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Resumo

A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) é uma ferramenta
de modulação cortical não-invasiva, indolor de fácil aplicação. Seus efeitos estão
atraindo enorme interesse como uma ferramenta terapêutica para reabilitação motora,
devido seu potencial de modular a excitabilidade local e conduzir a melhora da função
motora e desempenho de uma tarefa. Aprendizagem Motora pode ser definida como a
capacidade de realizar uma tarefa motora proporcionando uma melhora relativamente
permanente no desempenho da mesma. O objetivo do trabalho foi investigar os efeitos
da ETCC em M1 no processo de aprendizagem motora em adultos saudáveis do sexo
feminino. Para isso 21 sujeitos realizaram dois tipos de tarefas motoras, TJTHF e Teste
do Labirinto e ETCC em córtex motor primário. Os resultados indicaram haver uma
melhora significativa do desempenho motor após estimulação anódica do córtex motor
primário para o TJTHF (p<0,000001) e a ETCC catódica no córtex motor primário
demonstrou dificultar o desempenho (p=0,006). Para o Teste do Labirinto não foi
verificado efeito significativo da ETCC para os períodos de aquisição, transferência,
retenção e retenção visual. Ao final nossos resultados mostram que ETCC anódica e
catódica em córtex motor primário influencia o desempenho motor, confirmando a idéia
da ETCC em cortéx motor associada à melhora da função motora.

Palavras chaves: Aprendizagem Motora, ETCC
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Abstract

Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a non-invasive method to modulate
brain activity. Its effects are attracting enormous interest as a therapeutic tool for motor
rehabilitation. Motor learning can be defined as the ability to perform a task motor
providing a relatively permanent improvement in performance thereof. This research
aimed to investigate the effects of tDCS on M1 in the process of motor learning in
healthy adult females. For this purpose 21 subjects performed two types of motor tasks,
TJJ and Maze test and tDCS on primary motor cortex. The results indicated a significant
improvement of motor performance after stimulation of the anodic to the primary motor
cortex TJJ (p <0.000001) and cathodic tDCS in primary motor cortex showed hinder
performance (p = 0.006). To the maze test was not significant effect of tDCS for the
periods of acquisition, transfer, retention, and visual retention. At the end our results
show that tDCS anode and cathode in primary motor cortex influences motor
performance, confirming the idea of tDCS associated with motor function.

Key words: Motor Learning, tDCS
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1.

INTRODUÇÃO
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A busca por novas descobertas menos invasivas que possam auxiliar o processo
de reabilitação e a recuperação de pacientes com diferentes sequelas vem ganhando
destaque em estudos nos últimos anos. A Estimulação Transcraniana por Corrente
Contínua (ETCC) tem ganhado espaço e se mostra uma ferramenta promissora neste
processo.
A ETCC é uma ferramenta de modulação cortical não-invasiva, indolor e de
fácil aplicação. Tem se apontado como uma técnica capaz de modular a atividade
cortical resultando em alterações tanto de funções motoras quanto visuais e cognitivas
(ZAGO et al, 2008).
Um dos trabalhos mais citados em ETCC foi publicado em 2000 por Nitsche e
Paulus. Neste artigo, os autores mostraram que os efeitos da ETCC dependem da
polaridade aplicada; ETCC anódica resulta em aumento da excitabildiade cortical e
ETCC catódico, diminuição. Os autores mensuraram os efeitos da ETCC com o uso de
outra ferramenta de estimulação cerebral não-invasiva, Estimulação Magnética
Transcraniana (EMT). Os efeitos observados foram em córtex motor. A partir de 2005,
com os trabalhos de Humell et al (2005) e Boggio et al (2006), os efeitos da ETCC em
córtex motor passam a ser investigados em pacientes que sofreram Acidente Vascular
Encefálico (AVE).
Hummel et al (2005) observaram que a aplicação de ETCC em córtex motor de
pacientes que sofreram AVE resulta em melhora significativa no desempenho motor
destes pacientes. Boggio et al (2006) verificaram que a utilização da ETCC melhora o
funcionamento da mão parética de pacientes pós-AVE. Além disso, esses autores
demonstraram que a melhora do desempenho da função motora pode ser tanto pela
aplicação de estimulação anódica no córtex motor do hemisfério lesionado quanto pela
estimulação catódica do córtex motor do hemisfério contralateral (não-lesionado).
Esses estudos abriram novas possibilidades de uso da ETCC como ferramenta
terapêutica para reabilitação neurológica devido seu potencial de modular a
excitabilidade cortical local e, portanto, promover a plasticidade funcional. (STAGG et
al, 2011). Nesse sentido, novos estudos devem ser conduzidos integrando a ETCC em
programas de reabilitação motora.
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Dentro de um programa de reabilitação motora, deve-se considerar alguns
aspectos relevantes para a recuperação do individuo em tratamento. Em particular,
deve-se atender a aprendizagem motora.
Aprendizagem Motora pode ser definida como a capacidade de realizar uma
tarefa motora proporcionando uma melhora relativamente permanente no desempenho
da mesma (TANI, 2005). O processo de aprendizagem motora envolve a participação de
inúmeros sistemas, e segundo Lemieux e Penhune (2005) correlaciona-se com a
aquisição de uma habilidade motora, retenção e transferência da aprendizagem. Tais
conceitos mensuram principalmente o grau de permanência do que foi adquirido após
um período sem prática (retenção) e a capacidade de adequação de um ato motor diante
de uma diferente tarefa motora (transferência). Portanto, para considerar a aquisição de
uma habilidade motora, além de comparar o desempenho na fase inicial em relação à
fase final de aquisição, é necessário recorrer ao desempenho de testes de aprendizagem
(EMANUEL, 2008).
Diante desta situação surgem algumas questões de interesse; o quanto a ETCC
pode facilitar o desempenho motor de uma tarefa motora? Será que a influencia no
desempenho desta habilidade apresenta uma relação temporal determinando deste modo
uma aprendizagem motora? Protocolos de reabilitação motora com o uso da ETCC
podem fazer parte do programa de reabilitação motora?
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2.

REVISÃO DA LITERATURA
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Para melhor entendimento do estudo, os tópicos da revisão de literatura foram
divididos em duas partes: Aprendizagem Motora compreendendo aspectos históricos do
córtex motor e substratos neurais da aprendizagem e a segunda parte compreendendo a
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) de tradução para o inglês
Transcranial Direct Continous Stimulation (tDCS) e seus mecanismos de ação.

2.1 Considerações sobre Córtex Motor

O inicio do século XIX foi para muitos os primeiros passos para o estudo
segmentado do cérebro, quando frenologistas, liderados por Franz Joseph Gall e J. G.
Spurzheim declararam que o cérebro era organizado com cerca de 35 funções
específicas (GAZANIGA, 1998). Seguindo esta ordem cronológica as primeiras teorias
sobre a organização do córtex surgiram com Hughlings Jackson com base em suas
observações sobre o desenvolvimento de crises convulsivas em alguns pacientes
(GAZANIGA, 1998).
Os princípios levantados por Gall e Jackson permitiram a consolidação de
inúmeras pesquisas envolvendo a neurociência, entre eles Pierre Paul Broca, Fritsch e
Hitzig que mostraram correlações iniciais entre áreas cerebrais e funções distintas
(MATELLI, 2004).
No entanto, pode-se dizer que em 1905 o entendimento do funcionamento
cerebral adquiriu um vigor renovado e viu na publicação do tratado de Alfred W.
Campbell intitulado “Histological Studies of Cerebral Function” e no importante artigo
de Korbinian Brodmann de 1909 publicado no Journal fur Psychologie und Neurologie
um novo método para estudar a citoarquitetura cerebral e compreender suas funções
(ZEKI, 2005).
De acordo com o mapa citoarquitetônico do córtex cerebral de Campbell, o
córtex pré-central mediava funções motoras executivas, enquanto porção intermediária
do córtex pré-central representa o nível das funções motoras mais elevadas. Brodmann
em 1909, basicamente concordou com a visão de Campbell da existência de duas áreas
motoras, mas forneceu um mapa mais detalhado do lobo frontal (MATELLI, 2004 ).
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Figura 1. Mapa citoarquitetônico de Campbell e Brodmann (MATELLI et al,
2004)
Mais tarde, Wilder G. Penfield, entre os anos de 1930 a 1950, em algumas de
suas muitas lobotomias aproveitava para estimular o córtex do paciente e solicitava que
ele descrevesse o que estava sentindo. (GRAGGEN, 2009). Além dos efeitos motores e
sensoriais, Penfield ficou extremamente surpreso ao obter também respostas cognitivas
complexas, envolvendo vários sentidos, como visão e audição, que representavam
memórias de fatos passados. Tais considerações publicadas pelo grupo de Penfield em
um clássico da neurociência, o livro "The Cerebral Cortex of Man. A Clinical Study of
Localization of Function" (1950), são talvez para muitos o início do mapeamento
somatosensorial humano.
Podem-se considerar quatro grandes áreas motoras no córtex cerebral: a área
motora primária (M1), que ocupa o giro pré-central do lobo frontal e relaciona-se ao
comando dos movimentos voluntários, recebe projeções de praticamente todas as áreas
relacionadas com o controle motor; a área motora suplementar (ou MS), que se localiza
rostral e dorsalmente a M1; a área pré-motora (PM), que se situa rostral e lateralmente a
M1, e a área motora cingulada (MC), posicionada na face medial do córtex, logo acima
do corpo caloso (KANDEL et al, 2003).
Três áreas de associação multimodal são particularmente importantes: área de
associação posterior, na margem dos lobos parietal, temporal e occipital, conecta
informações de várias modalidades sensórias para a percepção e linguagem. A área de
associação límbica, ao longo da margem medial do hemisfério cerebral, está relacionada
com o armazenamento de memória e emoção e a área de associação anterior (córtex pré-
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frontal), rostral ao giro pós-central, está relacionada com o planejamento motor
(KANDEL et al, 2003).
A área pré-frontal e o córtex parietal posterior formam os níveis superiores do
controle motor, onde são determinadas as ações que serão tomadas e suas possíveis
consequências Além das conexões intracorticais, as áreas motoras do córtex cerebral
recebem fibras a partir de três áreas não corticais: do cerebelo, dos gânglios da base e
dos sistemas sensoriais periféricos. Todos esses três sistemas estão conectados ao córtex
cerebral por meio de núcleos talâmicos (BEAR et al, 2008).
Os circuitos neurais de cada padrão de movimento são anatomicamente distintos,
mas todos fisicamente e funcionalmente integrados, portanto o córtex motor é o centro
do controle primário do movimento humano, no entanto, o não é apenas um executor de
movimento, um dos seus outros papéis é contribuir para a aprendizagem motora
(LATASH E LESTIENNE, 2006).

