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Introducao: A instabilidade postural unicamente não é considerada risco de vida para pessoas com Doença de Parkinson idiopática
(PDPI). Evidências, porém, apontam aumento significativo no número de quedas e internações hospitalares relacionados a esse sintoma.
PDPI costumam experimentar progressiva limitação funcional, incapacitando-as de manter postura ereta.

Objetivos: Analisar os efeitos da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) e treinamento em esteira (TE) sobre
equilíbrio e a incidência de quedas.

Método: O desfecho primário foi equilíbrio, avaliado por meio do teste MiniBEST, limites de estabilidade (LOS) por meio do Biodex
Balance System (BBS), escala ABC e número de quedas no último ano e, secundário, função motora (MDS-UPDRS III). Dezesseis
PDPI, estadiamento da doença de 2 a 3 (Hoenh e Yahr Modificada) nos três tipos clínicos foram alocadas para dois grupos: (G1) ETCC
+ TE (n=8); (G2) ETCC simulada + TE (n=8). Na ETCC (2 mA, 20 minutos), o ânodo foi aplicado sobre o córtex motor primário (M1)
contralateral ao hemicorpo de início dos sintomas e cátodo (região supra orbital contralateral). O TE foi realizado durante 20 minutos
com velocidade aumentada conforme escala de esforço de Borg. Os participantes realizaram duas avaliações: antes e após 10 sessões de
intervenção. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB (CAAE:
56829816.7.0000.5188).

Resultados: Os grupos foram homogêneos entre si (Shapiro-Wilk); homens, 62,5% no G1 e 75% no G2; 63,6 ± 4,6 anos de idade (G1) e
57,4 ± 7,4 (G2); 25% freezer em cada grupo. 88% da amostra relatou episódios de quedas. ANOVA de Medidas Repetidas (2x2),
considerando p<0,05, não mostrou diferença entre os grupos para deslocamento corporal total LOS na modalidade estática (F=0,101;
P=0,759; power=0,059), LOS dinâmico (F=3,975; P=0,081; power=0,419), teste MiniBEST (F=2,624; P= 0,128; power=0,326) e ABC
(F=1,307; P= 0,272; power= 0,187). No TEMPO, ANOVA mostrou mudança significativa para ABC (F= 3,821; P=0,05; power=0,538) e
para UPDRS III (F=3,991; P=0,044; power=0,576).

Conclusão: A não influência da ETCC em M1 sobre equilíbrio estático e dinâmico aponta para a fase da doença e tipo clínico, que não
mudou no TEMPO no G2. O treinamento em esteira diminuiu o medo de cair em escadas rolantes com pacotes e bradicinesia; aumentou
agilidade das pernas nas PDPI."
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