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Introducao: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) pode afetar o equilíbrio inibitório inter-hemisférico, gerando um padrão anormal de
atividade entre os hemisférios cerebrais provocando desajuste na inibição inter-hemisférica e perdas do controle neuromotor. A
estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e utilização da órtese “foot drop stimulators” (FDS) têm apontados resultados
promissores.

Objetivos: Verificar o efeito da associação entre FDS e tDCS sob a mobilidade funcional, o comprometimento motor de membro inferior
e a qualidade de vida de indivíduos com hemiparesia crônica após AVC.

Método: Estudo piloto de ensaio clínico randomizado duplo-cego (CEP.1998650), com 11 indivíduos após AVC randomizados em dois
grupos: tDCS+FDS e ShamtDCS+FDS. Os indivíduos foram submetidos à avaliação da mobilidade funcional por meio do teste TUG
instrumentalizado (G-walk BTS). Foram mensurados o tempo para levantar da cadeira, caminhar por 3 metros, dar a volta em um cone,
caminhar os mesmos 3 metros e sentar. Para a avaliação da função motora utilizamos a escala Fugl-Meyer e para avaliação da qualidade
de vida utilizamos a escala específica para AVC. A tDCS foi aplicada com estímulo anódico sobre o córtex motor primário (M1)
lesionado e estímulo catódico sobre o M1 não lesionado durante 30 minutos. Em cada sessão os indivíduos foram instruídos a caminhar
em esteira motorizada durante 20 minutos. Foram realizadas 10 sessões de 30 minutos, cinco vezes por semana, durante duas semanas.
Equações de Estimativa Generalizada foram utilizadas para análise dados.

Resultados: Não houve diferença significativa entre os grupos no tempo total do teste de TUG (p>0.05) e no tempo necessário para
levantar da cadeira (p>0.05). Ambos os grupos apresentaram aumento no tempo da tarefa de sentar na cadeira (p=0.005). O grupo
tDCS+FDS apresentou melhora na função motora do membro inferior após o tratamento (p=0.002) enquanto que no grupo
ShamtDCS+FDS esse aumento não foi significativo (p>0.05). Em relação à qualidade de vida não foram observadas diferenças
significativas entre os grupos (p>0.05).

Conclusão: Os resultados mostram o efeito positivo da associação de tDCS e FDS sob a função motora de membro inferior. Esses
achados podem apoiar a hipótese de competição inter-hemisférica para a recuperação motora membro inferior após AVC."
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