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Introdução e objetivos: O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado
uma das principais causas de incapacidade no adulto, levando a déficits
sensório-motores que afetam a marcha dos pacientes. Após a lesão cerebral
ocorre um padrão “mal adaptado” na modulação entre os hemisférios
cerebrais prejudicando a recuperação funcional. Atualmente, a tDCS é
estudada como parte da reabilitação neurofuncional desses pacientes. O
objetivo desta meta-análise foi verificar a eficácia da tDCS sobre a marcha
de pacientes após AVC.

Métodos: Esta meta-análise seguiu as normas da Cochrane. Dois revisores
independentes realizaram buscas nas principais bases de dados, analisaram
e selecionaram artigos de acordo aos critérios de inclusão pré-determinados.
Foram incluídos ensaios clínicos randomizados com o efeito da tDCS na
marcha (desfecho primário), e no equilíbrio, força muscular do membro
inferior parético e capacidade de andar independentemente (desfechos
secundários). Para análise dos dados contínuos, os resultados foram
apresentados por diferença entre as médias ponderadas (DM) se as escalas
de avaliação fossem as mesma, ou por diferença entre as médias
estandardizadas (DMS), caso as escalas fossem diferentes.

Resultado: Seis estudos (n=97) foram incluídos nesta meta-análise.
Nenhuma melhora significativa foi encontrada entre os grupos intervenção e
controle, na marcha de sujeitos após AVC (DMS = 0,30 [IC 95%, -0,10 a
0,70; I2 0%, p = 0,14]). Considerando os desfechos secundários, tampouco
encontrou-se efeitos favoráveis à utilização da tDCS na melhora da força
muscular do membro inferior parético (DM = 0,61 [IC 95%, -1,26 a 2,47; I2
0%, p = 0,52)], no equilíbrio [DM = -0,76 (IC 95%: -2,73 a 1,21; I2 24%, p =
0,45)] e na capacidade de andar independentemente [DM = 0,24 (IC 95%:
-0,18 a 0,67; I2 90%, p = 0,26)].

Discussão e conclusão: A tDCS mostra-se eficaz na reabilitação do
membro superior de pacientes após AVC. Estudos com tDCS e marcha são



ainda incipientes nesta população. Nossos resultados mostram que esta
técnica não possui efeitos sobre os desfechos primário e secundários
avaliados, com moderada qualidade de evidência. Entretanto, sugere-se que
mais ensaios clínicos com alta qualidade metodológica utilizando a tDCS
sejam realizados a fim de elucidar os efeitos da mesma na reabilitação da
marcha de pacientes após AVC.
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