2.2 Aprendizagem motora e habilidade motora

Movimentos complexos tais como tocar piano ou praticar esportes não são
executados corretamente na primeira tentativa, pelo contrário, os esforços iniciais são
corrigidos, refinados, e, finalmente aperfeiçoados por um processo de detecção de erros
através de estímulos sensoriais e repetições do movimento. O processo pelo qual ocorre
a melhora do desempenho motor através da prática e repetição pode ser chamado de
aprendizado motor (LISBERGER, 1988).
Nos anos setenta algumas teorias tentavam entender a aquisição de um processo
motor. Em 1971, Jack Adams afirmou que a aprendizagem motora é a resposta a
processos de detecção de erros próprios após um movimento, resultado então de uma
interação entre sistemas sensoriais e memória, o que de certa maneira explicava a
aprendizagem motora de uma forma mais lenta, mas deixava questões em aberto sobre
essa aquisição de mais ações rápidas.
Em 1975, Schmidt escreveu um clássico artigo onde apresentou alguns conceitos
relativos à aprendizagem motora, em “A schema theory of discrete motor skill
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learning” pela primeira vez a teoria da aprendizagem motora é apresentada baseada na
ideia de esquemas motores ao invés de movimentos individuais, e estes processos são
representados através de uma programação motora e uma memória motora. Segundo
Schmidt 1975, a aprendizagem consiste em atualização de esquemas de memória
associado ao reconhecimento do movimento, de forma que o executante possa produzir
e corrigir movimentos nunca antes executados. Neste contexto, a variabilidade e a
quantidade de pratica constituem fatores que favorecem a aprendizagem motora
proporcionando o fortalecimento dos esquemas.
De uma maneira geral a aprendizagem motora pode ser definida como a
capacidade de executar uma tarefa motora adequando uma melhora relativamente
permanente do desempenho da mesma (TANI, 2005). Para tal melhora, a prática tem
um papel fundamental neste processo, ou seja, é um fenômeno no qual a experiência é
pré-requisito para transformar o desempenho de habilidades.
A aprendizagem motora refere-se às mudanças internas relativamente
permanentes na capacidade de realizar habilidades motoras, sendo que tais mudanças
ocorrem no sentido de garantir eficácia e são frutos da experiência e da prática
(TORRIANI, 2010), e pode ser compreendida como alterações em processos internos
que determinam a capacidade de um individuo para produzir uma ação motora
(SCHMIDT & WRISBERG, 2001), portanto, é um processo interno que produz
alterações consistentes no comportamento individual em decorrência da interação da
experiência, da educação e do treinamento com processos biológicos.
Os clássicos estudos sobre as fases de aprendizagem motora e suas teorias
(ADAMS, 1971; SCHMIDT, 1975) as descrevem como passagem de estágios a uma
fase final considerada o auge do processo de aprendizagem com melhora e estabilização
do desempenho, culminando com a automatização (BENDA, 2006).
Desta forma, seriam explicadas as alterações no desempenho a partir das quais
se pode entender a ocorrência de aprendizagem, esta teoria resultou na utilização dos
testes de retenção (RET) após a fase de aquisição motora (AQ) (ADAMS, 1971).
Após a Teoria de Esquema, passou a ser considerado importante avaliar a
capacidade de transferência do que foi adquirido após a prática e os testes de
transferência (TR) começaram a fazer parte do delineamento dos estudos, após o teste
20

de RET. Este teste permite observar a aprendizagem como a capacidade de transferir a
habilidade adquirida, mesmo após modificações impostas na tarefa, desde que os
movimentos a serem executados pertençam a uma mesma classe (SCHMIDT, 1975).
Portanto, o teste de retenção consiste em verificar o desempenho do indivíduo
em uma habilidade já praticada em um momento posterior à aquisição e, assim sendo,
sem prática e o teste de transferência torna-se possível, também, verificar se a
capacidade adquirida a condições similares àquela em que a habilidade motora foi
praticada (MONTEIRO, 2010).
Segundo Gallahue (2002), as habilidades motoras podem ser definidas como
tarefas com finalidade específica que exigem movimentação voluntária, ou como padrão
motor fundamental realizado com precisão, exatidão e controle.
A aprendizagem de uma habilidade motora inicia nos primeiros minutos do
treino e podem continuar durante um período de tempo prolongado (SAVIONLEMIEUX, 2005, SCHMIDT E LEE, 2005).
Robertson (2004), sugere que a aquisição de uma habilidade motora se da em
três etapas principais, durante o treinamento, pós-treinamento e assimilação em longo
prazo, As alterações durante o treinamento conhecidas como efeitos on-line, ocorrem
nos minutos ou horas de uma única sessão de treinamento e continuam ao longo de
dias e semanas de sessões de treinamento. Mudanças no desempenho também podem
ocorrer entre as sessões de treinamento conhecido como efeitos offline. As habilidades
podem ser mantidas em diferentes graus ao longo de semanas a meses após a conclusão
do treinamento este período é conhecido como retenção a longo prazo.
Deve-se enfatizar que a aprendizagem motora procura estudar processos e
mecanismos envolvidos na aquisição de habilidades motora e os fatores que a
influenciam, ou seja, como a pessoa torna-se eficiente na execução de movimentos para
alcançar uma meta desejada, com a prática e experiência (Mulder, 1991).
O processo de aprendizagem motora envolve a participação de inúmeros
sistemas, e para Savion-Lemieux (2005) um dos principais conceitos aprendizagem de
uma habilidade motora correlaciona-se com a aquisição, retenção e transferência da
aprendizagem. Tais conceitos mensuram principalmente o grau de permanência do que
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foi adquirido após um período sem prática (retenção) e a capacidade de adequação de
um ato motor diante de uma diferente tarefa motora (transferência).
Segundo Reis et al (2008), um ponto importante a destacar é a diferença entre
medidas de desempenho motor e aprendizagem de uma habilidade motora. Melhorias na
velocidade ou na precisão de desempenho de uma ação motora têm sido freqüentemente
relatados em isoladas na literatura, indicando que ocasionalmente mudanças em uma
dessas medidas ocorreram na ausência da outra. É importante ter em mente que o
aprendizagem de uma habilidade motora não necessariamente demanda de melhora de
velocidade ou precisão e sim de um complexo processo.
Deste modo para considerar a aquisição de uma habilidade motora além de
comparar o desempenho na fase inicial em relação à fase final de aquisição, é necessário
recorrer a testes de aprendizagem (EMANUEL, 2008), sendo observadado pela melhora
da consistência e da fluência no movimento, diminuição do erro de execução, bem
como diminuição no tempo total de movimento para a realização da tarefa nos
diferentes espaços temporais (MAGILL, 2000).
Neste estudo iremos considerar a aprendizagem motora como um processo de
aquisição do desempenho motor e suas mudanças , verificado através do teste de
retenção e o período de transferência, ou seja, a capacidade adquirida a condições
similares àquela em que a habilidade motora foi praticada.

2.3 Neuroplasticidade e substratos neurais da Aprendizagem Motora

Entender a base neural e celular se faz presente em todo este contexto de
mudanças internas relacionadas à aprendizagem motora, para Pascual-Leone et al
(2005) o processo de aprendizagem engloba mudanças permanentes nas redes neurais
que levam à reorganização do sistema, demonstráveis por meio de modificações
observáveis em nível comportamental, celular e molecular. Em 1988 Lisberger
demonstrou alguns aspectos importantes das redes neurais que levaram a
identificação dos processos envolvidos no aprendizado motor.
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Ioffe et al (2006), afirmam que inúmeras áreas do córtex cerebral são ativadas
durante o aprendizado de uma habilidade motora, e Carey (2005), propõem que
mudanças observadas no desempenho de uma habilidade motora podem refletir em um
processamento de informações que induz modificações morfológicas no sistema
nervoso e levam a aquisição de uma habilidade.
Importantes áreas do SN fazem parte de um processo de aprendizagem motora,
de uma maneira geral algumas áreas apresentam mais importância do que outras,
entretanto a interação entre áreas encefálica é indispensável para a aprendizagem, neste
contexto o cerebelo possui um importante papel nos ajustes de precisão de tarefas
manuais (SPENCER, 2005) e a ativação de áreas pré-frontais é comumente relatada
durante os estágios iniciais da aprendizagem motora explicita a fim de garantir a
capacidade de decisão atenção e seleção de movimentos (HALSBAND & LANGE,
2006).
Outras áreas envolvidas no estagio inicial da aprendizagem motora são as áreas
motora suplementar (MS) e a área motora pré-suplementar, é sabido que a ativação
destas áreas aumenta com a prática, tanto na aprendizagem explicita quanto implícita.
Por fim córtex pré-motor e córtex motor primário apresentam aumento da ativação
contralateral durante o treino de uma habilidade motora esta ativação ocorre
principalmente quando a tarefa envolve modificações na velocidade (HALSBAND &
LANGE, 2006).
Além de um papel na aprendizagem, o córtex motor também pode contribuir
para o processo de consolidação da aprendizagem. A consolidação é o processo pelo
qual aprendemos habilidades e estas se tornam mais permanentes e inúmeros
mecanismos estão envolvidos neste processo (LATASH E LESTIENNE, 2006).
Não podemos deixar de lado os mecanismos sinápticos e celulares referentes à
aprendizagem algumas questões levantadas sobre o Long-Term Potentiation (LTP) por
Terje Lømo em 1966, fazem parte complementar deste processo de plasticidade
neuronal e aprendizagem motora.
O LTP fornece uma chave importante para compreender alguns mecanismos
celulares e moleculares pelos quais as memórias são formadas e armazenadas, é uma
propriedade fundamental da maioria das sinapses excitatórias do cérebro dos mamíferos
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e, como tal, faz parte de inúmeras funções, incluindo algumas formas de aprendizagem
e memória (MALENKA, 1999).
Já em estudos em primatas, Plautz (2000) propôs que a aprendizagem é
dependente da plasticidade cerebral durante o processo de aquisição de uma habilidade
motora que é influenciado diretamente pela natureza e complexidade da tarefa.
O córtex motor mostra considerável plasticidade e excitabilidade em uma tarefa
específica e pode aumentar ou diminuir dependendo da quantidade de uso. Estudos em
humanos demonstram, também, que a pratica induz padrões específicos de plasticidade
no cerebelo, núcleos da base e no córtex motor. A aprendizagem de uma habilidade
motora, portanto, induz a reorganização dos circuitos neurais no córtex motor que
garantem a produção e o refinamento de sequencias de movimentos (KLEIM, 2008).
Neste mesmo contexto Pascual-Leone et al (2005), mapearam a áreas motoras
corticais em indivíduos normais durante a aprendizagem de uma tarefa motora e
demonstraram que a representação de uma parte do corpo aumenta quando envolvido
em uma tarefa de aprendizagem.
Portanto, a aprendizagem motora é um fenômeno complexo dependente de
inúmeros componentes e estruturas anatômicas envolvidas, por outro lado, é possível
identificar alguns aspectos particulares, onde estruturas desempenham um papel
importante. Tanto nos processos iniciais quanto na consolidação da aprendizagem
(LATASH E LESTIENNE, 2006).

