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RESUMO – A distonia caracteriza-se por contrações musculares involuntárias, mantidas e repetidas de 

músculos opostos, gerando movimentos e posturas anômalas. Hoje, o tratamento de tal patologia é 

apenas sintomático, sendo o uso da toxina botulínica a terapêutica de escolha. A toxina botulínica é uma 

neurotoxina extremamente potente sintetizada por Clostridium botulinum e tem ação na junção 

neuromuscular a partir do bloqueio da liberação da acetilcolina, causando paralisia muscular 

temporária, logo, possui efeito clínico transitório. Este estudo objetiva levantar dados acerca da 

terapêutica em questão, gerando acervo para o município de Marabá e informações a respeito da 

qualidade de vida dos pacientes submetidos a tal procedimento. Foi realizado um estudo observacional, 

longitudinal, prospectivo, com amostragem composta por oito pacientes portadores de distonia facial, 

que são submetidos ao tratamento com aplicação de toxina botulínica no ambulatório de neurologia do 

Centro de Saúde Jaime Pinto, no município de Marabá, Pará. Os dados foram coletados a partir do 

acompanhamento de duas consultas onde as aplicações foram feitas, sendo uma de primeira fase de 

aplicação e a outra, uma semana depois, de segunda fase, correspondendo à reaplicação. 100% dos 

participantes caracterizaram os sintomas como “melhoraram”, quando questionados, a duração do 

efeito foi um pouco abaixo da média, pois apenas 40% tiveram duração de 2 à 3 meses, 100% dos 

pacientes afirmam ter melhorado a autoestima durante a terapêutica. O tratamento das distonias faciais 

com toxina botulínica mostrou-se eficaz em 80% de nossos pacientes, o que denota alto grau de 

satisfação dos participantes para com a terapêutica, evidenciado pela melhora da sintomatologia e da 

autoestima dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVE: Toxina botulínica; Distonia facial; Qualidade de vida. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As distonias têm sido relatadas na literatura desde o fim do século passado e apesar de 

muitos estudos acerca desta patologia, os mecanismos fisiopatológicos para o aparecimento da 

mesma ainda não são completamente esclarecidos. A distonia caracteriza-se por contrações 

musculares involuntárias, mantidas e repetidas de músculos opostos, gerando movimentos e 

posturas anômalas. Hoje, o tratamento de tal patologia é apenas sintomático, sendo o uso da toxina 

botulínica a terapêutica de escolha (CARRILHO, 2007). 

Segundo o estudo de COSTA et al. (2005), o blefaroespamo e o espasmo hemifacial estão 

entre as distonias faciais mais frequentes. O primeiro é uma afecção adquirida das pálpebras, em 

que há contrações tônicas espasmódicas do músculo orbicular, prócerus e corrugador dos 
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supercílios, acometendo principalmente mulheres acima de 50 anos, sendo geralmente bilateral e 

associada a alterações nos gânglios da base. O quadro clínico progride com o tempo, levando ao 

aumento da frequência de piscar e do tempo de fechamento das pálpebras, podendo dificultar as 

atividades diárias do paciente. Já o espasmo hemifacial, é geralmente unilateral, caracterizando-se 

por contrações involuntárias intermitentes dos músculos da face, persistindo até mesmo durante o 

sono. 

Distonia cervical e disfonia espasmódica também são importantes exemplos de distonia. 

Sendo a primeira caracterizada por contração involuntária e assimétrica dos músculos do pescoço 

e ombros, gerando movimentos de rotação, flexão, extensão ou inclinação da cabeça, podendo ser 

associada à elevação ou desvio anterior do ombro, e a segunda, sendo uma forma de distonia focal 

que leva a dificuldades da fala por envolver as cordas vocais.  

De acordo com CARVALHO et. al. 2003, o diagnóstico dos pacientes com distonia facial é 

basicamente clínico, de instalação insidiosa e geralmente com um quadro de fotofobia, dor ocular, 

olho seco ou outras alterações relacionadas ao fechamento palpebral, podendo evoluir com 

dificuldade visual e incapacitação por cegueira funcional. O que gera evidências de que esta 

patologia decresce a qualidade de vida dos pacientes portadores.  

Segundo CARRILHO, Inês, 2007, a toxina botulínica é uma neurotoxina extremamente 

potente sintetizada pela bactéria Clostridium botulinum, existindo 7 sorotipos dela, 

antigenicamente designados pelas letras A, B, C, D, E, F e G, sendo comercializados 2 sorotipos 

(tipo A e B), e cinco produtos com a toxina, sendo a BOTOX (tipo A), a DYSPORT (tipo A) e a 

MYOBLOC (tipo B) os 3 mais utilizados. A toxina tipo A é a que provoca a paralisia mais 

demorada em seres humanos, variando de 4 a 6 meses. De acordo com OLIVEIRA, et. al. 2010, a 

toxina botulínica tem ação na junção neuromuscular a partir do bloqueio da liberação da 

acetilcolina, causando paralisia muscular temporária, logo, possui efeito clínico transitório. 

