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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é uma afecção degenerativa, 
crônica e idiopática do sistema nervoso central. O caráter progressivo das 
manifestações clínicas da doença torna o tratamento da DP bastante complexo. 
Atualmente, novas estratégias, tais como estimulação transcraniana por corrente 
contínua (ETCC) têm sido indicadas no controle de distúrbios motores dos pacientes 
com DP. O objetivo do estudo foi investigar o efeito da ETCC associada ao treino de 
marcha com pistas visuais sobre o desempenho motor de pacientes com DP. 

Métodos: em um ensaio clínico piloto sham controlado e randomizado, 22 pacientes 
com DP foram alocados aleatoriamente em dois grupos: experimental (n=11; idade 
média: 61±9,07), submetido a 10 sessões de ETCC associada a treino motor com 
pistas visuais (30 min) e controle (n=11; idade: 62±16,69) submetido à ETCC sham 
(fictícia) associada a treino motor com pistas visuais. A ETCC foi aplicada sobre área 
motora suplementar (AMS) durante 13 minutos, com uma intensidade de corrente de 
2mA, sendo o ânodo posicionado sobre AMS e o cátodo, sobre a região 
supraorbitária contralateral. Os efeitos sobre o desempenho motor foram avaliados, 
antes (T0), imediatamente depois (T1) e 30 dias após (T2) as sessões, pela escala 
unificada de avaliação para doença de Parkinson (UPDRS).  

Resultado: ANOVA de medidas repetidas revelou efeito significativo para tempo (T0 
x T1 x T2) (F=40,99; p<0,001). Nenhum efeito significativo foi observado para grupo 
(experimental x controle) e para interação (tempo x grupo). O post hoc teste (teste t 
pareado) apontou uma diminuição nas pontuações da UPDRS imediatamente após 
as sessões terapêuticas quando comparado aos valores basais para ambos os 
grupos. 
 
Discussão e conclusão: Os resultados apontam que a ETCC não influenciou os 
efeitos obtidos pelo treinamento de marcha com pistas visuais sobre o desempenho 
motor uma vez que ambos os grupos tiveram melhora significativa após as sessões 
terapêuticas. Estes achados vão de encontro a literatura que já demonstrou melhora 
no desempenho motor após ETCC ativa comparado com sham.  

 