2.4 Estimulação Elétrica e breve histórico da ETCC

O desenvolvimento da estimulação elétrica se deu de forma mais sistemática
logo após a possibilidade de geração de eletricidade através da pilha voltaica com Volta
(Figura 2) e a aplicação de correntes elétricas para modificar o funcionamento do
cérebro foi mencionada há mais de 200 anos atrás. Pesquisadores como Galvani e
Aldini foram os primeiros a reconhecer e utilizar a estimulação elétrica para evocar
diferentes efeitos fisiológicos.
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Luigi Galvani (Figura 3) médico fisiologista italiano por volta de 1786 propôs
que tecidos neurais são eletricamente excitáveis, em uma série de experimentos que
iriam revolucionar a neurofisiologia, Galvani estimulava músculos e nervos de sapos e
rãs, provocando respostas de contração muscular (SABATINNI, 2004).
A estimulação elétrica cerebral teve como pesquisador pioneiro, Giovanni Aldini
(Figura 4) que em 1802, fez alguns experimentos em Bolonha e Londres utilizando
cadáveres. Na verdade Aldini atraiu enorme atenção da população através de seus
experimentos onde obteve somente contrações faciais e não uma estimulação encefálica.
Um dos primeiros relatórios sistemáticos de aplicação clínica de corrente galvânica
datam deste período quando Giovanni Aldini (sobrinho de Galvani) usou corrente
elétrica craniana para tratar a melancolia (BRUNONI et al, 2011).

Figura 2. Alessandro Volta

Figura 3. Luigi Galvani

Nesse ponto surgiu a ideia de fazer uma estimulação elétrica direta de áreas do
cérebro realizado e estudado pela primeira vez por Luigi Rolando que em 1809 fez
experimentos sobre a função do cerebelo, expondo essa estrutura em animais vivos e
ministrando estimulações elétricas por meio de uma pilha voltaica. Como resultado,
observou violentos efeitos motores, que ficavam maiores à medida que ele aproximava
os eletrodos do cerebelo (SABATINNI, 2004).
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Figura 4. Giovani Aldinni e experimento de Aldini (1802)
Entre 1845 e 1850, outros eletrofisiologistas, como o italiano Carlo Mateucci, e
o alemão Emil Heinrich du Bois-Reymond, desenvolveram técnicas de estimulação
mais aperfeiçoadas a fim de substituir a corrente galvânica e os instrumentos de Galvani
e Volta para estimular o sistema nervoso (ZAGO, 2008).
O fisiologista francês Claude Bernard, em 1856, foi outro neurocientista que
empenhou-se

em

desenvolver

instrumentos

mais

precisos

de

estimulação.

Extremamente criativo, desenvolveu um instrumento peculiar, que incorporava uma
pilha elétrica de Volta a um par de pinças metálicas, utilizando-as para experimentos de
estimulação nervosa e muscular (SABATINNI, 2004).
Em 1874, o americano Roberts Bartholow foi o primeiro a relatar os resultados
de estudos de estimulação elétrica do córtex em um ser humano consciente, em seu
artigo intitulado “Experimental Investigations into the Functions of the Human
Brain,” relatou os efeitos da estimulação elétrica em várias áreas do cérebro exposto.
Em 1882, oito anos após constatações iniciais de Bartholow, o neuropsiquiatra italiano
Ezio Sciamanna descreveu algumas séries de experiências sistemáticas de estimulação
elétrica em um paciente sob seus cuidados. E em 1883, o médico ítalo-argentino
Alberto Alberti realizou também inúmeras pesquisas envolvendo estimulação cerebral
(ZAGO, 2008).
As primeiras estimulações elétricas sistemáticas em pacientes sob anestesia local
foram conduzidos no famoso Instituto de Neurologia de Montreal, Canadá, pelo
neurocirurgião Wilder G. Penfield, entre os anos de 1930 a 1950. Penfield durante
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cirurgia aproveitava para estimular o córtex do paciente e solicitava que ele descrevesse
o que estava sentindo (MATELLI, 2004)
Nas décadas subsequentes a estimulação elétrica cerebral tornou-se uma
ferramenta de grande precisão e versatilidade, tanto na área experimental quanto clínica,
e o surgimento de novas técnicas fizeram parte deste conceito, como a Estimulação
Eletromagnética Transcraniana (TMS), a Estimulação Elétrica por Corrente Contínua
(ETCC) e a Estimulação Elétrica Transcraniana (EET) (BRUNONI et al, 2011).
Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) é uma forma de estimulação
cerebral baseada principalmente em um campo magnético variável (PASCUALLEONE et al, 2005). Através de uma bobina pequena com uma corrente elétrica
alternada possível de geral um campo magnético que passa livremente através da pele e
ossos, gerando uma corrente elétrica dentro do crânio que pode ser concentrado
e restrito a pequenas áreas, dependendo da geometria da bobina e de sua forma
(PASCUAL-LEONE et al, 2005).
A ETCC difere qualitativamente de outras formas de estimulação, tais como a
estimulação elétrica transcraniana (EET) e a estimulação eletromagnética transcraniana
(TMS), pois não induz potenciais de ação neuronal, pois, campos estáticos nessa
extensão não provocam a rápida despolarização necessária para produzir tais potenciais
(NITSCHE et al 2008). Portanto, a ETCC é uma técnica de intervenção que modula a
atividade neuronal, causando a despolarização ou a hiperpolarização da membrana,
modificando, assim, a excitabilidade neuronal espontânea.
A ETCC portanto define-se como uma técnica não-invasiva de estimulação
elétrica que permite a neuromodulação da excitabilidade cortical e investigações sobre
os efeitos induzidos pela estimulação transcraniana por corrente direta em indivíduos
normais datam de pelo menos 30-40 anos (BOGGIO, 2006). Segundo Brunoni (2011), a
ETCC foi estudada brevemente na década de 1960, tendo sido posteriormente
abandonada, e na primeira década deste século, voltou a ser alvo de pesquisa.
Na ETCC, o córtex cerebral é estimulado de forma não invasiva e induz
excitabilidades focais corticais, esta neuromodulação não invasiva por sua vez pode
alterar funções específicas cerebrais (NITSCHE E PAULUS, 2000).
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E recentemente tem ganhado destaque como uma ferramenta de modulação
cortical não-invasiva, indolor e de fácil aplicação. Estudos indicaram que esse tipo de
estimulação produz uma variação no potencial de repouso da membrana, facilitando ou
dificultando

o

disparo

neuronal

dependendo

da

polaridade

aplicada,

esta

neuromodulação é mediada por uma corrente elétrica direta aplicada através de
uma fonte de corrente constante transmitida por eletrodos na superfície do couro
cabeludo. (WAGNER, 2007).
2.5 Parâmetros e Segurança na ETCC

Durante a ETCC, correntes elétricas diretas são aplicadas através de eletrodos
posicionados em pontos pré-determinados no escalpo, esta corrente é suficiente para
modificar os potenciais neuronais, influenciando os níveis de excitabilidade e
modulando a taxa de disparo de células neuronais isoladas (MACHADO, 2009).
Os dispositivos desta técnica incluem dois eletrodos e um aparelho alimentado
por uma bateria que fornece corrente constante. Cada dispositivo tem um eletrodo
anódico e um catódico, a corrente flui do eletrodo anódico para o eletrodo catódico,
criando um circuito elétrico (SPARING & MOTTAGHY, 2008) e este circuito é capaz
de modular a excitabilidade cortical da área envolvida. A aplicação da ETCC é de
polaridade dependente, ou seja, a estimulação direta anódica aumenta a excitabilidade,
enquanto a estimulação catódica diminui a excitabilidade.

Figura 5. Representação do circuito elétrico
Um dos eletrodos é colocado sobre a região de interesse e o outro chamado de
referência é colocado em um local distante, a fim de completar o circuito. O eletrodo de
interesse pode ser colocado usando técnicas auxiliares respeitando áreas do cérebro,
como a ressonância magnética funcional ou neuronavegação. Uma vez que os eletrodos
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estejam colocados corretamente, os estímulos podem ser iniciados (SPARING &
MOTTAGHY, 2008).
Os protocolos da ETCC devem especificar a posição do eletrodo com a maior
precisão possível, as diferentes direções do fluxo da corrente podem resultar em
diferentes efeitos. Além disso, a direção da corrente e a posição do eletrodo poderiam
alterar a quantidade de corrente fornecida ao tecido cerebral, já que esta sofre influência
de resistência dos tecidos.
A utilização de eletrodos não-metálicos (tais como eletrodos de borracha) evitam
lesões eletroquímicas com a pele. Para a aplicação da ETCC, a limpeza da pele, a área
de contato, a umidade da esponja e uma cinta elástica para fixar os eletrodos, são itens
importantes para que se obtenha uma baixa resistência elétrica. Estudos recentes
sugerem que a concentração de um meio de NaCl entre 15 e 140 mM é perfeitamente
adaptado para minimizar desconfortos e o tamanho dos eletrodos variam entre 25 e 35
cm² (NITSCHE et al, 2008).

Figura 6. Equipamento ETCC e acessórios (adaptado DASILVA et al, 2011)
Segundo Nitsche et al (2008), o tamanho do eletrodo pode não só estimular a
área pretendida, mas também áreas adjacentes. Para aumentar o foco de atuação do
eletrodo o tamanho pode ser reduzido. Excitabilidade do córtex motor primário pode ser
alterada de forma eficaz com um eletrodo de 35 cm2 de tamanho mantendo a densidade
de corrente constante.
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Figura 7. Tipos de eletrodos (adaptado DASILVA et al, 2011)
Não há circuitos complexos compreendendo os estimuladores, em sua forma
mais simples após a colocação dos eletrodos ajusta-se o potenciômetro para inicio da
estimulação, com intensidades de correntes constantes, geralmente variando em entre
0,5-2 mA (WAGNER, 2007).
Os efeitos durante a aplicação da ETCC são diretamente relacionados com a
intensidade da corrente medida em miliamperes, a resistência da corrente medida em
Ohnms e a duração dessa aplicação medida em tempo. A ETCC é frequentemente
descrita em termos da densidade de corrente (C/cm2) ou carga total, onde 1
coulomb (C) é a quantidade de carga elétrica transportada em 1 segundo por uma
corrente constante de 1 ampère (STAGG, 2011).
Considerando que o parâmetro fixado nos estudos é a intensidade de corrente, a
tensão variará em função da resistência, entendida pela conhecida Lei de Ohm
(BOGGIO, 2006). A Lei de Ohm, assim designada em homenagem ao seu
formulador Georg Simon Ohm, indica que a diferença de potencial ou tensão elétrica
(U) entre dois pontos de um condutor é proporcional à intensidade da corrente
elétrica (I) e a resistência da corrente, definida pela seguinte proporção:

ou

U=RxI
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Atualmente, a ETCC é aplicada através de uma fonte de corrente constante onde
geralmente a intensidade varia de 0,5-2 mA constante. A densidade de corrente definida
pela proporção entre a carga elétrica por unidade de tempo que passa em determinada
área superficial, é verificada através da seguinte fórmula:

Onde J é densidade da corrente
I refere-se à intensidade da corrente
S é a área do eletrodo

