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Tipos de tratamento
Tratamento Não 
Medicamentoso

1. Uso de apoios funcionais (órteses): Usados 
para garantir posicionamento adequado e evitar 
posição viciosa do membro.
É o tratamento iniciado mais precocemente e sua 
adoção pelo paciente e cuidador previne várias 
complicações futuras.
Os apoios funcionais devem ser usados sempre 
que possível com proteção da pele. (Fig.3)

Apoio Funcional para Membro Superior

Apoio Funcional para Membro Inferior

2. Fisioterapia: Exercícios prescritos por um 
profissional de saúde especial izado em 
reabilitação neurológica.

3. Hidroterapia

4. Terapia Ocupacional

Tratamento Medicamentoso
1. Oral: Uso de remédios para relaxamento da 
musculatura.

2. Toxina Botulínica: Inativação de músculos 
selecionados e de modo temporário. Indicada na 
t e n t a t i v a  d e  m e l h o r a r  a  p o s t u r a  e  o 
posicionamento, para o alivio da dor associada à 
contratura, para facilitar o cuidado e o uso de 
órteses e para melhorar a funcionalidade.

3. Tratamento Cirúrgico: Reservada para 
cont ra turas avançadas,  v isa cor r ig i r  o 
encurtamento dos tendões).

Como diminuir a 
espasticidade?

Afastando os fatores que agravam a 
espasticidade como:

   Permitir posicionamento inadequado dos 
membros por longos períodos;
   Usar órteses mal adaptadas;
   Exposição do paciente ao frio;
   Uso de roupas apertadas no paciente;
   Surgimento de complicações clínicas 
    como: 
 - Lesão da pele por pressão (LPP)
 - Infecções
 - Retenção urinaria e fecal

Benefícios esperados com 
o tratamento da 
espasticidade

   Me lhor i a  da  c apac idade  f unc iona l 
(locomoção, transferências e as atividades da 
vida diária (AVDs);
   Prevenção de contraturas e deformidades;
   Redução da dor e da necessidade de 
medicações para a dor;
   Facilitação das terapias físicas e realização dos 
cuidados de higiene;
   Redução da frequência e severidade dos 
espasmos (contração muscular); 
   Melhoria do conforto do paciente e de sua 
qualidade de vida.



O que é espasticidade/
rigidez?

Principais doenças que 
resultam em 

espasticidade/rigidez:

  A espasticidade é uma situação clínica a ser 

controlada e não completamente eliminada. 

  Quando conduzido adequadamente o 

aumento do tônus muscular (contração 
involuntária do musculo) pode ser usado no 
tratamento do paciente para:
‘ - Facilitar atividades 
 - Garantir a postura (facilitando as trocas 
 de decúbito e transferências)

  Tendência a cruzar os membros inferiores 

durante a caminhada (Marcha em tesoura) (Fig. 
2A);

Complicações da 
espasticidade 

  Redução da capacidade de usar o(s) 

membro(s) afetado(s) (capacidade funcional)

  Perda de volume do músculo (atrofia 

muscular)

  Limitação do movimento da articulação 

(contratura)

  Dor

  Aumento do gasto de energia (gasto 

energético metabólico)

  Aumenta o grau de dificuldade ou impede a 

realização das atividades de vida diária (AVDs) 
como: 
· - Alimentação 
· - Locomoção (capacidade de andar) 
· - Transferências (mobilidade)
· - Cuidados com a higiene (banho, escovar  
 dentes, pentear cabelo, barbear-se,  
 vestir-se, trocar fralda)

   Deformidades

Vantagens da 
espasticidade

  É uma alteração do estado basal da contração 

da musculatura.

  Pode afetar partes do corpo ou todos os 

músculos do corpo de um paciente (Fig. 1).

  Se apresenta como rigidez ou contração 

excessiva que leva ao encurtamento do músculo, 
posicionamento vicioso das articulações e 
contraturas, que podem ser dolorosas.

  A presença dessa alteração dificulta ou 

impossibilita o movimento, prejudica a higiene e 
as atividades de vida diária (AVDs).

Punho

Dedos

Cotovelo

Pés

Pernas

  Acontece após a lesão das células do sistema 

nervoso responsáveis pelo controle dos 
movimentos.

  Pode variar em intensidade desde leve rigidez 

até contraturas extremas que produzem 
deformidade severa.

Como reconhecer?
O paciente com espasticidade pode apresentar:

A B C

  Tendência a dobrar o braço, esticar a perna e 

inverter o pé para dentro do lado afetado (Marcha 
ceifante) (Fig.2B e C).

  Aumento da consistência dos músculos na 

palpação quando o paciente está relaxado.

   Posturas anormais.

   Posição viciosa de mãos e pés.

   Angulação anormal entre partes dos 

membros.

   Saliência dos tendões na área afetada.

Tratamento da 
espasticidade

  Deve sempre que possível fazer parte de um 

Programa Individual de Reabilitação


