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RESUMO 

 

Introdução e objetivo: a contratura é um fenômeno muito prevalente em pacientes vítimas de 

Acidente Vascular Encefálico (AVE), que impacta diretamente na funcionalidade desses 

indivíduos. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão acerca da definição do 

termo contratura e dos instrumentos de avaliação bem como das formas de tratamento deste 

fenômeno. Métodos: foi realizada uma busca nas bases de dados MEDLINE, PEDRO e 

LILACS, de estudos experimentais, quase experimentais e observacionais, sem limitar o ano 

de publicação. Resultados: dos 182 artigos primeiramente selecionados, 25 contemplavam os 

critérios de inclusão. Com base na literatura consultada, há certa confusão entre os autores 

sobre os termos contratura, espasticidade e hipertonia. Em relação à avaliação, o instrumento 

mais utilizado para mensuração da Amplitude de Movimento (ADM) foi o goniômetro (n=5), 

seguido do inclinômetro (n=4) e dos dispositivos de alongamento (n=4). O restante dos 

estudos (n=12) utilizou outros métodos de mensuração. A respeito do tratamento, a maior 

parte dos estudos utilizou posicionamento e alongamento. Dos 25 estudos selecionados, 9 

utilizaram mais de uma técnica ou recurso como forma de tratamento. Conclusão: ainda é 

preciso um consenso entre os autores acerca da definição do fenômeno contratura, bem como 

da melhor forma de avaliação da ADM articular. Em relação ao tratamento, existem recursos 

e técnicas que retardam o avanço da contratura somente durante a fase de tratamento. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Contratura. Fisioterapia. Tratamento 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Introduction and Ain: Contracture is a very prevalent phenomenon in patients who are victims 

of a stroke (CVA), which directly impacts on the functionality of these individuals. The ain of 

this study was to carry out a revision of the definition of the term contracture and the 

instruments of evaluation as well as of the forms of treatment of this phenomenon. Methods: 

A search was carried out in the MEDLINE, PEDRO and LILACS databases, of experimental 

studies, almost experimental and observational, without limiting the year of publication. 

Results: From 182 articles, 25 were included in the inclusion criteria. Based on the literature 

consulted, there is a certain confusion among the authors about the terms contracture, 

spasticity and Hypertonia. In relation to the evaluation, the most used instrument for the 

measurement of ROM was the goniometer (n = 5), followed by the inclinometer (n = 4) and 

the stretching devices (n = 4). The remainder of the studies (n=12) used other methods of 

measurement. Regarding treatment, most studies used positioning and stretching. Of the 25 

selected studies, 9 used more than one technique or resource as a form of treatment. 

Conclusion: There is still a need for consensus among the authors about the definition of the 

contracture phenomenon, as well as the best way to evaluate the joint ROM. In relation to 

treatment, the features and techniques that delay the progression of contracture only during a 

treatment phase. 

Keywords: Stroke.  Contracture. Physical therapy modalities. Therapeutics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            O Acidente Vascular Encefálico (AVE) acontece de forma súbita e pode 

apresentar diferentes extensões. É uma das principais causas de mortalidade, atingindo 6,7 

milhões de pessoas no mundo em 2012 e 100.751 pessoas em 2011 no Brasil, sendo mais 

prevalente na idade adulta avançada e em idosos. (OMS, 2012; DATASUS) 

O AVE pode deixar sequelas, e essas podem interferir negativamente na vida do 

individuo. Evidências mostram que as atividades básicas de vida diária (ABVD's) e as 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD's), como dirigir, realizar tarefas domésticas, 

vestir-se entre outras, ficam prejudicadas. Este indivíduo ainda tem impacto na participação 

social, tendo problemas em se manter no emprego e na realização de atividades de recreação e 

lazer. (LUCENA et al., 2011) 

Diversos fatores podem contribuir para esse impacto na funcionalidade do indivíduo 

vítima de AVE, tais como fraqueza muscular, perda de destreza, contraturas musculares, 

espasticidade, grau anormal de contração muscular, entre outros.(BRAR et al., 1991; 

MASSAGLI, 1991). Esses fatores são classificados na literatura em três fenômenos: 

Positivos, Negativos e Adaptativos. (CARR et al., 1995)  

Os Fenômenos Negativos são aqueles onde, após a lesão do Neurônio Motor Superior, 

ocorre um déficit. Podemos citar a fraqueza muscular, que seria a perda de força muscular 

voluntária, e a perda de destreza, que é a incapacidade de realizar movimentos coordenados. 

Já é expresso na literatura que esses fenômenos são os principais colaboradores para a 

incapacidade pós AVE. (CARR et al., 1995) 

Como Fenômenos Positivos entende-se que são aqueles que tiveram um aumento após 

a lesão. O aumento dos reflexos proprioceptivos e cutâneos (hiperreflexia) caracterizam esta 

categoria. Caso esta hiperreflexia seja dependente de velocidade, é então chamada de 

espasticidade. A espasticidade é definida como um desajuste no controle motor causada pela 

lesão do neurônio motor superior, levando a contrações involuntárias e intermitentes da 

musculatura (MALHOTRA et al., 2011). Outra definição de espasticidade muito aceita é de 

uma desordem motora caracterizada por aumento dos reflexos tônicos dependente de 

velocidade (LANCE, 1981).  

Os Fenômenos Adaptativos surgem por conta de um padrão motor adaptativo que o 

paciente assume após a lesão, onde, ao realizar uma determinada atividade, ele usa a 

musculatura que ainda está preservada, alterando o padrão ideal, mas eficiente. (CARR et al., 

1995) Esses fatores levam a alterações funcionais e teciduais. A imobilidade é um 
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comportamento muito comumente assumido após AVE, o que contribui para um fenômeno 

adaptativo importante: a contratura. Fergusson et al. (2007) usaram esse termo para designar a 

limitação na amplitude passiva do movimento onde a mobilidade articular está diminuída ou 

ausente. Malhotra e colaboradores (2011) definiram contratura como sendo um 

comprometimento nos tecidos moles que tem como principal marco a rigidez. Todos esses 

fatores associados, segundo os autores, levam à perda de amplitude de movimento (ADM) em 

uma articulação. (FERGUSSON et al., 2007; MALHOTRA et al., 2011)  