A Toxina Botulínica está inclusa na listagem de fármacos do Programa de Medicamentos de 

Dispensação em Caráter Excepcional. Este programa teve início em 1982 e fornece medicamentos 

para o tratamento de doenças específicas, que atingem um número limitado de pacientes. Desde 

1982, o programa em questão já passou por diversas modificações, dentre elas à mudança de 

denominação em Novembro de 2009, que passou a ser tratado como Componente Especializado 
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da Assistência Farmacêutica. Além disso, felizmente, a lista de medicamentos inclusos no 

programa, vem crescendo desde a sua criação (CARIAS et. al. 2011).   

A partir da Portaria número 376, de 10 de Novembro de 2009, a Toxina Botulínica foi 

inclusa no programa, considerando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – Distonias 

faciais e Espasmo Hemifacial, sendo obrigatório a conscientização dos paciente a respeito dos 

potenciais riscos e efeitos colaterais, formalizado por meio da assinatura do Termo de 

Esclarecimento e Responsabilidade.    

Este trabalho torna-se útil como estratégia para o melhor conhecimento a respeito da eficácia 

da terapêutica com a toxina botulínica na distonia facial, bem como, na avaliação do grau de 

satisfação dos pacientes em tratamento. Sendo assim, este estudo objetiva levantar dados acerca da 

terapêutica em questão, gerando acervo para o município de Marabá e informações a respeito da 

qualidade de vida dos pacientes submetidos a tal procedimento. 

 

2. METEDOLOGIA 

Foi realizado um estudo observacional, longitudinal, prospectivo, com amostragem 

composta por oito pacientes, sem discriminação entre os sexos e sem critério de exclusão de idade, 

portadores de distonia facial, que são submetidos ao tratamento com aplicação de toxina botulínica 

no ambulatório de neurologia do Centro de Saúde Jaime Pinto, no município de Marabá, Pará. Os 

oito pacientes citados correspondem ao total de pacientes cadastrados atualmente no Programa de 

Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, relacionado com a toxina botulínica no 

centro de saúde em questão, sendo importante ressaltar que os mesmos têm datas iniciais e 

respostas diferentes ao tratamento, e todos já se submetem a aplicações a mais de 1 ano. 

 Os dados foram coletados a partir do acompanhamento de duas consultas onde as aplicações 

foram feitas, sendo uma de primeira fase de aplicação e a outra, uma semana depois, de segunda 

fase, correspondendo à reaplicação.  Além disso, houve acesso aos prontuários dos pacientes, 

buscando a obtenção de informações a respeito do estado de saúde destes, para avaliar desde 

quando são submetidos ao procedimento, frequência de aplicações e resposta clínica à toxina.  

Durante as consultas, houve atenção para alguns itens importantes, como: tipo da substância 

utilizada, locais de aplicação, dosagem em cada ponto, agulha utilizada, bem como, outras 

situações marcantes que poderiam ocorrer durante o procedimento.  
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A primeira fase da aplicação foi realizada dia 11 de Março de 2106, com Toxina Botulínica 

Tipo A 100 U injetável, frasco - ampola, cedida pelo Ministério da Saúde, a partir do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Distonias Focais e Espasmo Hemifacial. A agulha tinha 

comprimento 6mm e calibre 0,25mm, e seringa para insulina foi utilizada. Todos os pacientes 

foram orientados a não baixar a cabeça e não deitar nas próximas 4 horas. Durante todo o 

atendimento os frascos permaneceram no isopor com gelo, e após a abertura destes, não poderiam 

ser reutilizados posteriormente.  

A droga foi reconstituída em 4,0 ml de soro fisiológico, resultando numa concentração de 

2,5 U da toxina em cada 0,1 ml de solução. A diluição foi realizada alguns minutos antes da 

injeção. A aplicação nos pacientes foi variada, tanto em quantidade, quanto em pontos aplicáveis, 

de acordo com o grau de sintomatologia de cada um. Mas as quantidades injetadas foram 2,5 U ou 

5 U nos músculos protactores das pálpebras (músculo orbicular do olho, próceros e corrugadores 

dos supercílios) e orbicular da boca.   

Na semana seguinte à aplicação da toxina, foi acompanhado o retorno dos pacientes, com a 

observação e registro do efeito alcançado, bem como, caracterização de reaplicação se estas forem 

necessárias. Ainda durante o retorno, houve a aplicação de um questionário aos pacientes, para 

obter mais informações a respeito do efeito da toxina, bem como avaliar o grau de satisfação 

destes para com o tratamento. O questionário aplicado encontra-se no Anexo A. Houve evasão de 

três pacientes, que não retornaram à reaplicação. 

