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                                                                     RESUMO  

 

Pereira Júnior BS. Tratamento da depressão bipolar com estimulação transcraniana por 

corrente contínua: ensaio clínico aleatorizado, duplo-cego, placebo-controlado [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 

 

 

INTRODUÇÃO: Os episódios depressivos são bastante prevalentes e, potencialmente, incapacitantes 

ao longo do curso do transtorno bipolar (TB). Todavia, ainda não se dispõe de opções terapêuticas com 

eficácia e tolerabilidade satisfatórias. A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma 

nova modalidade de estimulação cerebral não-invasiva com poucos eventos adversos, que mostrou 

resultados promissores na depressão unipolar. OBJETIVO: Avaliar a eficácia e a segurança da ETCC 

como tratamento aditivo aos psicofármacos na depressão bipolar (DB). MÉTODOS: Foi realizado um 

ensaio clínico, duplo-cego, randomizado, em ambiente acadêmico. 59 pacientes com transtorno bipolar 

(TB) tipos I ou II em episódio depressivo maior, em regime farmacológico estável, com escores 

Hamilton (HDRS-17) superiores a 17. Os dados foram analisados por intenção de tratamento. A ETCC 

foi aplicada em 2 mA/25cm2, sendo o ânodo e o cátodo posicionados sobre as áreas correspondentes ao 

córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo e direito, respectivamente, por 30 minutos, diários, por dez dias 

consecutivos, exceto aos finais de semana. Após este período, duas estimulações adicionais foram 

aplicadas, em semanas alternadas, até o final do estudo (6a semana). A alteração na escala de HDRS -

17, na 6a semana, foi o desfecho primário. RESULTADOS: Cinquenta e nove pacientes (40 mulheres), 

com média de idade de 45,9 anos participaram; 36 (61%) com transtorno bipolar tipo I e 23 (39%) com 

tipo II foram randomizados e 52 finalizaram o ensaio. Na análise por intenção de tratamento, os 

pacientes do grupo ETCC ativa apresentaram melhora estatisticamente significativa relação àqueles que 

receberam ETCC simulada (número necessário para tratar [NNT], 5,8; intervalo de confiança [IC] 95%, 

3,3-25,8; p = 0,01). A taxa de resposta cumulativa foi maior no grupo ativo em relação ao simulado 

(67,6% vs 30,4%, NNT, 2,69; IC 95%, 1,84-4,99; p = 0,01), mas não para taxa de remissão (37,4% vs 

19,1%; NNT, 5,46; IC 95%, 3,38-14,2; p = 0,18). Os eventos adversos, incluindo virada maníaca, foram 

semelhantes entre os grupos; com exceção de vermelhidão na pele, maior no grupo ativo (54% vs 19%; 

P = 0,01). CONCLUSÃO: Nesse estudo, a ETCC foi uma intervenção eficaz, segura e tolerável para 

esta pequena amostra de pacientes com depressão bipolar. Todavia, outros estudos são necessários para 

que se possa examinar a eficácia da ETCC em amostras maiores.  

Descritores: transtorno bipolar; depressão; estimulação encefálica profunda; estimulação 

transcraniana por corrente contínua; ensaio clínico controlado aleatório 
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                                                                      ABSTRACT 

 

Pereira Júnior BS. Transcranial direct current stimulation for the treatment of bipolar 

depression: results from a randomized, sham-controlled, double-blinded trial [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 

 

 

INTRODUCTION: More effective, tolerable interventions for bipolar depression treatment are needed. 

Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a novel therapeutic modality virtually devoid of severe 

adverse effects that showed promising results for unipolar depression. OBJECTVE: To determine the 

efficacy and safety of tDCS as an add-on treatment for bipolar depression. METHODS: A randomized, 

sham-controlled, double-blind trial was conducted at an academic setting. Participants included 59 

adults with type I or II bipolar disorder in a major depressive episode and receiving a stable 

pharmacologic regimen with 17-item Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-17) scores higher than 

17. Data were analyzed in the intention-to-treat sample. Ten daily 30-minute, 2-mA, anodal-left and 

cathodal-right prefrontal sessions of active or sham tDCS on weekdays and then 1 session every 

fortnight until week 6. The main outcome was the change in HDRS-17 scores at week 6. RESULTS: 59 

patients (40 women), with a mean age of 45.9 years participated; 36 (61%) with bipolar I and 23 (39%) 

with bipolar II disorder were randomized and 52 finished the trial. In the intention-to-treat analysis, 

patients in the active tDCS condition showed significantly superior improvement compared with those 

receiving sham (number needed to treat [NNT], 5.8; 95% confidence interval [CI], 3.3-25.8; p = .01). 

Cumulative response rates were higher in the active vs sham groups (67.6% vs 30.4%; NNT, 2.69; 95% 

CI, 1.84-4.99; p = .01), but not remission rates (37.4% vs 19.1%; NNT, 5.46; 95% CI, 3.38-14.2; p = 

.18). Adverse events, including treatment-emergent affective switches, were similar between groups, 

except for localized skin redness that was higher in the active group (54% vs 19%; p = .01). 

CONCLUSION: In this trial, tDCS was an effective, safe, and tolerable add-on intervention for this 

small bipolar depression sample. Further trials should examine tDCS efficacy in a larger sample.  

 

Descriptors: bipolar disorder; depression; deep brain stimulation; transcranial direct current 

stimulation; randomized controlled trial 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Transtorno bipolar 

 

O Transtorno bipolar (TB) é uma doença psiquiátrica crônica que figura entre as 10 

maiores causas de incapacidade em adultos jovens no mundo. A prevalência estimada ao longo 

da vida, no Brasil, é de aproximadamente 0,9 a 2,1% 1, com inicio dos sintomas, em geral (até 

60% dos casos), no final da adolescência ou no início da vida adulta 2,3. Caracteriza-se por uma 

diversidade de apresentações clinicas, variando entre mania a depressão, e incluindo estados 

mistos e cicladores rápidos4. As taxas de morbi-mortalidade são altas, incluindo risco de 

suicídio, que chega a 15% 5.  

Os sintomas afetivos, cognitivos e neurovegetativos do TB estão associados a alterações 

anatômicas, neuroquímicas e metabólicas no corpo estriado, tálamo, córtex pré-frontal, 

estruturas límbicas (amígdala e o hipocampo) e cerebelo, entre outras 6. A hiperfunção de áreas 

límbicas e subcorticais (estriado, tálamo, amígdala) e a redução de modulação das áreas pré-

frontais, seriam responsáveis pela desregulação das emoções e da cognição 7. Encontram-se 

alterações celulares, como redução de número e volume de neurônios e de células da glia no 

córtex pré-frontal dorsolateral, no giro do cíngulo anterior, no hipocampo e na amígdala. Tais 

alterações celulares podem eventualmente representar perda e atrofia celular ao longo do curso 

da doença 8. As alterações de neurotransmissores (na mania observou-se hiperatividade 

adrenérgica e dopaminérgica e na depressão diminuição de atividade serotoninérgica) são 

consequências de disfunções complexas da transdução intracelular de sinais e da expressão 

gênica. Além disso, foram também encontradas alterações nos sistemas de neurotransmissão 

gabaérgico, glutamatérgico e de neuropeptídeos 9,10.  

Pacientes com TB apresentam dificuldades em vários domínios cognitivos, mesmo 

eutímicos, sendo as funções executivas (que regulam e monitoram processos cognitivos e 

envolvem planejamento, memória operacional, atenção, resolução de problemas, controle 

inibitório e flexibilidade mental) as mais frequentemente encontradas. As disfunções executivas 

podem, em parte, explicar as dificuldades na adaptação psicossocial dos pacientes com TB. 

