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Introdução e objetivos: A estimulação cerebral não invasiva tem sido
estudada na reabilitação do membro superior (MS) após acidente vascular
cerebral (AVC) como recurso adicional na reabilitação funcional. O objetivo
deste estudo foi verificar os efeitos da combinação da Estimulação
Magnética Transcraniana repetitiva (EMTr) e da Estimulação Transcraniana
por Corrente Contínua (ETCC) na recuperação da função sensório-motora do
MS em indivíduos com hemiparesia crônica após AVC.

Métodos: Neste estudo piloto (NCT02817867), indivíduos em fase crônica
após AVC foram randomizados em três grupos: 1-EMTr (n=4); 2-ETCC (n=4)
e 3-EMTr + ETCC (n=4). Foram realizadas 10 sessões de 20min, três vezes
por semana utilizando a EMTr no córtex motor primário contralesional e a
ETCC no córtex lesado. As avaliações pré e pós tratamento incluíram:
recuperação funcional do MS (desfecho primário), por meio da escala Wolf
Motor Function Test (WMFT); Desfechos secundários: força de preensão,
destreza manual e qualidade de vida foram avaliados por dinamômetro
manual (Jamar), Box and Block Test (BBT) e Escala de Qualidade de Vida
para AVC (EQVE-AVC). Os dados foram analisados por ANOVA de uma via.

Resultado: Dos 12 sujeitos incluídos nesse estudo piloto, 7 (58%) eram
mulheres. A média de idade foi de 69 anos (+/-6,7) com predomínio de
comprometimento no hemicorpo direito (82%), lesão do tipo isquêmica (82%
) e comprometimento motor de moderado a leve (Estágio de Brunnstrom
para mão e dedos de 3-5). Nenhuma diferença entre grupos foi encontrada
na avaliação pré tratamento. Após a intervenção, não foi encontrada
diferença entre os grupos na função motora do membro superior (p=0,63),
na força de preensão (p=0,99), na destreza manual (p=0,31) e na escala de
qualidade de vida (p=0,45).

Discussão e conclusão: De acordo com nossos resultados, não há
diferença entre a utilização da EMTr, ETCC ou combinação entre EMTr e



ETCC na recuperação da função motora do MS, força de preensão, destreza
manual e qualidade de vida de indivíduos em fase crônica após AVC. A
limitação do pequeno tamanho amostral pode ter impedido de encontrarmos
diferença entre os grupos. A continuidade do estudo com um maior número
de sujeitos é necessária para verificação do efeito da associação das
correntes em pacientes após AVC.
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