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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio degenerativo com sintomas motores e não motores, estando 
a dor entre os principais. Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e exercícios liberam substâncias analgési-
cas e ativam vias sensoriais, podendo, auxiliar no tratamento da dor e demais sintomas da DP. Objetivos: Estudar o 
efeito da TENS associada ao exercício na intensidade de dor, fadiga, somação temporal, sensibilidade cutânea, veloci-
dade de marcha, velocidade de movimento, equilíbrio dinâmico, flexibilidade muscular, depressão e catastrofização de 
indivíduos com DP. Método: Trata-se de ensaio clínico do tipo crossover. Obteve-se aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFS (CAAE 39464414.5.0000.5546) e publicação no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (UTN: U1111-
1159-1101). Foram incluídos 26 participantes com DP idiopática. Através de sorteio, metade deles realizou o tratamento 
na sequência TENS Placebo-Ativa e metade na TENS Ativa-Placebo. Os pacientes foram submetidos a 10 sessões 
por grupo (washout de sete dias) de TENS (100 Hz, 100 μs, limiar motor, 30 minutos, em regiões lombar e torácica) e 
exercícios (20 minutos). A TENS placebo liberou corrente somente nos primeiros 45 segundos.  A avaliação ocorreu 
antes e após cada intervenção e antes do início e após encerramento de cada grupo. Os desfechos e instrumentos 
usados foram: escala numérica de 11 pontos (intensidade de dor e fadiga), teste Timed Up and Go (tempo de deslo-
camento), acelerometria (velocidade para sentar e levantar), teste da figura 8 (equilíbrio dinâmico), estesiometria (sen-
sibilidade cutânea), fleximetria pendular (amplitude de movimento), somação temporal (sensibilização central), escala 
de catastrofização da dor (expectativa negativa à dor), inventário de depressão de Beck (depressão). Os dados com 
valor de p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Resultados: No grupo TENS ativa, observou-se 
melhora na: intensidade de dor (p=0,006), velocidade de marcha (p<0,001), sensibilidade nos pontos direito (p=0,002) 
e esquerdo (p=0,041) da região torácica, equilíbrio dinâmico (p=0,008), somação temporal (p=0,004), flexibilidade de 
tronco na flexão (p=0,01), extensão (p=0,01), rotação direita (p=0,001) e esquerda (p=0,001). Na TENS placebo, houve 
aumento da flexibilidade de tronco na flexão (p=0,001), extensão (p=0,035), inclinação direita (p=0,004) e rotação 
esquerda (p=0,001).  A fadiga não aumentou no pós-exercício de ambos os grupos. Conclusão: Isoladamente, o 
exercício beneficiou apenas a flexibilidade muscular enquanto que, somado à TENS ativa, reduziu intensidade de dor e 
somação temporal e melhorou sensibilidade cutânea, fadiga, velocidade de marcha, flexibilidade e equilíbrio dinâmico. 
Por isso, pode-se concluir que, associados, TENS e exercícios constituem uma terapia efetiva no tratamento da DP. 
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