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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) apresenta varias características patológicas decorrente da morte de neurônios dopaminérgicos
na substância negra, os principais sintomas são bradicinesia, rigidez e tremor de repouso. Com avanços no tratamento da DP, destacam-
se as terapias não farmacológicas em fisioterapia neurofuncional, como a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC).

Objetivos: Avaliar a intervenção da estimulação transcraniana por corrente continua (ETCC) e tratamento fisioterapêutico na velocidade
de recuperação motora da marcha.

Método: Este é um estudo de caso de dois pacientes do sexo masculino, entre 74 e 78 anos, com diagnóstico de DP, sem alterações
cognitivas e classificados até estágio 3 na Escala de Hoehn & Yahr (HY). Foram submetidos a um protocolo de ETCC associado à
cinesioterapia para treino de marcha, foi feito leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(CAAE:55502916.8.0000.5162), utilizou os instrumentos de avaliação, HY, Unified Parkinsons’ Disease Rating Scale (UPDRS),
Avaliação de Marcha Dynamic Gait Index (DGI), e TUG test. Posteriormente, foi usado dois eletrodos de superfície embebidos com
solução salina (35cm2), o eletrodo ânodo posicionado sobre córtex primário esquerdo (M1) de acordo com o sistema internacional 10/20
do eletroencefalograma, e o eletrodo cátodo posicionado sobre a região supraorbital colateral, o ETCC foi aplicado durante 20 minutos,
associado a exercícios de marcha, em um período de 7 dias, comparando-se os resultados pré e pós-tratamento.

Resultados: Na comparação entre a avaliação inicial e final TUG teste para avaliação da mobilidade funcional foi observada manutenção
em 16 segundos no paciente 1, enquanto no paciente 2 passou de 15 para 13 segundos. A avaliação de DGI, onde valores menor que 19
tem a probabilidade de quedas, a avaliação inicial foi de 16 e 14 pontos, evoluindo para 20 e 15 pontos para os pacientes 1 e 2,
respectivamente. O UPDRS inicial foi de 52 e 69 e no final de 41 e 68, para os pacientes 1 e 2, respectivamente, com melhora do quadro.

Conclusão: A intervenção com ETCC associada a protocolo de marcha mostrou pouca variação de mobilidade funcional. Sobre a
possibilidade de quedas, apenas o paciente 1 diminuiu sua possibilidade de quedas, este mesmo melhorou sua pontuação em relação ao
quadro geral da doença. O tempo de intervenção parece ter sido fator limitante."
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