Segundo McCreery et al (1990), em estudos com animais, densidades de
corrente inferiores a 25mA/cm2 não são capazes de induzir lesões no tecido cerebral.
Atualmente, a densidade de corrente tem variado entre 0,029 e 0,08 mA/cm² na maioria
dos estudos publicados.
Para a estimulação motora cortical, o eletrodo mais comumente usado é
colocado sobre o córtex motor (M1) e o eletrodo de referência sobre o supraorbital
contralateral. A maioria dos estudos utiliza dois eletrodos de superfície de borracha
condutora tamanho entre 25 cm2 e 35 cm2. Com estes eletrodos, intensidades de
corrente variam entre 1 mA e 2 mA e são comumente aplicadas entre 10 e 20 minutos.
Mais recentemente, pequenos eletrodos têm sido usados para focar os efeitos da ETCC
no M1 (NITSCHE et al, 2008).
Por fim o tempo total da aplicação segundo o mesmo estudo onde alguns
parâmetros foram avaliados levando-se em conta as pesquisas com ETCC, o tempo
variou de segundos a 30 minutos. Outro estudo de Niehaus et al (2004) onde realizaram
exames de imagem por ressonância magnética antes e após 30 e 60 minutos da
estimulação cerebral aplicada em córtex motor ou pré-frontal, não foram observadas
nenhuma alteração patológica ou dano do tecido cerebral.
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2.6 Mecanismo de ação da ETCC

Segundo Boggio (2006) a aplicação de ETCC teve início no século XX a partir
de estudos com animais. Um destes, é o de Goldring & O’Leary (1950), que foi
realizado em coelhos, nos quais, foi observado que a intensidade da corrente varia de
experimento para experimento, alterando de 1 e 2 mA. Outro estudo realizado por
Terzuolo & Bullock (1956) teve como objetivo investigar os efeitos da aplicação da
corrente elétrica na modulação do disparo neuronal de crustáceos, os autores mediram
os efeitos de estimulação catódica e anódica de células nervosas e verificaram aumento
no disparo espontâneo após estimulação com corrente anódica e redução após catódica.
Em um artigo de 1964, Purpura & McMurtry (1964) observaram em células do
trato piramidal os efeitos no disparo espontâneo após aplicação de corrente contínua
anódica ou catódica onde também um aumento da atividade neuronal espontânea após
passagem de corrente anódica e redução após catódica foi verificada, aí sim
relacionando tais achados com características do sistema neuronal, os autores
verificaram que a estimulação anódica produz uma despolarização do corpo celular de
neurônios piramidais; já a estimulação catódica gerou resultados opostos, produzindo
uma hiperpolarização.
Neste contexto, a ETCC, vem demonstrando efeitos positivos sobre padrões
específicos de atividade cerebral pela diminuição da excitabilidade de circuitos
encontrados em áreas não lesionadas, e na supressão de padrões da atividade de redes
neurais afetadas aumentando a excitabilidade das áreas lesionadas (MACHADO, 2009).
A aplicação da ETCC de baixa intensidade é capaz de induzir mudanças na
excitabilidade cortical sendo a direção dessa modulação relacionada à polaridade do
estímulo, esta mudança na excitabilidade pode ser explicada em função da estimulação
catódica reduzir o disparo espontâneo de neurônios corticais, devido a uma
hiperpolarização do corpo celular, enquanto que a estimulação anódica tem um efeito
inverso (RIBERTO, 2011).
Sua diferença principal para outras técnicas de estimulação cerebral não-invasiva
se da pelo fato de não induzir a ativação neuronal por despolarização da membrana, mas
sim modular a atividade da rede neuronal e o principal mecanismo de ação é de
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polaridade dependente. É este o mecanismo primário de polarização que permite a
alteração na excitabilidade cortical gerando efeitos com duração de até uma
hora pós estimulação. (NITSCHE et al, 2003).
Segundo Nitsche e Paulus (2000), Boggio (2006), Riberto (2011), a estimulação
produz mudanças específicas na membrana neuronal na direção de uma despolarização
(aplicação do ânodo) ou de hiperpolarização (aplicação do cátodo). Entretanto seus
mecanismos de ação não podem ser atribuídos unicamente às mudanças elétricas
do potencial de membrana já que sua duração perdura por tempos prolongados.
Segundo Stagg (2011), os efeitos de sessões individuais de estimulação são
relativamentes curtos, com duração de um máximo de algumas horas e recentemente
Reis et al (2011) apresentam evidências precoces que várias sessões podem aumentar a
duração destes efeitos para várias semanas tanto em controles saudáveis e em pacientes
mas os mecanismos subjacentes a essas mudanças não foi explorado.
Para uma inducão de mudanças de longa duração, tanto em indivíduos controle
ou pacientes, deve-se primeiro ser capaz de gerar mudanças de longa duração funcionais
dentro do córtex. Em termos de fisiologia, o único mecanismo pelo qual mudanças de
longa duração funcionais são conhecidas no córtex é via modulação de conexões
sinápticas subjacente, ou seja, por plasticidade sináptica (STAGG, 2011).
Aldorino et al (2005) sugerem que o efeito da ETCC seria devido ao surgimento
de vários mecanismos básicos que alteram a função da membrana neural, um campo
elétrico constante, além de produzir mudanças na concentração iônica, poderia
induzir migração de proteínas transmembrana e provocar alterações conformacionais na
membrana gerando mudanças no equilíbrio ácido-base.
Também segundo os autores mudanças nas propriedades e no número de canais
de íons podem afetar a propagação da atividade neuronal e contribuir para a plasticidade
sináptica.
Outro mecanismo sináptico que deve ser lembrado é o long-term potentiaton
(LTP), que permite entender a estabilização da modulação sináptica por dias, meses ou
anos, e foi, portanto, postulado como um provável candidato para a formação da
memória no cérebro.
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Estes efeitos em longo prazo não são apenas um fenômeno elétrico mas também
dependem da síntese proteica, trabalhos mais recentes têm sugerido que ETCC anódica
aumenta os níveis de Ca² intracelular e mostraram-se ser dependentes do receptor
NMDA (STAGG, 2011).
A longa duração de efeitos pós ETCC deve-se a uma maior eficácia de
receptores NMDA, estas mudanças podem ser induzidas por uma despolarização
neuronal ou hiperpolarização (LIEBETANZ et al, 2002 e NITSCHE et al, 2003).
Ardolino et al (2005) também consideraram que os efeitos duradouros da ETCC
têm mecanismos de ação baseados em mudanças da função da membrana neuronal.
Além disso, eles consideraram que tais mudanças podem ter como base alterações das
proteínas transmembranas e mudanças na concentração de hidrogênio com base na
eletrólise induzida pela exposição constante ao campo elétrico.
Por outro lado, sabe-se que a eficácia depende dos receptores de Ca² intracelular,
um aumento dos níveis de cálcio aumentam a eficácia do receptor NMDA, enquanto
uma queda dos níveis de cálcio diminui sua eficácia, durante a ETCC há uma alteração
nos canais de cálcio, as mudanças na concentração de Ca² intracelular podem contribuir
para as modificações nos receptores (NITSCHE et al, 2003).
Estudos em animais demonstram que a eficácia da ETCC anódica é
presumivelmente dirigida por ativação do receptor NMDA que irá resultar em um
aumento em Ca² intracelular no neurônio pós-sináptico. Diferentes níveis de ativação de
receptores NMDA demonstram resultados em diferentes graus aumento de Ca², sabe-se
que um grande aumento no Ca² pós-sináptica leva a LTP. (LISMAN, 2001).
Alguns estudos investigaram os efeitos da ETCC anódica ou catódica quando
aplicada em conjunto com a administração de fármacos também a fim de entender
alguns conceitos da ação da ETCC.
Liebetanz, Nitsche, Tergau, & Paulus (2002) estudaram os efeitos da ETCC
aplicada em córtex motor em condição anódica ou catódica associado à administração
de bloqueador de canais de sódio dependentes de voltagem (carbamazepina) ou de
antagonista de receptor NMDA (dextrometorfana). A administração de dextrometorfana
suprimiu os efeitos pós-estimulação, usualmente observados; os autores discutem tal
achado como um possível indicativo do envolvimento dos receptores NMDA em
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mecanismos de plasticidade neuronal induzidos pelos dois tipos de ETCC. Já a
carbamazepina não suprimiu os efeitos dos dois tipos de ETCC; os autores observaram
que somente foram suprimidos os efeitos da ETCC anódica.
Em estudo de 2004, Lang, Nitsche, Paulus, Rothwell e Lemon, investigaram os
efeitos da ETCC quando aplicada em conjunto com a administração de D-Cycloserine,
um agonista parcial de receptores NMDA. Os autores encontraram uma potencialização
dos efeitos de aumento da excitabilidade cortical induzidos pela ETCC anódica.
Neste contexto verificamos que inúmeros componentes fazem parte dos
mecanismos de ação da ETCC, entretanto seus mecanismos de ação não são unicamente
atribuídos às mudanças elétricas membranais, este processo também pode ser
evidenciado em componentes sinápticos e celulares o que por sua vez, modula os efeitos
da ETCC e consequentemente sua aplicabilidade.

2.7 ETCC e Aplicação Clínica

A estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua é uma técnica
emergente de modulação cerebral que tem explorado o efeito desta modulação cortical
em várias redes neurais sendo aplicada em diversas áreas clínicas (BOGGIO, 2006).
A terapêutica de estimulação cerebral não-invasiva tem sido afirmada na
literatura em diversas variedades clínicas, transtornos psiquiátricos, como depressão,
aguda, transtornos bipolares, alucinações, obsessões, esquizofrenia, estresse, doenças
neurológicas, como Parkinson distonia, reabilitação de afasia ou função motora após
acidente vascular cerebral e síndromes dolorosas, como as causadas pela enxaqueca,
neuropatias, dor lombar entre outras (WAGNER, 2007).
Durante muitos anos a utilização da ETCC alcançou inúmeras aplicações
clinicas, e segundo Cunha 2007 pode ser uma ferramenta útil no tratamento de doenças
neuropsiquiátricas (FREGNI 2006, PASCUAL-LEONE, 2005), como depressão
(BOGGIO et al., 2007), epilepsia (FREGNI et al, 2006), e nos processos de reabilitação
como acidente vascular encefálico (FREGNI et al, 2005), Parkinson (FREGNI et al.,
2006) e dor crônica (FREGNI et al., 2006).
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Segundo Machado (2009) tal modelo de tratamento é altamente eficaz e
economicamente viável para uso na prática clínica, os tratamentos existentes para as
doenças neurológicas, particularmente tratamentos farmacológicos, têm grandes
limitações, por exemplo, efeitos adversos.
Estudo de Priori (2003) têm demonstrado que correntes elétricas de baixa
intensidade podem direcionadas diretamente pelo crânio induzir mudanças corticais de
polaridade dependente e esta estimulação favorece mecanismos de neuroplasticidade.
Segundo os autores, o seu uso esta envolvido principalmente com alterações
neurológicas e psiquiátricas, e apesar da descrição do uso da eletricidade para
tratamento de cefaléia e epilepsia na antiguidade, o uso moderno da ETCC vem
aumentando cada vez mais seu campo de atuação. E para Brunoni (2011), o fato de ser
uma tecnica não-invasiva e de fácil aplicação provocou um aumento nos estudos
clínicos em particular para distúrbios neuropsiquiátricos como depressão, dores crônicas
e agudas, reabilitação e outras condições neurológicas e neuropsiquiatricas.
Outras grandes áreas de concentração da ETCC são estudos envolvendo cortex
visual como por exemplo estudos recentes de Antal (2008), Chaieb (2008), como
também estudos de memória realizados por Fregni (2006) e trabalhos envolvendo
depressões como de Brunoni (2010) e Boggio (2008). Portanto observamos que a ETCC
reside sua aplicação em neurociência clínica como uma possível abordagem nãofarmacológica, não-invasiva e indolor, reversível para distúrbios neurológicos que
envolvam a excitabilidade cerebral anormal ou alterações focais na atividade cerebral
(PRIORI et al 2003).
Em um trabalho de 2008, Nitsche et al afirmam que a ETCC tem se
mostrado confiável em modular função cerebral humana através de indução focal, e
estudos combinando a ETCC técnicas de mapeamentos cerebrais, por exemplo, a
ressonância magnética funcional ou a eletroencefalografia tem fornecido percepções de
valor inestimável sobre a correlação entre a modificação de comportamento e
sua base neurofisiológica, demonstrando assim o crescimento da utilização clínica da
técnica.

