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Introdução e objetivos: A reabilitação pós acidente vascular cerebral
(AVC) é um processo que envolve mecanismos de plasticidade neural.
Técnicas que visam a indução de plasticidade podem contribuir para o
avanço da reabilitação desses pacientes. A estimulação transcraniana por
corrente contínua (ETCC) associada a cinesioterapia pode potencializar
ganhos motores em pacientes pós-AVC. Dessa forma, o estudo se propôs a
investigar efeitos da ETCC bihemisférica associada a cinesioterapia na
destreza manual pós-AVC.

Métodos: Ensaio clínico, randomizado, sham-controlado, duplo cego (CAAE:
015742512.7.0000.5208) no qual 14 pacientes de AVC crônico foram
randomizados em dois grupos: experimental e controle. Os pacientes foram
submetidos à 10 sessões de ETCC bihemisférica real ou sham, ambas
associadas a 45 minutos de cinesioterapia. A ETCC (20 min e 2 mA) foi
aplicada no córtex motor primário. O ânodo foi posicionado sobre o
hemisfério lesado e o cátodo, no hemisfério não-lesado. Estes pacientes
foram avaliados quanto a destreza manual (Jebsen Taylor-test e Box and
block test) em quatro momentos: antes das sessões, logo após, 30 e 90 dias
após o término das sessões.

Resultado: Na comparação intra e inter grupo, o teste de Friedman não
mostrou diferença significativa para as medidas do Jebsen Taylor-test (X² =
3,678 e p = 0,298) e do Box and Block test (X² = 1,077 e p = 0,584).

Discussão e conclusão: A ETCC bihemisférica associada à cinesioterapia
não foi capaz de potencializar os ganhos motores em pacientes pós-AVC
quando comparados à cinesioterapia isolada. Os resultados encontrados
devem ser vistos com cautela devido ao pequeno número amostral.
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