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Introdução e objetivos: Crianças com paralisia cerebral (PC) nível IV do
GMFCS apresentam um importante comprometimento motor, com deficitário
controle de tronco. No geral, as terapias motoras não repercutem em
resultados rápidos, necessitando de um tempo expressivo para se obter uma
melhora motora significante. O objetivo desta série de casos foi verificar se a
estimulação transcraniana por corrente contínua anódica (tDCSa)
proporcionaria uma melhora do controle de tronco e do alcance de crianças
com PC nível IV.

Métodos: Seis crianças com diagnóstico de PC espástica (duas dipareticas e
duas tetrapareticas, idade média de 4.6±0.8 anos), com nível IV do GMFCS
foram submetidas a dez sessões de terapia motora associada a tDCSa sobre
o córtex motor primário (1mA, 20 minutos). A terapia motora foi constituída
de estimulação do controle de tronco e alcance dos membros superiores,
com duração de uma hora. As crianças foram avaliadas (antes, após e um
mês após o termino da intervenção) através do Gross Motor Function
Measure (GMFM-88) e da área de autocuidado do Pediatric Evaluation of
Disability Inventory (PEDI), além de uma avaliação quantitativa sobre o
número de acertos numa atividade de alcance.

Resultado: As seis crianças completaram as dez sessões de intervenção.
Nenhum efeito adverso foi observado durante o período de
acompanhamento. Observou-se uma melhora significativa nas dimensões A
(50,1±16,6 – 77,4±8,4, p<0.01) e B (31,3±15,6 – 49,0±17,6, p<0.01) do
GMFM-88 e no número de alcances com o membro superior dominante
(p=0.02). Nenhum resultado significante foi observado nas demais
dimensões do GMFM-88, nas áreas do PEDI ou no alcance do membro
superior não dominantes.

Discussão e conclusão: Embora os resultados mostrem-se promissores
sobre o uso da tDCS em crianças com paralisia cerebral nível IV,
demonstrando uma melhora motora em apenas duas semanas, o estudo
apresenta como principal limitação ser uma série de apenas seis casos e não



ser um estudo controlado. Desta forma, torna-se uma discussão ampla dos
resultados, sendo necessário o desenvolvimento de estudos futuros com
base nos presentes achados.
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