Durante as alterações de humor, mesmo que sejam discretas é comum o prejuízo da atenção, 

memória, velocidade psicomotora e aprendizado 11. Assim, a etiopatogenia do TB parece 

envolver, além de alterações em neurotransmissores, complexas alterações estruturais e 

funcionais de plasticidade neuronal e de circuitos cerebrais influenciadas por fatores genéticos 

e ambientais. 
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Segundo o DSM V, manual diagnóstico mais recente para transtornos psiquiátricos, o TB 

pode ser dividido em: tipo I, caracterizado pela presença de episódio maníaco, dando ênfase à 

necessidade da presença do aumento de atividade ou energia; tipo II, caracterizado pela 

alternância de episódios hipomaníacos e depressivos (esta não é, no entanto, entendida como 

forma mais atenuada da doença, uma vez que indivíduos passam muito tempo em depressão e 

tem repercussões importantes com a constante instabilidade de humor); transtorno ciclotímico, 

no qual sintomas de elevação de humor se alternam com sintomas depressivos por pelo menos 

2 anos (e para crianças o mínimo de 1 ano) sem, contudo, preencher critérios para episódio 

maníaco, hipomaníaco ou depressão maior. Como mudança ao DSM-IV-TR, versão anterior, 

episódios mistos não são mais uma categoria independente, mas podem estar presentes durante 

episódios de mania/hipomania ou depressão maior.  Outros especificadores adicionados foram 

"com ansiedade" (pelo menos 2 dos seguintes sintomas: tensão, inquietação, problemas de 

concentração pela preocupação, medo que algo horrível possa acontecer, sensação de perda de 

controle de si mesmo) e risco de suicídio.  

Como normalmente o tratamento desses pacientes é realizado com psicofármacos, a 

longo prazo, deve-se atentar aos seus potenciais efeitos adversos e, portanto, possíveis prejuízos 

para a saúde. O TB é uma condição psiquiátrica de difícil tratamento, em especial a depressão 

bipolar, os estados mistos e os quadros de ciclagem rápida. Opções terapêuticas para depressão 

podem induzir sintomas maníacos, assim como medicamentos para mania podem implicar 

depressão posterior. O conhecimento limitado da etiologia do TB dificulta o desenvolvimento 

de tratamentos mais específicos 9. 

 

1.2. A depressão bipolar e seu manejo 

 

A depressão bipolar (DB) é a fase do transtorno bipolar mais prevalente, podendo, 

também, ser causa de incapacidade e sobrecarga para os pacientes 12. O diagnóstico diferencial 

com depressão unipolar, dadas as semelhanças sintomatológicas, pode retardar o diagnóstico 

corrento e contribuir para a cronificação e agravamento da doença 13. Segundo o manual 

diagnóstico DSM 5 14, o quadro tem como sintomas nucleares humor deprimido ou falta de 

prazer em atividades outrora interessantes; portanto, sintomas idênticos à depressão unipolar. 

Possíveis indicadores de depressão bipolar, todavia,  são história familiar de TB, transtorno 

depressivo antes dos 25 anos, presença frequente de episódios depressivos de curta duração e 

graves, sintomas atípicos (hiperfagia, hipersonia, paralisia plúmbea) e sintomas psicóticos 13.  
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Nas últimas duas décadas, com os avanços das técnicas de neuroimagem, há uma série de 

estudos que demonstram a associação do episódio depressivo maior com algumas alterações 

estruturais do Sistema Nervoso Central, tais como diminuição do volume do hipocampo e da 

amígdala15,16, e funcionais, como hipoatividade e assimetria de atividade pré-frontal, 

hipoatividade do córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo e hiperatividade do córtex pré-frontal 

ventromedial 17. Desta maneira, parece haver um eixo “top-down” na depressão maior, com 

acometimento de estruturas corticais pré-frontais, subcorticais, hipotalâmicas e dos núcleos da 

rafe do tronco encefálico, sendo que tais acometimentos poderiam explicar alguns sintomas 

como disfunção executiva e dificuldade de concentração (córtex dorsolateral pré-frontal), 

sentimentos de culpa e menos valia (córtex ventromedial pré-frontal, amígdala e hipocampo), 

sintomas ansiosos (amígdala) e anedonia (nucleus accumbens) 18. Além disto, na depressão 

também há um eixo “esquerda-direita”, com hipoatividade relativa do córtex pré-frontal 

esquerdo (responsável pela modulação de afetos positivos e comportamentos de aproximação) 

em relação ao córtex pré-frontal direito, que se encontraria relativamente hiperativo, sendo 

responsável pela modulação de afetos negativos e comportamentos de evitação 19. Em conjunto, 

esta “teoria dos sistemas neurais” é, como se verá a seguir, um dos principais embasamentos 

para explicar o funcionamento das técnicas de neuromodulação no tratamento da depressão. 

A recorrência e a refratariedade (que chega a 60%) são características marcantes na 

evolução da doença. Um estudo de seguimento de 13 anos de pacientes com BD tipo I 

demonstrou que os sintomas depressivos predominaram sobre os sintomas maníacos ou hipo-

maníacos (32% contra 9% das semanas de seguimento totais, respectivamente) 20. Da mesma 

forma, os pacientes com BD de tipo II encontraram sintomas depressivos mais do que sintomas 

hipomaníacos (50% versus 1% das semanas de seguimento totais, respectivamente) 21. 

Estendendo o período de seguimento para 20 anos e incluindo BD tipo I e II, observou-se um 

predomínio semelhante de sintomas depressivos sobre sintomas maníacos e hipomaníacos 

(59% versus 2% do total de semanas de seguimento, respectivamente) 22. 

Apesar disso, o tratamento da BD é limitado a alguns medicamentos efetivos, mas que 

apresentam efeitos adversos importantes, como piora cognitiva 23 e efeitos secundários 

metabólicos, o que muitas vezes implica a descontinuação do tratamento 24. As diretrizes 

também divergem em relação ao tratamento ótimo: enquanto alguns recomendam apenas o lítio, 

a lamotrigina e a quetiapina como um tratamento de primeira linha 5, outros permitem o uso de 

drogas antidepressivas 25, que devem ser usadas em associação com estabilizadores de humor 

devido a o risco de tratamento - mania emergente (hipo) e outros anticonvulsivantes e 
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antipsicóticos 26. No tratamento da depressão bipolar resistente ao tratamento são, ainda, mais 

escassos os estudos com nível I de evidência, com apenas 5 estudos focando este tema. A 

quetamina obteve resultados estatisticamente significativos em 2 estudos placebo controlados, 

entretanto a droga ainda não é disponível na apresentação oral, o que dificulta o uso. O 

pramipexol apresentou, em outro estudo, um resultado superior ao placebo.  

O lítio possui moderado efeito antidepressivo, e é considerado o melhor estabilizador de 

humor no uso a longo prazo 9 e na profilaxia do TB tipo I sem ciclagem rápida, com episódios 

bem delimitados e com boa recuperação interepisódica (tendo maior eficácia na profilaxia de 

episódios maníacos do que de episódios depressivos). É comercializado na forma de carbonato 

de lítio, e pode ser iniciado na dosagem de 600mg/dia, devendo-se titular a dosagem de acordo 

com a litemia (concentração sérica de lítio, que tem máxima eficácia em torno de 0,8 a 1,2 

mEq/L). O valproato (valproato de sódio, divalproato de sódio, ácido valpróico) tem 

comprovada eficácia antimaníaca, principalmente nas manias e estados mistos, na ciclagem 

rápida, na comorbidade com transtornos ansiosos e abuso de álcool e substâncias. É a primeira 

opção, em alternativa ao lítio no tratamento da mania aguda. Pode haver rápida melhora do 

quadro clínico, em cerca de 1 semana, com a introdução e rápido aumento nas dosagens, (até 

de 20mg/kg). A eficácia antidepressiva é menor quando comparada ao lítio e na profilaxia é 

também mais eficaz na prevenção de episódios maníacos do que depressivos. A lamotrigina e 

o seu papel adjuvante no tratamento da depressão bipolar e na profilaxia dos episódios 

depressivos está em estudo 9. Não há evidência de eficácia no tratamento e prevenção de 

episódios maníacos. Pode ser administrada em uma tomada diária, com dosagens eficazes na 

faixa de 50 a 200 mg/d. Costuma ser bem tolerada, mas, devido ao risco de rash cutâneo 

(podendo nos casos graves evoluir para síndrome de Stevens-Johnson), a dosagem inicial deve 

ser no máximo de 25 mg/dia, devendo ser aumentada lentamente. Deve ser evitada em 

associação ao valproato devido ao aumento do risco de rash e síndrome de Stevens-Johnson. 

