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Introdução e objetivos: Estudos recentes demonstraram que a aplicação
da estimulação transcraniana por corrente contínua anódica (tDCSa)
durante o treino de marcha com esteira ergométrica e com realidade virtual
pode otimizar a melhora de crianças com paralisia cerebral (PC).1-2 No
entanto, os resultados mostraram-se controversos considerando-se o efeito
obtido em cada modalidade de treino. O objetivo foi verificar se o tipo de
treino é um fator preditivo dos efeitos da tDCSa na marcha de crianças com
PC.

Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comite de Ética em Pesquisa,
protocolo 69803/2012. Nós analisamos retrospectivamente 42 casos de
crianças com PC espástica que receberam dez sessões de tDCSa (ativa ou
sham; 1mA, 20 min) sobre o córtex motor primário durante o treino de
marcha (treino em esteira ergométrica e com realidade virtual).1-2 Os
parâmetros espaço-temporais e cinemáticos da marcha foram analisados
(antes, após e um mês após o término das intervenções), considerando o
Gait Profile Score e os Gait Variables Scores.3 Análise de regressão logística
foi utilizada para verificar as variáveis preditivas da melhora da marcha.

Resultado: A análise demonstrou que o tipo de treino tem uma relação
significante com a melhora cinemática da marcha (Gait Profile Score)
imediatamente após o termino das intervenções, independentemente da
tDCSa (ativa ou sham), com melhora significante apenas no grupo de
pacientes que realizaram o treino em esteira. A tDCSa ativa mostrou relação
significante com os parâmetros espaço-temporais da marcha. A estimulação
ativa foi o único fator preditivo da manutenção do efeito sobre os
parâmetros espaço-temporais e cinemáticos após um mês do termino do
treino, independente se o treino de marcha foi realizado em esteira
ergométrica ou ambiente virtual.

Discussão e conclusão: A análise de regressão dos resultados publicados
em nossos estudos prévios, mostrou que a tDCSa combinada ao treino de



marcha foi realmente capaz de ampliar os efeitos das modalidades de treino
estudadas. Obter ou não uma melhora na cinemática teve relação com o tipo
de treino. Os grupos que receberam tDCSa ativa foram capazes de manter
os resultados após um mês do término das intervenções, demonstrando que
a estimulação ativa foi um fator preditivo para manutenção dos efeitos.
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