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Introdução e objetivos: Técnicas de neuromodulação vêm ganhando
destaque na comunidade científica. Dentre estas, a estimulação
transcraniana por corrente contínua cerebelar (ETCCc) e a estimulação
magnética transcraniana repetitiva cerebelar (EMTr-c) são as mais
utilizadas. Estudar seus efeitos em indivíduos saudáveis pode auxiliar a
elaboração de protocolos terapêuticos em pacientes com disfunções
neurológicas. O presente estudo investigou efeitos da neuromodulação
cerebelar no desempenho motor de saudáveis.

Métodos: Estudo crossover (CAAE: 44049715.7.0000.5208) realizado com
dezoito voluntários destros submetidos a seis sessões de estimulações no
hemisfério cerebelar esquerdo: (i) ETCCc anódica; (ii) ETCCc catódica; (iii)
ETCCc sham; (iv) EMTr-c 10 Hz; (v) EMTr-c 1 Hz e (vi) EMTr-c sham. O
desempenho motor foi avaliado, antes e imediatamente após as
estimulações, pelo teste de escrita realizado com a mão esquerda utilizando
uma caneta e um tablet equipado com software de análise de movimento
(MovAlyzer). Os voluntários foram solicitados a escrever uma sequência de
seis palavras. Duração total da escrita e precisão do movimento durante a
escrita foram as variáveis avaliadas.

Resultado: A ANOVA de medidas repetidas (6x2) demonstrou diferença no
fator tempo (F= 67,022; p=0,000) para a variável duração total da escrita. O
post hoc teste revelou uma redução no tempo após a aplicação de todas as
condições de estimulação (p<0,05). Em relação a variável precisão do
movimento, a ANOVA (6x2) também revelou efeito no fator tempo (F= 8,567;
p=0,011). O post hoc demonstrou uma melhora na precisão do movimento
apenas para as condições ETCCc anódica (p=0,003), EMTr-c 1 Hz (p=0,006)
e 10 Hz (p=0,014).

Discussão e conclusão: A EMTr-c parece melhorar o desempenho motor
no teste da escrita independente da frequência de estimulação. Por outro
lado, o efeito da ETCCc é polaridade-dependente, visto que apenas a ETCCc
anódica apresentou redução na duração e precisão do movimento durante a



escrita. Pode-se inferir que as técnicas de neuromodulação cerebelares
podem no futuro ser ferramentas promissoras para a fisioterapia
neurofuncional.
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