Os antipsicóticos têm papel importante no manejo do TB, principalmente os 

antipsicóticos de segunda geração (ou “atípicos”), que podem apresentar efeitos mais rápidos 

do que litio e valproato na mania aguda. Os antipsicóticos de primeira geração têm eficácia 

comprovada na agitação e hiperatividade maníacas, mas devem ser utilizados em situações 

específicas devido ao risco de síndrome extrapiramidal e discinesia tardia e de depressão, no 

caso do haloperidol. Dentre os de segunda geração, quetiapina tem eficácia antimaníaca e 

antidepressiva bem estabelecidas. A risperidona, ziprazidona, aripiprazol, paliperidona e 

asenapina tiveram eficácia antimaníaca aguda comprovadas. A clozapina está reservada ao 

tratamento de casos refratários (tanto na mania aguda quanto na profilaxia), pelo risco de 
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indução de agranulocitose. No uso de antipsicóticos de segunda geração, normalmente de custo 

mais alto, deve-se ter cuidado também com o risco de desenvolvimento de obesidade e 

síndrome metabólica (possíveis exceções são a ziprasidona e o aripiprazol) 5,9. 

O uso de antidepressivos deve ser evitado no tratamento do TB, principalmente tipo I, 

havendo evidências de que podem induzir episódios maníacos ou hipomaníacos e acelerar a 

ciclagem, piorando a evolução da doença. Seu uso deve ser reservado em associação com lítio, 

valproato e olanzapina ou para casos em que estratégias de primeira linha não tiveram eficácia 

no tratamento ou profilaxia de episódios depressivos, preferindo-se os inibidores seletivos de 

recaptura de serotonina (exceto paroxetina por evidências de baixa eficácia) ou a bupropiona 

pelo menor potencial de provocarem um episódio de mania. Devem ser descontinuados após 8 

semanas da remissão da depressão e evitados no tratamento de estado misto ou pacientes com 

ciclagem rápida  5,9. 

A eletroconvulsoterapia (ECT) é uma técnica que ainda não dispõe de estudos em 

número satisfatório e por causa disso está indicada na mania refratária como segunda linha (ver 

tabela 1 adiante) 5, ou como terceira linha na depressão em TB I, sendo melhor indicada em 

depressões psicóticas, com estupor grave ou alto risco de suicídio 27.  

Diversos algoritmos e diretrizes para o tratamento do TB vêm sendo publicados por 

associações e grupos de especialistas. Em 2005, o Canadian Network for Mood and Anxiety 

Treatments (CANMAT) sintetizou as evidências disponíveis e definiu diretrizes de tratamento 

para o TB, posteriormente atualizadas em 2007, em 2009 (com a colaboração da ISBD) e em 

2013, gerando uma das mais importantes diretrizes para o tratamento do TB. O CANMAT tem 

orientado as suas recomendações de acordo com os seguintes níveis de evidência científica: 1ª 

linha: meta-análise ou pelo menos dois estudos duplo-cegos, randomizados, controlados com 

placebo; ou pelo menos um estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo e dados 

clínicos de eficácia e segurança. 2ª linha: estudo aberto não-controlado com placebo ou 

comparador ativo com pelo menos 10 ou mais sujeitos e dados clínicos de eficácia e segurança. 

3ª linha: relato de caso ou opinião de especialistas e dados clínicos de eficácia e segurança. As 

tabelas 1 e 2 mostram as opções farmacoterápicas conforme o tipo de TB (I ou II), segundo o 

CANMAT.  

Neste contexto, as terapias não invasivas de estimulação cerebral têm sido cada vez mais 

investigadas como um tratamento para transtornos neuropsiquiátricos, particularmente 

distúrbios do humor 28. Um deles é a estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr), 

que é efetiva, por exemplo, no transtorno unipolar resistente ao tratamento 29, embora poucos 

estudos tenham abordado sua eficácia na depressão unipolar, com resultados mistos. Por 
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exemplo, um estudo duplo-cego em 23 pacientes 30 não conseguiu mostrar resultados positivos, 

enquanto que Dell'Osso et al. 31 demonstrou a eficácia da EMTr em um estudo aberto com 11 

pacientes, e, da mesma forma, Cohen et al. 32 encontraram resultados positivos em um estudo 

naturalístico e de acompanhamento com 56 pacientes. No entanto, embora o campo da 

estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) como um tratamento na depressão 

unipolar realmente avance, a sua eficácia na BD foi investigada de forma insuficiente. 

 

 

 

Tabela 1. Recomendações para tratamento farmacológico da depressão bipolar tipo II (CANMAT 2013) 

Opções Tratamentos 

1ª linha Quetiapina, Quetiapina XRO 

2ª linha Lítio, lamotrigina, divalproato, lítio ou divalproato + antidepressivos, lítio 

+divalproato, antipsicóticos atípicos + antidepressivos 

3ª linha Antidepressivos em monoterapia (aqueles pouco associados a virada 

hipomaníaca), quetiapina + lamotrigina, associação com ECT, associação 

com N-acetilcisteína, associação com T3 

Não 

recomendado 

Poucas evidências 

 

 

Tabela 2. Recomendações para tratamento farmacológico da depressão bipolar tipo I (CANMAT 2013) 

Opções Tratamentos 

1ª linha lítio, lamotrigina, quetiapina; lítio + valproato; lítio ou valproato ou 

olanzapina + ISRS; lítio ou valproato + bupropiona.  

2ª linha valproato, lurasidona; quetiapina + ISRS;  lítio ou valproato + lamotrigina ou 

lurasidona; modafinil como adjuvante 

3ª linha carbamazepina, olanzapina, ECT; lítio + carbamazepina ou pramipexol ou 

IMAO, lítio ou valproato + venlafaxina;  lítio ou divalproato ou APA + ADT; 

lítio ou valproato ou carbamazepina + ISRS + lamotrigina; quetiapina + 

lamotrigina 

Não 

recomendado 

ziprasidona, gabapentina, aripiprazol, ziprazidona ou levetiracetam* como 

adjuvantes 
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1.3. Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

 

1.3.1. Aspectos gerais e mecanismos de ação 

 

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é técnica de estimulação 

cerebral não invasiva através da qual uma corrente elétrica direta leve (tipicamente de 1-2mA) 

é aplicada no couro cabeludo via eletrodos, para aumentar ou diminuir a excitabilidade do 

córtex cerebral 33,34. O equipamento da ETCC é constituído por quatro componentes principais: 

elétrodos (ânodo e cátodo), amperímetro (medidor de intensidade de corrente elétrica), 

potenciômetro (resistor variável que controla a tensão entre os elétrodos permitindo com isso a 

manipulação da intensidade da corrente aplicada) e bateria. Além disso, a ETCC é sempre 

realizada entre dois polos, gerando, portanto, um dipolo elétrico entre os elétrodos 35.  

