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Introducao: A disfunção na marcha é um dos sintomas incapacitantes da doença de Parkinson (DP), por afetar a mobilidade e a
independência e contribuir para risco de quedas. As limitações físicas enfrentadas na DP comprometem a qualidade de vida (QV), sendo
um fator a ser considerado para nortear decisões terapêuticas.

Objetivos: Avaliar a influência da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) associada ao treinamento de marcha com
pistas externas na QV de pessoas com DP.

Método: Voluntários com DP idiopática (Hoenh e Yahr 1-3), estado ON, submetidos a ensaio clínico controlado, randomizado e duplo-
cego, responderam ao Questionário para Doença de Parkinson (PDQ-39) antes das nove sessões, ao fim das sessões de intervenção e um
mês após a última sessão e foram distribuídos para grupo experimental (n=11), onde receberam ETCC anódica (2 mA) na área motora
suplementar por 13 minutos seguida de treinamento de marcha com pistas (TMP) visuais e auditivas durante 30 minutos, três vezes por
semana; e para grupo controle (n=11), no qual receberam ETCC anódica fictícia seguido também do mesmo TMP . O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 04356312.5.0000.5208) e os participantes assinaram um termo de consentimento
livre e esclarecido. Utilizou-se o software SPSS versão 20.0. Teste Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar normalidade dos dados e
ANOVA (3x2) para mensurar efeito do tratamento (significância P<0,05).

Resultados: 22 participantes, homens (68%), idade de 61,54 ± 8,47 (Média ± DP) em tratamento regular com drogas antiparkinsonianas
mostraram aumento da QV no TEMPO para os domínios “Mobilidade”, “AVD’s”, “Bem-estar Emocional” e “Desconforto corporal”,
proporcionada pelo TMP externas, mas não pela ETCC. Não houve mudança significativa nos domínios “Estigma”, “Apoio social”,
“Cognição” e “Comunicação”. A melhora obtida no grupo controle pode estar relacionada à possível ativação do córtex pré-motor lateral,
responsável pelo aprendizado de novas habilidades, potencializadas a partir de ativação de mecanismos de antecipação da ação e
movimentos auto-guiados com ativação do circuito área motora suplementar- núcleos da base.

Conclusão: O uso de pistas externas mostrou aumentar a QV percebida por pessoas com DP na amostra estudada. Futuros estudos
devem ser realizados com uma amostra mais numerosa, com vistas a explorar também os princípios da metaplasticidade homeostática
influenciada pela ETCC em pessoas com DP, além de sua repercussão na QV."
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