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Introducao: A estimulação transcraniana por corrente contínua (transcranial direct current stimulation, tDCS) como ferramenta
neuromodulatória adjuvante à fisioterapia neurofuncional na recuperação pós acidente vascular cerebral (AVC) é estabelecida na
literatura. Embora a eficácia da tDCS esteja comprovada, pouco se tem investigado sobre a dose-resposta capaz de promover melhora da
função motora.

Objetivos: O estudo se propôs a investigar os efeitos da tDCS anódica associada à fisioterapia neurofuncional na recuperação sensória-
motora do membro superior parético de pacientes pós-AVC após 5 e 10 sessões.

Método: neste ensaio clínico, randomizado, sham-controlado, duplo cego (CAEE: 015742512.7.0000.5208), 12 pacientes (6 homens;
média de idade: 54,1 anos ± 8,5 e tempo de lesão: 47,0 meses ± 28,0) foram randomizados em dois grupos: tDCS anódica (n=6) e tDCS
sham (n=6). Os pacientes foram submetidos a 10 sessões de tDCS anódica ou sham associadas à 45 minutos de fisioterapia
neurofuncional. A tDCS (20 min e 2 mA) foi aplicada no córtex motor primário (C3 ou C4 segundo o sistema 10-20), na qual o ânodo
foi posicionado sobre o hemisfério lesado. A função sensório-motora foi avaliada através da seção de membro superior da escala de Fugl
Meyer (EFM) em 3 momentos: antes das sessões (AV), antes da 6º sessão (AV_5) e após a 10ª sessão (AV_10).

Resultados: O teste de Mann Whitney revelou que os dois grupos eram similares na avaliação inicial (p=0,63). Foi observado que o
grupo submetido a tDCS atingiu o a diferença mínima clinicamente importante (DMI) na EFM (mudanças > 4.25) após 5 sessões
(Av_5:4,5±7,3;valores médios±DP) e manteve os ganhos após as 10 sessões (AV_10: 4,8±4,3). Não foi observado mudanças
significativas entre a 5� e 10� sessão (p=0.79). O grupo submetido a fisioterapia neurofuncional associada à estimulação sham não
atingiu DMI mesmo após a 10� sessão (AV_5: 2,3±3,4; AV_10: 2,0±4,9).

Conclusão: Os resultados apontam para uma associação dose-resposta para a aplicação da tDCS, sugerindo que apenas 5 sessões são
suficientes para atingir DMI. No entanto, os resultados são considerados preliminares e devem ser interpretados com cautela, devido ao
pequeno tamanho amostral."
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