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Sinopse
A espasticidade é definida como um transtorno no tônus
muscular caracterizada por um aumento nos reflexos de estiramento tono-dependentes da velocidade de movimento. Para
seu tratamento, os estudos demonstram uma eficácia de quase
todos os medicamentos empregados, embora não exista uma
medicação por via oral universalmente aceita para o tratamento. Os autores discutem os fármacos empregados por via
oral para o tratamento da espasticidade.
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Abstract
Drug treatment of spasticity. Review of alternatives
Spasticity is defined as a disorder in muscular tonus,
characterized by an increase in stretching tonic-dependent
reflex of velocity of movement. For its treatment almost all
applied drugs show effectiveness, although there is no oral
medication universally accepted. Oral drug treatment
employed in the treatment of spasticyti is discussed with.
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Introdução
A espasticidade é definida como um transtorno no tônus muscular caracterizada por um aumento nos reflexos de estiramento
tono-dependentes da velocidade de movimento. Geralmente,
relaciona-se ao estiramento passivo (hipertonia), a reflexos de
estiramento muscular exagerados (hiper-reflexia e clônus), a
respostas plantares anormais (sinal de Babinski) e a uma alteração no movimento voluntário4,14. Pode ser acompanhada de
reflexos cutâneos e automáticos anormais, debilidade muscular,
fadiga e contração de músculos agonistas e antagonistas4,34. A
espasticidade pode originar-se de lesões em sítios que incluem
a área cortical, zona motora, cápsula interna, tronco cerebral e
medula espinhal. No entanto, a espasticidade não é expressão
de lesão piramidal isolada3.
Para seu tratamento, os estudos demonstram uma eficácia de
quase todos os medicamentos empregados. Entretanto, não
existe uma medicação por via oral universalmente aceita para o
tratamento da espasticidade6,20. Não obstante, é muito importante levar sempre em consideração que, além da medicação, a
fisioterapia e outras medidas coadjuvantes se fazem necessárias
no tratamento1,4.
O emprego da medicação relaxante para espasticidade pode
interagir com outros fármacos e agravar ou descompensar uma
situação, por si só, já instável. Portanto, é necessário muito
cuidado tanto com os efeitos secundários desses fármacos
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quanto com suas interações4,6,15,28. Neste trabalho, faz-se uma
análise dos fármacos disponíveis para o tratamento oral da espasticidade, centrando-se em seus efeitos secundários e possíveis
interações medicamentosas e, ainda, dividindo-os em fármacos
que atuam central e perifericamente, além de outros medicamentos potencialmente úteis6,27.

Interações medicamentosas: quando empregado junto a
tizanidina, podem ser observados casos de síncope5. Quando conjugado a fármacos antidepressivos, especialmente imipramina,
amitriptilina e clorimipramina, podem produzir perda imediata da
memória. O uso associado a outros relaxantes musculares pode
manifestar uma exagerada hipotonia, efeito devido a interações
que afetam os receptores da membrana pré-sináptica4,31.

Terapêutica

BENZODIAZEPÍNICOS
Os agentes benzodiazepínicos possuem propriedades ansiolíticas, sedativas, miorrelaxantes, anticonvulsivantes e efeitos
amnésicos. Seus derivados são igualmente efetivos como agentes
antiespasmódicos e em pacientes com lesão medular completa ou
incompleta. O diazepam é o fármaco mais comumente empregado
no tratamento da espasticidade devido à facilidade de dosagem e
melhor conhecimento de sua ação e efeitos adversos6,8,31. Alguns
estudos demonstram resultados satisfatórios no tratamento da
hemiplegia e diplegia espástica quando do uso de outra
benzodiazepina (clonazepam)6,31. O benzodiazepínico que possui
o efeito miorrelaxante mais eficaz em relação à sua ação sedativa é
o tetrazepan3. Esses fármacos atuam através do incremento da
afinidade dos receptores GABAérgicos pelo GABA endógeno,
levando a uma inibição pré-sináptica espinhal que, por sua vez,
promove diminuição dos reflexos mono e polissinápticos3,6,8. Esse
grupo de medicamentos possui uma completa e rápida absorção
oral, atingindo sua concentração plasmática máxima após 30 a 90
minutos6,9,28,31. Apresentam uma fase de distribuição inicial rápida
e intensa, com meia-vida que pode chegar a três horas e uma fase
de eliminação terminal prolongada (meia-vida de 20 a 50 horas),
sendo a excreção do fármaco e de seus metabólitos principalmente
dada através da urina (cerca de 70%), sob a forma livre ou
predominantemente conjugada6,9.
Apresentação: Diazepam (Valium®), comprimidos de 5 e 10 mg e
ampolas de 10 mg/ 2 ml6.
Posologia: inicia-se o tratamento com doses baixas – 0,1 a 0,2
mg/kg/dia –, divididas em três a quatro doses. Todavia, é possível
iniciar-se o tratamento mais levemente, através de uma dose única
noturna e incrementos progressivos, dados em função da tolerância; sendo boa, incrementa-se a dose à razão de 0,1 mg/kg a
cada quatro a cinco dias, até chegar a uma dose de manutenção de
0,2 a 0,8 mg/kg/dia. Não se obtendo resultados satisfatórios, devese aumentar a dose de maneira mais espaçada6,9,15,20.
Efeitos adversos: destacam-se a ataxia, sonolência, fadiga e
hipotensão4,9,31. Em pacientes com afecção multissistêmica e/ou
com um sensório já diminuído, esses efeitos podem ser potencializados. Deve-se considerar também a possibilidade de depressão respiratória e broncoplegia, que podem acentuar problemas
respiratórios4,9,31. Em caso de sobredose ou intoxicação, é possível
administrar o antagonista benzodiazepínico (flumazenil). É
necessário que haja tanto a instituição como a retirada paulatina
desses fármacos, para que assim sejam prevenidas a dependência
potencial e a síndrome de abstinência, respectivamente4,6,31.
Interações medicamentosas: devem ser observadas as interações com barbitúricos (aumento da depressão respiratória e
sensorial), cimetidina (retardo do clearance dos benzodiaze-