Dessa maneira, a técnica utilizada para a obtenção de informações foi a análise documental, 

sendo estes os prontuários e aplicação de um questionário contendo 10 perguntas que foi adaptado 

a partir dos questionários usados nos estudos de CARVALHO, et. al 2003 e COSTA, et. al 2005.  

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do 

Pará e encontra-se em estado de apreciação ética. Todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido.   

Para a avaliação dos resultados, foi utilizada estatística descritiva. 

 

3. RESULTADOS 

Dos 8 pacientes, 2 (25%) eram homens  e 6 (75%) eram mulheres, e a idade destes variou 

entre 35 e 75 anos, tendo uma idade média de 55,12 anos. 
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  Quanto à primeira fase de aplicação, 100% dos pacientes compareceram à consulta, já em 

relação à reaplicação, apenas 62,5% dos pacientes retornaram ao consultório, portanto apenas 

estes 5 pacientes responderam ao questionário. 

Os dados das respostas de cinco questões do questionário encontram-se a seguir, o restante 

das questões, serão organizadas em quadros subsequentes. 

GRÁFICO 1: Tempo após a última aplicação que os efeitos foram notados 

 
FONTE: Questionário do estudo. 

 

 

 

GRÁFICO 2: Comparação entre os efeitos notados entre a primeira aplicação e a última. 

 
FONTE: Questionário do estudo. 

 

GRÁFICO 3: Caracterização dos sintomas após a aplicação. 
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FONTE: Questionário do estudo. 

 

GRÁFICO 4: Quanto tempo demorou para reaparecerem os sintomas após a aplicação assistida.  

 
FONTE: Questionário do estudo. 

 

 

GRÁFICO 5: Nota de 0-10 para o desconforto da aplicação. 

 
FONTE: Questionário do estudo. 

 

Quando os pacientes foram questionados sobre a nota de 0-10 que dariam a melhora dos 

sintomas após aplicação, o resultado foi: 

100%

0%0%

Melhoraram Pioraram Não houve melhora

0%

20%

40%

40%

Antes de 10 dias 10-30 dias 30-60 dias 60-90 dias

91%

9%

Nota 0 Nota 5
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1 PACIENTE NOTA 10 

1 PACIENTE NOTA 9 

 2 PACIENTES NOTA 8 

1 PACIENTE NOTA 5 

FIGURA 1 – Nota dos pacientes quanto à melhora dos sintomas após aplicação. 

FONTE: Questionário do estudo. 

  

Na pergunta em que foram questionados sobre algum efeito colateral durante o tratamento, o 

resultado foi: 

NENHUM EFEITO 2 PACIENTES 

DESCONFORTO NA APLICAÇÃO 

(ARDOR) 

1 PACIENTE 

ASSIMETRIA NOS OLHOS 1 PACIENTE 

DIMINUIÇÃO DO MOVIMENTO 1 PACIENTE 

FIGURA 2 – Efeitos colaterais durante o tratamento. 

FONTE: Questionário do estudo. 

 

Quando questionados a respeito do uso de alguma medicação:  

NÃO USAM 2 PACIENTES 

CLONAZEPAM 1 PACIENTE 

PONDERA 1 PACIENTE 

DORALGINA 1 PACIENTE 

FIGURA 3 – Medicamentos utilizados durante o tratamento. 

FONTE: Questionário do estudo. 

 

Quando questionados sobre a realização de fisioterapia concomitante ao tratamento com a 

toxina, já que todos os pacientes foram encaminhados à fisioterapia, a resposta foi essa: 

NÃO MAIS, MAS JÁ FEZ 2 PACIENTES 

NÃO 1 PACIENTE 

SIM 2 PACIENTES 

FIGURA 4 – Realização de fisioterapia durante o tratamento. 

FONTE: Questionário do estudo. 
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Quando questionados a respeito da autoestima, se houve melhora após o tratamento, todos 

os pacientes responderam que sim, 3 pacientes ainda acrescentaram que têm problemas de 

ansiedade e depressão devido à distonia facial. Deram as seguintes notas para a melhora da 

autoestima: 

  3 PACIENTES NOTA 10 

1 PACIENTE NOTA 8,5 

1 PACIENTE NOTA 8 

FIGURA 5 – Notas dadas em relação à melhora da autoestima após o tratamento. 

FONTE: Questionário do estudo. 

