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RESUMO 
 
Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) refere-se a um conjunto de alterações 
permanentes, mas não inalteráveis, do desenvolvimento do movimento e da postura 
que causam limitações na atividade.  Dentre as intervenções utilizadas no processo 
de reabilitação, se destaca a terapia intensiva utilizando o Método TheraSuit®, que 
se trata de um programa individual de fisioterapia intensiva com a utilização de uma 
vestimenta, constituída por cordas elásticas que são ajustadas de acordo com a 
necessidade da criança. A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 
(ETCC) é um método de estimulação elétrica cerebral não invasiva que é aplicado 
diretamente em estruturas do sistema nervoso para fins terapêuticos, buscando 
potencializar os efeitos da terapia física. Objetivo: Verificar os efeitos da 
estimulação transcraniana por corrente contínua associada à terapia física intensiva 
na função motora grossa de uma criança com paralisia cerebral. Métodos:  
Participou deste estudo uma criança com idade de 6 anos, do sexo masculino, com 
diagnóstico de paralisia cerebral espástica nível II do Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS). A criança foi avaliada pelo Gross Motor Function 
Measure (GMFM-66) e submetida à terapia intensiva 5 vezes na semana através do 
método TheraSuit®, por 4 semanas consecutivas. A partir da 2a semana de 
intervenção, foram aplicadas as avaliações da marcha por meio do Dynamic Gait 
Index (DGI) e Physicians Rating Scale (PRS) e introduzida a ETCC associada ao 
treino de marcha. Ao final, a criança foi reavaliada pelo GMFM-66, DGI e PRS. 
Resultados:  Não houve diferença clinicamente significante para o escore total do 
GMFM-66. A criança melhorou em dois domínios do DGI, sendo o primeiro na 
mudança de velocidade da marcha e o segundo domínio foi na marcha com 
movimentos verticais da cabeça.  O escore obtido pelo PRS não mostrou mudanças 
qualitativas na marcha pós-intervenção imediata e retenção. Conclusão: 
Fisioterapia intensiva com TheraSuit® associada à ETCC concomitante ao treino de 
marcha em esteira propiciaram melhora no equilíbrio dinâmico na marcha, nos 
domínios da mudança de velocidade da marcha e marcha com movimentos verticais 
da cabeça.  
 
Palavras-chave: criança; estimulação transcraniana por corrente contínua; 
fisioterapia; marcha; paralisia cerebral; terapia intensiva; therasuit; tratamento.  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Cerebral Palsy (CP) refers to a group of permanent, but not 
unalterable, disorders in the development of movement and posture, causing 
limitations in activity. Among the interventions applied in the rehabilitation process, 
intensive therapy using the Therasuit® Method stands out, which is an individual 
program of intensive physical therapy with the use of soft canvas suit with bungee-
like elastic that are adjusted according to the need of the patient. Transcranial Direct 
Current Stimulation (tDCS) is a method of non-invasive electrical brain stimulation 
that is applied directly to structures of the nervous system for therapeutic purposes to 
enhance the effects of physical therapy. Aim: the aim of the study was to verify the 
effects of tDCS associated with intensive physical therapy on the gross motor 
function of a child with CP. Methods: a six year old child, male, diagnosed with 
spastic cerebral palsy, level II of Gross Motor Function Classification Scale 
(GMFCS), was included in this study. The child was evaluated by the Gross Motor 
Function Measure (GMFM-66) and treated by intensive physical therapy 5 times per 
week using the TheraSuit® Method, in a period of 4 consecutive weeks. On the 
second week of intervention, gait assessments were applied using the Dynamic Gait 
Index (DGI) and Physicians Rating Scale (PRS), and the tDCS associated with the 
gait training was introduced. After the treatment, the child was evaluated by GMFM-
66, DGI and PRS. Results: there was no significant differences on the total score of 
GMFM-66. The child improved in two domains of DGI, in the gait speed and gait with 
vertical head movements. The PRS score did not show qualitative changes in gait 
after immediate intervention and retention. Conclusion: intensive physical therapy 
with TheraSuit® associated with tDCS and gait training with treadmill improved 
dynamic balance in gait, under the domains of changing the gait speed and gait with 
vertical head movements. 

 

Keywords: child; transcranial direct current stimulation; physiotherapy; gait; cerebral 
palsy; intensive therapy; therasuit; treatment.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A paralisia cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não 

progressiva (ECNP), é considerada a causa mais comum de incapacidade física na 

infância. Refere-se a um conjunto de alterações permanentes, mas não inalteráveis, 

do desenvolvimento do movimento e da postura que causam limitações na atividade 

e que são atribuídas a lesões que ocorreram no cérebro imaturo durante o período 

pré-natal, perinatal ou pós-natal (ROSENBAUM et al., 2007; NOVAK et al., 2017). 

Quando a causa se encontra no período pré-natal, esta é decorrente de 

malformações congênitas, hipoxemia e distúrbios metabólicos maternos. Já as 

originadas no período perinatal acontecem por hemorragia intracraniana, anóxia 

neonatal, traumas durante o parto, prematuridade e baixo peso. Aquelas de natureza 

pós-natal podem ser desencadeadas por meningite, traumatismo crânio encefálico, 

convulsões, quase afogamento, entre outros (MORRIS, 2007). 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), estima-se que no Brasil, a cada 1.000 

bebês nascidos, 7 tem paralisia cerebral. Esse número é atribuído às más condições 

de cuidados pré-natais e ao atendimento primário às gestantes. Em países 

desenvolvidos, esse número cai para 2 casos em cada 1.000 nascimentos.  

A PC pode se manifestar por variadas formas clínicas e pode ser classificada 

em relação as características do tipo de disfunção motora, que inclui os tipos 

espástica, discinética (atetóide, coréico e distônico), atáxica e mista, e pela 

topografia das lesões, ou seja, localização do corpo afetado que pode ser 

quadriparesia, diparesia e hemiparesia. (MARRET et al., 2013). 

