considerar que 

pelo seu custo mais elevado não há indicação para seu uso na síndrome dolorosa do ombro do 

hemiplégico. 

O estudo teve como principais fatores limitantes que seu desenho foi para avaliar 

primariamente a dor e, assim, os outros desfechos estudados podem não ter tido força suficiente 

para demonstrar diferença pela amostra não ser suficientemente grande. Outro fator limitante é 

o fato dos escores de dor iniciais não serem tão intensos, o que diminui a sensibilidade da 

mudança. Ao avaliar os resultados podemos ver que outro fator que pode ser implicado é o 

grande desvio padrão da amostra, o que pode ser futuramente mais bem controlado por amostras 

maiores. Outra condição que deve ser considerada é que a síndrome dolorosa do ombro do 

hemiplégico é multifatorial e que o tratamento de outros grupos musculares deve influenciar 

nos resultados, assim como na evolução do quadro. Apesar de não demonstrar superioridade 

em relação ao placebo, pode-se sugerir dar continuidade na pesquisa na área e fazer outro 

protocolo pesquisando se a resposta difere quando há predomínio de dor do tipo neuropática e 

utilizar apenas pacientes com dor intensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

  

         O uso de toxina botulínica nos músculos subescapular e peitoral maior quando 

comparado ao uso de placebo, implicou em redução similar da dor do ombro dos pacientes 

hemiplégicos espásticos à movimentação passiva e ativa, bem como para a avaliação pela escala 

FM, tanto após 01 mês da aplicação, quanto após 04 meses. A escala de McGill permitiu 

demonstrar que os descritores sensoriais para a dor foram mais reduzidos no grupo tratado com 

a toxina botulínica. A percepção de dificuldade para a prestação de cuidados de vestuário e 

higiene do membro superior espástico melhorou de forma estatisticamente mais intensa no 

grupo tratado com toxina botulínica. Outros aspectos do quadro álgico e funcional em pacientes 

com síndrome dolorosa do ombro do hemiplégico não melhoraram de forma diferencial entre 

os grupos. 
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Anexo 1 - Escala Visual Analógica. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 -Escala de Asworth Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3- Escala de Fugl Meyer 
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Anexo 4 -Questionário de Mcgill. 
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Anexo 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE:.....................................................:................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :MF 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO.....................................................................Nº:.........APTO: ........... 
BAIRRO:..............................................................CIDADE :.................................. 
CEP:.........................................TELEFONE: DDD (............) ................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:..................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ......................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  MF 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:.....................................................................Nº.........APTO: ........... 
BAIRRO:..............................................................CIDADE :.................................. 
CEP:.........................................TELEFONE: DDD (............) ................................ 

________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

PROTOCOLO DE PESQUISA :Toxina botulínica tipo A como tratamento do 

ombro doloroso do paciente hemiplégico espástico. Desenvolvida pelo 

pesquisador Eduardo de Melo C Rocha, Médico Fisiatra do Centro de Reabilitação 

daIrmandade da Santa Casa de São Paulo, inscrito no conselho regional de medicina 

sob o número 94500. A pesquisa apresenta risco mínimo de que o indivíduo sobra 

algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo e terá duração de 6 

meses. 

A síndrome do ombro doloroso hemiplégico, é um quadro de dor que costuma 

acontecer após um derrame (acidente cerebrovascular ou AVC). Hemiplegia é a paralisia 

de um lado do corpo, uma sequelafrequente após o derrame. A dor acontece por vários 
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motivos, um dos mais importantes é a rigidezque pode acontecer no lado com sequelas, 

chamada de espasticidade. A dor pode variar muito, podendo ser forte o bastante para 

atrapalhar asatividades que precisam de movimentos do ombro, impedir o paciente de 

fazer a fisioterapia por causa da dor ou gerar grande desconforto e mal-estar. O 

tratamento da dor no ombro das pessoas com derrame cerebral pode ser muito difícil, 

por isso existem vários tratamentos, mas nenhuma certeza de qual deles é melhor. 

Nós estamos convidando o senhor a participar de um estudo sobre o efeito de 

uma injeção com o remédio chamado Toxina Botulínica do Tipo A (cuja sigla é TXB-A) 

para a redução da dor no ombro de pessoas com derrame. Se você concordar em 

participar, você poderá receber o tratamento com a TXB-A ou o tratamento padrão que 

já se faz parte do programa de reabilitação, a decisão sobre o tipo de tratamento será 

aleatória, nós vamos colocar o seu nome numa lista do computador que vai tomar a 

decisão, o que quer dizer que você terá a mesma chance de receber um tratamento ou 

o outro. Como não sabemos qual tratamento é melhor, você não será prejudicado nessa 

decisão. 

