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Introducao: Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam dificuldades para realizar atividades de dupla tarefa (DT), sendo
definidas como a associação entre duas tarefas simultâneas (motora e cognitiva), que representam estratégias muito comuns. A
estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) tem sido considerada uma nova possibilidade terapêutica na reabilitação em DP.

Objetivos: Verificar o efeito agudo da ETCC na melhora da performance das DT em indivíduos com DP.

Método: Trata-se de estudo duplo-cego, randomizado, sham-controlado, composto por 24 indivíduos, que realizaram duas sessões de
estimulação (real e sham) de forma aleatorizada, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina, sob
parecer de aprovação CEP-UEL n° 1.453.410. A corrente foi aplicada no córtex motor primário contralateral ao hemicorpo mais afetado
por 20 minutos com intensidade de 2 mA. Os indivíduos foram avaliados antes e após as estimulações por meio de um protocolo
composto por cinco tarefas simples e cinco DT, com o tempo de execução cronometrado em segundos. Na análise estatística, foi
utilizado o teste de Wilcoxon e o valor de significância adotado foi de 5%.

Resultados: Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes na execução das tarefas para os dois grupos para o efeito
tempo, porém não houve superioridade do grupo estimulação quando comparado ao grupo sham. No grupo estimulação houve diferença
para: Tarefa Simples 2 (p=0,004), Dupla Tarefa 2 (p=0,009), Tarefa Simples 3 (p=0,021), Dupla Tarefa 3 (p=0,001), Tarefa Simples 5
(p=0,027). Já no grupo sham, as seguintes atividades apresentaram diferenças estatisticamente significantes: Tarefa Simples 1 (p=0,008),
Dupla Tarefa 2 (p=0,001), Tarefa Simples 3 (p=0,001), Dupla Tarefa 3 (p=0,003), Dupla Tarefa 4 (p=0,002) e Dupla Tarefa 5
(p=0,034).

Conclusão: Este estudo mostra que uma sessão de ETCC sobre o córtex motor primário não foi efetiva para melhorar a dupla tarefa de
indivíduos com DP."
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