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Introdução e objetivos: 
A Estimulação Magnética Transcraniana repetiva (EMTr) é um método não invasivo, 
seguro e indolor,utilizado como uma ferramenta terapêutica coadjuvante no tratamento 
das sequelas após Acidente Vascular Cerebral (AVC), em especial a espasticidade. 
Objetivo: Avaliar e tratar através dos efeitos eletrofisiológicos da EMTr a condição do 
padrão flexor de membro superior parético resultante do AVC.  
 

Métodos: 
Pesquisa de caráter exploratório, descritivo e analítico, com abordagem quantitativa. 
Submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UEPB através do número 
de protocolo 25590213.1.0000.5187 e realizada no Laboratório de Neurociências e 
Comportamento (LANEC). Os voluntários foram avaliados antes e após a intervenção 
com EMTr, através da Eletromiografia de superfície dos músculos bíceps braquial e 
porção medial do tríceps braquial, através do eletromiógrafo e do eletrogoniometro da 
MIOTEC. Para a intervenção com a EMTr, os estímulos corresponderam à 90% do 
limiar motor, com frequência de 1 Hz no córtex contralesional, com 5 séries de 20 
estímulos, e intervalos de um minuto, duas vezes por semana, totalizando 16 
aplicações. A análise estatística foi realizada através do SPSS versão 18.0, sendo 
adotado p< 0,05.  
 

Resultado: 
A amostra consistiu de quatro mulheres e um homem, com idade média 53,4 anos ± 
15,8 e tempo médio de lesão 44,4 ± 28,01 meses. A comparação das análises 
eletromiográficas e da eletrogoniometria foi realizada através do Teste Friedman para 
amostras emparelhadas, considerando-se uma distribuição não paramétrica, devido ao 
tamanho da amostra, obteve-se melhora significativa no valor máximo do RMS do 
sinal eletromiográfico após intervenção (p=0,025), bem como houve aumento da 
amplitude da articulação do cotovelo (p=0,025).  
 

Discussão e conclusão: 
O aumento na amplitude de ativação muscular corrobora com o estudo de Gunduz et 
al, onde a EMTr de baixa frequência sobre o hemisfério sadio produz diminuição da 
espasticidade de pacientes hemiparéticos contribuindo significativamente para 
diminuição do padrão flexor e melhora da amplitude na articulação úmero-
radial.Conclusão: O uso da EMTr apresenta-se como uma ferramenta potencial capaz 
de promover melhora na funcionalidade e tratamento de sequelas do indivíduo 
hemiparético. 