2.8 ETCC, áreas motoras e Aprendizagem Motora
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Um alvo interessante cortical para a aplicação da ETCC tem sido o córtex motor
primário (M1), uma região crucialmente envolvida na execução motora, formação da
memória, e consolidação de habilidades motoras em seres humanos e animais
(MUELLBACHER et al, 2002)
Vários

estudos

têm

mostrado

que

esta

técnica

pode

modular

excitabilidade do córtex motor humano (NITSCHE E PAULUS, 2000, ANTAL et al,
2003). E segundo Nitsche e Paulus (2000) estimulação cerebral não invasiva tem sido
utilizada para modular a excitabilidade cortical e por sua vez alterar funções específicas
como por exemplo a aprendizagem motora inicial e a consolidação motora.
Recentemente, demonstrou-se que sessões repetidas de treinamento motor
associado com ETCC anódica aplicada sobre M1 facilitam a aprendizagem motora
durante vários dias através de um aumento da consolidação (REIS et al, 2011).
Jaeger et al (1987) observou que a estimulação transcraniana por corrente direta
influenciou o tempo de reação a um estímulo acústico e a escolha de mão para resposta
motora. E em 2000, Nitsche & Paulus iniciaram uma série de publicações a respeito da
aplicação de ETCC no córtex motor (BOGGIO, 2006).
Nitsche et al (2003) realizaram um estudo com o objetivo de induzir redução de
excitabilidade cortical motora prolongada através da ETCC. Para tanto, utilizaram
ETCC catódica sobre a região motora primária de 5 a 9 minutos em 12 sujeitos
saudáveis. A excitabilidade corticoespinhal foi testada através de EMT de pulso
simples. A ETCC e os reflexos de Hoffmann foram utilizados para se saber a origem
das mudanças de excitabilidade. ETCC de 5 e de 7 minutos resultou na redução de
excitabilidade cortical motora, que durou por minutos após o final da estimulação.
ETCC de 9 minutos induziu efeitos posteriores por até 1 hora após a estimulação. Os
autores concluíram que a ETCC catódica é capaz de induzir reduções de excitabilidade
prolongadas no córtex motor humano (NITSCHE et al, 2003).
Em outro estudo, Niestche et al (2003) investigaram o nível de ação da ETCC
catódica em córtex motor humano. A proposta do estudo foi investigar o nível de
polarização da corrente que afeta a excitabilidade do sistema corticoespinhal. Os
resultados revelaram que a ETCC catódica diminuiu os potenciais motores evocados por
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um tempo prolongado, depois do término da estimulação. A ETCC catódica poderia
hiperpolarizar o corpo da célula e a região inicial dos neurônios piramidais, reduzindo a
resposta a outros estímulos. A presença de efeitos de longo prazo nessa pesquisa parece
refletir o envolvimento de mecanismos sinápticos específicos. (NITSCHE E PAULUS,
2000).
Segundo Nitsche e Paulus (2000), a ETCC anódica no córtex motor primário
(M1) aumenta a excitabilidade cortical enquanto ETCC catódica diminui e uma única
aplicação da ETCC anódica em M1 mostrou induzir melhorias de desempenho em uma
variedade de tarefas motoras (ANTAL et al, 2004; NITSCHE et al, 2003, BOGGIO et
al, 2006).
Portanto a ETCC está atraindo um grande número de pesquisas para uso
como uma ferramenta de reabilitação neurológica de pacientes principalmente para a
melhora do desempenho de uma tarefa motora (HUMMEL et al, 2005). Nos últimos 10
anos, os mecanismos de ação fisiológicos ETCC tem sido intensamente investigados
dando suporte para suas aplicações em reabilitação (BRUNONI, 2011).
Hummel et al (2005) demonstraram que a utilização da ETCC anódica no córtex
motor primário em pacientes com lesões crônicas resultantes de AVC apresentaram uma
melhora na habilidade motora distal medida pelo teste de função Jebsen Taylor Hand.
Nesse experimento a estimulação foi aplicada em hemisfério dominante e em
hemisfério não dominante.
Boggio et al (2006) também mostraram que ETCC anódica no córtex motor da
mão não-dominante leva a melhoria da função motora. Esta dominância hemisférica
para habilidade motora pode ser explicada não apenas pela diminuição do uso e do
treinamento dos músculos da mão, mas também pela relativa diminuição da
excitabilidade cortical no córtex não dominante.
Assim, a ETCC pode representar uma maneira efetiva de aumentar a
excitabilidade do córtex motor não dominante e, portanto melhorar o desempenho
motor (BOGGIO, 2006).
Fregni et al (2005) realizaram um estudo em pacientes pós-AVC onde
investigaram se a redução da excitabilidade no hemisfério não afetado pelo AVC
através da ETCC poderia resultar na melhora do desempenho motor e concluíram que a
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estimulação catódica do hemisfério não afetado e anódica do hemisfério afetado
melhoraram significativamente o desempenho motor.
Boggio et al (2006) observaram que sessões contínuas de ETCC foram eficazes
na reabilitação de pacientes com AVC. Os resultados indicaram que a ETCC em ambos
os hemisférios pode melhorar a função motora, corroborando com dados de Fregni et al
(2005), Hummel et al (2005) e Boggio et al (2006).
Lang et al (2004) também investigaram a atuação da ETCC na área cortical
primária motora, e como a técnica pode produzir efeitos na excitabilidade corticoespinal
e na aprendizagem motora em humanos. A ETCC anódica e catódica produziram
aumentos e diminuições no fluxo sanguíneo cerebral em áreas corticais e subcorticais,
principalmente em M1 direita frontal, córtex sensório-motor primário e regiões
posteriores do cérebro, independente da polaridade. Neste estudo os autores concluíram
que a ETCC pode ser um instrumento eficaz para mudanças na atividade neuronal.
Como discutido nos mecanismos de ação da ETCC, as mudanças pósestimulação são dirigidas por ativação do NMDA e esta ativação irá resultar em um
aumento de Ca² intracelular no neurônio pós-sináptico. Diferentes níveis de ativação de
receptores NMDA demonstram resultados em diferentes graus de aumento de Ca².
Sabe-se que um grande aumento no Ca² pós-sináptica leva a LTP. (LISMAN, 2001).
Aprendizagem motora também é presumida a ocorrer via LTP como
mecanismos dependentes da modulação de receptores NMDA. A melhora observada
nas medidas de aprendizagem com aplicação sincrônica de ETCC anódica pode ser dada
pela hipótese de aumento de Ca² pós-sináptico (STAGG, 2011).
Hummel et al (2005) estudaram a ETCC como uma possível estratégia para
complementar o processo de reabilitação depois de Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Descreveram a ETCC na excitabilidade cortical e função motora na mão parética, após
o AVC. A ETCC anódica em área cortical motora primária (M1) do hemisfério
lesionado mostrou melhora nas tarefas motoras de mímica de dia-a-dia. Ganhos
comportamentais foram acompanhados pelo aumento da excitabilidade e inibição
intracortical em M1, sugerindo o envolvimento de neurotransmissores glutamatérgicos e
GABA como possíveis mecanismos operacionais.
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Portanto a estimulação transcraniana por corrente (ETCC) está atraindo um
grande número de pesquisas para uso como uma ferramenta de reabilitação neurológica
(HUMMEL et al, 2005) e assim sendo, entender a interação entre

ETCC e

aprendizagem motora têm implicações importantes para o desenvolvimento de novas
abordagens e protocolos voltados para a reabilitação.
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3.

OBJETIVOS
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3.1 Objetivo Geral

Investigar os efeitos da Estimulação Trancraniana por Corrente Contínua no processo de
aprendizagem motora em adultos saudáveis do sexo feminino através do Teste Jebsen
Taylor Hand Function e do Teste do Labirinto.

3.2 Objetivos específicos

Investigar nos diferentes tipos de ETCC (anódica, catódica, placebo) o tempo de
aquisição de uma habilidade motora na Tarefa do Labirinto
Verificar nos diferentes tipos de ETCC (anódica, catódica, placebo) tempo de
transferência imediata de uma habilidade motora na Tarefa do Labirinto.
Verificar tempo de Retenção em curto prazo nos diferentes tipos de ETCC (anódica,
catódica, placebo).
Verificar tempo de retenção visuo-espacial nos diferentes tipos de ETCC (anódica,
catódica, placebo).
Analisar tempo de desempenho motor nos diferentes tipos de ETCC (anódica, catódica,
placebo) por meio do Teste Jebsen Taylor Hand Function.
Correlacionar resultados da ETCC no Teste do Labirinto e Teste Jebsen Taylor Hand
Function .
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4.

METODOS
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4.1 Sujeitos

Para a realização do estudo foram selecionados 21 adultos jovens, divididos em
três grupos de forma randomizada organizados em três grupos:
Grupo I – ETCC anódica – 7 sujeitos
Grupo II – ETCC catódica – 7 sujeitos
Grupo III – ETCC placebo – 7 sujeitos
Os Critérios de Inclusão respeitarão as seguintes condições:
•

Sexo Feminino.

•

Idade entre 18 e 35 anos.

•

Proficiência manual à direita.

•

Outorga por escrito de consentimento informado para participar do estudo
(anexo A).
Os Critérios de exclusão seguiram as orientações de Nitsche et al, 2008 e

Brunoni et al, 2011. Foram excluídos os voluntários com história de epilepsia, implante
de marca-passo, dependência química, quadros psicóticos e quadros demenciais.
Também foram excluídos qualquer sujeito com alteração ortopédica e músculoesquelética que dificultasse a realização do teste.

