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Introducao: Indivíduos após Acidente Vascular Cerebral (AVC) apresentam comprometimentos motores de membro superior (MS) e
inferior (MI) influenciam negativamente a marcha e a mobilidade funcional. Estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e
eletroestimulação neuromuscular (NMES) apresentam benefícios na reabilitação da marcha após AVC.

Objetivos: Verificar os efeitos do tratamento combinado de tDCS e NMES na performance da marcha e mobilidade funcional (Timed up
and go - TUG) em indivíduos com hemiparesia crônica e déficit motor moderado e/ou grave após AVC.

Método: Ensaio clínico randomizado duplo-cego (CEP 1.285.297), onde 24 indivíduos após AVC foram randomizados em dois grupos:
tDCS+NMES ou ShamtDCS+NMES. As variáveis espaço-temporais da marcha (velocidade, cadência, comprimento da passada e do
passo) foram avaliadas durante o teste de caminhada de 10 metros. A mobilidade funcional foi avaliada pelo teste TUG. Ambos os testes
foram realizados utilizando um sensor inercial portátil (G-walk BTS) para aferir tempo e acelerações antes e após o tratamento. Ânodo-
tDCS foi aplicado sobre o córtex motor primário (M1) lesionado e cátodo-tDCS sobre o M1 não lesionado. O protocolo de NMES
envolveu os músculos serrátil anterior, deltoide anterior, tríceps braquial e extensores de punho no lado acometido. Todos os
participantes realizaram atividades funcionais simultaneamente à estimulação. Foram realizadas 10 sessões de 30 minutos, cinco vezes
por semana, durante duas semanas. Utilizou-se ANOVA de medidas repetidas para análise estatística.

Resultados: Não foram encontrados resultados significativos com relação ao tempo (pré-pós), grupo (tDCS+NMES ou
ShamtDCS+NMES) ou interação tempo e grupo para nenhuma variável analisada (p>0.05).

Conclusão: Os resultados encontrados até o momento sugerem que o tratamento de eletroestimulação combinado (tDCS e NMES)
aplicado no MS de sujeitos com hemiparesia crônica e déficit moderado/grave podem não influenciar a performance da marcha e a
mobilidade funcional após AVC."
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