A fim de realizar uma terapia, é necessário distinguir ao menos
três tipos de aumento do tônus muscular: a espasticidade propriamente dita, a distonia e a rigidez plástica que diferem semiológica e
fisiologicamente. Enquanto a espasticidade é a expressão de um
comprometimento do motoneurônio superior com as características
já assinaladas, as outras são próprias de lesões do sistema motor
extrapiramidal. A distonia manifesta-se durante movimento voluntário por contrações involuntárias de músculos antagonistas, os
quais, normalmente, não participam em um determinado movimento.
Em outras oportunidades, essas contrações involuntárias apresentam-se também durante o repouso dos músculos afetados, originando alterações posturais. A rigidez plástica corresponde a um
aumento mantido da resistência muscular ao movimento passivo3.

Fármacos com ação central
BACLOFENO
Agonista GABAérgico que, inicialmente, foi sintetizado com o
objetivo de ser um fármaco antiepiléptico5, derivando-se do ácido
γ-aminobutírico (GABA)27. Sua absorção completa por via oral é
rápida e penetra facilmente através da barreira hematoencefálica,
produzindo um relaxamento muscular após três a quatro dias,
com efeito máximo entre cinco e dez dias5. Seu tempo de meiavida é de três a quatro horas4. Diminui a espasticidade por atuar
sobre os receptores GABAB dos interneurônios espinhais e
produz uma inibição pré-sináptica de liberação neuronal excitatória de glutamato e aspartato; tudo isso conduz a uma inibição
dos reflexos monossinápticos e polissinápticos17. Sua metabolização acontece parcialmente no fígado, no entanto, a maior parte
(75%) é excretada pelos rins4.
Apresentação: Lioresal®, comprimidos de 10 mg.
Posologia: 2,5 a 5 mg/dia (0,3 mg/kg), com incremento
progressivo até dose máxima de 30 mg/dia em crianças de 2 a 7
anos; 80 a 120 mg/dia para maiores de 7 anos, distribuídas em
três a quatro doses diárias6.
Efeitos adversos: cardiovascular: hipertensão (5%); sistema
nervoso central: sonolência, vertigens, debilidade e fadiga.
Esporadicamente, descrevem-se cefaléia, excitação, insônia e
parestesias4,6. Altas doses podem produzir sedação4. A retirada
do medicamento deve ser gradual pelo risco de desenvolver
convulsões, alucinações e síndrome de abstinência4,6,20,32. A
síndrome de abstinência pode causar efeito rebote da espasticidade, alucinações, confusão, convulsão (incluindo status epilepticus) e hipertermia4,20.
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pínicos) e medicamentos de ação central (podem potencializar
ou serem potencializados pelos benzodiazepínicos). Por outro
lado, não existem interferências com os antidiabéticos, anticoagulantes e diuréticos comumente utilizados6,15,27,31.

