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Introducao: O uso de ferramentas de eletroestimulação, como a estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e foot drop
stimulators (FDS), têm sido utilizados na reabilitação de indivíduos após acidente vascular cerebral (AVC). Acredita-se que tratamentos
que promovam plasticidade e equilíbrio inter-hemisférico podem melhorar desfechos clínicos como a marcha e o equilíbrio.

Objetivos: Verificar o efeito da associação entre tDCS e FDS sob o equilíbrio e a marcha em sujeitos com hemiparesia crônica após
AVC.

Método: Estudo piloto randomizado duplo-cego (CEP.1998650). Foram randomizados 11 indivíduos com hemiparesia crônica após
AVC em dois grupos: tDCS+FDS ou ShamtDCS+FDS. A sessão constituiu da aplicação da tDCS anódica sobre o córtex motor primário
(M1) lesionado e catódica sobre o M1 não lesionado durante 30 minutos associado com caminhada em esteira motorizada durante 20
minutos. Foram realizadas 10 sessões de 30 minutos, cinco vezes por semana, durante duas semanas. As avaliações constituíram de
análise cinemática da marcha a partir do sistema de análise de movimento 3-D (BTS SMART DX 400) e avaliação do equilíbrio estático
(olhos abertos e olhos fechados) a partir de uma plataforma de força (800 Hz). As variáveis da marcha e equilíbrio analisadas foram:
velocidade da marcha, fase de apoio e balanço da marcha, deslocamento oscilatório total e a deslocamento oscilatório na direção médio
lateral (ML). A análise estatística foi feita por meio das equações de estimativa generalizadas.

Resultados: Não houve diferença entre grupos nas variáveis analisadas (p>0.05). Ao longo do tempo, a fase de apoio aumentou no
membro inferior afetado (p=0.0001) e diminuiu no não-afetado (p=0.032) em ambos os grupos. Houve aumento da fase de balanço no
membro inferior afetado somente no grupo tDCS+FDS (p=0.05) e aumento no lado não afetado (p=0.018) de ambos os grupos. Ainda, o
deslocamento oscilatório total (p=0.008) e na direção ML (p=0.036) diminuíram em ambos os grupos.

Conclusão: Este estudo está em fase de execução, portanto apresenta resultados prévios com um número amostral reduzido. No entanto,
com base nesses achados, ambas as ferramentas de eletroestimulação parecem ser eficazes na melhora do equilíbrio e da marcha em
indivíduos com hemiparesia crônica após AVC."
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