 

4. DISCUSSÕES 

As distonias são conhecidas desde o início do século passado, mas ainda assim, existem 

poucos estudos epidemiológicos a seu respeito, levando a crer que essa escassez seja devido a 

doença ter baixa morbidade. Mas, o que grande parte da literatura relata, como o estudo de 

PEREIRA, 2010, é que as mulheres são mais acometidas do que os homens quando se trata desta 

patologia, o que também foi evidenciado neste estudo, onde 75% dos pacientes acometidos são do 

sexo feminino. De acordo com o Ministério da Saúde as distonias podem ter início em qualquer 

idade, sendo estes dados demonstrados neste trabalho, que mostra variação de 35 a 75 anos. 

A maioria dos pacientes deste estudo (80%) notaram os efeitos da aplicação da toxina 

botulínica após alguns minutos, diferentemente dos dados encontrados no estudo de 

CARVALHO, et. al 2003, em que os pacientes perceberam o efeito da toxina no período de 24 a 

48hs. Quando os estudos foram comparados em relação aos efeitos notados entre a primeira e 

última aplicação, também houve divergência, já que neste estudo 40% dos pacientes consideraram 

a primeira aplicação de efeitos mais rápidos, e 40% consideraram a segunda, e no estudo de 

CARVALHO, maioria dos pacientes considerou de efeitos mais rápidos, a primeira aplicação. O 

autor comparado levanta a hipótese de existir efeito de tolerância após repetidas aplicações de 

toxina botulínica, o que não pode ser confirmado por este trabalho. 

Segundo o estudo de OLIVEIRA, 2010, todos os pacientes se beneficiaram no tratamento, 

com redução das queixas e melhora no desempenho das atividades diárias. Os dados encontrados 

pelo autor estão em total concordância com este trabalho, visto que 100% dos participantes 

caracterizaram os sintomas como “melhoraram”, quando questionados. 
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A duração do efeito da toxina botulínica pode variar entre 2 e 6 meses, com média de 3 

meses (BRIAN, 1991). Os pacientes deste estudo apresentaram duração do efeito um pouco 

abaixo da média, pois apenas 40% tiveram duração de 2 à 3 meses, enquanto 60%, de 10 dias à 2 

meses, sendo inclusive, uma das poucas reclamações dos mesmos à respeito do tratamento. 

Efeitos colaterais como dor, formação de hematomas ou equimoses nos locais de aplicação e 

acentuada fraqueza muscular transitória podem ser encontrados após a aplicação de toxina 

botulínica (CARDOSO, 2003). Neste estudo, 1 paciente relatou ardor, 1 relatou diminuição do 

movimento, e 1 relatou assimetria dos olhos, tendo dois pacientes que ficaram isentos de efeitos 

colaterais. Em relação ao desconforto na aplicação, 91% dos pacientes pontuaram como 0, o que 

indica um grau de satisfação com a aplicação. 

A partir da vasta literatura pesquisada, constatou-se que a toxina botulínica apresenta alta 

taxa de sucesso no tratamento das distonias faciais, variando entre 69 e 100% (COSTA et. al. 

2005). Este trabalho concorda com a literatura, pois 80% dos pacientes pontuaram com média 

maior ou igual a 8 a melhora dos sintomas após o tratamento, e 100% dos pacientes afirmam ter 

melhorado a autoestima durante a terapêutica, o que evidencia uma grande eficácia e satisfação 

nos participantes desta pesquisa. 

Como relatado anteriormente, 3 pacientes sofrem de transtornos de ansiedade e depressão e 

afirmam haver relação com a diminuição da autoestima devido a distonia facial, dentre outras 

causas. Sendo assim, mais uma vez o tratamento com a toxina se mostra eficaz na medida em que 

melhora a autoestima desses pacientes, sem, contudo, excluir as medicações necessárias para cada 

um deles, como evidenciam os dados: 1 participante faz uso de Clonazepam, e 1 participante faz 

uso de Pondera. 

Por fim, constatou-se que a maioria dos participantes não realiza fisioterapia, mesmo já 

tendo sido encaminhados durante as consultas e sendo alertados da importância da associação dos 

dois procedimentos. Sendo assim, apesar de ter-se constatado uma alta eficácia da toxina 

botulínica neste estudo, e alta satisfação dos participantes para com o tratamento, acredita-se que 

se estes frequentassem adequadamente às sessões de fisioterapia, a eficácia do tratamento poderia 

ser ainda maior. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O tratamento das distonias faciais com toxina botulínica mostrou-se eficaz em 80% de 

nossos pacientes, o que denota alto grau de satisfação dos participantes para com a terapêutica, 

evidenciado pela melhora da sintomatologia e da autoestima dos mesmos. Dessa maneira, infere-

se que a toxina botulínica foi um marco significativo no manejo das distonias faciais. Como a 

epidemiologia encontrada a respeito do assunto foi escassa, sugere-se que novos estudos sejam 

realizados, para o melhor conhecimento a respeito do assunto, na busca de melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes acometidos por tal patologia. 
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