Agonistas α-adrenérgicos
Os fármacos α-adrenérgicos possuem uma comprovada eficácia
no tratamento da espasticidade ao diminuir o tônus muscular mediante a hiperpolarização dos motoneurônios. Seus efeitos também
são relacionados a uma certa inibição na liberação de aminoácidos
excitatórios, o que leva a uma diminuição da excitabilidade dos
motoneurônios6,20. Esses medicamentos têm efeitos analgésicos
notáveis, podendo contribuir para a diminuição da dor que, em
certas ocasiões, por si só incrementa a espasticidade6.
CLONIDINA
Agente α-adrenérgico que apresenta efeitos anti-hipertensivos
no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e analgésicos6, atuando através de um incremento da inibição pré-sináptica. Existe maior experiência do seu uso no indivíduo adulto,
sendo pouco empregado para o tratamento da espasticidade na
infância6,10,12. Não está autorizado pelo Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento da espasticidade6.
Apresentação: Clonesina®, comprimidos de 0,1, 0,15 e 0,2 mg.
Posologia: 5 mg/kg/dia em duas a três doses, com incrementos progressivos até 10 mg/kg/dia6.
Efeitos adversos: dentre os mais comuns, estão a sonolência
(25%), confusão (13%), debilidade (10%), alucinações (5%) e
tinido (5%)6,10,12,31. Um efeito sistêmico importante é a hipotensão
(40%). Por outro lado, é necessário levar-se em conta que os
efeitos adversos mais graves da clonidina, como bloqueio auriculoventricular, bradicardia, palpitações, dor torácica e fenômeno
de Raynaud podem limitar muito o seu emprego6,10,12,31.
Interações medicamentosas: são múltiplas e devem ser levadas em consideração as possíveis interações com a amitriptilina, clorimipramina e o propanolol, dentro dos fármacos mais
empregados no manejo de pacientes espásticos6.
TIZANIDINA
Relaxante muscular, agonista α2-adrenérgico, derivado da
clonidina, que atua centralmente através da sua ligação présináptica aos receptores α2-adrenérgicos da medula espinhal,
inibindo a liberação de neurotransmissores excitatórios dos
neurônios pré-sinápticos 6,11,20,23,25,31. Estudos comparativos
recentes demonstram que esse fármaco é mais bem tolerado no
tratamento da espasticidade2. Sua vantagem principal é que,
diferentemente do baclofeno e dantroleno, não causa debilidade
muscular4,21. Portanto, a tizanidina pode ser o fármaco eletivo
para o tratamento de pacientes espásticos portadores de déficit
de força muscular. Diversas pesquisas demonstram que a tizanidina é similar ao diazepam e ao baclofeno quanto à sua
efetividade em diminuir o tônus muscular4,27. É absorvida rapidamente por via oral, com um pico de ação máximo de uma a duas
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horas e uma duração de três a seis horas. Metabolizada no
fígado, tem vida média de 13 a 18 horas6,20,23,31.
Apresentação: Sirdalud®, comprimidos de 2 mg.
Posologia: iniciar dose noturna única de 2 a 4 mg e incrementar 2 mg a cada quatro dias. A dose máxima recomendada
varia de 9 a 12 mg6.
Efeitos adversos: em relação ao SNC, são descritas sedação
(48%), fadiga (12%), insônia (10%) e alucinações visuais. Outros efeitos secundários do fármaco são hipotensão, transtornos
gastrintestinais (náuseas, dispepsia, boca seca), disfunção
hepática e erupções cutâneas6,26,33.
Interações medicamentosas: em casos isolados, foi observada
uma potencialização da fenitoína, dada por sonolência, que cede
ao se retirar transitoriamente a fenitoína. A depressão do SNC
pode ser incrementada pela administração combinada de tizanidina e etanol1,4,6,20,26.
GABAPENTINA
É um fármaco de estrutura similar ao GABA, que não circula
conjugado a proteínas plasmáticas, atravessa facilmente a barreira hematoencefálica e não ativa receptores GABAérgicos.
Produz um incremento de GABA no SNC e reduz a espasticidade. Esse medicamento não é metabolizado, sendo excretado
por via renal6,13,22,30. Essa droga não se encontra ainda recomendada pelo Consenso Nacional sobre Espasticidade.
Apresentação: Neurontin®, cápsulas de 300 e 400 mg.
Posologia: 10 a 15 mg/kg/dia em três doses, com incrementos
progressivos até 35 a 40 mg/kg/dia, em função da resposta e
tolerância6.
Efeitos adversos: foram identificados casos isolados de leucopenia e púrpura com uso de gabapentina em doses terapêuticas.
Ainda menos freqüentes são hipertensão arterial, vasodilatação e
edema. Seus efeitos secundários sobre o SNC são a ataxia (12%),
vertigens (7% a 17%), movimentos involuntários, neuropatia
(parestesias em casos muito isolados), crises de amnésia, sonolência e astenia (14%). Outras manifestações extraneurológicas
são flutuações da glicemia e peso, tireoidite e ginecomastia. Existem
relatos de transtornos visuais, como visão “embaçada” e ambliopia,
bem como problemas cutâneos, tais como acne, alopecia, prurido
ou erupção cutânea. Deve-se ter em consideração as artralgias,
dor lombar e mialgias causadas pela gabapentina, especialmente
se empregada no tratamento da espasticidade em pacientes com
afecção multissistêmica, o que pode ser causa de desconforto e
promover um aumento da hipertonia4,6,20,24,27,31.
Interações medicamentosas: o emprego de antiácidos reduz sua
biodisponibilidade em 20%, efeito minimizado quando se administra
2 horas após o antiácido. Em alguns casos, foi percebido um aumento nos níveis plasmáticos de fenitoína. O emprego concomitante de morfina pode elevar os níveis de gabapentina6,24.
MODAFILINA
É um fármaco que se emprega na narcolepsia e não tem semelhanças com os outros relaxantes ou estimulantes do sistema
nervoso. Atua facilitando a transmissão do reflexo monossináptico desde as fibras Ia sensitivas aos motoneurônios α,
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mediante um mecanismo de inibição/relaxamento, resultante da
diminuição do impulso cortical às regiões subcorticais no tronco
e na medula espinhal. Ainda que os efeitos dos fármacos sobre a
medula espinhal sejam pouco conhecidos, certamente, este é um
medicamento passível de uso no tratamento da espasticidade,
por atuar em diversos âmbitos4,6,18.
Apresentação: não comercializado no Brasil; França: Modiodal; Reino Unido: Provigil.
Posologia: inicia-se com 0,6 mg/kg/dia e incrementa-se progressivamente (em função da tolerância) até 11,2 mg/kg/dia. Em
adultos recomendam-se 3 mg/kg/dia6.
Efeitos adversos: podem ser notados sintomas cardiovasculares
sob a forma de dor torácica, hipertensão e taquicardia, especialmente com doses altas (800 mg/dia) que obrigam a reduzir a dose.
Seus efeitos sobre o SNC são notados através de cefaléias (34%),
insônia (21%), vertigens (8%) e agitação. Existem relatos isolados
de discinesia orofacial e alucinações auditivas. Os sintomas
gastrintestinais como anorexia, boca seca, hipersalivação e náusea
dependem da dose administrada4,6,18,27.
Interações medicamentosas: não interage com o metilfenidato,
triazolam ou clorimipramina, podendo diminuir os níveis plasmáticos
de ciclosporina. Nos poucos trabalhos da literatura, quando instituída
a modafilina, não se retiravam os demais fármacos empregados naquele momento no tratamento da espasticidade6,18.

