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Introdução e objetivos: As sequelas causadas pelo Acidente Vascular
Cerebral (AVC) são multifatoriais, tendo a hemiparesia como déficit motor
mais comum. A neuromodulação vem sendo descrita como coadjuvante no
tratamento das sequelas sensório-motoras pós AVC. OBJETIVOS: Avaliar os
efeitos da neuromodulação sobre a excitabilidade cortical e função motora
de hemiparéticos, através da aplicação simultânea pela Estimulação
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) e a Estimulação Magnética
Transcraniana (EMTr).

Métodos: Trata-se de um ensaio clinico com delineamento cruzado
(crossover), com indivíduos hemiparéticos. Aprovado pelo comitê de ética e
pesquisa da UEPB (nº 42858915.6.0000.5187). Os voluntários foram
avaliados antes e após a intervenção, através do Teste de Caixa e Blocos, do
dinamômetro hidráulico de mão, da Eletromiografia de superfície no
membro superior acometido e do limiar motor (LM). Para as estimulações
utilizou-se da ETCC anódica de 1 mA no M1 ipsilesional e simultaneamente
com a EMTr com 0,8 Hz no M1 contralesional com estímulos à 90% do LM,
com duração de 20 minutos de estimulação. As condições foram compostas
em: 1 (ETCC+EMTr); 2 (ETCC+EMTr sham); 3 (ETCC sham+ EMTr); 4
(sham+sham).

Resultado: Oito indivíduos em fase crônica pós AVC, com média de idade de
52,8 ± 11.52 anos foram incluídos. Após análise inter e intragrupos
verificou-se melhora estatisticamente significativa no desempenho motor
pelo teste caixa e blocos (p=0,02) e na força muscular de preensão manual
através do dinamômetro hidráulico (p=0,04) após a condição 1. Foram
evidenciadas melhoras na amplitude de ativação muscular no músculo
braquiorradial e no músculo extensor comum dos dedos do membro
acometido após as condições 1, 2 e 3, assim como na redução da
excitabilidade do hemisfério contralesional, no entanto, sem significância
estatística.



Discussão e conclusão: Mudanças à curto prazo podem ser explicadas
pelo efeito da estimulação bi hemisférica alterar as propriedades
microestruturais das vias transcalosas indicando a importância da interação
inter hemisférica na recuperação neurológica . A estimulação é capaz de
modular a excitabilidade cortical e consequente recuperação motora. A
neuromodulação trata-se de ferramenta potencial capaz de promover a
regulação da competição inter hemisférica e melhora da funcionalidade do
indivíduo hemiparético.
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