A contratura, se tratando de um fenômeno adaptativo do AVE, pode gerar diversas 

consequências funcionais para o indivíduo, deixando-o dependente para realizar atividades e 

tarefas. A perda de funcionalidade do membro é a principal delas. Em contrapartida, a 

redução da função do membro, que também pode decorrer do AVE, pode levar a formação da 

contratura. Por exemplo, um tipo de contratura muito comum pós AVE, é a de flexores de 

cotovelo. Nesse caso, por se tratar do membro superior, o paciente terá diversas atividades 

diárias comprometidas, como aquelas que envolvem o alcance à frente, a manipulação de 

objetos e o auto cuidado (NEUMANN, 2011). As contraturas também são causas de 

alterações estéticas, uma vez que os tecidos perderão extensibilidade, deixando o membro 

sempre em uma posição no meio da amplitude de movimento (como no exemplo citado, o 

membro superior ficará sempre com um certo grau de flexão de cotovelo). Contraturas em 

membro inferior, por sua vez, podem comprometer a mobilidade do paciente, alterando e até 

prejudicando sua marcha. (NEUMANN, 2011)  

Em relação aos termos utilizados por diversos autores, quando se referem ao déficit de 

amplitude de movimento passiva que ocorre após o AVE, alguns utilizam os conceitos de 

contratura e outros de espasticidade. Músculos espásticos, quando alongados passivamente, 

oferecem uma resistência a esse movimento, como ocorre ao se testar um músculo 

contraturado. Porém, no caso da espasticidade, esse fenômeno é decorrente do distúrbio na 

ativação muscular (MALHOTRA et al., 2011). Talvez por essa razão, seja notável que alguns 

autores usam o termo contratura e outros utilizam espasticidade com a finalidade de descrever 

esse fenômeno. Essa dificuldade de consenso pode ter surgido pelo fato de que, ao realizar a 

medição da resistência muscular ao alongamento passivo, não era possível identificar a causa 

para essa alteração. Perry (1980) documentou que espasticidade e contratura podem, no 

entanto, ocorrer de maneira conjunta, e após esse estudo vieram diversos outros abordando 

esse aspecto desses dois distúrbios. (PERRY, 1980) 

Evidências na literatura demonstram que uma grande parte das pessoas vítimas de 

AVE, principalmente após episódios mais graves, desenvolve contratura. Um estudo em 
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foram analisados 200 adultos vítimas de AVE, mostrou que 52% deles desenvolveram 

uma ou mais contraturas. (KWAH, HARVEY et al., 2012) Associado ao alto número de 

prevalência, outro fator que aumenta a importância desse fenômeno são as alterações 

funcionais que as contraturas causam nos indivíduos acometidos, como perda de 

funcionalidade do membro, dificuldade de mobilidade, devido a alterações de marcha e 

consequências estéticas. Não há informações que indiquem qual fator de função e 

estrutura do corpo poderia estar pré-existente no indivíduo de modo a favorecer a 

ocorrência da contratura, embora possa se levar em conta que características como 

resistência muscular e espasticidade poderiam estar envolvidas nesse processo (KWAH, 

HARVEY et al., 2012). Devido então à alta incidência desse fenômeno e o importante 

impacto de suas consequências na vida dos indivíduos, o presente estudo oferece uma 

revisão da literatura acerca das diferentes definições, formas de mensuração e tratamento 

de contratura pós AVE. 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo é uma revisão da literatura acerca das formas de avaliação e 

tratamento de contraturas desenvolvidas em pacientes vítimas de AVE. A busca foi realizada 

nas bases de dados MEDLINE, PEDRO e LILACS com as palavras chaves: “contracture”; 

“stroke”; “treatment”; “rehabilitation” “Physiotherapy”; “physical therapy”, “acidente 

vascular encefálico” “contratura”. Não foi limitado o ano da publicação. 

A estratégia de busca foi: 

• Stroke AND contracture AND (treatment OR physiotherapy OR 

physical therapy OR rehabilitation)  

 

• Stroke and contracture 

 

• AVE and contratura 

 

• Acidente vascular encefálico “Espasticidade” 

Os estudos incluídos foram aqueles que apresentaram: participantes com idade maior 

que 20 anos, que tinham sofrido AVE com qualquer nível de capacidade, estudos 

experimentais, quasi experimentais e observacionais, publicados em inglês, português e 

espanhol que apresentavam qualquer estratégia de tratamento ou intervenção (conjunto de 

estratégias) com o objetivo de prevenir ou reduzir/eliminar a contratura (aumentar ADM 

passiva). Deveria ser reportado o objetivo da estratégia/intervenção 

Foram excluídos os artigos que baseiam o tratamento em animais. 

Os estudos foram analisados primeiramente por título e resumo. Após essa seleção, foi 

examinado o texto completo de cada artigo, e assim escolhidos os estudos para compor essa 

revisão.  

Os estudos foram selecionados por dois avaliadores. Em caso de divergência, um 

terceiro avaliador foi chamado para auxiliar na seleção e escolha dos artigos. 

Os dados extraídos dos estudos foram: definição de contratura, instrumentos de 

mensuração da ADM articular e formas de tratamento (dosagem e resultados). 

Os instrumentos de medida foram avaliados utilizando-se a escala desenvolvida por 

Tyssone e Connel (2009), que o classifica de acordo com a acessibilidade do mesmo. 
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3 RESULTADOS 

Após a busca nas bases de dados, 182 estudos foram pré-selecionados, onde após a 

leitura de títulos e resumos foi feita a seleção de 46 estudos, dos quais 21 foram excluídos por 

estarem duplicados ou não atenderem os critérios de inclusão. Desta forma 25 estudos foram 

incluídos para a fase de análise crítica (FIGURA 1). Os dados extraídos destes estudos estão 

na Tabela 1,2 e 3. 

 

Figura 1: fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos avaliados 

(n=182) 

Estudos excluídos após 
avaliação de título e 
resumo. 

(n= 136) 

Estudos potencialmente relevantes 
arquivados para avaliação do artigo 
completo 

(n=46) 

Estudos incluídos na 
revisão  

(n= 25) 

Estudos excluídos após avaliação do 
artigo completo.                                    
(n=21) 

• Tipo de estudo fora dos critérios 
de inclusão (n=13) 

• Intervenção não relacionada à 
contratura (n= 4) 

• Duplicados (n=2) 
• Outras patologias (n=2) 
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3.1 Definição 

Com o objetivo de compreender o fenômeno a ser estudado e também expor 

os diversos conceitos utilizados na literatura, descreveremos abaixo no Quadro 1, 

como os autores dos artigos selecionados definiram o termo CONTRATURA. 

