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Introdução e objetivos: Além de promover alterações de tônus, postura e
equilíbrio, a doença vascular encefálica (DVE) causa déficit importante na
atividade seletiva dos músculos do tronco. A corrente interferencial (CI) vem
se mostrando eficaz na melhora da dor, equilíbrio e marcha de indivíduos
pós-DVE, contudo, o efeito da CI no controle de tronco dessa população
ainda não foi investigado. Assim, este estudo objetivou avaliar o efeito da CI,
aplicada antes da cinesioterapia, no controle de tronco desses pacientes.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado, do tipo crossover,
controlado e duplamente encoberto (CAAE nº 46316215.1.0000.5546).
Foram incluídos 36 pacientes que receberam dois tipos de tratamento: CI
Ativa (CI por 30 minutos + cinesioterapia) e Placebo (CI placebo +
cinesioterapia), durante 10 sessões de tratamento (cinco sessões para cada
tipo e washout de uma semana). Foram avaliados os seguintes desfechos:
fadiga (escala numérica de 11 pontos), controle de tronco (Escala de
Comprometimento do Tronco), postura (Escala de Avaliação Postural após
AVC), flexibilidade muscular (flexímetro pendular), alcance funcional (Teste
de alcance funcional), tônus muscular (Escala Modificada de Ashworth).

Resultado: Após o tratamento, houve melhora significativa da fadiga
(p≤0,03), do controle de tronco (p≤0,005), da postura (p=0,0001) e da
flexibilidade (p≤0,04) tanto no grupo CI ativa, quanto no grupo placebo.
Somente foi encontrado aumento significativo do alcance para o lado não
afetado no grupo tratado com CI ativa (p=0,007). No que se refere ao tônus
muscular dos flexores de ombro e cotovelo, observou-se distribuição
irregular no pré e no pós-tratamento com predominância do tônus no grau 1
nos dois momentos, em ambos os grupos.

Discussão e conclusão: A CI parece influenciar diretamente na força da
musculatura de tronco do lado afetado ao proporcionar um acréscimo da
atividade de alcance para o lado não afetado, além de potencializar os



efeitos da cinesioterapia convencional que, por si só, já se mostrou um
potente recurso terapêutico promotor da melhora do controle de tronco.
Assim, a CI, aplicada antes da cinesioterapia, pode ser considerada como
tratamento adicional para a redução dos sintomas associados às sequelas do
DVE.
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