Na década de 1960, Purpura & McMurtry (1965) 36 realizaram um dos primeiros estudos 

em animais experimentais verificando os efeitos da polarização elétrica no tecido neuronal. 

Estudando células do trato piramidal de gatos, os pesquisadores observaram que a estimulação 

anódica levava a um aumento na frequência de disparos (potenciais de ação) no tecido 

neuronal, enquanto que a estimulação catódica tinha efeito oposto, de diminuição da frequência 

de disparos, mostrando assim, os efeitos polaridade-dependentes da técnica, como ilustrado na 

figura abaixo (Figura 1). 

O fluxo de corrente elétrica na ETCC é contínuo (em oposição à corrente alternada), 

sendo transmitido em um único sentido, de um ânodo (eletrodo positivo) para um cátodo 

(eletrodo negativo). Os efeitos da ETCC sobre o córtex cerebral parecem depender de qual 

procedimento está sendo realizado (isto é, estimulação anódica ou catódica). Existem 

evidências consistentes de que os neurônios localizados abaixo do ânodo são excitados (ou seja, 

o potencial de membrana de repouso altera-se para facilitar a despolarização, aumentando a 

taxa de disparos neuronais) 39. Por outro lado, os neurônios localizados abaixo do cátodo 

parecem ser inibidos (ou seja, o potencial de membrana de repouso torna-se hiperpolarizado, 

reduzindo a taxa de disparos neuronais) 34. Entretanto, esses efeitos polaridade-específicos 

podem variar, dependendo do subtipo de neurônios corticais estimulados 40. Por exemplo, há 

relatos de correntes anódicas leves inibindo a atividade neuronal, possivelmente por agirem em 

interneurônios inibitórios 41 ou porque alguns neurônios são modulados no sentido oposto ao 

usual 42.  
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Os mecanismos pelos quais a ETCC exerce seus efeitos antidepressivos ainda não estão 

esclarecidos 35. A principal hipótese é a de que mudanças nas taxas de disparos neuronais 

espontâneos e alterações na neuroplasticidade sináptica contribuam para os efeitos intra e pós-

estimulação, respectivamente. Em outras palavras, a ETCC pode causar mudanças duradouras 

na atividade neuronal espontânea 37, sem induzir diretamente potenciais de ação durante o 

período de estimulação 38 (Figura 2). Diferentemente de outras técnicas de estimulação cerebral 

(como a EMTr), a ETCC não induz diretamente disparos neuronais, uma vez que as densidades 

de corrente produzidas no córtex são muito inferiores ao limiar do potencial de ação dos 

neurônios corticais, atuando, de outro modo, sobre a frequência dos pulsos espontâneos de 

determinadas populações neuronais 33,38. 

Mecanismos propostos para a alteração nos potenciais de membrana de repouso são a 

indução da migração de proteínas de membrana, alterações na conformação das proteínas de 

membrana e alterações locais do equilíbrio acidobásico 33. Também existem evidências de que 

a ETCC exerça seus efeitos por mecanismos sinápticos 34. Embora a natureza das mudanças 

sinápticas não tenha sido claramente descrita, a potenciação de longo prazo (LTP) e a depressão 

de longo prazo (LTD) parecem estar envolvidas nesse processo 43. Interessantemente, esses 

efeitos sinápticos perduram após a estimulação e são dependentes da síntese de proteínas 

específicas e acompanhados por modificações intracelulares nos níveis de adenosina 

monofosfato cíclico (AMPc) e de cálcio 38. 

 

Figura 1. Efeitos anódicos e catódicos da estimulação do tecido nervoso de gatos. 
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Figura 2. Efeitos pós-estimulatórios da ETCC catódica aplicada por 5 (círculo), 7 (quadrado) e 9 

(triangulo) minutos a 1mA. 

 

Observa-se que houve redução do PEM após a estimulação catódica, redução esta que foi mantida por 

até 60 minutos após o término da estimulação de 9 minutos. Adaptado de Nitsche e Paulus (2003) 

 

 

 

1.3.2. Resultados clínicos no transtorno depressivo maior 

 

A ETCC é uma técnica terapêutica peculiar, pois apresenta baixo custo, facilidade de 

uso, portabilidade, método simulado (placebo) confiável e efeitos comprovados sobre a 

excitabilidade cortical {Murphy}. Por ser capaz de modular a excitabilidade cortical de forma 

não invasiva, a ETCC foi inicialmente testada para o tratamento da depressão unipolar refratária 

nos anos 1960 e 1970 34. Embora alguns desses estudos tenham mostrado resultados positivos, 

os achados, em geral, foram inconsistentes e conflitantes, possivelmente devido a variações 

significativas na técnica/metodologia 42. Recentemente, novas informações sobre os 

mecanismos de ação, efeitos e segurança/tolerabilidade da ETCC e estudos de neuroimagem 

levaram a refinamento dos parâmetros de estimulação, incluindo, por exemplo, o uso de 

eletrodos maiores, maior amplitude de corrente elétrica e sessões com duração de até 30 

minutos (na tentativa de criar efeitos sustentados) 33,42. 

Até o momento, mais de 10 ensaios clínicos randomizados investigando sua eficácia no 

transtorno depressivo maior. O papel da ETCC como um tratamento adicional e substitutivo 

para antidepressivos foi investigado em dois grandes ensaios clínicos controlados. O estudo 

clínico Sertraline vs Electric Current Therapy for Treatment (SELECT-TDCS) 44recrutou 120 

pacientes, com depressão de moderada a grave, que foram randomizados em quatro grupos 

(design 2x2): ETCC sham e placebo, ETCC sham e sertralina, ETCC ativo e placebo, e ETCC 

ativo e sertralina. Os parâmetros foram: 2mA, 30 minutos/dia durante 2 semanas e 2 sessões 

extras a cada duas semanas até a semana 6 (final do estudo). A dose de sertralina foi de 50 
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mg/dia. As principais conclusões foram as seguintes: (1) o tratamento combinado foi 

significativamente mais eficaz do que cada tratamento sozinho; (2) a ETCC ativa como 

monoterapia foi mais eficaz do que o placebo; (3) A ETCC foi bem tolerado com efeitos 

adversos leves, embora 5 casos de hipomania/mania tenham sido relatados no grupo 

combinado. 

O segundo ensaio em questão foi o Escitalopram vs Electric Current Therapy to Treat 

Depression Clinical Study (ELECT-TDCS) 45, cujo objetivo era demonstrar a não-inferioridade 

da ETCC em relação a uma dose máxima de escitalopram (20 mg/dia). A margem de não 

inferioridade foi estabelecida como 50% da eficácia do escitalopram em relação ao placebo. 

Em outras palavras, a ETCC, em comparação com o escitalopram, teria que reter pelo menos 

50% da eficácia do escitalopram em relação ao placebo. O ELECT-TDCS teve uma duração 

maior do que SELECT-TDCS (10 semanas em vez de 6) e aplicou mais sessões de ETCC (22 

em vez de 12). No final do estudo, 245 pacientes foram distribuídos aleatoriamente para receber 

escitalopram, ETCC ou placebo.O ELECT-TDCS demonstrou que a ETCC não era não-inferior 

ao escitalopram. Análises de superioridade revelaram superioridade do escitalopram em relação 

à ETCC e ao placebo e superioridade da ETCC em relação ao placebo. Houve também um 

perfil adverso diferente entre a ETCC (mais formigamento e vermelhidão no local de 

estimulação e dois casos de hipomania) e escitalopram (mais sedação e constipação). A eficácia 

da ETCC também foi estudada em outras condições neuropsiquiátricas, como para o tratamento 

do tabagismo, do TOC 46 e da depressão pós-AVC 47. 