 

Quadro 1: Definição de contratura por cada autor dos estudos selecionados 
Estudo Tipo de 

estudo 
Definiu 

Contratura 
Sim/Não 

Definição 

Correia et al., 2010 Experimental de 
caso único 

Não - 

Ada et al., 2005 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Sim Mudança permanente na 
estrutura do músculo e 
tecidos periarticulares, 
manifestando com 
diminuição da amplitude e 
aumento da rigidez. 

De Jong et al., 2006 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Sim È refletida como Perda da 
amplitude de movimento, 
uma vez que imobilidade 
após o AVC está associada 
com mudanças musculares 
devido a mudanças 
mecânicas e morfológicas 
adaptativa em fibras 
musculares 

Selles et al., 2005 Experimental de 
caso único 

Sim A falta de mobilização e a 
paralisia prolongada podem 
ser acompanhadas de 
mudanças estruturais das 
fibras musculares e do tecido 
conectivo, o que pode 
resultar em uma redução da 
amplitude de movimento 
(ROM) e uma contratura 
clínica 

Turton e Britton, 2005 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Sim Contraturas são reconhecidas 
por uma perda de amplitude 
de movimento e/ou aumento 
da resistência ao movimento 
passivo.  

Zhang et al., 2002 Estudo metodológico Sim A falta de mobilização e a 
paralisia prolongada podem 
ser acompanhadas de 
mudanças estruturais das 
fibras musculares e do tecido 
conectivo, o que pode 
resultar em uma redução da 
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amplitude de movimento 
(ROM) e levar a uma 
contratura clínica 

 
Ada et al., 2017 Ensaio clínico 

aleatorizado 
Não - 

Doucet e Mettler, 2013 Experimental de 
caso único 

Não - 

Malhotra et al., 2013 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Não - 

Hesse et al., 2012 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Sim Condição patológica de 
tecidos moles caracterizados 
por resistência física, perda 
de elasticidade e reduções 
fixas dos tecidos envolvidos, 
provavelmente se 
desenvolverá se mantiver 
uma articulação em posição 
reduzida e / ou evitar 
movimentos ativos. 

Robinson et al., 2008 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Não - 

Ada et al., 2007 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Sim Refere-se à perda da 
amplitude de movimento das 
articulações resultante das 
alterações nas propriedades 
mecânicas dos tecidos moles 
que atravessam a articulação, 
que pode levar a diminuição 
do comprimento de repouso 
muscular e aumento da 
rigidez. 

Lannin et al., 2007  
 

Ensaio clínico 
aleatorizado 

Não - 

Lim et al., 2016 Ensaio clínico não 
aleatorizado 

Não - 

Andringa et al., 2013 Estudo metodológico Sim  Refere-se a um encurtamento 
permanente dos músculos e 
dos tecidos moles da 
articulação acometida. 

Lai et al., 2009 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Não - 

Pandyan et al., 1997 
 

Ensaio clínico não 
aleatorizado 

Sim 
 
 

Condição patológica dos 
tecidos moles caracterizada 
por rigidez geralmente 
associada à perda de 
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elasticidade e encurtamento 
dos tecidos moles, causando 
perda de movimento na 
articulação. 

Braun et al., 1971 
 
 

Estudo descritivo Não - 

Patrick e Ada, 2006 
  

Estudo metodológico Sim Resistência passiva ao 
movimento não dependente 
de velocidade, diferenciando-
a da espasticidade. 

Cooper et al., 2005 
 

Estudo metodológico Sim Complicação secundária ou 
não da espasticidade que se 
caracteriza pela restrição ao 
movimento passivo acima 
dos 10º de amplitude. 

Kwah, Herbert, et al., 2012 Estudo transversal Sim Perda de amplitude ao 
movimento passivo 
secundária ao Acidente 
Vascular Encefálico. 

Kwah, Harvey, et al., 2012 Estudo exploratório Sim 
 

Perda de amplitude ao 
movimento passivo em uma 
articulação, comum após 
AVE, que podem limitar o 
desempenho de atividades 
funcionais. 

Schurr e Ada, 2006 Estudo descritivo Não - 
 

Lannin e Ada, 2011 Estudo descritivo Sim 
 

Aumento da resistência ao 
movimento passivo 
produzido por uma 
hiperexcitabilidade. 

Stoeckmann, 2001 Estudo descritivo Não - 

 

Nota-se que 56% dos artigos selecionados conceituaram a palavra contratura, 

sendo que, desses, 57% concluíram que esta é formada por mudanças estruturais na 

musculatura e/ou tecidos moles que resultam em perda de amplitude articular. Apenas 

28,5% dos artigos que definiram contratura associaram a incidência desse fenômeno à 

imobilidade. 71% dos estudos definem que a contratura é determinada pela 

quantificação da ADM. 
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3.2 Mensuração 

A Amplitude de movimento articular diz respeito ao grau quantificado de movimento 

que uma articulação consegue atingir. Nos pacientes que apresentam contratura, esse valor 

tende a reduzir, uma vez que a contratura limita a movimentação de determinado segmento 

quando acometido, ou seja, a medida da ADM é utilizada para informar sobre o grau da 

contratura. Há hoje, diversos instrumentos e escalas capazes de fazer essa mensuração. Tyson 

e Conell (2009), desenvolveram uma escala de pontuação, para avaliar a utilidade clínica de 

instrumentos de medida, em relação a tempo médio gasto para realizar a avaliação, custo, 

necessidade de especialização para realizá-la e facilidade do transporte do instrumento. 

Sendo, portanto, uma variável importante a ser considerada em pacientes pós AVE. O quadro 

abaixo traz o tipo de instrumento utilizado assim como a pontuação deste instrumento 

segundo Tyson e Conell, para cada artigo selecionado neste estudo. 

