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Introdução e objetivos: A Doença de Alzheimer (DA) é a forma mais
comum de demência nos idosos. Estratégias não-farmacológicas buscam
retardar os déficits cognitivos e funcionais, dentre elas a estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC), capaz de modular a atividade
cortical e induzir neuroplasticidade. O objetivo desse estudo foi avaliar a
eficácia em longo prazo da ETCC em um paciente de 73 anos de idade, sem
comorbidades associadas, com comprometimento em nível leve de DA.

Métodos: O paciente foi submetido inicialmente a 10 sessões consecutivas
de ETCC. Após 3 meses, recebeu 5 sessões sucessivas para manutenção da
terapia. As avaliações cognitivas, funcionais e dos sintomas depressivos
foram realizadas na linha de base, após 10 dias e após 3 meses de
tratamento. A ETCC foi administrada com intensidade de 2 mA, durante 30
minutos, estimulando as seguintes regiões: córtex dorsolateral pré-frontal e
córtex parietal somatosensorial (bilateralmente), área de Broca e área de
Wernicke. O eletrodo de referência foi colocado na região supra-orbital
contralateral. O presente estudo foi devidamente aprovado pelo CEP
institucional, conforme o CAAE 44388015.7.0000.5188.

Resultado: Na avaliação inicial, a pontuação da Alzheimer Disease
Assessment Scale – Cognitive Subscale (ADAS-cog) foi 19, Disability
Assessment for Dementia (DAD) foi 84,5 e Cornell Depression Scale in
Dementia (CDSD) foi 7. Não foram reportados efeitos adversos com a
neuroestimulação. Os resultados pós-tratamento mostram melhora em todos
os testes: ADAS-cog, escore de 12 pontos; DAD, escore de 94,2 pontos e
CDSD, escore de 6 pontos. Após 3 meses, as pontuações foram mantidas no
ADAS-cog e CDSD. Já a pontuação na DAD referiu aumento da capacidade
funcional na ordem de dois pontos, o que demonstra manutenção dos efeitos
da ETCC após a cessação da terapia.

Discussão e conclusão: Embora sejam resultados preliminares, a
estimulação transcraniana por corrente contínua demonstrou ser uma
técnica segura e eficaz para tratamento da Doença de Alzheimer,



contribuindo para a estabilização da doença e redução da sintomatologia em
longo prazo.
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