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Introducao: O protocolo de treino de marcha em esteira associado à estimulação transcraniana por corrente contínua anódica (ETCCa)
demonstrou resultados promissores em crianças com paralisia cerebral (PC). No entanto, os resultados são restritos a um único protocolo,
não estando esclarecido se a adição de outro protocolo poderia resultar em ganhos adicionais

Objetivos: Verificar através de uma análise retrospectiva os efeitos de dois protocolos de TME associado à ETCCa sobre o córtex motor
primário de crianças com PC diparéticas espástica.

Método: Estudo retrospectivo aprovado analisou 32 casos de crianças com PC submetidas a dois protocolos de intervenção. Cada
protocolo foi constituído de dez sessões de treino de marcha em esteira (TME) + ETCCa ativa ou placebo (1mA, 20 minutos), com
intervalo de dois meses. Três grupos foram considerados (Grupo 1: dois protocolos de TME + ETCCa ativa; Grupo 2: um protocolo de
TME + ETCCa ativa e um de TME + ETCC placebo; e Grupo 3: dois protocolos de TME + ETCC placebo). O elétrodo ânodo havia sido
posicionado sobre o córtex motor primário (área de Cz) e elétrodo cátodo sobre o músculo deltoide esquerdo. As crianças deveriam ter
realizado avaliação pré-intervenção, avaliação pós-intervenção e avaliação de acompanhamento. As avaliações foram constituídas da
mensuração da mobilidade funcional, função motora grossa e da excitabilidade cortical.

Resultados: Os três grupos apresentaram melhora sobre a mobilidade funcional e na função motora grossa nas avaliações pós-
intervenção e avaliação de acompanhamento após os dois protocolos de intervenção em comparação com os momentos pré-intervenção
(análise intragrupo, p<0.05). Após o primeiro protocolo o Grupo 1 apresentou resultados superiores nestas duas variáveis em
comparação aos demais grupos, assim como nas avaliações após o segundo protocolo (análise intergrupos, p<0.05). Não houve diferença
estatística entre os grupos 2 e 3 nas avaliações após o segundo protocolo. Aumento significante na amplitude do potencial evocado motor
foi observada apenas no Grupo 1.

Conclusão: A associação da ETCCa e TME repercutiu em melhora expressiva da mobilidade funcional e da função motora grossa de
crianças com PC diparéticas espásticas. Quando uma segunda intervenção foi realizada após dois meses sem a aplicação da ETCCa, as
crianças apresentaram um novo pico de melhora nestas variáveis"
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