Quadro 2: Mensuração de ADM por cada autor 

Estudo Tipo de estudo Variável 
mensurada 

Instrumento utilizado 
para mensuração 

Pontuação 
segundo Tyson 
e Connell, 2009 

Correia et al., 2010 Experimental de 
caso único 

Padrão postural 
estático 

Goniômetro 9 

Ada et al., 2005 Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM passiva 
máxima 

Inclinômetro 9 

De Jong et al., 2006 Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM passiva Inclinômetro 9 

Selles et al., 2005 Experimental de 
caso único 

ADM passiva e 
rigidez articular 

Mensurada através do 
dispositivo de 
alongamento inteligente 

1 

Turton e Britton, 
2005 

Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM passiva Inclinômetro 9 

Zhang et al., 2002 Estudo 
metodológico 

ADM passiva e 
rigidez articular 

Através do dispositivo 
de alongamento 

1 

Ada et al., 2017 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Diferença da 
ADM do lado 
afetado e não 
afetado 

Inclinômetro 9 

Doucet e Mettler, 
2013 

Experimental de 
caso único 

ADM passiva  Goniômetro 9 

Malhotra et al., 2013 Ensaio clínico ADM passiva e Usando um 3 
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aleatorizado rigidez ao 
estiramento 
lento 

dispositivo customizado 

Hesse et al., 2012 Ensaio clínico 
aleatorizado 

Flexibilidade 
muscular 

Escala Modificada de 
Ashworth 

7 

Robinson et al., 
2008 

Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM passiva 
máxima 

Medida em graus após 
fotografia (Polaroid 
photograph) usando 
marcadores externos. 

2 

Ada et al., 2007 Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM passiva Usando o método de 
(Harvey e Herbert, 
1994). Método esse que 
usa medidas repetidas de 
um protocolo 
padronizado. 

6 

Lannin et al., 2007  
 

Ensaio clínico 
aleatorizado 

Flexibilidade 
muscular 

Fotografias laterais 6 

Lim et al., 2016 Ensaio clínico não 
aleatorizado 

ADM passiva Goniômetro 9 

Andringa et al., 2013 Estudo 
metodológico 

ADM passiva Goniômetro 9 

Lai et al., 2009 Ensaio clínico 
aleatorizado 

ADM ativa O terapeuta colocou a 
parte superior do 
paciente 
braço em posição 
anatômica e instruiu 
cada paciente a 
endireitar o braço o mais 
longe possível; O 
terapeuta então tomou a 
medida. 

6 

Pandyan et al., 1997 
 

Ensaio clínico não 
aleatorizado 

ADM passiva Eletrogoniômetro 6 

Braun et al., 1971 
 
 

Estudo 
observacional 
descritivo 

- Não mensurou - 

Patrick e Ada, 2006 
  

Estudo 
metodológico 

ADM passiva e 
tônus muscular 

Através da Escala de 
Tardieu e medidas 
laboratoriais que 
incluem uso de uma 
aparelhagem com 
potenciômetro 
 

7 
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Cooper et al., 2005 
 

Estudo 
metodológico 

ADM passiva Goniômetro 9 

Kwah, Herbert, et 
al., 2012 

Estudo transversal ADM passiva e 
rigidez muscular 

Através de uma 
aparelhagem que realiza 
passivamente os 
movimentos de flexão 
plantar e dorsiflexão de 
tornozelo com o 
paciente em supino. 
Associado a essa 
aparelhagem, um 
aparelho de ultrassom e 
de eletromiografia 
monitoram atividade 
muscular  

 

3 

Kwah, Harvey, et 
al., 2012 

Estudo exploratório ADM passiva e 
perda de ADM 

Através de uma “escala 
ordinal de 4 pontos”: 
O intervalo foi 
classificado como 0 
("sem perda na 
amplitude de 
movimento"), 1 ("perda 
de até 1/3 de amplitude 
de movimento ’), 2  
(“perda de 1/3 a 2/3 de 
movimento ') ou 3 
('perda de amplitude de 
movimento maior que 
2/3 '). 

 

6 

Schurr e Ada, 2006 Estudo descritivo Observadas 
ADM ativa e 
padrão postural 
do membro 
afetado 

Não mensurou - 

Lannin e Ada, 2011 Estudo descritivo - Não mensurou - 

Stoeckmann, 2001 Estudo descritivo - Não mensurou - 
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3.3 Tratamento 

 

A contratura é um fenômeno que causa diversos impactos na funcionalidade do 

indivíduo acometido. Sendo assim, o tratamento para esse fenômeno é objeto de 

muitos estudos realizados ao longo dos anos, a fim de se minimizar os prejuízos em 

desempenho e melhorar a morbidade desses pacientes. O Quadro 3 logo abaixo, 

resume a estratégia terapêutica utilizada nos estudos selecionados assim como seus 

respectivos resultados.  

 

Quadro 3: Estratégia terapêutica, dosagem e resultados por autor. 
Estudo Estratégia 

Terapêutica 
Dosagem Resultados 

(Correia et al., 2010) GE: aplicação 

de gelo na 

musculatura extensora 

de punho e dedos e 

cinesioterapia 

Crioestimulação por 1 

minuto e 40 segundos e 

cinesioterapia 

(alongamento de 

flexores de punho e 

dedos mobilização 

articular de punho e 

dedos. 

Total: 10 

minutos de atendimento 

2 vezes por semana por 

10 dias 

Redução significativa 

do padrão postural 

flexor  

 

(Ada et al., 2005) GE: programa de 

posicionamento + 

exercícios de ombro e 

cuidados de rotina 

com os membros 

superiores. 

GC: exercícios para 

ombro e cuidados de 

rotina com os 

membros superiores 

GE: 2 posições 

Posição 1: sujeito em 

supino com 45° de 

abdução de ombro e 

máxima rotação 

externa. 

Posição 2: sentado em 

uma mesa com 90° de 

flexão de ombro e 90° 

de flexão de cotovelo. 

Exercícios para ombro 

e cuidados de rotina 

com os membros 

superiores durante 10 

Grupo controle com 

maior perda de ADM 

que o grupo 

experimental para 

rotação externa.  

Não houve diferença 

na ADM de flexão de 

ombro entre os 

grupos. 
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minutos. 

GC: Exercícios para 

ombro e cuidados de 

rotina com os membros 

superiores durante 10 

minutos. 

2 sessões de 30 

minutos, 5 dias por 

semana durante 4 

semanas 

 
(De Jong et al., 2006) GE: reabilitação 

convencional + 

programa de 

posicionamento 

GC:reabilitação 

convencional 

O braço foi posicionado 

com tanto abdução do 

ombro, rotação externa 

do ombro, extensão do 

cotovelo e supinação do 

antebraço como o 

sujeito poderia suportar 

sem qualquer dor. O 

braço sempre foi 

apoiado por um 

travesseiro e, se 

necessário, mantido em 

posição com  ajuda de 

um saco. 

Cinco semanas, duas 

vezes por dia durante 

meia hora nos dias úteis 

(um total de 25 h em 

cinco semanas) 

 

Diminuição do 

desenvolvimento de 

contratura em abdução 

do GE.   