Vale ressaltar, que o racional teórico para o uso da ETCC no tratamento da depressão 

é, originalmente, baseado em estudos em estimulação magnética transcraniana repetitiva 

(EMTr). Nesses, foi observado que EMTr de alta frequência sobre o CPFDL esquerdo e de 

baixa frequência sobre o CPFDL direito possuem efeitos antidepressivos. No caso da ETCC, 

sabe-se que as estimulações anódica e catódica exercem efeitos de aumento e diminuição da 

excitabilidade cortical, respectivamente. Portanto, por analogia, poderiam apresentar 

resultados semelhantes à EMTr de alta e baixa frequências, nesta ordem.  

 

 

1.3.3. Segurança e tolerabilidade 

 

A ETCC costuma ser bem tolerada, com poucos efeitos colaterais (em geral leves) 48,49. 

Mais de 2000 indivíduos já foram submetidos a protocolos de pesquisa/tratamento com a ETCC 
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em laboratórios ao redor do mundo e nenum efeito colateral grave foi observado 35. Efeitos 

adversos comuns incluem cefaleia leve e prurido no local do posicionamento dos eletrodos 34. 

Foram relatadas, também, lesões de pele (queimaduras superficiais) após a ETCC e, por isso, é 

necessário cuidado especial durante a avaliação pré-tratamento e a preparação da interface pele-

eletrodos. É importante salientar que a vermelhidão frequentemente observada abaixo dos 

eletrodos não costuma ser sinal de lesão cutânea, mas sim de vasodilatação de origem neural 

38.  

Uma revisão sistemática com 209 estudos (172 artigos) demonstrou que que 56% dos 

indivíduos submetidos à técnica descreveram efeitos adversos e, destes, 63% relataram ao 

menos um efeito adverso. Todos estes estudos eram randomizados e placebo-controlados, 

sendo que taxas semelhantes de parestesia (39,3% vs. 32,9%), cefaleia (14,8% vs. 16,2%), 

sensação de queimação (8,7% vs. 10%) e desconforto (10,4% vs. 13,4%) foram observadas nos 

grupos ativo e simulado, respectivamente, sem diferença estatisticamente significativa entres 

os grupos50.  

Em recente meta-análise, com análise de dados individuais dos pacientes, foram 

avaliadas a eficácia e a tolerabilidade da ETCC. A taxa de abandono dos pacientes nos ensaios, 

que representou a variável de tolerabilidade, entre grupos ativos (8,8%) e sham (12%) não foi 

estatisticamente  diferente (OR = 0,7, p = 0,38). As taxas de eventos adversos entre grupos 

ativos (73,5%) e sham (68,3%) também não foi diferente entre os grupos (OR = 1,4, p = 0,23) 

51. O risco de indução de mania, avaliado igualmente por um estudo meta-analítico, não foi 

diferente entre os pacientes dos grupos ativo e placebo 52. 

Até o momento, não existem relatos na literatura sobre convulsões induzidas pela ETCC 

{arul}, nem de efeitos adversos cognitivos 53. Ao contrário, há relatos de melhora cognitiva em 

alguns testes neuropsicológicos 54. Entretanto, essa melhora pode ser secundária à redução dos 

sintomas depressivos. Contudo, não existem , até o momento, estudos de sequimento com 

resultados consistentes sobre a segurança da ETCC e, dessa forma, os riscos a longo prazo ainda 

não são completamente conhecidos. 

 

1.3.4 Parâmetros de estimulação 

 

Os parâmetros ideais para a ETCC no tratamento da DM ainda não foram clara mente 

estabelecidos. Os protocolos aplicados atualmente utilizam eletrodos medindo de 25 a 35cm2, 

amplitude de corrente elétrica de 1 a 3mA e sessões de estimulação com duração de 10 a 30 

minutos administradas por até dez semanas 44,45,55. A ETCC deve ser executada por um 
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estimulador que emita correntes constantes. Na maioria dos estudos publicados, a densidade da 

corrente elétrica varia, usualmente, entre 0, 029 e 0, 08 mA/cm2. No início e no fim de cada 

sessão, recomendam-se, respectivamente, a elevação e a redução gradual da corrente elétrica 

para evitar sensações desconfortáveis no escalpo. O contato entre os eletrodos e o escalpo pode 

ser feito por esponjas embebidas em água ou em solução salina, ou ainda por gel específico 

para eletrodos. Embora ainda não esteja claro quais áreas cerebrais devem ser alvos diretos da 

ETCC para atingir melhor eficácia antidepressiva20, a estimulação bifrontal dos CPFDL 

esquerdo e direito pararece apresentar melhores resultados sobre os sintomas depressivos 56. 
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2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O uso da ETCC na depressão bipolar, ao contrário da depressão unipolar, foi pouco 

investigado. Apenas dois estudos randomizados, controlados com sham, incluiram pacientes 

com depressão bipolar. Todavia, a imensa maioria de tais populações era de sujeitos com 

depressão unipolar. Loo et al, em um estudo inicialmente controlado, e aberto, posteriormente, 

por 3 semanas, encontrou resultado estatisticamente significativo (p<0,05) para o grupo ativo 

vs sham. Palm et al55 realizou um estudo controlado com 22 pacientes deprimidos, apenas 2 

eram bipolares. Os resultados não foram encorajadores, com redução na escala de HDRS de 

14,7% para o grupo ativo e 10 % para o grupo sham. 

Um ensaio naturalístico com 31 pacientes (14 com depressão bipolar e 17 com depressão 

unipolar), teve todos os participantes submetidos a um protocolo específico ETCC com 5 

sessões com duração de 20 minutos cada, utilizando estimulação anódica sobre o córtex DLPF 

esquerdo. O tratamento foi bem tolerado por todos os participantes e efeitos adversos 

significativos não foram observadas. Após a quinta sessão de ETCC, sintomas depressivos 

diminuíram em ambos os grupos e o efeito benéfico persistiu por um mês57. 

Em estudo realizado por este grupo, Pereira Junior BS et al. conduziram um estudo 

piloto, duplo-cego, com 5 pacientes portadores de depressão bipolar (os participantes foram 

avaliados por entrevistadores de outro estudo duplo cego), no qual todos os pacientes eram 

ativos. A taxa de resposta foi de 40 % (2 pacientes) e remissão, 20% (1 paciente). A taxa média 

de melhora foi 30%, semelhante à maioria dos estudos com ETCC na depressão unipolar. A 

pequena quantidade de pacientes e a ausência de controle com placebo foram importantes 

limitações 58. 

Até o momento, apenas uma meta-análise verificou a eficácia da ETCC na depressão 

bipolar. O estudo incluiu 46 pacientes de 7 estudos, com parâmetros de aplição de ETCC  

heterogêneos. Os valores de depressão diminuíram significativamente, com um tamanho de 

efeito médio após a fase aguda do tratamento (diferença média padronizada [DMP] 0,71 [0,25-

1,18], teste z [z] = 3,00, p = 0,003) e após follow up (DMP 1,27 [0,57-1,97], z = 3,57, p = 

0,0004). 

No que diz respeito à segurança da ETCC, houve relatos da técnica como uma possível 

indutora de virada maníca quando usada em pacientes 59,60. Todavia, uma meta-análise sobre 

viragem para (hipo)mania demonstrou que, comparando os grupos ativo e sham, 

respectivamente, apenas 8 de 226 (3,5%) e 1 de 190 (0,5%) participantes apresentaram 
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episódios de viragem para (hipo)mania. Essa diferença não foi estatisticamente significativa 

(OR = 1,79, IC 95% = 0,6 a 5,32). O número de pacientes analisados, por sua vez, ainda é 

pequeno. 

