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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem
crônica responsável por sintomas incapacitantes. Estimulação Elétrica
Nervosa Transcutânea (TENS) e exercícios podem auxiliar no tratamento,
promovendo melhora da dor e função motora. Portanto, os objetivos deste
estudo foram avaliar o efeito da TENS e exercícios na intensidade de dor,
fadiga,somação temporal, sensibilidade cutânea, velocidade de marcha,
velocidade de movimento, equilíbrio dinâmico, flexibilidade muscular e
fatores psicoemocionais na DP.

Métodos: Trata-se de um estudo do tipo crossover aprovado pelo CEP da
Universidade Federal de Sergipe (CAAE 39464414.5.0000.5546). Vinte e
seis pacientes com DP receberam 10 sessões de tratamento com TENS ativa
na região paravertebral e 20 minutos de exercícios e outras 10, da mesma
forma, com TENS placebo. A ordem da intervenção foi determinada por
sorteio. A avaliação foi realizada antes e após cada sessão e antes do início e
ao iniciar e finalizar cada grupo através dos seguintes instrumentos: escala
numérica de 11 pontos, somação temporal, estesiometria, teste Timed Up
and Go, acelerometria, teste da figura 8, fleximetria pendular, escala de
catastrofização da dor, inventário de depressão de Beck

Resultado: Comparando as medidas pré e pós-tratamento, foi observada
melhora no (a): intensidade de dor (p=0,007), velocidade de marcha
(p<0,0001), sensibilidade cutânea nos pontos direito (p=0,002) e esquerdo
(p=0,04) da região torácica, equilíbrio dinâmico (p=0,008), somação
temporal (p=0,004) e flexibilidade muscular de tronco nos movimentos de
flexão (p=0,01), extensão (p=0,01), rotação direita (p=0,0001) e esquerda
(p=0,0001) no grupo tratado com TENS ativa e exercícios. Houve melhora
da flexibilidade de tronco em flexão (p=0,0001), extensão (p=0,035),
inclinação direita (p=0,004) e rotação esquerda (p=0,0001) no grupo
placebo.



Discussão e conclusão: Os mecanismos de ação da TENS e exercícios
incluem: diminuir a percepção e aumentar a tolerância à dor, ambos através
da liberação de opióides, estimular vias sensoriais e inibir reflexos sinápticos
medulares. Neste estudo, verificou-se melhora da intensidade de dor e
somação temporal, sensibilidade cutânea, fadiga, velocidade de marcha,
flexibilidade muscular e equilíbrio dinâmico, comprovando que, associados,
TENS e exercícios promovem efeito positivo em sintomas motores e não
motores da DP.
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