4.2 Local

Os dados foram coletados no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizado no prédio do CCBS na rua Piaui 181,
10ºandar, Consolação - São Paulo - SP – Brasil.
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4.3 Procedimentos

Após cumprimento dos critérios de inclusão e assinatura do termo de
consentimento os sujeitos inicialmente realizaram uma avaliação de lateralidade manual
através do Inventário de lateralidade de Edinburgh, o inventário é uma escala de
medida que avalia a dominância manual de uma pessoa através de um questionário
(Anexo B) e ao término da avaliação de lateralidade a pesquisa foi dividida em quatro
fases:

Fase 1
Em um primeiro momento os sujeitos realizaram dez repetições dos seis itens
iniciais do teste Jebsen Taylor Hand Function Test (TJTHF) com a mão não dominante
na seguinte ordem: 1) virar cartas para baixo, 2) pegar pequenos objetos (moedas) e
colocá-los dentro de um recipiente, 3) simulação de alimentação (pegar feijões com
colher e colocá-los dentro de um recipiente), 4) empilhar damas, 5) movimentar latas
grandes vazias, 6) movimentar latas grandes pesadas. Após as dez repetições de treino
os participantes realizaram a tarefa 3 vezes para compor a avaliação da linha de base
antes da ETCC este número de repetições de treino é suficiente para estabilizar o
desempenho segundo Hummel et al (2005).
As tarefas descritas apresentam as seguintes características:
1- Virar cartas: cinco cartas (3x5 polegadas) são colocadas numa fileira
horizontal a uma distância de duas polegadas da borda da mesa. O objetivo é
virar as cartas uma de cada vez, o mais rápido possível. As cartas devem ser
viradas começando da carta da direita até a esquerda.
2- Pegar pequenos objetos: em um recipiente vazio o indivíduo deve colocar os
seis objetos (dois clipes, duas tampas de garrafa e duas moedas), um de cada
vez, o mais rápido possível, da esquerda para a direita. Os objetos são
colocados horizontalmente na seguinte disposição: primeiro os clipes, depois
as tampas de garrafa e por último as moedas.
3- Simulação de alimentação: cinco grãos de feijão são colocados em uma
prancha em frente ao participante a uma distância de cinco polegadas da
borda da mesa. Uma lata vazia (lata padrão de meio quilo de café) é
posicionada em frente à prancha, ao centro. Uma colher de chá comum é
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entregue ao participante. O objetivo é pegar cada feijão com a colher e trazêlos para dentro da lata o mais rapidamente possível.
4- Empilhar peças de dama: quatro peças de dama feitos de madeira pintados de
vermelho são colocadas tocando o anteparo que divide a prancha e com
distância de 2 polegadas entre elas. A tarefa é colocar uma dama sobre a
outra.
5- Pegar grandes objetos leves: cinco objetos cilíndricos e vazios (lata padrão
são colocados atrás do anteparo da prancha. Os objetos devem ser passados
de um lado para o outro do anteparo.
6- Pegar grandes objetos pesados (Figura 27): cinco objetos cilíndricos pesando
0,5 Kg são colocados atrás do anteparo da prancha. Os objetos são separados
por duas polegadas entre eles. Os objetos devem ser passados de um lado
para o outro do anteparo.
O teste Jebsen Taylor Hand Function Test (TJTHF) leva em consideração o
tempo de desempenho total para realização de cada prova e é amplamente utilizado por
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na prática clínica e em ensaios clínicos. A
tarefa utilizada foi elaborada como uma medida de funcionamento das mãos e é
extensamente utilizada na prática ou em estudos clínicos. O TJTHF é uma
avaliação para habilidades motoras funcionais da mão (JEBSEN et al, 1969) e
apresenta validade e confiabilidade, os dados normativos estão disponíveis para
diferentes idades e ambos os sexos (JEBSEN et al, 1969) e para a verificação do tempo
de execução do teste foi utilizado um cronometro digital comum controlado pelo
pesquisador.
Fregni et al (2005) realizaram um estudo em pacientes pós-AVC onde
investigaram melhora do desempenho motor e ETCC utilizando o TJTHF, Hummel et
al. (2005). Boggio et al (2006) e Boggio et al (2007) também utilizaram o mesmo teste
como análise de desempenho motor e Conforto et al (2010) utilizaram o teste Jebsen
Taylor Hand Function Test (TJTHF) como método de avaliação da função
motora do lado parético de pacientes com acidente vascular cerebral na fase subaguda e
crônica associando com técnicas de eletroestimulação.
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Fase 2
Após a realização do TJTHF os sujeitos realizaram a estimulação do córtex
motor primário através da aplicação da estimulação transcraniana por corrente contínua.
Um par de eletrodos, ânodo e cátodo, embebidos por esponjas umedecidas em solução
salina, soro fisiológico, com dimensões de 5 x 7 cm ( 35 cm2), foram posicionados no
escalpo da seguinte forma (ARDOLINO et al 2005, LANG et al, 2004, BOGGIO et al
2006 , REIS et al 2009, NITSCHE et al 2008):

Grupo 1 – ETCC anódica
Eletrodo Anódico em C4 (sistema EEG 10-20). Eletrodo de referência em área
supraorbital esquerda.

Grupo 2 – ETCC catódica
Eletrodo Catódico em C4 (sistema EEG 10-20). Eletrodo de referência em área
supraorbital esquerda.

Grupo 3 – ETCC placebo
Eletrodo Anódico em C4 (sistema EEG 10-20). Eletrodo de referência em área
supraorbital esquerda. Para a estimulação placebo, após 30 segundos de estimulação o
aparelho foi desligado, Assim, os participantes sentiram inicialmente a mesma sensação
que os participantes do grupo ativo, mas em seguida não receberam corrente pelo resto
do período de estimulação (FREGNI et al, 2006; BOGGIO et al, 2006 e REIS et al
2008).

Figura 8. Representação de posicionamento dos eletrodos EEG 10-20
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Os parâmetros de estimulação do córtex motor foram: intensidade 1 mA e
densidade da corrente 0,029 mA/cm² (ARDOLINO et al 2005, LANG et al, 2004,
BOGGIO et al 2006). A ETCC teve duração total de 15 minutos realizada ao término da
fase 1 e em sincronia com a fase 3 do experimento.

Fase 3

A fase três do estudo foi realizada através de um programa computadorizado que
permite a realização do Teste do Labirinto e se dividiu em cinco etapas, sendo a
familiarização ao teste (FAM) seguido do período de aquisição (AQ) e os testes de
transferência (TR) e retenção a curto prazo (RT) e retenção visuo-espacial (RVE).
Os sujeitos realizaram duas repetições do teste do labirinto para familiarização
com o teste (FAM) e após conhecimento do teste iniciaram o teste de aquisição motora
onde foram realizadas 10 repetições do Labirinto (AQ) (Figura. 10),

Figura 9. Labirinto Aquisição (AQ) e Labirinto Retenção curto prazo (RT)

Ao término do período de aquisição os sujeitos realizaram 5 repetições de um
novo labirinto (TR) (Figura 11), dando inicio aos testes de transferência. No final após
cinco minutos os sujeitos foram testados mais 10 vezes com o mesmo labirinto usado na
etapa de aquisição para avaliar os processos de retenção sendo cinco vezes com a
visualização normal do labirinto (RT) e cinco sem a visualização do labirinto (RVE).
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Figura 10. Labirinto Transferência (TR)

Dentre os diversos movimentos que realizamos diariamente, os movimentos
manuais finos estão presentes em uma grande maioria, portanto podemos considerar o
estudo da aprendizagem motora reproduzida em um padrão de movimento utilizado em
diversas funções.
Souza et al (2006) avaliou 70 sujeitos a fim de verificar se o teste de labirinto
pode ser utilizado como um instrumento de análise da aquisição de uma habilidade
motora, os resultados indicaram a possibilidade do teste de labirinto ser utilizado para
análise da aquisição de uma habilidade motora. Observou-se que os perfis do tempo de
execução do teste de labirinto quando realizado comportaram-se como uma curva
específica de desempenho, ou seja, com grande variação no início e menor ou nenhuma
no final da prática, sendo possível verificar o momento de estabilização do desempenho
para cada teste realizado. O número de repetições de treino com dez repetições é
suficiente para estabilizar o desempenho.
O teste do Labirinto desenvolvido pelo Departamento de Matemática da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul é disponibilizado através do site
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_recreativos.php.

Em

“Winarc”,

é

possível fazer o “Download” do programa e em seguida na opção “Janela” abrir o
Labirinto. Para começar a solucionar o labirinto apertar “Tentar” e seguida movimentase com as setas do teclado, na opção “Editar” existe a possibilidade de ver o labirinto
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por completo. O objetivo do teste é completar o labirinto no menor tempo possível,
partindo da posição inicial representada por um peão e finalizando na casa representada
por um X. Esse programa permite modificar facilmente o labirinto, alterando-se o
tamanho e a complexidade através do aumento do número de rotas ou saídas,
contribuindo para maior demanda de funções cognitivas e motoras. Os labirintos a
serem utilizados no estudo foram adaptados com um tamanho maior garantindo a sua
complexidade.
O programa permite realizar o teste do labirinto sem conhecer o trajeto inteiro,
sendo descoberto à medida que o sujeito desloca o peão, essa possibilidade permite
estudar aspectos envolvendo conceitos de memória e aprendizagem. Para a avaliação da
aprendizagem motora é necessário o uso de uma tarefa que permita a análise do
planejamento e da execução desta habilidade motora, para tanto, Souza et al (2006)
afirmam que a tarefa do labirinto pode ser aplicada na avaliação de indivíduos a fim de
identificar aspectos presentes durante a execução de uma tarefa motora: processamento
da informação e planejamento estratégico (número de erros), função executiva (tempo
de execução da tarefa), aprendizagem (estabilização do desenho) e memória espacial
(manutenção do desempenho após tarefa e intervalo de retenção).
O delineamento total do trabalho seguirá a seguinte ordem:
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5.

Resultados
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Foram analisados os dados obtidos no Jebsen Taylor Hand Function Test
(TJTHF) antes e após a ETCC e os tempos de aquisição, transferência, retenção curto
prazo e retenção visual no Teste do Labirinto nos três grupos de estimulação. Os dados
foram analisados com o uso do programa Statistica 8.0.
Teste de Labirinto
Com relação à fase de aquisição, foram realizados ANOVA para medidas
repetidas considerando como variável dependente o tempo de execução (em segundos) e
como fatores a ETCC (3 níveis: anódica, catódica e placebo), número de repetições (10
repetições) e a interação ETCC*Repetição.
Não foram observados efeitos significativos para os fatores ETCC (F2,18=0,76,
p=0,48, ηp2=0,08) e interação ETCC*Repetição (F18,162=1,0, p=0,47, ηp2=0,1) como
pode ser visto na figura12 há uma melhora equivalente em todos os grupos de ETCC em
função das repetições.
.
Fígura 12 - Média do Teste de Aquisição
F(18, 162)=1,0 p=0,47
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Tal observação é confirmada pela ANOVA que revelou um efeito significativo
para o fator repetição (F9,162=45,9,p<0,0001,ηp2=0,7) como visto na Figura 13
FÍgura 13 - Fase de Aquisição
F(9, 162)=45,9, p<0,0001
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A Tabela 1 apresenta os valores de p relativos a análise post-hoc com teste de
Fischer entre todas as repetições.
Tabela 1 - Valores de Correlação de Fischer na fase de Aquisição
Repetições

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

{6}

{7}

{8}

{9}

{10}

1

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2

0,006812 0,000191 0,000016 0,000001 0,000003 0,000000 0,000000 0,000000

3

0,282663 0,089310 0,021298 0,036422 0,005191 0,000519 0,000100

4

0,528692 0,214077 0,303731 0,081064 0,014790 0,004117

5

0,538782 0,689406 0,262618 0,068713 0,023968

6

0,829580 0,612024 0,225552 0,098225

7

0,470257 0,154036 0,062083

8

0,479740 0,249818

9

0,655778

10
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Pela Tabela pode-se verificar que o desempenho começa a se estabilizar a partir
da quarta repetição; a partir da sétima repetição o desempenho fica estável até a décima
medida.
Com relação a fase de transferência, ANOVA para medidas repetidas
considerando como variável dependente o tempo de execução em segundos e como
fatores a ETCC, número de repetições (5 repetições) e a interação entre
ETCC*Repetição,
Não foram observados efeitos significativos para os fatores ETCC (F2,18=0,89,
p=0,42, ηp2=0,08) e ETCC*Repetição (F8,72=0,51, p=0,84, ηp2=0,05). A Figura 14
apresenta o desempenho dos participantes nessa fase divididos por grupo de ETCC.
Fígura 14 - Média do Teste de Transferência
F(8, 72)=0,51174, p=0,84380
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No entanto ANOVA revelou um efeito significativo para o fator repetição
(F4,72=12,2, p< 0,0001, ηp2=0,4). Como pode ser visto na Figura 15, este efeito se deve
a uma melhora progressiva no desempenho ao longo das cinco repetições.
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Fígura 15 - Fase Transferência
F(4, 72)=12,269, p<0,0001
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A Tabela 2 apresenta os valores de p relativos a análise post-hoc com teste de Fischer
entre todas as repetições.