 

Tabela 3. Estudos com ETCC na DB até 2017 

 

Controle 

placebo 

Número 

sujeitos 
Local de 

aplicação 

Corrente 

(mA) 
Número 

de sessões 

 

Melhora em 

%  

depressão 

(MADRS)/

endpoint 

Palm et al, 

2012 (51) Sim 2 
F3/Fp2 

2 10 
              21% (semana 2) 

Loo et al, 

2012 (52) 

 

Sim 
 

2 
F3/F8  

2 
 

30 
              42% (semana 6) 

De Pereira 

Junior et 

al, 2015 

(53) 

 

Sim 
 

5 
F3/F4 

 

 

 

 

 

F3/F4 

 

2 
 

10 
              33% (semana 2) 

Brunoni et 

al, 2013 

(54) 

Não 19 2 10 
              23.5% (semana 1) 

Martin et 

al, 2011 

(56) 

Não 2 
F3/F8 

2 15 
              23% (semana 3)   

Martin et 

al, 2013 

(57) 

Não 2 F3/F8 

 

 

F3/F4 

2 15 
              73% (semana 3) 

               58% (mês 3) 

Brunoni et 

al, 2011a 

(58) 

Não 14 2 10 
               58% (semana 5) 

Bennabi et 

al, 2015, 

2009 (59) 

 

Não 
 

1 

 

F3/F

p2 

 

 

 

 

2 
 

10 
              75% (semana 1) 

              96% (semana 4) 

Martin et 

al, 2013 

     Não        1 F3/EC      2         18 
                96% (mês 6) 

Martin et 

al, 2011 

     Não       1 F3/EC     2          20 
             52% (semana 4) 

Loo et al, 

2009 

     Não       1 Fp2/F3 
 

   1-2          14 
            22% (semana 2) 
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Analisando o corpo de publicações disponíveis até o momento, fica notória a ausência 

de ensaios clínicos controlados que incluam populações exclusivamente de depressão bipolar. 

Além disso, os parâmetros da técnica utilizados nos mais diversos estudos são bastante 

heterogêneos, o que tende a dificultar uma transição satisfatória do universo da pesquisa para a 

prática clínica.  Por conseguinte, considerando a necessidade de desenvolver estratégias 

inovadoras para o tratamento da DB e os resultados favoráveis dos efeitos antidepressivos da 

ETCC na depressão unipolar, optamos por desenvolver um estudo prospectivo que avalie os 

efeitos antidepressivos, assim como eventos adversos, da ETCC em uma amostra de pacientes 

com DB. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos 

 

 Como foi discutido anteriormente, a depressão bipolar apresenta importantes limitações 

terapêuticas, tanto em termos de eficácia quanto de tolerabilidade. A farmacoterapia tem sido 

amplamente associada a efeitos adversos de várias ordens, como metabólicos e sexuais. A 

ETCC é uma técnica com poucos efeitos adversos e sem o risco de interação medicamentosa, 

como ocorre com os psicofármacos utilizados nesta patologia. Além disso, outra técnica de 

estimulação cerebral não-invasiva, a EMT, demonstrou em vários ensaios clínicos e meta-

análises papel eficaz e alternativo às propostas vigentes. Portanto, consideramos que seria 

interessante comparar a ETCC ativa versus um grupo placebo (ETCC sham), num estudo duplo-

cego e randomizado em que outras questões pudessem ser avaliadas como: aderência, efeitos 

colaterais e validade do cegamento. 

 Destarte, o objetivo primário desse estudo foi: desenvolver um ensaio clínico 

aleatorizado, controlado com placebo, duplo-cego fase II/III, a fim de comparar os efeitos 

antidepressivos da ETCC ativa versus a ETCC sham, aditiva à terapia vigente, em pacientes 

com depressão bipolar com resposta insuficiente a pelo menos um esquema terapêutico de 

primeira, segunda ou terceira linhas, conforme o CANMAT-2013. Para isso, escolhemos como 

desfecho principal a mudança no escore HDRS-17 entre os grupos ao longo do tempo (entre o 

baseline e o último dia de estudo).  

 Os objetivos secundários foram: (1) mudanças nos escores da escala de depressão da 

escala de MADRS e CGI; (2) avaliar a tolerabilidade da técnica pesquisando a qualidade e 

frequência de efeitos colaterais através do questionário específico50 e da escala de sintomas 

maníacos (YMRS); (3) avaliar a resposta clínica sustentada (definida como a redução 

sustentada de pelo menos 50% do escore basal da escala HDRS-17 nas semanas posteriores à 

2o, 4o ou 6o, desde o momento em que uma redução superior a 50% foi alcançada pela primeira 

vez) e remissão (escore HDRS-17 ≤7, para as semanas posteriores à 2o,4o ou 6o, desde o 

momento que um escore HDRS-17 ≤7 foi alcançado pela primeira vez). Portanto, os pacientes 

que apresentaram uma redução de mais de 50% em relação aos escores basais ou HDRS-17 ≤ 

7 nas semanas 2 e/ou 4, mas não na semana 6, não foram classificados como apresentando 

resposta clínica ou remissão, respectivamente; (4) avaliar preditores clínicos de resposta 

antidepressiva por meio das seguintes variáveis clínicas: idade, refratariedade, sexo, etnia, tipo 
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de transtorno bipolar, tipo de classe de drogas, cronicidade, gravidade e comorbidade com 

transtornos de ansiedade. 

 

3.1 Hipótese 

 

É hipótese nula para o presente estudo: 

 Ho = A ETCC ativa bifrontal, adicionada à farmacoterapia vigente, não produz maior 

efeito terapêutico antidepressivo que a ETCC simulada em pacientes com depressão bipolar 

que falharam a pelo menos um tratamento no episódio atual. 
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4. MÉTODOS 

  

 Este foi um estudo prospectivo, unicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado com 

placebo que visou avaliar a ETCC como possibilidade terapêutica em pacientes com depressão 

bipolar, realizado no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-FMUSP). 

 

4.1. Aspectos éticos e segurança 

 

A ETCC é uma técnica utilizada há cerca de 18 anos, não sendo relatados eventos 

adversos graves. Estudos em animais mostram que a dose elétrica necessária para causar lesão 

cerebral é cerca de duas ordens de magnitude (ou seja, 100 vezes) maior do que a utilizada na 

prática clínica 61,62 investigaram especificamente o uso de correntes elétricas em altas doses 

com o objetivo de provocar lesão tecidual, observando que estas ocorriam apenas a partir de 

estimulação catodal acima de 100 A/m2, duas ordens de magnitude, portanto, acima daquelas 

usadas em seres humanos (sempre abaixo de 1 A/m2, com densidades médias entre 0,4 a 0,8 

A/m2). Em uma revisão sistemática, observamos que os efeitos adversos mais graves da ETCC 

foram formigamento e leve desconforto no local da aplicação 63. Portanto, do ponto de vista 

ético, a ETCC parece ser uma técnica bastante segura e com poucos efeitos adversos.  

Neste ensaio clínico, pacientes em uso de estabilizadores de humor, anti-psicóticos e 

antidepressivos (desde que em dose estável há 4 semanas) foram incluídos. Além disso, 

avaliamos os pacientes 5 vezes ao longo de 6 semanas – desta maneira, podemos identificar 

rapidamente qualquer piora do quadro clínico e realizar intervenções precoces.  

A coleta de dados foi iniciada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário da faculdade de medicina da USP, sob o protocolo 1322/13 

e, para cada voluntário, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 

1). O estudo também foi registrado prospectivamente no site clinicaltrials.gov para registro de 

protocolos de pesquisa com seres humanos (número de registro NCT02152878). Todos os 

procedimentos descritos apresentam risco mínimo. Os participantes puderam ter acesso a seus 

dados e abandonar o estudo a qualquer momento, sem prejuízo para eventual tratamento que 

realizassem dentro da instituição. Os dados foram coletados, analisados e publicados de forma 

a preservar o anonimato do indivíduo. Ainda, o estudo foi conduzido de acordo com todos 

requerimentos do Comitê de Ética em Pesquisa e também baseado nas recomendações 
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estabelecidas na Declaração de Helsinki (1964), conforme emendas em Tóquio (1975), Veneza 

(1983) e Hong-Kong (1989). 

