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Introdução e objetivos: O déficit motor no membro superior (MS) é a
incapacidade funcional mais frequente após acidente vascular cerebral
(AVC). A neuromodulação na reabilitação neurofuncional tem sido estudada
nos últimos anos, porém a combinação entre o treinamento dos membros
superiores (MS) e a estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr)
apresenta resultados controversos e inconclusivos. O objetivo desse estudo
foi de investigar os efeitos da combinação dos tratamentos na função do MS
após o AVC.

Métodos: Essta meta-análise incluiu ensaios clínicos randomizados que
avaliaram os efeitos da EMTr e exercícios de MS na funcionalidade
(desfecho primário) e na espasticidade (desfecho secundário) após AVC. Dois
revisores independentes realizaram a busca e a seleção dos artigos
conforme critérios de inclusão. A qualidade metodológica foi avaliada pela
ferramenta de risco de viés da Cochrane. Para análise dos resultados
contínuos, os resultados foram apresentados por diferença entre as médias
ponderadas quando as escalas utilizadas foram as mesmas., Ccaso as
escalas fossem diferentes, os resultados foram apresentados por diferença
entre as médias estandardizadas.

Resultado: Foram identificados um total de 3234 citações e 11 estudos
foram incluídos na revisão. A maioria dos estudos utilizou frequência de
1Hz, com 1200 a 1800 pulsos no hemisfério contralesional. e oO tipo de
treinamento para o membro superior variou entre fisioterapia convencional,
terapia ocupacional, terapia por contensão induzida e exercícios orientado a
tarefa. A meta-análise incluiu oito estudos com 199 participantes e não
mostrou nenhuma diferença entre os grupos para nenhum dos desfechos
avaliados: função dos membros superiores [DMS 0,03 (IC 95%: -0,25 a 0,32;
I2 0%)] e espasticidade [DM -0,31 (IC 95%: -0,78 a 0,17; I2 43%)].

Discussão e conclusão: Estudos apontam que a EMTr em indivíduos pós
AVC crônico possui nível B dea recomendação. Essa é uma modalidade de
tratamento de alto custo e, por essa razão, nem todos os indivíduos possuem



acesso a ela. Nossos resultados demonstram que, até o momento, o
treinamento do MS por si só é capaz de induzir resultados semelhantes para
a recuperação funcional quando comparado com a combinação da EMTr.
Novos estudos são necessários para evidenciar o efeito da associação dessas
intervenções.
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