(Selles et al., 2005) Alongamento 

repetitivo de 

dorsiflexores e 

flexores plantares 

através de um 

dispositivo inteligente 

3 vezes por semana 

durante 45 minutos por 

4 semanas 

Aumento significativo 

de ADM de 

dorsiflexão e flexão 

plantar . 

Redução da rigidez 

em  5  de 6 parâmetros 

observados. 
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(Turton e Britton, 

2005) 
CG: cuidado padrão, 

que não envolvia 

alongamentos. 

GE: cuidado padrão 

+regime diário de 

alongamento 

GE: realizar duas 

posições de 

alongamento: Posição 

do ombro para estender 

adutores de ombro, 

rotadores internos e 

flexores do cotovelo e 

posição do pulso para 

alongar músculos 

flexores do pulso e dos 

dedos. 2 vezes por dia 

durante 30 minutos 

cada alongamento por 

até 12 semanas após o 

AVE. 

 

Os protocolos que 

exigem posições de 

alongamento durante 

muitas semanas não 

são bem tolerados. 

 

 

 

(Zhang et al., 2002) Alongamento através 

de  um dispositivo 

articulado 

personalizado 

 

O dispositivo alongou o 

tornozelo com 

segurança ao longo da 

amplitude de 

movimento para 

dorsiflexão e flexão 

plantar extrema. O 

tornozelo foi mantido 

na posição extrema por 

um período de tempo 

para permitir o 

relaxamento do estresse 

antes de girar de volta 

para a outra posição 

extrema. O 

alongamento foi lento 

nas posições extremas 

conjuntas, 

possibilitando alcançar 

uma ADM maior de 

forma segura e foi 

rápido na ADM do 

meio, então a maioria 

do tratamento foi gasto 

A ADM passiva da 

articulação do 

tornozelo aumentou 

consideravelmente 

após o tratamento 

alongamento, 

tornando a ADM 

passiva  mais próxima 

da dos sujeitos 

saudáveis. 
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no alongamento da 

problemática ADM 

extrema. 

Velocidade max de 

alongamento: 30 

segundos (somente no 

meio da ADM); pico de 

torque de resistência: 

20 nm em dorsiflexão a 

extrema e 15 Nm para a 

flexão plantar extrema e 

a duração do período de 

exploração foi de 5 s. 

Duração de 30 minutos 

de sessão de 

alongamento. 

 
(Ada et al., 2017) GE: usou uma badeja 

de colo modificada 

enquanto estava 

sentado e uma suporte 

de braço (estropo) 

enquanto estava de pé 

para suportar o braço 

afetado. 

GC:  usou uma tipóia 

triangular enquanto 

estava sentado e 

parado. 

Quatro semanas durante 

o tempo acordado 
A bandeja associada 

ao sling triangular não 

foram mais eficazes 

que o hemi-sling na 

prevenção de 

contratura em 

pacientes pós AVE. 

(Doucet e Mettler, 

2013) 
Uso de órtese 

dinâmica em extensão 

de punho  

4 horas por dia, 4X / 

semana por 12 semanas 
 A Escala de Tardieu 

mostrou quea faixa 

disponível de 

movimento passivo 

livre sem resistência – 

foi aumentada após a 

intervenção. 

Menor resistência dos 

flexores de punho 

presentes durante o 

movimento da 
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extensão. 

 
(Malhotra et al., 2013) GE: Sessões de30 

minutos de 

estimulação 

neuromuscular na 

superfície do pulso e 

extensores dos dedos e 

fisioterapia. 

GC: fisioterapia 

convencional 

GE: 30 minutos de 

eletroestimulação 2x/ 

dia por 4 dias por 

semana e 45 minutos de 

fisioterapia por 6 

semanas. 

GC: 45 minutos de 

fisioterapia por 6 

semanas. 

O tratamento pode ter 

impedido a progressão 

da contratura, mas o 

efeito foi perdido 

assim que o 

tratamento foi 

interrompido. 

(Hesse et al., 2012) Grupo A:  BTX-A 

(Xeomin) injetadas no 

flexor profundo e 

superficial e flexores 

do pulso + reabilitação 

integral. 

Grupo B: apenas 

reabilitação integral.. 

150 unidades nos 

grupos flexores 

profundos e superficiais 

dos dedos e 100 no 

flexores de pulso. 

Foi observada menor 

rigidez e dor nos 

participantes do grupo 

A, atribuindo a isso a 

redução da contratura. 

(Robinson et 

al., 2008) 
Grupo A: uso de uma 

tala de posicionamento 

no tornozelo. 

Grupo B: 

posicionamento em 

uma mesa inclinada 

com os pés em 

máxima dorsiflexão. 

Grupo A: 7 noites por 

semana por 4 semanas. 

Grupo B: 30 minutos, 5 

vezes por semana por 4 

semanas. 

Ambos os grupos 

mantiveram a 

dorsiflexão passiva 

máxima e não houve 

diferença entre as 

intervenções em 

termos de manutenção 

da dorsiflexão passiva 

máxima ou melhora 

da capacidade de se 

levantar de uma 

cadeira 
(Ada et al., 2007) GE: 30 minutos de 

estiramento diário dos 

flexores do punho e do 

dedo + treinamento de 

rotina de membros 

superiores. 

GC: treinamento de 

rotina de membros 

superiores 

30 minutos, 5 dias por 

semana por 4 semanas. 
A rotina de 

alongamento causou  

pouco ou nenhum 

efeito sobre a 

contratura do punho 

após o AVC. 
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(Lannin et al., 2007) GE: Terapia de rotina 

mais uso de Splinting 

em posição neutra ou  

em extensão de pulso . 

GC: Terapia de rotina. 

Os splintings foram 

usados durante a noite, 

em média, entre 9 e 12 

horas, por 4 semanas. 

A proposta de 

alongamento não 

reduziu a contratura 

de punho após 

acidente vascular 

cerebral. 
(Lim et al., 2016) Injeção de toxina 

botulínica com 

estimulação elétrica e / 

ou guia de ultra-som, 

em músculos flexores 

de cotovelo, punho e 

dedos. 

4 semanas A toxina botulínica 

auxiliou na melhora 

de espasticidade, 

contratura e função 

dos pacientes 

subagudos. Não 

houveram resultados 

significativos, porém, 

nas escalas de Tardieu 

do cotovelo e Escores 

da escala de Fugl-

Meyer da extremidade 

superior hemiplégica. 

