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Introducao: A Terapia por Contensão Induzida (TCI) é utilizada na reabilitação neurofuncional visando à desprogramação do desuso
motor do membro superior acometido (MSA), enquanto a Eletroestimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) funciona
como modulador da atividade cortical excitando áreas motoras corticais, ambos utilizados para aumento da funcionalidade e modificação
neuroplástica.

Objetivos: Verificar a associação dos efeitos da TCI aliada a ETCC, utilizando a aplicação do protocolo de TCI em adultos, em uma
adolescente com cognitivo preservado, comparando a evolução na execução de tarefas motoras.

Método: Este estudo de caso clínico aprovado pelo CEP/UCDB (CAAE-55502916.8.0000.5162) é referente a uma criança de 12 anos,
com hemiparesia espástica à esquerda, com amplitude de movimentos do MSA e cognição preservada para compreensão e execução das
atividades. Em janeiro/2018, após o responsável assinar Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) deu-se início ao protocolo
da TCI, no qual compreendeu 15 dias consecutivos durante três horas diárias, com atividades do cotidiano de dificuldade progressiva
(Shaping) e tarefas de casa, mantendo-se a imobilização do MSA por gessamento sintético e uso contínuo durante todo tratamento. A
ETCC esteve associada nos primeiros 20 minutos da TCI, com eletrodo excitatório sobre a área motora cortical direita (M1). Para
mensuração da qualidade de uso e tempo de execução do MSA, antes e ao final da intervenção, utilizou-se o Motor Activity Test
(WMFT). Os resultados foram apresentados de modo descritivo.

Resultados: Os resultados obtidos tanto no tempo de execução quanto na qualidade da tarefa foram positivos, tendo uma média e desvio
padrão na qualidade funcional da realização das tarefas pré-intervenção de 3,0±0,53 e pós de 3,6±0,63, em uma escala que vai de 0 a 5
pontos. Em relação ao tempo de realização das tarefas no WMFT pré-intervenção obteve-se média de 3,77 ±2,86seg e na pós 3,14
±2,77seg que representa uma redução no tempo de execução das tarefas e efeito satisfatório nas habilidades motoras do MSA.

Conclusão: Podemos concluir através dos resultados obtidos, que o protocolo adulto da TCI aplicado em adolescentes com cognitivo
preservado e aliado a ETCC demostrou um efeito satisfatório na execução de tarefas do MSA, tanto no tempo de sua execução como na
qualidade das tarefas realizadas."
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