Quando a lesão é no trato piramidal denomina-se paralisia cerebral do tipo 

espástica e tem como característica a hipertonia, ou seja, pelo aumento do tônus 

muscular. Quando afeta o trato extrapiramidal, especificamente os núcleos da base, 

denomina-se paralisia cerebral do tipo discinética que pode ser subdividida em 

atetóide, coréico e distônico (ROSENBAUM et al., 2007). A PC do tipo atetóide tem 

como características principais a presença de movimentos involuntários, rigidez 

muscular e tônus flutuante. A PC do tipo coréico tem como características principais 

o tônus flutuante entre hipotonia e relativamente normal, movimentos alternados e 

rítmico. A PC do tipo distônico tem como características principais as súbitas 

mudanças de tônus (hipotonia e hipertonia), espasmos musculares que afetam 

principalmente as partes proximais e são transitórias. A PC do tipo atáxica é menos 
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comum, sendo consequência da lesão no cerebelo, resultando em alterações do 

equilíbrio, incoordenação de movimentos, diminuição do tônus e marcha com 

aumento da base de sustentação (MARRET et al., 2013; MORRIS, 2007; 

ROSENBAUM et al., 2007). A forma mista de PC é responsável por 20% dos casos, 

onde pode ter uma combinação do tipo espástica associada ao discinético e os 

outros subtipos (ROSENBAUM et al., 2007). 

Referente à classificação baseada na topografia, ou seja, partes do corpo, na 

quadriparesia os quatros membros são afetados de forma semelhante e na diparesia 

os membros inferiores são mais acometidos do que os membros superiores. A 

hemiparesia compromete apenas um lado do corpo (REBEL et al., 2010). 

Na PC, em cada subtipo, há grande diferença do nível de gravidade e 

comprometimento motor. Com isso, as crianças são classificadas de acordo com sua 

independência funcional e funções motoras grossas. Para esta classificação é 

utilizado o Gross Motor Function Classification System (GMFCS) – Sistema de 

Classificação da Função Motora Grossa (PALISANO et al., 2007). 

O GMFCS enquadra as crianças com PC em cinco níveis funcionais e 

apresenta distinções de acordo com a faixa etária, ou seja, existem descrições de 

nível específicas para crianças com menos de 2 anos, crianças entre 2 e 4 anos, 

crianças entre 4 e 6 anos, entre 6 e 12 anos e entre 12 e 18 anos. O nível I 

corresponde a criança capaz de andar sem qualquer limitação. O nível II engloba a 

criança capaz de andar, mas com limitação para longas distancias e dificuldades no 

equilíbrio. Já o nível III é descrito quando a criança necessita de algum dispositivo 

manual de mobilidade para andar em espaços internos e mobilidade sobre rodas 

para ambientes externos. O nível IV a criança pode conduzir por conta própria seu 

dispositivo com rodas, mas com certa limitação e são capazes de sentar, mas 

geralmente com algum apoio. Por último, o nível V é descrito quando a criança é 

dependente para todas as atividades de mobilidade, pois, necessita ser transportada 

em uma cadeira de rodas manual e tem grande limitação no controle da cabeça e 

tronco. O intuito da escala é classificar as habilidades e as limitações da função 

motora grossa considerando o seu desempenho na realização de determinada 

tarefa, levando em conta a sua maior capacidade (PALISANO et al., 2007; SILVA et 

al., 2007; HIRATUKA et al., 2010). 

O sistema motor na PC é a principal alteração. Além disso, outros sistemas 

podem estar comprometidos ou não, incluindo distúrbios cognitivos, sensoriais, 
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visuais, auditivos, entre outros, que afetam o desempenho funcional da criança com 

PC de diferentes maneiras (ROSENBAUM et al., 2007; SANTOS; GOLIN, 2013). 

Com isso, a adoção de intervenções fisioterapêuticas em pacientes com PC tem 

sido empregada para facilitar a atividade cerebral e amenizar os prejuízos 

funcionais. 

Dentre as intervenções utilizadas no processo de reabilitação, se destaca a 

terapia intensiva utilizando o Método TheraSuit®. Consiste em um programa 

individual de fisioterapia intensiva, com duração de modo geral de três a quatro 

horas por dia. A vestimenta deste método é uma órtese maleável que contém uma 

touca, colete, short, joelheiras e tênis adaptado com gancho, constituída por cordas 

elásticas que são ajustadas de acordo com as necessidades específicas de cada 

criança. Com a utilização dessa vestimenta, a criança recebe informações 

proprioceptivas e de suporte postural. A mesma pode ser interligada em uma gaiola 

por meio de cordas elásticas padronizada com pesos e polias para favorecer os 

movimentos contra a gravidade, possibilitando assim o fortalecimento de músculos 

específicos. A criança pode ser colocada em diferentes posições por um sistema de 

cordas acoplados à gaiola para facilitar ou dificultar o movimento. O trabalho desse 

método é baseado no ganho de força, coordenação e equilíbrio para buscar 

determinados objetivos funcionais específicos (NEVES et al., 2013; TheraSuit 

Method®).  

Alagesan e Shetty (2011) analisaram os efeitos do TheraSuit® na função 

motora grossa de 30 crianças com PC diparética espástica entre 4 – 12 anos de 

idade. Os participantes do grupo controle e do grupo experimental foram submetidos 

à terapia durante três semanas e avaliados pelo GMFM. As intervenções realizadas 

incluíram: exercícios ativos de membros, fortalecimento muscular, alongamento, 

descarga e transferência de peso, ortostatismo, treino de equilíbrio, marcha e subir 

escada, 2 horas por dia durante 3 semanas. Após os resultados do pré e pós 

tratamento, concluíram que o grupo que realizou o TheraSuit® durante o protocolo 

resultou na melhora da função motora grossa. 

A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é também 

descrita na língua inglesa como transcranial direct current stimulation (tDCS). Este é 

um método de estimulação cerebral não invasiva que é aplicada diretamente em 

estruturas do sistema nervoso para fins terapêuticos (OKANO et al., 2013). É um 

recurso de fácil aplicação, indolor, com poucos efeitos adversos relatados na 
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literatura e quando faz o uso associado ao treino motor ocorre um aumento na 

magnitude dos efeitos, ou seja, potencializa e acelera os efeitos da terapia 

(DUARTE et al., 2017; LINDENBERG et al., 2010; SANTOS et al., 2020). 

