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Introducao: Déficits locomotores são amplamente relatados em pessoas com doença de Parkinson (DP), devido à degeneração dos
gânglios da base e estruturas do tronco cerebral que contribuem para o controle motor, inclusive do equilíbrio. Dentre os tratamentos,
além dos convencionais, inclui-se o uso da eletroestimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC).

Objetivos: Avaliar os efeitos da intervenção da ETCC associado ao tratamento fisioterapêutico na recuperação de equilíbrio de pacientes
com DP.

Método: Foi realizado um ensaio clínico entre fevereiro e maio de 2018, com dois pacientes com a DP, em um protocolo de ETCC
associado à cinesioterapia com exercícios voltados para o treino de equilíbrio. Incluídos apenas participantes sem alterações cognitivas e
até estágio 3 na Escala de Hoehn &Yahr (HY), não incluídos cadeirantes, com dispositivos internos de metal, condições neurológicas e
epilepsia. Após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (CAAE 55502916.0000.5162) todos foram
avaliados e classificados pela HY e Unified Parkinsons’ Disease Rating Scale (UPDRS), BERG e Lawton & Brody. O eletrodo ânodo
foi posicionado em F3, de acordo com o sistema internacional 10/20 do eletroencefalograma, e o cátodo posicionado sobre a região
supraorbital colateral, a ETCC aplicada durante 20 minutos em um período de 7 dias, comparando-se os resultados pré e pós-tratamento,
além de uma reavaliação após 30 dias.

Resultados: Em relação à avaliação inicial, final e após 30 dias, a primeira paciente pontuou no UPDRS 51, 49 e 48 pontos, e a segunda,
40, 46 e 39 pontos, respectivamente. Em Berg, as pontuações variaram de 44 para 51 na avaliação inicial e final da primeira paciente e de
49 para 56 na segunda paciente, visto que após 30 dias pontuaram 49 e 51 . Já em Tinetti entre avaliação inicial e após um mês, as
pontuações foram de 20 para 22 na primeira paciente, mantendo-se o mesmo escore na segunda.

Conclusão: As participantes apresentaram mudança no quadro do risco de quedas, em Berg, visto que a primeira passou para a
classificação indicativa de nenhum risco de quedas. Em Tinetti, não houve mudança significativa de categoria, sendo que os ganhos não
foram totalmente mantidos após um mês de intervenção."
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