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Introdução e objetivos: A sintomatologia da migrânea crônica afeta
diretamente a qualidade de vida e os afazeres diários da pessoa acometida.
A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) apresenta-se
como uma alternativa terapêutica demonstrando diminuição da frequência e
intensidade dos ataques, reduzindo o risco de cronicidade. Contudo, devem
ser observados os efeitos adversos, objetivo deste estudo, no qual avaliou
após a aplicação da ETCC no córtex motor primário (M1) em pacientes
migranosos.

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico, randomizado, placebo-controlado,
seis participantes entre 20-63 anos de idade, diagnosticados com migrânea
crônica que receberam a ETCC anódica em M1 do lado esquerdo e o
eletrodo catódico na região supraorbital direita. Foi aplicada uma corrente
com intensidade de 2 mA e densidade de 0,08 A/m2, por 20 minutos durante
um mês, três vezes por semana. Avaliado o pré e pós-tratamento através de
um check-list, que foi aplicado ao final de cada sessão. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba,
conforme CAAE 39794714.2.0000.5188.

Resultado: Muitas queixas de efeitos colaterais após a aplicação da ETCC
no córtex motor primário foram observadas. Dois participantes desistiram
da pesquisa, um relatando aumento das dores de cabeça e outro,
ressurgimento do zumbido. Quatro participantes concluíram a pesquisa,
porém, também relataram sentir efeitos adversos como formigamento,
queimação e sonolência durante a intervenção, mas que não impossibilitou a
continuidade do tratamento.

Discussão e conclusão: Constatamos que a ETCC diminuiu a
sintomatologia dolorosa da migrânea crônica, sendo considerada uma
técnica segura e eficaz. Entretanto, o lócus de estimulação cortical escolhido
precisa ser mais estudado para que haja um consenso demonstrando que
esta região pode ser utilizada clinicamente sem gerar grandes queixas nos
pacientes.
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