Na ETCC, dois eletrodos de superfície são embebidos em soro fisiológico e 

usados para estimular o córtex motor por meio de uma corrente contínua de baixa 

intensidade. Esses eletrodos são carregados tanto positivamente quanto 

negativamente. A estimulação da corrente anódica aumenta a atividade na 

superfície do cérebro, enquanto a corrente catódica tem o efeito oposto (OKANO et 

al., 2013; SANTOS et al., 2020). 

O que acontece durante a aplicação da ETCC é que a corrente flui dos 

eletrodos e passa pela calota craniana atingindo o córtex. Quando o eletrodo ânodo 

(positivo) está posicionado sobre a calota craniana, a estrutura do cérebro abaixo 

desse eletrodo tem a excitabilidade cortical aumentada. O que se consegue é 

facilitar a atividade cerebral de determinada região, o que é propício para que essa 

ativação ocorra durante o treino de uma determinada atividade motora. A 

estimulação catódica (negativa) é o contrário, pois quando o cátodo é colocado 

ocorre dificuldade da excitabilidade cortical, ou seja, inibe a atividade cerebral de 

determinada região (GOMES; MARTINS, 2016; GRECCO; MUSZKAT, 2017).  

O efeito da estimulação dependerá do tempo de aplicação, da área cortical 

onde os eletrodos estão posicionados e da polaridade da corrente. A intensidade 

para a aplicação da estimulação é da ordem dos miliampères, variando entre 1 a 2 

mA. Na literatura, a duração da ETCC em uma sessão é de 20 minutos, com 

frequência de 10 sessões, podendo ter um intervalo ou não em um período de duas 

semanas (DUARTE et al., 2017; GRECCO et al., 2014).  

A ETCC é considerada uma técnica muito segura e reações comuns podem 

ocorrer quando aplicada, que incluem desconforto, vermelhidão local, formigamento 

e coceira. Dentre as contraindicações, deve ser evitado em pacientes com implantes 

metálicos e focos de crise epiléptica (BRUNONI et al., 2011; GRECCO; MUSZKAT, 

2017). Hamilton e colaboradores publicaram em 2018 uma revisão sistemática para 

evidenciar o efeito na melhora da função motora grossa usando a ETCC em 

pacientes pediátricos com PC. Foram identificados 139 artigos e 9 deles preenchiam 

os critérios do estudo. Os resultados da pesquisa mostraram que o uso da ETCC 

como uma terapia adjunta pode melhorar o equilíbrio estático e tem efeitos positivos 
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na velocidade da marcha em crianças com PC imediatamente após o tratamento e 

possivelmente após 1 mês. 

Para a fisioterapia, a ETCC tem o propósito de potencializar os efeitos da 

terapia física por meio da estimulação de áreas motoras, como a representação de 

tronco e membros inferiores. Sua indicação é principalmente para crianças que não 

respondem de maneira satisfatória à terapia física. 

Nessa perspectiva, a ETCC propicia modulações importantes e duradouras, 

podendo ser utilizada na melhora da aprendizagem ou reaprendizagem das 

habilidades motoras. Diante disso, surgiu a seguinte problemática: a ETCC 

associada a terapia física intensiva por meio do TheraSuit® promove ganhos na 

função motora grossa de crianças com paralisia cerebral? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Verificar os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua 

associada a terapia física intensiva na função motora grossa de uma criança com 

paralisia cerebral. 

 

2.2. Objetivo especifico 

 

Verificar os efeitos imediatos da aplicação de um protocolo de 10 sessões de 

estimulação transcraniana por corrente contínua associada a terapia física intensiva 

por meio do TheraSuit® na função motora grossa de uma criança com paralisia 

cerebral. 

Verificar os efeitos a médio prazo da aplicação de um protocolo de 10 

sessões de estimulação transcraniana por corrente contínua associada a terapia 

física intensiva por meio do TheraSuit® na função motora grossa de uma criança 

com paralisia cerebral.  



13 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Participante 

 

Participou deste estudo uma criança com idade de 6 anos, do sexo 

masculino, com diagnóstico de PC nível II do Sistema de Classificação da Função 

Motora Grossa (GMFCS) e grau de compreensão compatível com os procedimentos 

executados. O estudo foi realizado Centro de Apoio Terapêutico Cláudia Alcântara, 

Vila Belmiro, Santos – SP.  

Com relação aos aspectos éticos, o estudo foi elaborado de acordo com as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(Resolução Normativa 466/12, do Conselho Nacional de Saúde /MS) e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP (n. 2.351.096). Os 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando 

a participação da criança no estudo (Apêndice 1) e assinatura do Termo de 

Assentimento pela criança (Apêndice 2).   

 

3.2. Critérios de inclusão e não-inclusão  

 

O critério de inclusão para o estudo foram o diagnóstico de PC e apresentar 

severidade leve, segundo o GMFCS de grau I (anda sem restrições, com limitações 

nas habilidades motoras grossas mais avançadas), II (caminha sem dispositivos de 

auxílio, com limitações em espaços abertos e na comunidade) ou moderada, de grau 

III (caminha com dispositivo de auxílio, com limitações em espaços abertos e na 

comunidade), indicação para a ETCC e não apresentar qualquer fator de risco em 

relação à estimulação transcraniana, verificado por meio do Protocolo de Segurança 

(Apêndice 3).   

Como critérios de não-inclusão para o estudo, foram considerados a presença 

de deformidade em membros inferiores ou coluna vertebral que comprometesse a 

permanência na postura ortostática sem apoio ou com apoio somente em membros 

superiores e alterações cognitivas que prejudicassem a compreensão das tarefas 

realizadas durante a avaliação, quadros de epilepsia, portadores de implantes 

metálicos e classificação da PC como GMFCS grau IV (tem controle cervical, mas só 

senta com apoio e mobilidade limitada) e grau V (com grave controle postural de 
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tronco e cervical, sendo a locomoção feita apenas se a criança/jovem conseguir 

operar uma cadeira de rodas motorizada ou por ajuda física). 

 

3.3. Instrumentos  

 

Os pais da criança foram contatados e informados a respeito do objetivo e da 

relevância do estudo, e após assinatura dos termos, a criança foi classificada e 

avaliada de acordo com: 

 

3.4. Dados do prontuário  

 

Foi identificado no prontuário da clínica os dados gerais de identificação, 

história do desenvolvimento motor, queixa principal e outras informações relevantes 

da criança.  