Tabela 2 - Valores de Correlação de Fischer na fase de Transferência

Repetições

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

1

0,001370 0,000005 0,000001 0,000000

2

0,118178 0,038469 0,004321

3

0,599729 0,176277

4

0,404468

5

Com relação a fase de retenção de curto prazo, foi realizada ANOVA para
medidas repetidas considerando como variável dependente o tempo de execução em
segundos e como fatores a ETCC, o número de repetições (5 repetições) e a interação
ETCC*Repetição.
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Não foram observados efeitos significativos para os fatores ETCC (F2,18=0,43,
p=0,65, ηp2=0,04) e ETCC*Repetição (F8,72=0,84, p=0,56, ηp2=0,08). A Figura 16
apresenta o desempenho dos participantes nessa fase divididos por grupo de ETCC.

Fígura 16 - Média do Teste de Retenção
F(8, 72)=0,84, p=0,56
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No entanto ANOVA revelou um efeito significante para o fator repetição
(F4,72=16,1, p<0,0001, ηp2=0,4). Como pode ser visto na Figura 17 e na Tabela 3
(valores de p para análise post hoc com Fisher), este efeito se deve a uma melhora
progressiva no desempenho ao longo das cinco repetições.
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Fígura 17- Fase de Retenção
F(4, 72)=16,1, p<0,0001
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Tabela 3 - Valores de Correlação de Fischer na fase de Retenção
Repetições

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

1

0,000002 0,000001 0,000000 0,000000

2

0,761455 0,448661 0,022979

3

0,648985 0,047233

4

0,122741

5

Por fim, para a fase de retenção visual foram realizados ANOVA para medidas
repetidas considerando como variável dependente o tempo de execução em segundos e
como fatores a ETCC, o número de repetições (5 repetições) e a interação
ETCC*Repetição.
Não foram observados efeitos significativos para os fatores ETCC (F2,18=2,65,
p=0,09, ηp2=0,22) e ETCC*Repetição (F8,72=0,57, p=0,79, ηp2=0,45). A Figura 18
apresenta o desempenho dos participantes nessa fase divididos por grupo de ETCC.
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Fígura 18 - Média Teste Retenção Visual
F(8, 72)=0,57, p=0,79
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No entanto ANOVA revelou um efeito significativo para o fator repetição
(F4,72=21,9, p<0,0001, ηp2=0,5). Como pode ser visto na Figura 19 e na Tabela 4
(valores de p para análise post hoc com Fisher), este efeito se deve a uma melhora
progressiva no desempenho ao longo das cinco repetições.
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Fígura 19 - Fase Reteção Visual
F(4, 72)=21,995, p<0,0001
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Pela análise post-hoc com correlação de Fischer foram verificadas diferenças
significativas entre as medidas para repetições como visto na tabela 4.

Tabela 4 - Valores de Correlação de Fischer na fase de Retenção Visual
Repetições

{1}

{2}

{3}

{4}

{5}

1

0,000019 0,000000 0,000000 0,000000

2

0,045254 0,002020 0,000878

3

0,247315 0,155916

4

0,789789

5
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TJTHF

Para o TJTHF os resultados foram analisados por meio de ANOVA para
medidas repetidas considerando como variável dependente o tempo de execução em
segundos do teste total e como fatores a ETCC (3 níveis: anódica, catódica e placebo), o
momento da avaliação (antes e depois: ) e a interação ETCC*Momento.
Não foram observados resultados significativos para ETCC (F2,39=0,72, p=0,48,
ηp2=0,03), no entanto, verificou-se efeito significativo para o momento (F1,39=10,893,
p=0,002, ηp2=0,21) e para a interação ETCC*Momento (F2,39=23,7, p<0,0001,
ηp2=0,54). Análise post hoc revelou diferença significativa entre as avaliações pré e pós
ETCC anódica (p<0,000001) e entre as avaliações pré e pós ETCC catódica (p=0,006).
Não foram observados efeitos significativos nos outros pares de comparação. Estes
efeitos obtidos se devem a uma melhora do desempenho pós ETCC anódica e piora
após ETCC catódica como pode ser observado pela Figura 20.
Fígura 20 - TJTHF Total
F(2, 39)=23,7, p<0,0001
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A fim de verificar se o efeito observado foi dependente de subtestes específicos
do TJTHF, os dados obtidos foram analisados por ANOVA para medidas repetidas
considerando como variável dependente o tempo de execução em segundos de cada
subteste (cartas, objetos, feijão, damas, latas leves e latas pesadas) e como fatores a
ETCC (3 níveis: anódica, catódica e placebo), o momento (antes e depois da
estimulação) e a interação ETCC*Momento.
Com relação ao subteste Cartas, não foram observados resultados significativos
para ETCC (F2,39=1,6, p=0,21, ηp2=0,07) e interação ETCC*Momento (F2,39=0,65,
p=0,52, ηp2=0,03). No entanto, foram verificados resultados significativos para o
momento (F1,39=18,2, p<0,001, ηp2=0,31). Isso se deu a um efeito de treinamento e
repetições entre as avaliações pré e pós .
Com relação ao subteste Objetos, não foram observados resultados significativos
para ETCC (F2,39=2,2, p=0,11, ηp2=0,010) e para o momento (F1,39=1,0, p=0,30,
ηp2=0,02). No entanto, foram verificados resultados significativos para a interação
ETCC*Momento (F2,39=4,14, p=0,02, ηp2=0,17). Análise post hoc revelou diferença
significativa entre as avaliações pré e pós ETCC anódica (p=0,008). Não foram
observados efeitos significativos para os outros pares de comparação. Estes efeitos
obtidos se devem a uma melhora do desempenho pós ETCC anódica como pode ser
observado pela Figura 21.
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Fígura 21- Fase objetos
F(2, 39)=4,14, p=0,02
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Com relação ao subteste Feijão, não foram observados efeitos significativos para
ETCC (F2,39=0,1, p=0,89, ηp2=0,005) e para o momento (F1,39=1,4, p=0,22, Mp²=0,03).
No entanto, foram verificados efeitos significativos para a interação ETCC*Momento
(F2,39=18,3, p<0,0001, ηp2=0,48). Análise post hoc revelou diferença significativa entre
as avaliações pré e pós ETCC anódica (p=0,00005) e entre as avaliações pré e pós
ETCC catódica (p=0,0003). Não foram observados efeitos significativos nos outros
pares de comparação. Estes efeitos obtidos se devem a uma melhora do desempenho pós
ETCC anódica e piora após ETCC catódica como pode ser observado pela Figura 22.
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Figura 22 - TJTHF Fase Feijão
F(2, 39)=18,3, p<0,0001
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Para a fase das Damas não foram observados resultados significativos para
ETCC (F2,39=0,39, p=0,67, ηp2=0,01). No entanto, foram verificados efeitos
significativos

para

o

momento

(F1,39=6,37,

p=0,01,

ηp2=0,14)

e

interação

ETCC*Momento (F2,39=3,2,p=0,04,ηp2=0,14). Análise post hoc revelou diferença
significativa entre as avaliações pré e pós ETCC catódica (p=0,02) e entre as avaliações
pré e pós ETCC placebo (p=0,02). Não foram observados efeitos significativos nos
outros pares de comparação. Estes efeitos obtidos se devem a uma piora do desempenho
pós ETCC catódica e placebo como pode ser observado pela Figura 23.
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Figura 23 - TJTHF Fase Damas
F(2, 39)=3,25, p=0,04
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Para o subteste latas Leves, ao final não foram observados resultados efeitos
significativos para diferença entre os grupos ETCC (F2,39=0,5, p=0,6, ηp2=0,02) e a
interação ETCC*Momento (F2,39=1,2, p=0,3, ηp2=0,05). No entanto foram verificados
resultados efeitos significativos para o momento (F1,39=17,56, p<0,001, ηp2=0,31). Isso
se deu a um efeito de treinamento e repetições entre as avaliações pré e pós.
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Por fim, Para o subteste lata Pesadas não foram observados efeitos resultados
significativos para diferença entre os grupos ETCC (F2,39=0,44, p=0,64, ηp2=0,02) e
para o momento (F1,39=2,65, p=0,1, ηp2=0,06) no subteste objetos pesados. No entanto
foram verificados efeitos resultados significativos para interação ETCC*Momento
(F2,39=5,9, p=0,005, ηp2=0,23). Análise post hoc revelou diferença significativa entre as
avaliações pré e pós ETCC anódica (p=0,003). Não foram observados efeitos
significativos para os outros pares de comparação. Estes efeitos obtidos se devem a uma
melhora do desempenho pós ETCC anódica como pode ser observado pela Figura 24.

Gráfico 24 - TJTHF Fase Latas Pesadas
F(2, 39)=5,9, p=0,005
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6.

