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Introducao: Os ajustes posturais antecipatórios (APAs) que precedem a iniciação da marcha Parkinsoniana apresentam alterações de
amplitude e duração, prejudicando a execução do passo. Isso estaria associado à redução da atividade da área motora suplementar
(AMS). A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) afetaria a atividade da AMS modulando os APAs?

Objetivos: Investigar se a aplicação de uma sessão de ETCC sobre a AMS poderia influenciar as características dos APAs que precedem
a iniciação da marcha de indivíduos com Doença de Parkinson na fase ON da medicação.

Método: Esse é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado, registrado no ReBec (RBR-4hvfzj) e aprovado pelo CEP local
(CAAE 29496514.2.0000.5235). Uma única sessão de ETCC anódica foi conduzida sobre a AMS (1,8cm a frente do vértex) com o
catodo posicionado ipsilateralmente ao lado mais acometido. Vinte e um indivíduos foram distribuídos randomicamente em dois grupos:
experimental (n=11, 2mA por 15min) e sham (n=10, 2mA por 30 seg), embora estes indivíduos tenham permanecido com o dispositivo
posicionado no escalpo durante o mesmo período de 15min. Imediatamente antes e depois da sessão de ETCC, ambos os grupos foram
avaliados através: (i) do exame posturográfico, para determinação da duração, deslocamento e velocidade dos APAs precedendo a
iniciação do passo; e (ii) desempenho motor através da Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS parte III). Os valores pós-
menos-pré ETCC (delta-ETCC) foram comparados através do teste t para amostras independentes (significância de 5%).

Resultados: Não houve diferenças estatísticas entre os dois grupos para nenhuma das variáveis investigadas (p>0.08). Contudo, um
tamanho de efeito grande foi encontrado para a duração total dos APAs (d de Cohen=0.80) e a primeira fase dos APAs (d=0.85),
indicando uma tendência de APAs mais longos no grupo experimental.

Conclusão: Os resultados sugerem que uma sessão de ETCC anódica sobre a AMS tende a aumentar a duração dos APAs precedendo a
iniciação do passo. Entretanto não se sabe se esse efeito seria encontrado em amostras maiores. Ensaios clínicos futuros com amostras
maiores devem ser conduzidos para confirmar esses resultados."


	EFEITO AGUDO DA ETCC SOBRE A INICIAÇÃO DA MACHA PARKINSONIANA