 

3.5. Gross Motor Function Measure (GMFM) 

 

Para a medida da função motora grossa de crianças com PC, o participante 

foi avaliado segundo o GMFM, o qual é dividido em cinco dimensões: A: deitar e 

rolar; B: sentar; C: engatinhar e ajoelhar; D: em pé e E: andar, correr e pular. Os 

critérios de escore são: 0: não inicia, 1: inicia, 2: executa parcialmente, 3: executa e 

NT: não testado. Na avaliação do GMFM, uma maior pontuação implica em melhor 

função motora grossa (PINA; LOUREIRO, 2006). 

 

3.6. Dynamic Gait Index (DGI) 

 

O DGI é uma escala que avalia o equilíbrio e a marcha. Inclui oito tarefas: 1: 

marcha em superfície plana; 2: mudança de velocidade da marcha; 3: marcha com 

movimentos horizontais da cabeça; 4: marcha com movimentos verticais da cabeça; 

5: marcha e giro sobre o próprio eixo corporal; 6: passar por cima de obstáculo; 7: 

contornar obstáculos e 8: subir e descer degraus. Cada tarefa pode ser pontuada de 

zero a três, sendo zero ruim e três excelente, totalizando vinte e quatro pontos 

(CASTRO et al., 2006) (Anexo 1). 
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3.7. Physician Rating Scale (PRS)  

 

Esta é uma escala onde a marcha é observada em cada membro 

separadamente, e pontuada através da análise de um vídeo. A criança pode receber 

pontuação máxima de 18 pontos, que são distribuídos em seis itens: 1: posição do 

joelho em médio apoio; 2: contato inicial do pé; 3: contato do pé no médio apoio; 4: 

tempo de levantamento do calcanhar; 5: base de suporte e 6: dispositivos que 

auxiliam na marcha (CURY et al., 2006) (Anexo 2). A criança foi filmada em vista 

anteroposterior e lateral enquanto deambulava em uma distância média de seis 

metros. Posteriormente, foi realizada a análise da marcha, com a filmagem 

apresentada em câmera lenta. 

 

3.8. Procedimentos 

 

A criança foi selecionada em uma clínica particular, Centro de Apoio 

Terapêutico – Cláudia Alcântara, localizada na cidade de Santos/SP. Inicialmente, 

foi realizado uma conversa e esclarecimentos dos objetivos da pesquisa com os pais 

responsáveis da criança selecionada através dos critérios de inclusão e não 

inclusão, para o estudo. A criança foi classificada de acordo com o GMFCS e 

realizou uma avaliação inicial pela escala GMFM, sendo essa etapa nomeada de 

avaliação 1. A seguir a criança foi submetida ao programa de reabilitação intensiva 

por meio do TheraSuit® que é caracterizado pela realização de exercícios dentro de 

uma gaiola padronizada com pesos e polias e a criança pode ser colocada em 

diversas posições utilizando cordas e elásticos, com sessões diárias de 4 horas, de 

segunda a sexta-feira, durante 1 mês, totalizando 20 sessões. Após duas semanas 

de início do TheraSuit® foi realizado a avaliação do DGI e PRS, sendo essa etapa 

nomeada de avaliação 2. A partir a terceira semana de TheraSuit®, a criança foi 

submetida ao protocolo de ETCC associada ao treino de marcha na esteira, durante 

duas semanas, totalizando 10 sessões.  

A ETCC foi aplicada com um aparelho tDCS Transcranial Stimulation (DCStim 

- NeuroConn®) (figura 1), por meio de dois eletrodos-esponja de superfície, 

umedecidos com soro fisiológico. Os locais da cabeça foram marcados antes da 

acoplagem dos eletrodos do seguinte modo: o eletrodo ânodo na região 

correspondente ao córtex motor primário (Cz) e o eletrodo cátodo na região 



16 

supraorbital (Fp1) (figura 2). Uma corrente de 1mA foi aplicada durante 20 minutos 

associado a um treino funcional, o qual foi realizada a marcha na esteira, marcha no 

solo para frente e para trás e saltos para frente (figura 3). Antes e após cada 

aplicação do ETCC, os pais e a criança eram questionados em relação à presença 

de fatores adversos à aplicação, as quais foram registradas no questionário de 

efeitos adversos (Apêndice 4). 

 

 

Figura 1: Aparelho de ETCC (www.neurocaregroup.com) 

 

 

 

Figura 2: Posicionamento dos eletrodos 
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Figura 3: Treino de marcha na esteira associada a ETCC 

 

Ao término do período, a criança foi reavaliada pelo DGI e PRS e essa etapa 

foi nomeada de avaliação 3. Para o período de manutenção da ETCC, foram 

realizadas 2 sessões de 20 minutos de ETCC associada ao treino de marcha na 

esteira em um intervalo de 15 dias. Após esse período, a criança foi reavaliada por 

meio das escalas GMFM, DGI e PRS e essa etapa foi nomeada de avaliação 4 

(figura 4). O treino funcional foi escolhido de acordo com a capacidade da criança e 

foi definido no momento da avaliação inicial. As avaliações foram realizadas por 

profissionais devidamente treinados para sua aplicação. O tratamento em geral foi 

baseado no conceito Bobath e em alguns momentos teve a intervenção do 

TheraSuit®, ETCC + treino de marcha na esteira e acontecia diariamente de 

segunda a sexta-feira.  

Figura 4: Linha do tempo e procedimentos de avaliação e intervenção 

utilizados no protocolo experimental. *: 2 sessões de ETCC + marcha na esteira com 

intervalo de 15 dias. 
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4. RESULTADOS  

 

 A tabela 1 apresenta dados com relação as informações pessoais, história do 

período gestacional e nascimento, história do desenvolvimento motor, queixa 

principal, exames adicionais e de outras informações relevantes da criança 

participante do estudo.  

 

 Tabela 1 – Dados de caracterização do participante 

Caracterização da criança 

Dados pessoais 

RSA, 6 anos de idade, do sexo masculino, apresenta PC diparética 

espástica nível II de acordo com o GMFCS. Ele frequenta a escola 

regular. 

