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Introducao: A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) vem sendo estudada como ferramenta para reabilitação motora.
Porém, ainda há pouca evidência de seus efeitos sobre o controle postural, uma das habilidades físicas mais estudadas e que pode ser
afetado por diferentes fatores, como por exemplo a atenção.

Objetivos: Demonstrar os efeitos da ETCC anódica sobre o córtex motor primário sobre o equilíbrio estático associado a atividades
cognitivas em indivíduos adultos saudáveis.

Método: Estudo piloto, transversal, controlado, randomizado e duplo cego com trinta participantes foram divididos e alocados em dois
grupos, sendo um grupo experimental (n=15, recebendo ETCC anódica ativa) e um grupo controle (n=15, recebendo ETCC sham). Foi
realizada uma sessão de estimulação com o anodo sobre o córtex motor primário e o catodo sobre o músculo deltoide esquerdo (1mA, 20
minutos). A avaliação antes e após as intervenções foi constituída de avaliações estabilométricas (condição controle e condições de dupla
tarefa, com tarefa matemática e visual associadas) e do teste Timed Up and Go (TUG) para avaliar o equilíbrio funcional.

Resultados: Nas situações de dupla tarefa, o grupo experimental apresentou redução da área do centro de pressão e das oscilações
ântero-posterior e médio-lateral em comparação ao grupo controle (p<0.005). Não houve redução na velocidade do deslocamento do
centro de pressão. O grupo experimental apresentou ainda uma redução média do tempo de execução do TUG após a intervenção, sendo
que a média após a ETCC ativa foi inferior ao grupo que recebeu a estimulação sham, demonstrando melhora do equilíbrio funcional. O
grupo controle não apresentou alterações significantes após a estimulação sham.

Conclusão: Os resultados deste estudo demonstraram efeitos promissores da ETCC anódica sobre o equilíbrio estático durante a
execução de dupla tarefa em indivíduos saudáveis, que podem ser relevantes para o desenvolvimento de novas pesquisas e de estratégias
terapêuticas para o tratamento de subpopulações com distúrbios do equilíbrio."
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