Discussão
66

O principal achado do estudo foi verificar efeito diferenciado da ETCC em
função da tarefa motora avaliada. Para o TJTHF foi verificado efeito da ETCC
dependente da polaridade aplicada. Observou-se melhora significativa do desempenho
motor após estimulação anódica do córtex motor primário e piora significativa após
ETCC catódica. Para o Teste do Labirinto não foi verificado efeito significativo da
ETCC para os períodos de aquisição, transferência, retenção e retenção visual. Esse
efeito diferencial observado pode ser compreendido em função do tipo de tarefa motora
exigida assim como do momento em que a ETCC foi realizada.
O TJTHF leva em consideração o tempo de desempenho total de execução,
portanto trata-se de uma tarefa de tempo de reação considerando o tempo que decorre da
apresentação de um estímulo ao início da ação motora em resposta a estímulo externo
(SCHMIDT, 1988).
A melhora do desempenho motor para o TJTHF foi demonstrada diversas vezes
na literatura, os resultados encontram-se em consonância com estudos de Nitsche et al
(2000) que mostraram que a ETCC anódica melhorou o desempenho em uma tarefa de
tempo de reação do TJTHF quando o córtex motor primário foi estimulado, e Boggio et
al (2006) que verificou que a ETCC anódica no córtex motor da mão não-dominante
leva a melhoria da função motora para o TJTHF.
Segundo trabalho de Nitsche et al (2003) a ETCC catódica sobre a região motora
primária é capaz de induzir reduções de excitabilidade prolongadas no córtex motor
humano o que verificamos nos resultados para o TJTHF.
Também em concordância com o achado no estudo, trabalho de Boggio et al
2006 a ETCC catódica no hemisfério contralateral de indivíduos com lesão encefálicas
demonstraram resultar em melhora motora similar a estimulação com ânodo no
hemisfério lesionado, além disso, a ETCC catódica em hemisfério saudável produziu
um efeito maior em comparação à estimulação anódica aplicada em hemisfério
lesionado, como verificado em mesmo estudo.
Outro estudo que corrobora com o achado é o de Lang et al. 2004 que
demonstraram que a ETCC catódica aplicada em hemisfério ipsilateral em voluntários
saudáveis aumenta a amplitude do potencial motor evocado quando eliciado pelo
hemisfério contralateral.
Além disto estudos de neuroimagem têm demonstrado que pacientes com AVC
têm atividade cerebral disfuncional caracterizada por um aumento na atividade do
hemisfério saudável e uma diminuição da atividade no hemisfério lesado (WARD ET
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AL. 2003). Tal aumento da atividade no hemisfério saudável pode ser explicado por um
aumento da inibição transcalosa para o hemisfério lesado e, por conseguinte, este
desequilíbrio representa um componente importante do déficit motor funcional
(FREGNI ET AL, 2005). Neste caminho a estimulação catódica poderia suprimir a
atividade neuronal e facilitar o hemisfério lesionado de uma possível inibição
transcalosa excessiva.
O teste do labirinto permite a possibilidade de avaliar diversos aspectos
neuropsicológicos, tais como, função executiva, aprendizagem espacial e memória
implícita (SOUZA et al 2006).
Observou-se que os perfis do tempo de execução do teste do labirinto
comportaram-se como uma curva específica de desempenho, ou seja, com grande
variação no início e menor ou nenhuma no final da prática, sendo possível verificar o
momento de estabilização do desempenho para cada teste realizado que no estudo
começou a se estabilizar a partir da quarta repetição e a partir da sétima repetição o
desempenho fica até a ultima medida podendo assim ser considerado um teste de
aprendizagem.
Este resultado corrobora com estudo de Tani et al 2000, que afirma que os teste
de aprendizado apresentam curvas com quedas de desempenho, na qual se verifica que o
desempenho é aperfeiçoado ao longo de várias tentativas, e em seguida sua
estabilização e sua persistência após intervalo de tempo garante que houve a retenção
das informações obtidas.
Segundo Reis et al (2009) a velocidade ou a precisão de desempenho de uma
ação motora têm sido freqüentemente relatados em isoladas na literatura e é importante
ter em mente que a aprendizagem de uma habilidade motora não necessariamente
demanda de melhora de velocidade ou precisão.
A fim de discutir esta especificidade dos testes e a ETCC, no primeiro momento,
analisamos em qual fase do TJTHF os resultados foram mais significativos (cartas,
objetos, feijão, damas, leves e pesados) e as analises demonstraram melhoras
significativas para o desempenho nas fases do objeto, feijão, damas e latas pesadas, as
mesmas análises não encontraram diferenças para cartas e objetos leves.
As fases do TJTHF se diferem quanto a forma e execução do movimento, tarefas
como recolher objetos pequenos, virar cartas e empilhar damas dependem
predominantemente da função distal da mão e outras dependem predominantemente do
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controle proximal do braço como deslocar latas leves ou pesadas e pegar feijão
(JEBSEN et al, 1969).
Para Hummel et al (2005) os testes indicaram que não houve efeito diferencial
de ETCC entre as fases do TJTHF, mas que as fases que promovem controle motor fino
(cartas, objetos e feijão) tenderam a melhorar mais do que aqueles que exigem o
movimentos mais proximal do braço (empilhamento damas, latas leves e pesadas), o
que não se aplica para este estudo, já que os resultados demonstraram diferença para o
tipo da tarefa e não para movimentos proximais e distais.
No estudo os autores avaliaram o desempenho da função motora da mão através
do TJTHF para sujeitos com AVC, foram realizados ETCC anódica em córtex lesado e
ETCC catódica em córtex contralateral, os eletrodos foram posicionados através de
aparelho de neuronavegação respeitando o movimento distal da mão.
Em um primeiro momento esta tendência dos resultados não pode ser
considerado como resultado significativo, em segundo lugar algumas considerações
devem ser feitas, os músculos proximais recebem projeções de ambos os córtex motores
(KUYPERS, et al, 1964), portanto, o movimento proximal sofre intervenção também do
córtex não lesado auxiliando a execução do movimento, além disto tarefas
especificamente motoras que envolvam controle distal apresentam melhores tempo de
reação e precisão do que tarefas proximais.
Segundo Karni et al 1998, tarefas especificamente motoras que envolvam
controle distal apresentam melhores tempo de reação e precisão do que tarefas
proximais, onde a demanda muscular e a amplitude de movimento é maior.
Um outro aspecto a ser discutido neste contexto está relacionado aos graus de
liberdade presentes em um movimento. Testes com execução distal são caracterizado
por um movimento envolvendo poucos graus de liberdade, o que difere de testes
proximais que apresentam maior grau de movimento (BERNSTEIN, 1967). Segundo
Chagas 2005 os movimentos com número maior grau de liberdade apresentariam maior
dificuldade de controle.
Esta afirmação reforça o caráter de especificidade dos movimentos realizados
nos subtestes do TJTHF dificultando a comparação entre as fases.
Pegar um objeto é um movimento complexo que envolve não só a programação,
mas também a coordenação motora eficaz. Este tipo de comportamento está relacionada
com a ativação e recrutamento de regiões corticais que participam no processo de
integração que ocorre entre a informação proveniente do ambiente e da tarefa motora , e
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sugere ativação de outras áreas motoras, bem como área de motora suplementar, áreas
cerebelares e gânglios basais (NADER et al 2008).
Segundo (KARNI et al 1998), tarefas que envolvam particularmente
movimentos manuais apresentam aprendizagem relacionada diretamente com ativação
contralateral de M1, enquanto que tarefas com ação visuo-motora com maior demanda
cognitiva oferecem ativação de outras áreas corticais, como córtex parietal posterior e
cerebelo.
Em outro achado Leite et al (2011) testou os efeitos da ETCC em CPFDL
(Córtex Pré-frontal Dorso Lateral) e M1 em duas tarefas diferentes (cognitiva e motor).
A tarefa cognitiva envolvia tempo de reação e número de acertos sequenciais e a tarefa
motora consistia em um teste de reação de tempo. Para estimulação anodica na tarefa
cognitiva os autores encontraram melhora no desempenho, no entanto, ETCC catódica e
placebo não apresentaram resultados significativos. Na tarefa motora a estimulação
anodica melhorou o desempenho e a catódica diminuiu significativamente o
desempenho.
Uma hipótese segundo Leite et al (2011) é o efeito de dependência do nível de
ativação de áreas cognitivas e motoras. Em outras palavras, para a tarefa motora em que
a demanda do sistema cognitivo é menos intensa existe maior influência da ETCC no
resultado, enquanto na tarefa cognitiva onde há grande participação motora os efeitos
são menores.

Limitações do estudo e Considerações

Diante da complexidade do estudo e do número de variáveis investigadas,
algumas considerações acerca das delimitações e das limitações encontradas ao longo
da realização do trabalho fazem-se necessárias. Quanto ao tamanho amostral, embora
tenham sido incluídos para o estudo apenas 21 sujeitos deve ser ressaltado que a
pequena amostra se manteve homogênea, mas o tamanho amostral ainda demonstra-se
pequeno.
Outro ponto a destacar para o estudo conduzido foi a ausência de complicações e
efeitos adversos relacionados a ETCC, a técnica demonstrou-se segura e de fácil
aplicação permitindo a neuromodulação cortical de maneira eficaz tornando-se
ferramenta importante no processo de reabilitação motora.
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É importante que se dê continuidade à investigação da influencia da ETCC no
processo de aprendizagem motora permitindo conduzir para a sua aplicabilidade no
programa de reabilitação motora.
.
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7.

Conclusão
72

Ao término do trabalho concluímos que:

•

Não houve influencia na aprendizagem motora de indíviduos saudáveis para os
períodos de aquisição, transferência e retenção para o teste do labirinto e ETCC
(anódica, catódica e placebo);

•

ETCC anódica em córtex motor primário facilitou o desempenho motor para o
TJTHF;

•

ETCC catódica em córtex motor primário dificultou o desempenho motor para o
TJTHF;

•

Existe correlação entre os tipos de teste e ETCC em MI, a qual demonstrou-se se
maior para teste com demanda motora especifica.
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9.1 Anexo A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

SUJEITO DE PESQUISA
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “INFLUÊNCIA DA
ESTIMULAÇÃO

TRANSCRANIANA

POR

CORRENTE

CONTÍNUA

NA

APRENDIZAGEM MOTORA DE INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS que se propõe a identificas
a aprendizagem motora e sua interação com a estimulação elétrica por corrente contínua. Os
instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos
de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem riscos aos participantes. Em
qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de
eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer
momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em
conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes
(apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do
local da coleta de dados. Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos
éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar.
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da
mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.
Nome do Sujeito de Pesquisa: _______________________________________
Assinatura Sujeito de Pesquisa:________________________________________
Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo,
seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as
dúvidas apresentadas.
São Paulo___de________,2012
______________________________________

___________________________

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável

Nome e assinatura do Orientador

_______________________________________
Nome da Instituição Endereço _____________________________________
Telefone e e-mail para contato __________________________________
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9.2 Anexo B

Inventário Dominância Lateral de Edimburgo (Oldfield, 1971)
Por favor, indique sua preferência no uso das mãos nas seguintes atividades pela
colocação do X na coluna apropriada. Onde a preferência é tão forte que você nunca
usaria a outra mão a menos que fosse forçado a usá-la, coloque XX. Se em algum caso
for indiferente a mão a ser utilizada, coloque X em ambas as colunas. Algumas das
atividades requerem ambas as mãos. Nestes casos, estará indicada em parênteses a
tarefa ou o objeto específico a ser usado. Por favor, tente responder a todas as questões,
e somente deixe em branco se você não tiver qualquer experiência com o objeto ou
tarefa.
Esquerda

Direita

1. Escrever
2. Desenhar
3. Arremessar
4. Uso de tesouras
5. Escovar os dentes
6. Uso de faca (sem garfo)
7. Uso de colher
8. Uso de vassoura (mão de cima)
9. Acender um fósforo (mão do fósforo)
10. Abrir uma caixa (mão da tampa)

Total
Pontuação: Some o total de X marcados na coluna da esquerda e da direita e preencha o
total para cada coluna. Some o total da esquerda com o da direita e coloque no total
cumulativo. Subtraia o total da esquerda do total da direita e coloque-o na diferença.
Depois, o total cumulativo deve ser dividido pela diferença obtida e multiplicado por
100. Preencha o valor obtido no resultado
Interpretação:
abaixo - 40 =
entre -40 e +40 =
acima + 40 =

canhoto
ambidestro;
destro.
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