História gestacional e 

nascimento 

A idade da mãe e do pai no período do nascimento foi de 30 anos. A 

mãe teve 3 gestações e 1 aborto que foi antes dele. Nasceu a termo 

de 39 e 3/7 semanas de idade gestacional, parto cesáreo, com peso 

ao nascimento de 4,375Kg e a estatura de 50 cm. 

História do 

desenvolvimento motor 

Começou a notar alteração na troca de passos com 1 ano e 4 meses, 

sentou sozinho com 1 ano e 8 meses, assumiu a postura em pé e 

andou sozinho com poucos passos aos 2 anos. 

Queixa principal Melhora da marcha e diminuição dos desequilíbrios. 

Exames adicionais 
O resultado da Ressonância Magnética não mostrou nenhuma 

alteração. 

Outras informações 
Realizou a cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS) no dia 21 de 

fevereiro de 2017. 

 

A função motora grossa foi avaliada através da escala GMFM – 66, sendo 

realizada uma avaliação no início e outra no final da intervenção, demonstrada na 

tabela 2. O escore total inicial foi 81,9, erro padrão de 2,5 e intervalo de confiança de 

77,0 – 86,9. Após o período de intervenção, o escore total foi 85,2, erro padrão de 

2,8 e intervalo de confiança de 79,7 – 90,8, portanto, o aumento do escore total do 

GMFM-66 não foi clinicamente significante.  
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Tabela 2 – Resultados da Gross Motor Function Measure (GMFM) nas 

avaliações inicial e final 

Gross Motor Function Measure Escore total Erro padrão 
Intervalo de 

confiança 

Avaliação 1 81,9 2,5 77,0 – 86,9 

Avaliação 4 85,2 2,8 79,7 – 90,8 

 

O instrumento utilizado para avaliação da estabilidade postural e marcha foi a 

escala Dynamic Gait Index (índice da marcha dinâmica). A tabela 3 mostra os 

resultados obtidos em escores, pré-intervenção (Avaliação 2), pós-intervenção 

imediata (Avaliação 3) e retenção (Avaliação 4). 

 

Tabela 3 – Resultados do Dynamic Gait Index (DGI) na pré (Avaliação 2) e 

pós-intervenção (Avaliação 3) com ETCC e na retenção (Avaliação 4). 

Dynamic Gait Index Av. 2 Av. 3 Av. 4 

1. Marcha em superfície plana 3 3 3 

2. Mudança de velocidade da marcha 2 3 3 

3. Marcha com movimentos horizontais da cabeça 3 3 3 

4. Marcha com movimentos verticais da cabeça 2 3 3 

5. Marcha e giro sobre o próprio eixo corporal 3 3 3 

6. Passar por cima de obstáculo 3 3 3 

7. Contornar obstáculos 3 3 3 

8. Subir e descer degraus 3 3 3 

Escore total: 21 24 24 

Valores em negrito indicam mudança da pontuação entre pré e pós-intervenção.  
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O resultado obtido na pré-intervenção aponta um risco de desequilíbrios na 

realização de determinadas tarefas da vida diária, sendo que valores abaixo de 21 

indicam este risco. Após a intervenção fisioterapêutica por meio da ETCC associado 

ao treino específico de marcha e Therasuit®, observou-se melhora no escore final, 

passando de 21 para 24 pontos, o que se manteve na retenção. 

Os resultados mostram que a criança melhorou em dois domínios do DGI, 

sendo o primeiro na mudança de velocidade da marcha onde a criança teve 

pontuação 2, apresentou comprometimento leve, foi capaz de mudar de velocidade, 

mas apresentou discretos desvios. Após o período de intervenção ele passou para 

3, mostrando diferença significativa na marcha entre as velocidades normal, rápida e 

devagar.  

O segundo domínio foi na marcha com movimentos verticais da cabeça, onde 

a criança teve pontuação 2, apresentou comprometimento leve, foi capaz de realizar 

a tarefa com pouca alteração da marcha. Após a intervenção ele passou para 3, 

pois, realizou as rotações da cabeça sem alteração da marcha. Com relação aos 

outros domínios a criança já tinha pontuação máxima e isso se manteve.  

Outro instrumento utilizado para avaliação da marcha foi a versão modificada 

da Physicians Rating Scale. O escore obtido nessa ferramenta não mostrou 

mudanças qualitativas na marcha pós-intervenção imediata e retenção, demostrada 

na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Escores da Physicians Rating Scale (PRS) versão modificada na 

pré (Avaliação 2) e pós-intervenção (Avaliação 3) com ETCC e na retenção 

(Avaliação 4). 

Physicians Rating Scale 
AV2 AV3 AV4 

D E D E D E 

1. Posição do joelho em médio apoio 2 2 2 2 2 2 

2. Contato inicial do pé 1 2 1 2 1 2 

3. Contato do pé no médio apoio 0 2 0 2 0 2 

4. Tempo de levantamento do calcanhar 0 3 0 3 0 3 

5. Base de suporte 1 1 1 1 1 1 

6. Dispositivos auxiliares de marcha 3 3 3 3 3 3 

Escore total: 7 13 7 13 7 13 
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Em análise dos resultados da PRS, no item da posição do joelho em médio 

apoio a pontuação foi 2 tanto para o membro inferior direito (MID), quanto para o 

membro inferior esquerdo (MIE) porque ele apresenta um grau de flexão menor que 

10°. No item contato inicial do pé a pontuação para o MID foi 1 porque ele realiza 

com a parte anterior do pé e 2 para o MIE porque ele coloca o pé inteiro, mostrando 

que o lado esquerdo é melhor que o lado direito. No item contato do pé no médio 

apoio foi 0 para o MID por apresentar levantamento precoce do calcanhar e 2 para o 

MIE por apresentar calcanhar ocasional/planta do pé.   

Já no item domínio do tempo de levantamento do calcanhar foi 0 para o MID 

por apresentar sem contato do calcanhar/equino fixo e 3 para o MIE no apoio 

terminal. No item base de suporte foi 1 tanto para o MID e MIE por apresentar base 

de suporte estreita com pouca liberação do joelho e um valgo dinâmico 

principalmente a direita. No último item sobre dispositivos que auxiliam na marcha 

sua pontuação foi 3, pois, não utiliza nenhum dispositivo.  