(Andringa et al., 2013) Uso de uma órtese 

dinâmica para punho e 

mão 

No mínimo 6 horas por 

dia, todos os dias da 

semana durante 6 meses 

Houve aumento 

signifivcativo da 

extensão passiva 

máxima do punho e do 

comprimento 

muscular de flexores 

de cotovelo, punho e 

dedos. 
(Lai et al., 2009)    GC: injeções de toxina 

botulínica tipo A e 

terapia manual 

GE: injeções de toxina 

botulínica tipo A e 

terapia manual + 

órtese para extensão 

de cotovelo 

Uso da órtese de 6 a 8 

horas durante o sono 

Aumenta a tensão da 

órtese 2 vezes por mês. 

O GE apresentou uma 

melhora mais 

significativa em 

termos de ADM ativa 

e score da Escala 

Modificada de 

Ashworth em 

comparação ao GC. 
(Pandyan et al., 1997) Estimulação elétrica 

nos extensores de 

punho em pacientes 

hemiplégicos que 

Início com um período 

-OFF (duas semanas 

com somente 

reabilitação) seguido de 

Houve melhora da 

postura e aumento da 

extensão passiva do 

punho assim como 
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apresentam contratura 

em flexão de punho 
um período -ON (duas 

semanas com 

tratamento e 

reabilitação ES) e mais 

um período 

-OFF (somente 

duas semanas de 

reabilitação). 

uma mudança 

significativa na 

resistência ao 

movimento passivo. 

Esses benefícios, 

porém, não se mantém 

após a descontinuação 

do tratamento. 

 
Quadro 4: Resultados por cada estudo 

Estudo Objetivo Resultados 

(Braun et al., 1971) Descrever metas funcionais e um 

plano razoável de tratamento que 

pode ser oferecido a pacientes 

hemiparéticos pelo médico da 

família e um ortopedista. 

 

Para a fase inicial, estofados 

podem  ser usados na cama para 

evitar posturas inadequadas. O 

paciente deve ser posicionado 

em prono, quando possível, para 

evitar contratura em flexão de 

quadril. 

Suportes para ombro e splints 

para punho e dedos podem 

oferecer benefícios em termos de 

prevenção de contraturas em 

membros superiores, 

Para membros inferiores, 

podem ser usados tutores curtos 

que limitam a ADM podem 

controlar a espasticidade e dar 

estabilidade para a articulação. 

 

(Patrick e Ada, 2006) Investigar a validade da Escala 

de Tardieu como uma medida 

clínica da espasticidade após o 

AVC testando a validade do seu 

conteúdo e comparando-o 

com a Escala de Ashworth . 

A Escala de Tardieu identifica 

presença de contratura pós AVC 

e reflete sua gravidade após 

acidente vascular cerebral, se 

mostrando uma ferramenta fiel 

para avaliação. 

(Cooper et al., 2005) Investigar a relação de 

pontuação da Escala de 

Ashworth  modificada às 

respostas de eletromiografia de 

superfície que acompanham 

A Escala Modificada de 

Ashworth é capaz de refletir a 

espasticidade em relação ás 

respostas ao alongamento 

passivo demonstradas na 



24 
 

 
 

alongamento e contraturas em 

pacientes com hemiparesia após 

acidente vascular cerebral. 

eletromiografia de superfície. 

(Kwah, Herbert, et al., 2012) Investigar os mecanismos de 

contratura, comparando as 

propriedades mecânicas passivas 

das unidades gastrocnemio 

músculo-tendão, fascículos 

musculares e tendões em pessoas 

com contratura do tornozelo 

após acidente vascular cerebral e 

compará-los a um GC que não 

sogreu AVE. 

Houve diferenças significativas 

entre os grupos em relação à 

rigidez e ao comprimento das 

unidades do músculo-tendão e 

fascículos musculares, ou no 

comprimento médio dos tendões 

em qualquer tensão.  A unidade 

musculo tendínea e os fascículos 

musculares de pessoas pos AVE 

estão em alta tensão quando 

comparado ao GC. 

(Kwah, Harvey, et al., 2012) Determinar a incidência de 

contraturas seis meses após o 

AVE e quais os fatores 

observados dentro de quatro 

semanas após o AVE preveem o 

desenvolvimento de contraturas 

de cotovelo, pulso e tornozelo 

seis meses depois. 

52% dos participantes 

desenvolveram pelo menos uma 

contratura, sendo ombros e os 

quadris as articulações mais 

afetadas. A força muscular é um 

preditor significativo de 

contraturas no cotovelo, pulso e 

tornozelo, mas não pode ser 

usada para prever com precisão 

as contraturas nessas 

articulações. 

(Schurr e Ada, 2006) Observar o movimento normal 

do braço em idosos saudáveis 

para determinar a duração, 

frequência e propósito da 

elevação do braço e rotação 

externa para orientar a prática 

clínica na prevenção da 

contratura. 

Pode ser possível reduzir a 

incidência de contratura de 

ombro em pacientes com AVE 

que recuperaram alguma 

atividade do músculo do ombro, 

colocando-o em posições  

alongadas enquanto realiza 

atividades cotidianas com essa 

musculatura. 

(Lannin e Ada, 2011) Rastrear o uso de splints na 

neurorehabilitação e examinar o 

raciocínio subjacente ao uso 

atual. 

O uso de splint de mão durante 

todo o dia ou a noite, além da 

terapia usual após o AVE, não 

tem efeito na prevenção da 

contratura, seja o pulso em 

neutro ou na extensão máxima. 
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Além disso, parece não haver 

diferença entre usar um splint 

para outros meios de prevenção 

de contratura. 

(Stoeckmann, 2001) Rever as diferenças e 

semelhanças entre os tipos de 

gesso seriado e oferecer 

diretrizes para seu uso em 

indivíduos que sofreram acidente 

vascular encefálico. 

A aplicação de gesso seriado 

ofereceu resultados para 

  - redução da espasticidade 

(embora os fatores que levam a 

essa redução não seja bem 

fundamentada na teoria) 

- mudanças permanentes nos 

tecidos moles (alongamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

4 DISCUSSÃO 

 

A presente revisão selecionou inicialmente 182 artigos, dos quais 25 atendiam 

todos os critérios de inclusão. Ficou evidenciado através desta busca, que vários 

conceitos são atribuídos ao termo contratura, que também é confundido com 

espasticidade e hipertonia. Diversos instrumentos de medida foram utilizados nos 

artigos selecionados. O goniômetro foi o mais utilizado, sendo um instrumento de ótimo 

custo e fácil acesso e transporte. As formas de tratamento variaram, porém nota-se um 

predomínio do uso de mais de uma técnica associadas.  

