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Introducao: A distonia é caracterizada por contrações musculares involuntárias sustentadas, que podem causar posturas e movimentos
anormais, iniciados ou agravados por ação voluntária e associados à ativação muscular excessiva. A neuromodulação não invasiva regula
a excitabilidade das conexões de áreas motoras corticais e pode ser um complemento terapêutico.

Objetivos: Descrever as aplicações clínicas de técnicas de neuromodulação não invasiva associadas à cinesioterapia em indivíduos com
distonia.

Método: Participaram deste estudo três pacientes, dois com distonia cervical (DC) e um com distonia focal da mão (DFM). A escolha
das técnicas foi centrada na manifestação clínica e na queixa funcional de forma individualizada, baseada na melhor evidência científica
disponível para cada caso. Os pacientes com DC realizaram 15 sessões de ETCC anôdica em Cz e catódica em Fp2, associada à
cinesioterapia. A paciente com DFM realizou 10 sessões de EMT em área motora suplementar com frequência de 1Hz, 1200 pulsos,
80% do LRM. Para as avaliações da gravidade da distonia pré e pós-intervenções foram utilizados os seguintes instrumentos: Escala de
Toronto Modificada, Escala Motora de Intensidade da Distonia, Escala de Incapacidade e Escala de Dor.

Resultados: Todos os pacientes evoluíram com melhora clínica, manifestada no padrão de alinhamento corporal e no desempenho de
movimentos controlados, avaliados pela Escala de Toronto Modificada, Escala Motora de Intensidade da Distonia, Escala de
Incapacidade e Escala de Dor. .

Conclusão: Técnicas de neuromodulação não invasiva associadas à cinesioterapia mostraram-se úteis e seguras para aplicação em
indivíduos com diferentes tipos de distonia e comprometimentos funcionais. O uso combinado dessas estratégias de intervenção parece
otimizar resultados clínicos nessa condição neurológica, que é de difícil manejo clínico."
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