
Tratamento Precoce da Espasticidade no AVC: Protagonismo do Médico 

do Trabalho 

 

Apesar de ser mais comum em pessoas idosas, o AVC (Acidente Vascular 

Cerebral) tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens, em idade 

produtiva. Estima-se que, no mundo, 1 em 4 adultos acima dos 25 anos de 

idade terá um episódio de AVC na vida. Ele é a principal causa de 

incapacidade por longo prazo, reduzindo a mobilidade em mais da metade das 

pessoas que sobrevivem a ele..   

 

Embora as informações sobre os sinais e tratamento do AVC na fase aguda 

sejam um pouco mais difundidas, pouco se fala sobre as possíveis sequelas 

que o paciente pode ter depois de sofrer um acidente vascular cerebral e quais 

as intervenções necessárias nessa situação.  Estima-se que cerca de 70% das 

pessoas que sofrem um AVC não recebem tratamento pós-AVC adequado. 

Devido às sequelas, aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao 

trabalho/atividades do dia a dia após um AVC. Além disso, 50% acabam 

ficando dependentes de cuidadores para realizar tarefas do dia a dia.  Um 

estudo europeu  mostrou que a perda de produtividade total após um AVC é 

uma média de 68 dias úteis, o que representa cerca de 25% dos dias de 

trabalho no ano.  

 

Hoje vamos falar um pouco sobre a espasticidade e como o médico do trabalho 

pode ser fundamental para o melhor desfecho do paciente. A espasticidade  é  

uma sequela que afeta cerca de 40% dos pacientes após um AVC. Ela se trata 

de  uma desrregulação do controle sensório-motora, como consequência de 

uma lesão no sistema nervoso, como por exemplo o AVC. A espasticidade  

apresenta-se com ativação involuntária dos músculos de forma intermitente ou 

sustentada. O aumento do tônus muscular pode levar à rigidez e espasmos dos 

músculos. Muitas são as possíveis consequências, como dor, 

comprometimento funcional de atividades do dia-a-dia, problemas de 

mobilidade e higiene, distúrbios do sono, úlceras de pressão, alteração 

postural, deformidades e fadiga, reduzindo signifcantemente a qualidade de 

vida dos pacientes.  

Ela pode surgir dias, semanas, meses ou até um ano após o AVC  e, portanto é 

preciso estar atento ao surgimento de seus sinais e sintomas, no 

acompanhamento regular desses pacientes, para que possam ser direcionados 

e tratados adequadamente o mais breve possível.   

 

Se não for diagnosticada e tratada adequadamente em tempo hábil,  pode levar 

ao encurtamento permanente do músculo, com contraturas e  deformidades 

permanentes nas articulações.   
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O diagnóstico da espasticidade  é clínico e a identificação precoce dos 

preditores conhecidos de espasticidade diminui sua taxa de desenvolvimento 

ou limita sua progressão e previne complicações.Alguns preditores importantes 

de espasticidade  são: redução da função sensitiva-motora, redução do 

controle motor e perda funcional importantes nos primeiros dias após o AVC .   

 

 

Quando a reabilitação é iniciada nos primeiros três meses após o AVC, a 

chance de benefícios clínicos é maior.  Infelizmente, um estudo brasileiro 

mostrou que os pacientes levam uma média de dois anos para ter acesso ao 

tratamento. Parte desse atraso se dá pela falta da identificação e 

encaminhamento ao médico especialista de forma precoce. Além disso, muitos 

desses pacientes não recebem orientações e seguimento adequados quanto à 

espasticidade  pós AVC e se conformam com a condição por encararem como 

como algo “normal” e não ter conhecimento das opções de tratamento.  

 

 É preciso ter-se em mente que a espasticidade é uma condição tratável e o 

tratamento precoce é essencial. Dentre do plano terapeutico da reabilitação, 

podem ser indicados 

 

● Medicamentos orais, que atuam como relaxantes do sistema nervoso 

central. 

● Injetáveis, que agem diretamente no bloqueio e relaxamento do nervo 

ou dos músculos. 

● Cirúrgico, que envolve procedimentos operatórios pela ortopedia ou 

neurocirurgia; 

● Especialidades multidisciplinares, que atuam em conjunto e definem 

as atividades necessárias para fazer com que a dor do(a) paciente 

diminua, devolvendo sua mobilidade, autonomia e qualidade de vida.  

 

 O médico do trabalho pode ser crucial no desfecho desses pacientes, 

indentificando precocemente os sinais e sintomas e encaminhando para 

reabilitação quando necessário. Quando há aumento do tônus muscular 

moderado, marcante ou severamente aumentado em duas ou mais 

articulações  e/ou grave perda da função sensório-motora (por exemplo, grave 

diminuição na sensação superficial, propriocepção prejudicada e disfunção 

motora severa) o paciente deve ser encaminhado urgentemente a um médico 

e\ou outro profissional de  saúde que seja um especialista em espasticidade. 

Dessa forma, a identificação , diagnóstico e tratamento precoces levam ao 

melhor prognóstico do paciente, que terá mais chances de melhorar sua 

funcionalidade. 
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