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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) por ter caráter
progressivo, degenerativo e crônico, é uma das afecções do sistema nervoso
central cujas manifestações clínicas são de complexo tratamento.
Estratégias como estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC)
têm sido indicadas para potencializar a função motora na DP. O objetivo do
estudo foi investigar o efeito da ETCC associada a programa de exercícios
com resistência progressiva (ERP) no desempenho motor na DP em fase 2-3
de Hoehn & Yahr.

Métodos: Ensaio clínico piloto não controlado de indivíduos com DP
idiopática, n=5, média de idade (±DP) de 63,8±5,6 anos foi realizado por 10
sessões de treinamento de ERP (50 min) precedido de 20 minutos de ETCC
anódica unilateral de 2 mA sobre (M1) área motora primária (ânodo
posicionado sobre M1 no hemisfério contralateral ao hemicorpo mais
comprometido e cátodo sobre região supraorbitária contralateral). Os
efeitos sobre o desempenho motor foram avaliados antes (T0) e
imediatamente depois da décima sessão, por meio dos instrumentos:
UPDRS, MiniBEST, TUGT e 10MWT. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CAAE: 44879015.7.0000.5188).

Resultado: Teste t pareado mostrou significante diminuição nos escores da
UPDRS (P=0,034) imediatamente após as sessões terapêuticas quando
comparado com valores basais (T0). Não houve mudança significativa nem
no equilíbrio nem na mobilidade funcional.

Discussão e conclusão: A ETCC antes do treinamento por ERP influenciou
o desempenho motor diminuindo sintomas motores (UPDRS), mas não sobre
equilíbrio e mobilidade da amostra estudada. Esses resultados corroboram
os achados de Fregni e cols (2006) usando ETCC isolada na DP; essa técnica
associada a exercícios com resistência por modular a ativação sináptica
parece potencializar o aprendizado motor e induzir mudanças na



excitabilidade cortical uma vez que sintomas motores diminuíram na DP
(Schabrun e Chipchase, 2012).
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