Contudo, é uma criança que apresenta alteração em quase todos os 

parâmetros avaliados pelo PRS, exceto o tempo de levantamento do calcanhar do 

MIE e na não utilização de dispositivos auxiliares de marcha.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo de caso verificou os efeitos da estimulação transcraniana por 

corrente contínua associada a terapia física intensiva na função motora grossa de 

uma criança com paralisia cerebral. O participante é uma criança com o tipo de PC 

espástica diparética nível II do GMFCS e o foco da intervenção foi voltado para a 

melhora da marcha. As crianças com PC diparética apresentam em bipedia uma 

postura fletida habitual de MMII, com aumento na coativação dos músculos que 

comumente respondem de forma insatisfatória à perda de equilíbrio (BURTNER et 

al., 1999). O nível II do GMFCS caracteriza uma criança que não precisa de 

dispositivos de auxílio na marcha, anda com limitações, apresenta dificuldades no 

equilíbrio, demonstra habilidade mínima para correr, pular e limitações em 

superfícies irregulares e inclinada (PALISANO et al., 2007), sendo que essas 

características foram observadas na criança do estudo. 

A marcha associada a postura de agachamento comumente observada nas 

crianças com PC diparética, com padrão de flexão dos joelhos e dos flexores 

plantares com o predomínio de equinismo, é um limitante funcional e tem sido 

atribuída a hipertonia de isquiotibiais e tríceps sural (ROSS; ENGSBERG, 2007). 

Entretanto, a criança do estudo foi submetida à rizotomia dorsal seletiva, a qual 

resultou em diminuição da espasticidade associada à fraqueza muscular e perda de 

ativação de algumas fibras musculares. A rizotomia dorsal seletiva (RDS), é um 

procedimento invasivo e irreversível, que consiste na diminuição do estímulo 

aferente do arco reflexo de estiramento monossináptico com o propósito de reduzir a 

espasticidade dos membros inferiores (LEITE et al., 2019; TEDROFF et al., 2020). O 

estudo elaborado por Nicolini-Panisson e colaboradores (2018), por meio de uma 

revisão do tipo integrativa mostram que a principal indicação para a realização da 

RDS é em crianças com PC espástica bilateral, níveis I, II e III do GMFCS por 

apresentarem marcha comunitária.  

Antes de iniciar a intervenção, a criança foi avaliada pelo GMFM e os 

resultados mostraram que a criança teve maiores pontuações nas dimensões: A 

(deitar e rolar), B (sentar), C (engatinhar e ajoelhar) e D (ficar em pé). As limitações 

da criança se encontram na dimensão E (andar, correr e pular), onde teve uma 

pontuação baixa e por isso o treinamento foi voltado principalmente para o 

fortalecimento dos MMII para melhora na marcha e pular.  
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 Durante o período de intervenção, a criança recebeu tratamento intensivo 

baseado método TheraSuit®. Em alguns momentos, foi utilizado a gaiola de 

habilidades como recurso para o atendimento. A criança ficava suspensa por um 

sistema de elásticos acoplados no cinto e eram realizados exercícios de 

fortalecimento de músculos ou grupos musculares isolados com o uso de pesos e 

polias. Outros exemplos de atividades que eram realizadas com a criança foram: em 

postura ortostática usando um cinto acoplado à suspensão por meio dos elásticos, a 

criança realizava atividades de chute e também o treino de pular com o uso da cama 

elástica.  

Após duas semanas de início do TheraSuit®, foi realizado a avaliação do DGI 

e PRS. Com relação ao DGI, foi observado que a criança tinha limitações na 

mudança de velocidade da marcha e no movimento vertical da cabeça. Isso mostra 

que a criança apresentava um déficit de equilíbrio dinâmico. Quando era solicitado 

aumentar a velocidade da marcha acabava gerando desequilíbrios e a criança 

precisava da visão para conseguir caminhar adequadamente, pois, se ele desviasse 

a visão e olhasse para cima gerava desequilíbrios.  

Para potencializar o resultado da reabilitação intensiva foi aplicado um 

protocolo de neuromodulação não invasiva associada ao treino de marcha. Após as 

duas semanas do TheraSuit® associado à ETCC, os dois itens do DGI melhoraram 

e não houve mudança da qualidade da marcha, avaliada pelo PRS.  

A terapia de reabilitação intensiva consiste em um tratamento individualizado 

para crianças e adolescentes que apresentam desordens motoras. Martins e 

colaboradores publicaram em 2015 revisão sistemática com metanálise sobre a 

eficácia da terapia com vestes na função de crianças e adolescentes com paralisia 

cerebral. Foram identificados 46 estudos e apenas 4 estudos com qualidade 

metodológica adequada foram incluídos. Os resultados mostraram que foi observado 

um pequeno efeito na função motora após o tratamento. O número de estudos, 

variabilidade entre eles e o pequeno número das amostras são limitações dessa 

revisão. Os autores sugerem que para pesar e equilibrar os benefícios contra 

possíveis danos aos pacientes e familiares são necessárias melhores evidências de 

maneira a examinar e provar os efeitos do tratamento intensivo de curta duração na 

função motora de crianças e adolescentes com PC. As evidências referentes à 

eficácia do método ainda vêm sendo exploradas e os estudos mostram algumas 

inconsistências nos resultados obtidos.  
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 Duarte et al. (2017) e Grecco et al. (2014) verificaram os efeitos da ETCC 

anódica sobre o córtex motor primário durante o treino de marcha em esteira. Estes 

dois estudos envolveram crianças com diparesia e hemiparesia espástica, níveis I, II 

e III do GMFCS. As aplicações foram realizadas em 2 semanas, totalizando 10 

sessões por 20 minutos. Os achados demonstraram que se obteve melhoras com o 

uso da estimulação anódica sobre o córtex motor primário, pois, aumentou o 

desempenho da marcha e isso se manteve por um mês após a finalização das 

intervenções. Dentre eles incluem mudanças na velocidade da marcha, padrão da 

marcha e equilíbrio da criança.  

