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Introdução e objetivos: O desempenho de dupla tarefa (motora e
cognitiva) repercute em pior desempenho motor devido a dispersão da
atenção, em algumas situações repercutindo em limitações. O objetivo do
presente estudo foi verificar os efeitos de uma sessão de tDCS anódica sobre
o córtex motor primário, especificamente sobre a área de representação
cortical do tronco e membros inferiores, sobre o equilíbrio estático de
indivíduos saudáveis durante o desempenho de dupla tarefa, comparando-se
com a estimulação placebo

Métodos: Estudo transversal, controlado aleatorizado e duplo cego,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (990.813). Trinta indivíduos
saudáveis (21,2±3,8 anos) foram distribuídos aleatoriamente para receber
tDCS ativa ou placebo sobre o córtex motor primário na área de
representação d tronco e membros inferiores (2mA, 20min). Avaliação
estabilométrica foi realizada antes e após as intervenções. O participante foi
orientado a permanecer imóvel por 30 segundos, em três condições:
controle (sem dupla tarefa), contagem regressiva (trinta a zero) e Stroop
Test (teste de cores e palavras). Para análise foram consideradas as
oscilações do centro de pressão no sentido ântero-posterior e médio-lateral.

Resultado: Os resultados demonstraram que as atividades cognitivas
(contagem regressiva e o Stroop Test) refletiram em aumento significante da
oscilação do centro de pressão, comparando-se com a situação controle
(p<0.05). A contagem regressiva resultou em maior oscilação corporal
(p<0.01). A tDCS anódica sobre o córtex motor primário aplicada com os
indivíduos em repouso resultou em redução da oscilação do centro de
pressão nas três condições avaliadas, comparando-se com o grupo de
indivíduos que receberam a estimulação placebo (p<0.05). A tDCS
demonstrou maior efeito na situação em que os indivíduos realizaram a
contagem regressiva.



Discussão e conclusão: Muitas intervenções são propostas na literatura na
tentativa de minimizar o efeito das atividades cognitivas sobre o
desempenho motor, durante o desempenho de dupla tarefa.3-4 Os resultados
deste estudo preliminar podem ser utilizados como base para o
desenvolvimento de estudos futuros, com a finalidade de verificar se a tDCS
anódica pode gerar efeitos positivos sobre o desempenho de dupla tarefa em
indivíduos com alterações neurológicas.
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