Como benefício, os participantes tiveram a possibilidade de participar de um ensaio 

clínico para o tratamento de sua condição clínica. Isto foi possível mesmo aos receberamm 

ETCC simulada, pois eles puderam receber estimulação ativa ao fim do estudo, caso ainda 

estivessem com quadro depressivo. 

 

4.2 Sujeitos da amostra 

  

4.2.1 Critérios diagnósticos e de gravidade 

 

 Foram incluídos no estudo pacientes portadores de depressão bipolar de moderada a 

grave, com ausência de resposta a pelo menos uma tentativa no episódio atual. O diagnóstico 

foi confirmado por psiquiatras treinados segundo o questionário estruturado MINI. Para avaliar 

a gravidade, além da impressão clínica do entrevistador, era necessário uma pontuação na escala 

de depressão de Hamilton (HDRS-17) > 17. 

Os critérios de utilizados no estudo para  refratariedade foram avaliados de acordo com 

as diretrizes do CANMAT 2013 e com a revisão sistemática realizada por Sienaert et al. 64, 

considerando resistência ao tratamento o paciente que falhou a pelo menos 2 tratamentos, sendo 

pelo menos um deles de primeira linha.  

  

4.2.2 Recrutamento 

 

 Os participantes foram recrutados através de encaminhamento médico de outros 

ambulatório psiquiátricos da USP, como o GRUDA-IPqFMUSP (Grupo de doenças afetivas), 

e de divulgacão da pesquisa na cidade universitária, e-mails, jormais internos e externos e 

ferramentas digitais, como websites e facebook.  

 Os indivíduos que demonstravam interesse em participar da nossa pesquisa respondiam 

inicialmente um e-mail de “triagem rápida”, no qual se questionava critérios básicos de inclusão 

(como idade, diagnóstico prévio de TB, e disponibilidade para comparecer algumas vezes ao 

centro de pesquisa). Caso o paciente atendesse aos critérios iniciais, era encaminhado para uma 

triagem presencial, na qual era realizada a entrevista completa e análise pormenorizada dos 

critérios de elegibilidade. 
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4.2.3 Critérios de inclusão 

 

Foram considerados critérios de inclusão: 

1. Ambos os sexos. 

2. Idade entre 18 e 65 anos. 

3. Portadores de depressão bipolar tipos I, II ou não especificado, com resposta clínica 

insuficiente à intervenção psicofarmacológica adequada no episódio atual. 

4. Pontuação na escala de HDRS-17 > 17. 

5. Aceitar, por escrito, em participar do estudo, através do preenchimento do “termo de 

consentimento livre e esclarecido”. 

 

Consideramos como intervenção farmacológica adequada as farmacoterapias de 

primeira, segunda ou terceira linha, de acordo com o guideline CANMAT para episódios 

depressivos bipolares I e II 5: lítio, lamotrigina, quetiapina, olanzapina, o valproato de sódio e 

a terapia eletroconvulsiva foram considerados válidos para episódios depressivos bipolares I e 

II, enquanto que a monoterapia com antidepressivos (para pacientes sem episódios de euforia 

nos últimos 5 anos, sem histórico de vigarem para mania ou episódios de depressão mista) e 

carbamazepina foram consideradas intervenções terapêuticas de terceira linha, válidas para 

episódios de DB II e I, respectivamente. 

Em relação ao uso de psicofármacos, estes deverão estar em doses terapêuticas estáveis 

há no mínimo 4 semanas, para antidepressivos ou para estabilizadores de humor. 

Benzodiazepínicos foram permitidos, desde que em doses inferiores a 20mg/dia de diazepam, 

ou equivalente. 

 

 

4.2.4 Critérios de exclusão 

 

Foram considerados critérios de exclusão: 

1. Pacientes que apresentavam episódios depressivos com sintomas mistos, mensurado por 

um escore na escala de YMRS > 8. 

2. Risco de suicício moderado ou grave, de acordo com a MINI. 

3. Outros transtornos psiquiátricos, como depressão unipolar, esquizofrenia, abuso ou 

dependência de substâncias, quadros demenciais; transtorno de personalidade; doenças 
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neurológicas graves 

4. Gravidez 

5. Implantes metálicos na cabeça  

6. Ter participado de outros estudos com ETCC 

 

4.3. Grupos do estudo 

 

Os pacientes selecionados após avaliação completa dos critérios de elegibilidade foram 

designados, por maio de encaminhamento aleatório, a um dos dois grupos a seguir: 

• Grupo 1: ETCC ativa: Pacientes que receberam 12 sessões de ETCC verdadeira, 

conforme procedimento descrito a seguir (item 4.6). 

• Grupo 2: ETCC simulada (sham): Pacientes que receberam 12 sessões de ETCC 

falsa, conforme o procedimento descrito a seguir (item 4.6). 

Todos os pacientes foram avaliados conforme descrito nos itens 4.52 a 4.56. Os que 

participaram do grupo 2, puderam receber 10 sessões de ETCC ativa após o fim do estudo, caso 

desejassem, segundo procedimento técnico idêntico ao grupo 1 (item 4.8). 

 

 

 

 

4.4. Randomização e Alocação  

 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente de acordo com uma lista gerada por 

computador em www.randomization.com, com radomização por bloco. A atribuição foi 

realizada utilizando envelopes opacos selados contendo o código correspondente ao grupo 

designado para cada participante. Este código foi imputada no dispositivo de ETCC, que 

forneceu automaticamente estimulação ativa ou sham, sem o conhecimento da equipe.  

 

4.5. Avaliações 

 

4.5.1. Instrumentos de avaliação 

 

 Os participantes da pesquisa foram avaliados por psiquiatras ou psicólogos clínicos com 

http://www.randomization.com/
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titulação adequada e devidamente treinados para o propósito. O diagnóstico foi confirmando 

utilizando-se o questionário estruturado, baseado no DSM-IV-TR, MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview). Desse modo, foi possível realizar de forma sistematizada o 

diagnóstico de DB, além de viabilizar a exclusão de pacientes com qualquer comorbidade 

listada nos critérios de elegibilidade. Um breve questionário de segurança abordando possíveis 

contra-indicações para ETCC fora, também, aplicado. 

A gravidade dos sintomas dos pacientes foi mensurada através de escalas específicas 

para quantificar a intensidade dos sintomas depressivos antes, durante e após o tratamento com 

ETCC. Foi também empregada uma escala para avaliação específica da qualidade de vida dos 

pacientes, assim como escalas para possíveis eventos adversos secundários ao tratamento. 

As escalas utilizadas para a realização do estudo foram as seguintes: 

 

Avaliação da qualidade de vida:  

• Impressão Clínica Global (CGI) (Anexo D). Instrumento largamente utilizado em 

estudos clínicos em psiquiatria devido a sua confiabilidade e simplicidade na execução. 

É composta de duas partes: (1) gravidade da doença e (2) melhora global. Os escores 

variam de 1 a 7 (pontuações mais altas indicam maior gravidade). 

 

Sintomas depressivos:  

• Escala de Hamilton para depressão de 17 itens (HDRS-17) (Anexo E). Escala bastante 

usada e consagrada pela literatura para quantificar sintomas depressivos. A opção como 

instrumento principal se deve a sua larga utilização em estudos de neuroestimulação em 

psiquiatria. 