Em comparação com os estudos citados acima, ocorreram efeitos idênticos 

na mudança de velocidade da marcha e equilíbrio da criança. Este estudo não 

apresentou mudanças na qualidade da marcha provavelmente por causa da RDS e 

não devido ao tratamento.  

 Considerando as características da criança, ele foi bastante colaborativo com 

a terapia e isso acabou trazendo vantagens, pois, toda vez que era solicitado uma 

correção ele foi capaz de realizar levando em conta as suas capacidades. É 

importante salientar que a criança teve uma boa aceitação durante todo o período da 

aplicação da ETCC. Como é uma terapia em que estávamos estimulando o córtex 

por meio de uma corrente elétrica de baixa intensidade, isso de certa forma acaba 

gerando desconforto. A criança apresentou vermelhidão local, coceira e 

formigamento, mas depois de alguns minutos ou após o término da estimulação isso 

desapareceu. Os efeitos adversos são mínimos desde que seja respeitado todas as 

normas de segurança e os parâmetros de aplicação para a população pediátrica. 

Geralmente os relatos são de sensação de formigamento e vermelhidão no local 

onde foram colocados os eletrodos (GRECCO et al., 2014; GRECCO; MUSZKAT, 

2017).  

 Como limitações deste estudo, podemos referir ao fato do protocolo ter sido 

aplicado em uma criança diparética pós-RDS, mas por outro lado tivemos um 

resultado interessante porque indica a possibilidade de ganho que se pode ter em 

uma criança com esse perfil. O fato de não ter o DGI e o PRS na Avaliação 1 

também se encaixa, pois, repetir o GMFM não seria interessante pela característica 

da avaliação em um curto intervalo que é difícil de detectar mudanças, mas seria 

viável ter aplicado essas duas escalas desde o início.    
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 Outra limitação se refere ao tamanho da amostra. Existia a vontade de avaliar 

e realizar a intervenção em outras crianças, mas isso aconteceu em um momento 

que foram suspensas as atividades devido à pandemia. Por fim, outra limitação se 

refere ao fato das avaliações não terem sido sensíveis o suficiente para mensurar as 

melhoras que foram observadas visualmente. Mesmo assim, é um estudo de caso 

bastante detalhado com muitas informações e que mostra a potencialidade da 

terapia.  

 Outro aspecto do resultado não ter sido tão expressivo foi com relação as 

avaliações realizadas. Foi aplicado uma avaliação da função motora grossa e duas 

avaliações da marcha. Como ele já era uma criança muito funcional, embora o DGI 

tenha indicado uma melhora em alguns domínios, isso poderia ser melhor observado 

em uma análise cinemática da marcha. Como sugestão, em estudo futuro sugiro que 

seja realizado uma análise cinemática da marcha.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que intervenção proposta, fisioterapia intensiva com TheraSuit® 

associada à ETCC concomitante ao treino de marcha em esteira, propiciaram 

melhora no equilíbrio dinâmico na marcha, nos domínios da mudança de velocidade 

da marcha e marcha com movimentos verticais da cabeça.  

 Sugere-se que a ausência de mudanças na qualidade da marcha seja 

consequência da rizotomia dorsal seletiva, porém, os resultados não permitem a 

confirmação dessa afirmação, indicando a necessidade de estudos utilizando 

eletromiografia e análise cinemática da marcha para confirmar essa suposição. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Efeito da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua associada à 

fisioterapia intensiva na função motora grossa de uma criança com paralisia 

cerebral: estudo de caso 

 

 Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da coleta de dados da 

pesquisa “Efeito da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua associada à 

fisioterapia intensiva na função motora grossa de uma criança com paralisia 

cerebral: estudo de caso” que tem como objetivo Verificar os efeitos da estimulação 

transcraniana por corrente contínua associada à terapia física intensiva na função 

motora grossa de uma criança com paralisia cerebral.  

 Seu filho(a) irá receber a estimulação transcraniana com um eletrodo no 

córtex motor primário e outro na região supraorbital associada à um treino motor. A 

estimulação transcraniana por corrente contínua é uma técnica não invasiva que 

será realizada colocando eletrodos de superfície conectados a um aparelho de 

corrente elétrica de baixa intensidade sobre a cabeça, durante 20 minutos. 

 A aplicação da estimulação é segura e não há procedimentos invasivos 

envolvidos, portanto, seu filho(a) não será submetido a riscos. Entretanto, seu 

filho(a) pode sentir algum desconforto. Como, por exemplo, formigamento, mas 

desaparecerá após o término da aplicação. Pode ainda, apresentar desinteresse ou 

recusa para realizá-los. Seu filho(a) ou o Sr.(a) possuem plena liberdade em 

recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem penalização alguma. O sigilo e a privacidade de seu filho(a) serão garantidos e 

sua identificação não será divulgada em nenhum momento. Os dados coletados em 

sua avaliação serão analisados em conjunto com os dos demais voluntários e os 

pesquisadores se comprometem a utilizá-los somente para esta pesquisa. 

 A participação neste estudo é voluntária, de modo que nenhuma 

compensação financeira será fornecida ao Sr.(a) ou ao seu filho(a), assim como 

nenhuma despesa pessoal será ocasionada. Não estão previstos benefícios diretos 

ou indiretos para seu filho(a) por participar desta pesquisa. A qualquer momento 
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durante o andamento da pesquisa, o Sr.(a) estará autorizado a ter acesso aos 

resultados parciais ou relacionados diretamente à participação de seu filho(a), se for 

de seu interesse. Quando o estudo for finalizado, o Sr.(a) será informado sobre os 

principais resultados e conclusões obtidas no estudo. Em caso de dano pessoal 

comprovadamente associado à participação de seu filho(a) neste estudo, o Sr.(a) 

terá direito a indenização determinada por lei, bem como ao tratamento gratuito na 

instituição. 

 Os profissionais responsáveis pela pesquisa estarão à disposição para 

esclarecimento de eventuais dúvidas, em qualquer momento durante o decorrer do 

estudo. A principal pesquisadora é a Dra. Raquel de Paula Carvalho e o graduando 

de fisioterapia Matheus Galvão Lopes da Silva, que podem ser encontrados na 

UNIFESP- Campus Baixada Santista, unidade I: Av. Ana Costa, 95, Santos, SP, 

telefone (13) 3221-7295. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – 

Rua Prof. Francisco de Castro, 55 – CEP: 04020-050 – Vila Clementino – 

Telefone: (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-7162 – E-mail: cep@unifesp.edu.br. 

