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Introdução e objetivos: 
a reabilitação pós acidente vascular cerebral (AVC) é um processo complexo que está 
associado à plasticidade cerebral. Desta forma, adotar estratégias terapêuticas focadas 
na indução de plasticidade pode ser a chave para o desenvolvimento de abordagens 
terapêuticas mais eficazes na recuperação pós-AVC. Neste contexto, o uso da 
estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada à fisioterapia tem se 
destacado por ser capaz de potencializar os efeitos plásticos do treino motor em 
pacientes pós-AVC. Desta forma, o estudo se deteve a investigar os efeitos da ETCC 
associada à fisioterapia sobre a recuperação funcional de pacientes pós-AVC crônico.  
 
Métodos: 
em um ensaio clínico piloto randomizado, sham-controlado e triplo-cego, 11 pacientes 
pós AVC crônico foram avaliados utilizando Motor Activity Log (MAL) e Escala de Fugl-
Meyer para membro superior (EFM) e alocados aleatoriamente nos grupos: 
experimental (n=6), submetido a 10 sessões de ETCC associada à fisioterapia (45 min) 
e controle (n=5) submetido a 10 sessões de ETCC sham (fictícia) associada à 
fisioterapia. A ETCC foi aplicada bilateralmente sobre córtex motor primário durante 20 
minutos, com uma intensidade de corrente de 2mA, sendo o ânodo posicionado sobre 
o hemisfério lesado e o cátodo sobre o hemisfério não lesado.  
 
Resultado: 
ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo para tempo (avaliação x 
reavaliação) para MAL quantitativa (F=22,71; p=0,001) e qualitativa (F=9,09; p=0,015). 
Nenhum efeito significativo foi observado para grupo (experimental x controle) e para 
interação (tempo x grupo). O post hoc teste (teste t pareado) apontou melhora nas 
pontuações da MAL após as sessões terapêuticas quando comparado aos valores 
basais apenas para o grupo experimental. 
 
Discussão e conclusão: 
apesar de estudos anteriores terem verificado que a ETCC bihemisférica é capaz de 
potencializar os efeitos da fisioterapia, no presente estudo este resultado não foi 
confirmado considerando que não houve diferença entre os grupos. No entanto, a 
ausência de diferença pode ter sido ocasionada pelo reduzido número amostral. A 
continuação do estudo ajudará a encontrar resultados mais conclusivos. 
 
 
 
 
 
 
 


