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Introducao: Diversas técnicas são utilizadas para o tratamento de crianças hemiparéticas espásticas, como a Terapia por Contensão
Induzida (TCI), promovendo um tratamento intensivo do membro acometido, gessamento do membro não acometido, associado a
Eletroestimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), que estimula a área cerebral afetada, de modo não invasivo.

Objetivos: Analisar a eficácia da associação entre a TCI e a ETCC na melhora funcional e comportamental, em relação ao uso do
membro superior hemiparético, por meio da desprogramação do desuso motor aprendido do membro e qualidade da tarefa a ser
executada.

Método: O estudo foi realizado com 12 crianças hemiparéticas espásticas, com idades entre quatro e 11 anos; seis utilizaram somente
TCI e seis associaram TCI e ETCC. Foi fornecido um Contrato de Participação e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
assinado pelo responsável, após aprovação do CEP/UCDB (CAAE-55502916.8.0000.5162). A Pediatric Arm Function Test (PAFT)
avaliou a funcionalidade do membro hemiparético, antes e após a intervenção. O protocolo de intervenção contemplou atividades de
terapia convencional (Task Pratice) e treino de atividades motoras com nível de dificuldade progressivo (Shaping), simulando atividades
de vida diária, por 3 horas diárias, durante 15 dias consecutivos e aplicação do ETCC na frequência de 1,0mA durante 20 minutos
iniciais, na área motora cerebral lesionada (M1). Diariamente e aos finais de semana, eram orientadas atividades complementares de
casa. Durante todo o período de intervenção, inclusive ao dormir, foi realizada a restrição do membro hemiparético por gessamento
sintético.

Resultados: Não houve diferença entre número de tarefas bilaterais realizadas na primeira tentativa nos grupos TCI e TCI aliada a
ETCC (p=0,08), antes (3,33±0,25 e 3,67±3,14, respectivamente) e pós intervenção (7,00±0,0 e 5,67±2,07, respectivamente); assim como
nas atividades unilaterais (p=0,009) nos momentos pré (6,67± 3,61 e 7,00±6,75) e pós-intervenção (13,67±20,7 e 10,33±5,75,
respectivamente). A qualidade das tarefas bilaterais não apontou diferença entre os grupos TCI e TCI aliada a ETCC (p>0,05) antes
(19,00±6,50 e 9,00±8,05, respectivamente) e após intervenção (28,67±7,28 e 19,67±8,83, respectivamente), nas atividades unilaterais pós
TCI (53,33±8,12) foi maior que no momento pré TCI (17,00±11,70) (p=0,03).

Conclusão: Ficou evidenciada a eficácia da Terapia por contensão induzida na qualidade das atividades unilaterais, sem interferência do
uso de eletroestimulação. Diante disso é necessário estudos para avaliar a eficácia da eletroestimulação de forma isolada."


	Eficácia da Terapia por Contensão Induzida aliada a Eletroestimulação em crianças hemiparéticas