Apesar das variadas definições de contratura usadas pelos diversos autores, um 

ponto comum entre elas é a perda de amplitude de movimento em uma determinada 

articulação. Parece haver um consenso de que esse fenômeno causa prejuízos 

funcionais devido à restrição do movimento. 

A espasticidade é muitas vezes confundida com a contratura pelo fato de ambas 

apresentarem resistência ao movimento passivo, porém sabe-se a espasticidade se 

refere a uma hiperexcitabilidade gerada durante um estiramento passivo, e que essa 

resposta depende de velocidade com que se realiza esse movimento (Lance, 1981), já 

contratura é uma resistência ao movimento que não dependente de velocidade, mas sim 

associado à rigidez (MALHOTRA et al., 2011). Em contrapartida a esse equívoco, 

Patrick e Ada (2006) demonstram e consideram que há diferença entre esses dois 

fenômenos e classificam a Escala de Tardieu como eficaz para avaliar espasticidade e 

contratura separadamente, enquanto que a Escala de Ashworth se usada, poderá 

confundi-las. Segundo as autoras, aumento da resistência durante o movimento passivo 

não é resultado somente do reflexo de estiramento, mas também do aumento de rigidez 

causado pela própria contratura. Dessa maneira, ao se mensurar a resistência ao 

movimento passivo, Escala de Ashworth quantifica uma combinação de fatores neurais 

(espasticidade) e periféricos (contratura), não os diferenciando. (PATRICK e ADA, 

2006) 

Já a hipertonia pode ser definida como um aumento de tônus, que também 

resulta em uma resistência ao movimento passivo. Esta se relaciona à espasticidades 

pois a velocidade do estiramento é diretamente proporcional ao aumento do tônus, ou 

seja, quanto mais rápido for o estiramento, maior o aumento do tônus. (PATRICK e 

ADA, 2006) 
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Segundo O'Dwyer e colaboradores (1996), o aumento da rigidez passiva após 

uma lesão do SNC pode ser causado por 3 fatores: espasticidade (hiperexcitabilidade 

reflexa), alterações das funções musculares (contratura) e alterações das propriedades 

mecânicas musculares (diminuição de sarcômeros em série, mudança dos tecidos 

conectivos periarticulares, todos eles secundários à imobilidade). Este autor coloca que 

ao invés da espasticidade provocar a contratura, a contratura pode potencializar a 

espasticidade, pois a maioria dos pacientes com contratura não tiveram aumento do 

reflexo de estiramento tônico. Já Cooper e colaboradores (2005), relatam que a 

contratura pode ser secundária à espasticidade, mas que podem ocorrer casos de 

pacientes que apresentem um fenômeno, mas não o outro. (O'DWYER et al., 1996; 

COOPER et al., 2005) 

Esses três fenômenos estão intimamente ligados (como ilustrado na FIGURA 2) 

por estarem presentes simultaneamente, na maior parte dos casos, além disso, eles 

podem levar a restrição do movimento passivo, acarretando em diminuição da 

amplitude de movimento. Todas essas semelhanças associadas podem explicar a 

mistura de suas respectivas definições.  

 

Fig. 2: relação entre espasticidade, contratura e hipertonia. 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de (O'dwyer et al., 1996) 

Potencializa 

Aumento da resistência ao alongamento passivo 
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Segundo Tyson e Connell (2009), para uma ferramenta de medição ser 

recomendada para o uso clínico, esta deveria ter pontuação maior ou igual a 9 pontos 

numa escala com máxima de 10 pontos, que leva em consideração o tempo gasto para 

administrar, o custo, necessidade de treinamento e equipamento especializado e 

portabilidade do instrumento. Após análise das ferramentas utilizadas pelos autores 

para mensuração da ADM, foi visto que os instrumentos que tiveram maior pontuação 

foram o goniômetro e o inclinômetro. Outros instrumentos obtiveram notas entre 5 e 7 

pontos, entre eles escalas, eletrogoniômetro e fotografias laterais. Entre os que 

atingiram menores escores, estão os dispositivos inteligentes de alongamento. Esses 

dispositivos receberam menor pontuação devido à complexidade dos equipamentos, ao 

seu uso restrito a um ambiente controlado, não sendo possível ser transportado para 

residências e ter necessidade de treinamento para sua aplicabilidade, além do alto 

custo.  

Em relação ao tratamento, foram utilizadas diversas intervenções, instrumentos 

e inclusive a mistura de ambos. 

Lim et al. (2016) realizaram uma comparação entre grupos subagudos e 

crônicos, quanto aos efeitos da injeção de toxina botulínica. O grupo subagudo obteve 

melhora da espasticidade, da contratura e consequentemente da funcionalidade, porém 

os escores das Escalas de Fulg-Meyer e Tardieu não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos, demonstrando que houve melhora da funcionalidade 

também nos pacientes crônicos. Outro estudo que também usou a toxina butolínica 

(LAI e colaboradores, 2009), porém associada á uma órtese de posicionamento. Os 

resultados atestaram mais uma vez a eficácia do tratamento com toxina butolínica para 

redução de tônus muscular, porém ressaltou que é uma terapia cara com duração 

limitada dos efeitos. Hesse et al., 2012 também fez uso de TBX-A, e observou que 

houve uma redução da rigidez, onde presumiu que também houve uma redução da 

contratura, porém este estudo não teve grupo placebo ou grupo com menor dosagem 

para comparação. Esses achados podem ser explicados devido ao agente neurolático da 

TBX-A. diminuir a atividade muscular, fazendo com que a articulação se mantenha 

menos rígida. Mas os efeitos são finitos. 

De Jong et al., (2006) observaram que um programa de posicionamento do 

membro superior de 25 horas em 5 semanas obteve um pequeno efeito benéfico para 



29 
 

 
 

prevenção de contraturas em pacientes subagudos. Ada et al., (2005) realizou um 

programa de posicionamento de trinta minutos com o ombro em 45 ° de abdução e 

rotação externa máxima, onde verificou uma prevenção 17% de contratura em rotação 

externa. Contudo, a autora coloca que esse posicionamento por 30 minutos não é eficaz 

para redução da contratura em longo prazo e a prevenção da contratura não teve efeito 

sobre a função do membro superior. Nota-se que uso de posicionamento embora possa 

ter um efeito significativo sobre a contratura, este não se estende a funcionalidade do 

paciente nas suas atividades, o que nos leva a pensar se é recomendável realizar este 

tratamento sendo que não terá impacto na funcionalidade do indivíduo. 