Fármacos com ação periférica
DANTROLENO
Fármaco que atua diretamente no músculo esquelético, age
bloqueando os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático e,
dessa forma, inibindo a contração muscular4,6,20. O dantroleno é
pouco indicado em paciente com grande comprometimento muscular, pois pode levar a uma debilidade maior4. É indicado em
pacientes que não toleraram o tratamento com baclofeno, diazepam ou tizanidina, devido aos efeitos na cognição de alguns
pacientes com comprometimento cerebral4. Também é o tratamento de escolha para pacientes com hipertermia maligna e
síndrome neuroléptica maligna6,16,19. Possui boa absorção por
via oral com pico máximo em 3 a 6 horas, metabolização hepática, excreção renal e biliar com tempo de meia-vida de 15 horas4,6. Tem-se comprovado que o tratamento oral combinado
com diazepam ou baclofeno é superior quando comparado ao
tratamento isolado com um desses fármacos4,6. Tem sido relatados melhores resultados com o uso em pacientes com afecções do sistema nervoso central e em crianças6.
Apresentação: não existe apresentação oral no Brasil.
Posologia: doses iniciais de 0,5 mg/kg duas vezes ao dia. Podese aumentar a dose até 6 mg/kg/dia ou 400 mg/dia, sendo que
alguns pacientes toleram 12 mg/kg/dia. A dose varia de paciente
para paciente dependendo da tolerabilidade e resultados clínicos6.
Efeitos adversos: os mais comuns são ansiedade, nervosismo,
insônia, sonolência, fadiga, tremor, letargia, cefaléia, vertigem,
vômitos e diarréia4,6,7,20,27,29. As enzimas hepáticas devem ser
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monitorizadas periodicamente devido ao risco de desenvolvimento de hepatite fulminante em 1,8% dos casos4,6,7,29,31.
Interações medicamentosas: pode causar depressão respiratória
quando associado com barbitúricos e opióides6. Associado ao
verapamil pode gerar hiperpotassemia e depressão cardíaca6.
Outros fármacos potencialmente úteis, mas sem muita experiência, para o tratamento da espasticidade são a lamotrigina,
ciproheptadina e vigabatrina6.
Concluindo, não existe um protocolo universalmente aceito
para o tratamento oral da espasticidade. Contudo, não se pode
deixar de frisar a importância dos outros tipos de tratamento
que podem ser aliados ao tratamento oral.
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