Depois da decisão do tratamento, você será avaliado para vermos a intensidade 

da sua dor no ombro e como ela atrapalha a sua vida. Também veremos quanta 

dificuldade você tem para a movimentação do braço e do ombro.Para isso, será 

necessário ficar sem camisa (para as mulheres, pode ser de sutiã ou com uma camiseta 

de ginástica que mostre bem os ombros) e mediremos os movimentos com uma régua 

de plástico, depois disso, será necessário ir a uma sala com câmeras especiais onde 

colocaremos pequenas bolinhas brilhantes nas suas costas, ombro e braço para 

podermos medir os ângulos do movimento com o computador. Essas avaliações serão 

repetidas após 1 mês, 4 meses e 6 meses. 

Ao final das medidas, vamos iniciar os tratamentos. Você vai receber 2 (duas) 

injeções de um líquido transparente no ombro: uma será na musculatura na frente do 

ombro, que vai até a região peitoral e a outra injeção será na parte de trás do ombro. 

Durante essa segunda injeção será necessário abrir o seu braço para fora, o que pode 

ser um pouco doloroso, mas ao final da injeção o seu braço será posicionado em repouso 

e a dor costuma passar imediatamente. Para alguns participantes a seringa terá a TXB-

A, mas para outros não, será apenas soro. Portanto, nem você e nem o seu médico terão 

como saber que tratamento você recebeu, a única pessoa que saberá isso é a enfermeira 

que preparar a seringa.Os outros remédios que você já toma não serão modificados. 
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Se percebermos ao final do estudo que um tratamento é melhor que o outro, e 

que você recebeu o pior tratamento, então vamos lhe oferecer a oportunidade de tentar 

o outro tratamento. 

Participar deste estudo pode apresentar alguns riscos e desconfortos: dor durante 

o posicionamento do ombro para as injeções ou dor pela própria injeção, podem surgir 

hematomas no local da injeção, fraqueza excessiva da musculatura (o que geralmente 

acontece somente com doses muito acima das doses-padrões /a dose utilizada nesta 

pesquisa é menor que a dose máxima recomendada), reações alérgicas. O resultado 

esperado com este tratamento é um melhor controle da dor e melhora dos movimentos 

do ombro. Os tratamentosalternativos podem ser fisioterapia, uso de remédios para dor, 

bloqueios musculares, uso de ombreiras, analgésicos, eletroestimulação ou aguardar a 

cura espontânea. 

Você poderá em qualquer momento ter acesso a informações sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para se esclarecer 

eventuais dúvidas. Há a liberdade de paciente retirar o seu consentimento a qualquer 

momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade 

da assistênciamédica.Esta pesquisa garantirá a confidencialidade, sigilo e privacidade. 

Todos os pacientes terão disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais 

danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Dr. Eduardo de Melo Carvalho Rocha 

Prof. Dr. Marcelo Riberto 

Endereço: Rodovia Bandeirantes, 3900. Campus Universitário, Ribeirão Preto. 

Telefones: (16) 3602-1800/1810/ Rua DrCesario Mota Jr, 112, São Paulo Telefones: (11) 

2176-1573 

CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de 
Pesquisa  

Ribeirão Preto/São Paulo,_______  de________________________ de 20_____ 
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__________________________                        __________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisaassinatura do pesquisador  
ou responsável legal (carimbo ou nome legível) 
 
 
Anexo 6 - Ficha de avaliação. 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Toxina botulínica tipo A como tratamento de pacientes com síndrome do ombro 

doloroso do paciente hemiplégico 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________________Idade:________

DN:____________________REGISTRO:_________________________________________ 

Procedência:______________________________Profissão:___________________________ 

Tipo de lesão:____________ ____Território:_________________Ictus:_________________ 

Lado acometido:____________________Dominância:_______________________________ 

TABELA DE AVALIAÇÃO 

DATA 0m 1m 4m 6m 

ADM A

T 

PS F A A

T 

PS F A A

T 

PS F A A

T 

PS F A 

R E                  

Abdução                 

 ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

MOV. RE ABD RE ABD RE ABD RE ABD 

Ativa         

Passiva Máx.         

Repouso     

 ESPASTICIDADE 

Adução 

passiva 

    

Adução ativa     

Rotação 

interna 

passiva 

    

Rotação 

interna ativa 

    

EFEITOS ADVERSOS 

 

DIÁRIO DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

                                                                                         Avaliador 
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