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Palavras-chave: Estimulação transcraniana por corrente continua, segurança de equipamentos, , efeitos adversos

Introducao: a estimulação transcraniana por corrente contínua (transcranial direct current stimulation, tDCS) é uma ferramenta
neuromodulatória empregada na prática clínica. No contexto da fisioterapia baseada em evidência, torna-se necessário ponderar riscos e
benefícios para tomada de decisão. Embora os efeitos adversos estejam descritos na literatura, seus riscos não são bem elucidados.

Objetivos: observar o risco de efeitos adversos induzidos pela tDCS.

Método: foi realizada uma análise secundária do banco de dados de projetos de pesquisa do Laboratório de Neurociência Aplicada
(UFPE). Participantes (pacientes pós-AVC, migranosos e indivíduos saudáveis) foram submetidos a tDCS em áreas corticais motoras
e/ou visuais, com intensidade de corrente de 2mA, duração de 20 minutos. Após as sessões, foi questionado a presença de efeitos
adversos. Foi calculado: (i) frequência dos principais efeitos adversos (após tDCS e sham), (ii) risco relativo (RR) e o (iii) number
needed to harm (NNH) - número necessário para prejudicar.

Resultados: 731 sessões (417 tDCS real) foram analisadas. Os efeitos mais prevalentes na tDCS foram: prurido (63,5%), hiperemia
(43,2%) e formigamento (37,9%). Na sham, os mais prevalentes foram: formigamento e sonolência (28,3%) e prurido (21,7%).
Hiperemia (RR=3,08; IC95%=2,29-4,14) e prurido (RR=2,93; IC95%=2,34-3,66) foram os efeitos adversos de maior risco para o grupo
tDCS, apresentando um NNH de 3 e 2 respectivamente.

Conclusão: resultados mostraram que apesar de presentes, os efeitos adversos foram mínimos, não apresentando significantes riscos para
a saúde dos participantes. Neste contexto, pode-se concluir que a tDCS é uma técnica segura para ser aplicada em diferentes populações"
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