No estudo de Andringa (2013), uma órtese dinâmica de posicionamento foi bem 

tolerada em comparação a uma órtese estática, em termos de dor e espasticidade, além 

de demonstrar eficácia na redução significativa das contraturas de punho. Neste estudo, 

a amostra era extremamente pequena (n=6), porém o autor afirma que mesmo em um 

grupo menor foi possível afirmar a melhora dos comprimentos musculares do punho. 

Lannin e Ada (2011), igualmente demonstram que órteses estáticas dificilmente vão 

oferecer melhora em contratura e atividade, e sinalizam a necessidade de mais estudos 

sobre órteses dinâmicas com populações maiores, para melhor guiar o uso dessa terapia 

na prática clínica. Doucet e Mettler (2013) também usaram uma órtese dinâmica por 12 

semanas, e observaram um aumento da ADM de punho em 5 dos 6 voluntários, mas 

este resultado não permaneceu após a retirada da intervenção, além de uma amostra 

pequena. 

Ainda em relação ás órteses de posicionamento, Stoeckmann (2001) encontrou 

resultados positivos com o uso de gesso seriado no que diz respeito a espasticidade e 

alongamento de tecidos moles. Ressalta, porém que é uma técnica que deve ser 

aplicada por profissionais bem treinados para evitar aplicação inadequada e até lesões 

cutâneas. Braun (1971) ofereceram um plano de prevenção que podem ser seguidos no 

âmbito domiciliar, utilizando almofadas e splints para evitar posturas inadequadas que 

podem favorecer a contratura. Schurr e Ada, 2006, também ressaltam que o 

posicionamento da articulação em posição alongada, minimiza a incidência de 

contratura e melhoram o desempenho da atividade em pacientes pós AVE. Outro autor 

que utilizou órtese para posicionamento foi Lannin et al., (2007), onde fez uso de 

splinting durante a noite por 4 semanas, e revelou que este tratamento não reduziu a 

contratura de pulso após acidente vascular cerebral. 
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Robinson et al., (2008) comparou uso de tala de posicionamento de tornozelo 

no período noturno e mesa de inclinação para prevenção de contratura, e viu que ambos 

os grupos mantiveram a dorsiflexão passiva máxima e após a retirada do tratamento, os 

participantes perderam 3° de ADM de dorsiflexão. Já Ada et al., (2017) comparou o 

uso de uma bandeja mais um sling triangular com um hemisling, e obteve como 

resultado que ambas intervenções não foram eficitentes para impedir a contratura em 

sobreviventes de AVC. 

A eletroestimulação foi testada por Pandyan e colaboradores (1997). Seus 

resultados mostram uma melhora significativa da postura e da extensão passiva da 

articulação, porém esses resultados não se mantiveram após o fim da terapia. Este 

efeito transitório de melhora também foi um achado de Malhotra et al., (2013), onde o 

resultado foi perdido assim que descontinuado o tratamento. Portanto, a estimulação 

não promove resultados prolongados. 

Um estudo (CORREIA et al., 2010) fez uso de crioterapia, onde observou 

redução do padrão postural flexor do membro superior. Entretanto, os autores não 

relatam presença de contratura nos participantes, mas sim presença de espasticidade. E 

como resultado, observaram que houve diminuição da espasticidade. Portanto, a 

crioterapia associada a cinesioterapia parece ter efeito sobre a espasticidade, mas não 

pode afirmar este efeito sobre a contratura. 

Alguns estudos usaram o alongamento como tratamento. Turton e Britton 

(2005) utilizaram um protocolo de 12 semanas de alongamento, e relataram que 

regimes exigentes de posicionamento de estiramento são mal tolerados durante muitas 

semanas após o AVC. Ada et al., (2007) utlizou um protocolo de alongamento de 4 

semanas, e declarou que este regime tem pouco ou nenhum efeito sobre a contratura do 

punho após o AVC . 

Selles et al., (2005) utilizou um dispositivo de alongamento inteligente, onde 

observou aumento significativo de ADM de dorsiflexão e flexão plantar após 4 

semanas de tratamento. No entanto, é um estudo não controlado que contou com um 

número reduzido de participantes (n=10) e não foi avaliado se as melhoras eram 

mantidas após retirada do tratamento . Outro autor (ZHANG et al., 2002) teve como 

objetivo desenvolver um dispositivo de alongamento com controle inteligente. Mas 

assim como outro autor, usou uma amostra pequena e documentou somente as 

melhorias em curto prazo, além de ser um estudo metodológico. 
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Cooper (2005) mostrou através de um estudo com eletromiografia, que os 

scores da Escala Modificada de Ashworth e as respostas reflexas apresentadas por um 

determinado músculo, são maiores na presença de contratura. Tal achado pode levantar 

a suspeita de que a contratura pode levar ao desenvolvimento ou podem exacerbar a 

espasticidade. Já Kwah e Herbert (2012), observaram está relacionada ao encurtamento 

das unidades músculo tendíneas e à alta tensão nos fascículos musculares. Outro estudo 

do mesmo autor abordou a incidência de contratura, dizendo que mais da metade da 

amostra apresentou ao menos uma contratura num prazo de 6 meses. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O termo contratura possui diversos conceitos na literatura, por isso a 

necessidade de uma concordância entre os autores para determinar um padrão de 

definição para esse fenômeno. É um grande consenso porém, que a contratura é 

determinada pela ADM articular que pode ser medida de várias maneiras, porém há de 

se considerar que uma ferramenta deve ser acessível quanto a custo, portabilidade e 

simples execução da mensuração pelo terapeuta, de forma aperfeiçoar a documentação 

dos dados que dizem respeito ao grau da ADM da articulação avaliada assim como do 

progresso e eficácia do tratamento. Após a análise dos resultados, nota-se que ainda 

não há uma forma de tratamento que ofereça resultados em longo prazo na prevenção 

ou reversão da contratura. Os tratamentos que obtiveram resultados mais satisfatórios a 

em relação à redução da contratura e ao ganho de funcionalidade do membro, 

forneceram ganhos temporários ou possuíam um viés devido ao baixo número de 

participantes ou por não apresentarem grupo controle. A literatura então carece de uma 

evidência científica forte através de um estudo controlado com maior número de 

participantes, que avalie o efeito do tratamento por um maior período de tempo após 

sua retirada, para comprovar sua eficácia em longo prazo, oferecendo assim uma boa 

evidência para prática clínica. 
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