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Introducao: A estimulação transcraniana por corrente contínua anódica (ETCCa) está sendo considerada uma intervenção promissora
para melhora motora de crianças com paralisia cerebral (PC) espástica. Entretanto, a maior preocupação dos profissionais e familiares é
de que a técnica resulte em prejuízos clínicos.

Objetivos: Verificar através de uma análise retrospectiva a frequência e a severidade dos efeitos adversos secundários a aplicação da
ETCCa durante o treino motor de crianças com PC espástica.

Método: Os dados de 158 casos de crianças com paralisia cerebral espástica que realizaram protocolos de ETCCa sobre o córtex motor
primário foram analisados. Um levantamento detalhado das características clínicas da criança, etiologia e magnitude da lesão,
medicamentos de uso contínuo, relatórios dos exames de eletroencefalograma e relação de efeitos adversos (e observações dos familiares)
foi realizado em cada prontuário. Apenas foram analisados casos de crianças que foram submetidas a ETCCa (1mA) durante dez sessões
de treino motor. O eletrodo ânodo deveria ter sido posicionado sobre o córtex motor primário (C3, C4 ou Cz) e o eletrodo cátodo
posicionado sobre a região supraorbital ou sobre o músculo deltoide.

Resultados: O efeito adverso mais frequente foi a vermelhidão local na região em que o eletrodo foi posicionado, observada na
totalidade dos casos. A sensação de coceira e/ou sinal de incomodo foi relatada em 79.7(126 casos). Não foram encontrados relatos de
alterações no comportamento diário da criança, assim como na qualidade do sono. Não encontramos relatos de crises convulsivas ou
descrições de alterações do exame de eletroencefalograma convencional após a ETCCa. Setenta e duas crianças apresentavam restrições
na fala, limitando a descrição dos efeitos. Não encontramos relação entre a montagem cefálica ou extracefálica e a frequência de efeitos
adversos.

Conclusão: Considerando os resultados deste estudo, a ETCCa pode ser considerada um procedimento seguro para crianças com PC
espástica quando aplicada sobre o córtex motor, independente se a montagem selecionada for cefálica ou extracefálica. A vermelhidão e
o desconforto local podem ser considerados efeitos adversos esperados durante a aplicação da ETCCa."
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