 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas. Uma ficará com o(a) 

Sr.(a) e a outra conosco. 

 

“Informo que recebi esclarecimentos suficientes a respeito do 
Efeito da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 
associada à fisioterapia intensiva na função motora grossa de 
crianças com paralisia cerebral. Todos os procedimentos ao 
qual meu filho(a) será submetido foram explicados a mim, bem 
como os objetivos desta pesquisa, os desconfortos e riscos 
envolvidos, a garantia de sigilo e o acesso a constantes 
esclarecimentos e informações que eu venha a necessitar. 
Compreendi que minha participação não envolve despesas 
adicionais e que tenho garantia de ressarcimento caso 
necessário. Deste modo, autorizo a participação de meu 
filho(a) nesta pesquisa, sabendo que a qualquer momento 
posso retirar meu consentimento sem qualquer tipo de prejuízo 
ou penalização.” 

 

Data: ___/___/___ 
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Nome do participante 

 

 

 

Nome do responsável legal 

 

 

 

Assinatura do responsável legal 

 

 

 

“Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o 
Consentimento Livre e Esclarecido deste representante legal 
para a participação de seu filho neste estudo. Me comprometo 
a cumprir todos os termos aqui descritos.” 

 

 

Data: ___/___/___ 

 

 

Nome do pesquisador principal 

 

 

 

Assinatura do pesquisador principal 
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APÊNDICE 2 – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

Efeito da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua associada à 

fisioterapia intensiva na função motora grossa de uma criança com paralisia 

cerebral: estudo de caso 

 

 Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa. Já conversamos 

com seus pais e eles permitiram que você participe.  

 Nessa pesquisa vamos verificar os efeitos da estimulação por corrente 

contínua associada à terapia física intensiva, para isso um fisioterapeuta irá colocar 

dois eletrodos de superfície umedecidos em soro fisiológico conectados a um 

aparelho de corrente elétrica de baixa intensidade sobre a sua cabeça.  

 

 Eu ___________________________________________________________ 

aceito participar da pesquisa “EFEITO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR 

CORRENTE CONTÍNUA ASSOCIADA À FISIOTERAPIA INTENSIVA NA FUNÇÃO 

MOTORA GROSSA DE UMA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO 

DE CASO” e entendi as coisas ruins e boas que podem acontecer.  

 Compreendi que não sou obrigado (a) a participar da pesquisa, e decido se 

quero ou não participar.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma via deste documento, li e concordo em participar da pesquisa.  

 Dessa forma, concordo livremente em participar, sabendo que posso desistir 

a qualquer momento, se assim desejar.  

 

 

  Santos, ______, de ___________________ de ______. 

 

 

 

Assinatura do Participante   
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Nome do Pesquisador Principal  

 

 

Assinatura do Pesquisador Principal  
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APÊNDICE 3 – Questionário de Segurança 

 

Questionário de segurança para aplicação da Estimulação Magnética Transcraniana 

 

Você: Sim Não 

Já apresentou quadro epilético, ou já teve convulsões?  X 

Possui alguém na família que já apresentou quadro epilético, ou já teve 

convulsões? 
 X 

Está ou esteve com dor de cabeça intensa ou frequente nos últimos dias?  X 

Já teve perda de consciência sem motivo claro? Se sim, descreva ao final do 

questionário em que ocasião. 
 X 

Já sofreu algum trauma/pancada na cabeça em que teve perda de consciência?  X 

Apresenta algum tipo de material metálico (clipe, projétil de arma de fogo ou 

fragmento de qualquer outra estrutura metálica) implantado em sua cabeça, ou 

em qualquer outro lugar (exceto na boca)? 

 X 

Tem algum tipo de implante/aparelho/dispositivo médico implantado em seu 

corpo, tal como marcapasso cardíaco? 
 X 

Tem problemas de audição e/ou usa implante coclear?  X 

Está grávida ou é sexualmente ativa e não tem certeza sobre a possibilidade de 

estar grávida? 
 X 

Está tomando algum tipo de medicamento com ação conhecida no sistema 

nervoso? Se sua resposta for sim, por favor listar medicamentos ao final do 

questionário. 

 X 

Já foi submetido a uma avaliação por Estimulação Magnética Transcraniana e 

apresentou alguma reação adversa? 
 X 

Já foi submetido a uma seção de ressonância magnética e apresentou alguma 

reação adversa? 
 X 

 

Caso você tenha respondido SIM a alguma das questões, por favor descreva melhor 

a situação: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

________________________ 

Data e Assinatura  
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APÊNDICE 4 – Questionário de Efeitos Adversos 

 

Questionário de efeitos adversos 

 

Resumo das sessões: 

 

Você sentiu alguma 

das reações abaixo? 

Classifique o que 

sentiu de 0 a 3: 

0 – ausente 

1 – pouco 

2 – médio 

3 – muito 

Se alguma reação 

apareceu, ela foi 

devida ao 

tratamento? 

1 – não 

2 – dificilmente 

3 – possivelmente 

4 – provavelmente 

5 – com certeza 

Notas 

Dor de cabeça 1 1  

Dor no pescoço 0   

Dor no couro 

cabeludo 
0   

Queimaduras 0   

Coceira abaixo do 

eletrodo 
1 4 Durante a aplicação 

Vermelhidão na pele 1 4 

Logo após a 

aplicação, mas 

desaparecia depois 

de algum tempo 

Formigamento 1 4 Durante a aplicação 

Sonolência 0   

Dificuldades em se 

concentrar 
0   

Mudanças agudas no 

humor 
0   

Sensação de 

desmaio 
0   

Alterações na 

audição 
0   

Crise epilética 0   

Perda da consciência 0   

Outras (especificar)    
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Outros: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – Dynamic Gait Index 
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Fonte: Castro et al. (2006)  
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ANEXO 2 – Physicians Rating Scale (PRS modificado) 

 

 

Fonte: Cury et al. (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