• Escala de depressão de Montgomery-Asberg (MADRS) (Anexo F). Intrumento muito 

usado em ensaios com depressão. Devido à boa correlação com a HDRS, utilizamos 

para dar confiabilidade às mensurações. 

 

Segurança:  

• Questionário de efeitos adversos em ETCC (AE questionnaire) 50 (Anexo H). 

Questionário simples que tem ajudado na sistematização dos eventos adversos nos 

estudos que avaliam a ETCC.   

• Escala de Young para mania (YMRS) (Anexo G). Globalmente difundida e aceita para 

a quantificação de sintomas maníacos em estudos com transtornos de humor ou, mesmo, 



29  

 
 
 

outros transtornos psiquiátricos. 

 

 

4.5.2. Avaliações iniciais  

 

Antes do início do procedimento de ETCC, os participantes foram avaliados pelo autor 

estudo para que fossem submetidos a um questionário no qual constavam as seguintes 

informações: 

• Dados demográficos: etnia, sexo, idade, estado civil, religião, escolaridade, situação de 

emprego, renda familiar 

• Dados relacionados à depressão bipolar: idade de início, histórico familiar, curso da 

doença, número de episódios, duração do episódio atual 

• Dados relacionados ao tratamento: medicações utilizadas (com dosagem e tempo de 

uso), número de abordagens antidepressivas no episódio atual e quais foram 

 

Nessa primeira avaliação, também, foram realizadas a entrevista baseada no MINI, para fins 

de confirmação diagnóstica, assim como o uso das escalas de qualidade de vida, sintomas 

depressivos e maníacos (descritas previamente), para determinar os escores anteriores ao 

tratamento com ETCC.  

Nesta fase foi realizada, ainda, a aplicação de bateria neuropsicológica e coleta de 

biomarcadores (como BDNF, variabilidade da frequência cardíaca e excitabilidade cortical). 

Todavia, os resultados ainda não estão finalizados, devendo ser publicados posteriormente em 

outras teses, dissertações ou periódicos científicos.  

 

4.5.3. Avaliações periódicas 

 

Após a décima, a décima primeira e a décima segunda aplicações de ETCC (semanas 2, 4 

e 6, respectivamente), foram realizadas avaliações periódicas, para quantificação 

sintomatológica, por avaliador cego. Na semana 6 (endpoint), adicionalmente, foi avaliado o 

cegamento do estudo. 

Nessas oportunidades, foram empregadas novamente as escalas de qualidade de vida, 

sintomas depressivos, maníacos e de eventos adversos.  

 

4.5.4. Medida primária de eficácia 
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Foi considerada medida primária de eficácia para o dado estudo, a variação na pontuação 

da escala de depressão de Hamilton (HDRS-17) entre os dois grupos ao longo do tempo. 

 

4.5.5. Medidas secundárias de eficácia 

      Foram consideradas medidas secundárias de eficácia para o estudo, as taxas de resposta e 

remissão baseados na escala de HDRS-17; as variações nas pontuações de MADRS e CGI ao 

longo do tempo; além da comparação de efeitos adversos entre os grupos (incluindo taxa 

viragem para mania), aferidos com questionário de esfeitos adversos e pela escala de YOUNG. 

Uma análise post-hoc foi realizada para avaliação de possíveis preditores de resposta clínica.  

 

 

4.6 Estimulação transcraniana por corrente contínua 

 

4.6.1 Aspectos gerais  

 

 As sessões de ETCC foram realizadas por enfermeiras treinadas e “cegas”, com os 

pacientes confortavelmente em cadeiras confortáveis e reclináveis. Os pacientes não receberam 

instruções específicas durante as sessões; eles podiam ler ou usar seus smartphones, mas não 

dormir. A comunicação com a equipe foi mínima. Os eletrodos do ânodo e do cátodo foram 

acoplados a esponjas embebidas com solução salina de 5 × 5 cm e colocados sobre os córtices 

PFDL esquerdo e direito, respectivamente (Figura 4). Uma “tiara” (EASYstrap) foi usada para 

posicionar os eletrodos sobre os córtices PFDL direto e esquerdo, bilateralmente, pelo sistema 

baseado em modelagem computacional OMNI 65, o qual é mais adequado para picos de corrente 

sobre a região em questão do que outros métodos, como o sistema internacional de 

eletroencefalográfica 10-20 System 65. 

A ETCC foi aplicada em 2mA/25cm2, sendo o ânodo e o cátodo posicionados sobre as 

áreas correspondentes ao córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo e direito (Figura 3), 

respectivamente, por 30 minutos diários, por dez dias consecutivos, excluindo finais de semana. 

Após este período, duas outras estimulações, em semanas alternadas, foram realizadas até o fim 

do estudo (6a semana). A ETCC sham foi realizada da mesma maneira que a ETCC ativa, mas 

o aparelho era desligado após 30 segundos iniciais. Os pacientes que faltaram até 2 sessões nos 

primeiros 10 dias, puderam realizar esta perda após esse período 66. 
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O mesmo esquema de tratamento foi utilizado em estudos anteriores 44,47, tornando os 

resultados comparáveis. O endpoint na semana 6 foi escolhido porque os efeitos da ETCC 

tendem a aumentar ao longo do tempo e, geralmente, não são significativos após a fase de 

tratamento agudo. As sessões extras nas semanas 4 e 6 foram planejadas para melhorar os 

efeitos clínicos e a adesão. 

Figura 3. Montagem bifrontal dos eletrodos: o eletrodo A é o ânodo, o eletrodo B é o cátodo, o i é o 

sentido da corrente elétrica 
   

Figura 4. Equipamento utilizado para ETCC 
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4.6.2 Avaliação dos efeitos adversos 

 

Os efeitos adversos foram avaliados através da aplicação de um questionário comumente 

utilizado em estudos com ETCC nas semanas 2 e 6. (Anexo H) 

 

 

 

4.7 Avaliação do cegamento  

 

 O estudo foi duplo-cego, ou seja, os pesquisadores, avaliadores e pacientes não tiveram 

conhecimento quanto ao tratamento administrado até o termino do estudo. A técnica da ETCC 

é particularmente vantajosa para garantir o cegamento, quando comparada às demais técnicas 

de estimulação cerebral não invasiva. Isto porque a ETCC gera um leve formigamento na região 

da aplicação dos eletrodos, nos primeiros minutos da intervenção, não gerando efeitos 

adicionais posteriores. Para a ETCC sham, o aparelho permite programar um código em que o 

próprio aparelho inicia a interrupção da aplicação da corrente 30 segundos após o seu início, 

portanto, mimetizando os efeitos colaterais iniciais na pele (coçeica, parestesia), porém sem 

induzir efeitos neuromoduladores. Utilizaremos um aparelho de ETCC que permite programar 

um código em que o próprio aparelho realize o desligamento da corrente automaticamente, sem  

a necessidade de um operador. O cegamento foi avaliado ao final do estudo pedindo aos 

participantes que adivinhassem em qual grupo foram incluídos. A figura 5, a seguir, ilustra a 

aplicação da ETCC sham. 
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Figura 5. Gráfico corrente elétrica vs tempo: (1) vermelho, ETCC ativa e (2) azul, ETCC sham 

 

 

 

 

 

4.8 Desenho do Estudo 

 

O desenho prospectivo, duplo-cego, randomizado e controlado com placebo visou obter 

a informação mais precisa possível quanto à eficácia e segurança da ETCC, aplicada segundo 

os parâmetros descritos no item 4.6, para o tratamento da depressão bipolar.  

Devido ao caráter clínico do estudo, optou-se por adicionar a ETCC como modalidade 

terapêutica às medicações em uso (estudo add-on). Na prática clínica, esta seria também a 

abordagem mais indicada, visto que grande parte da amostra apresentava sintomatologia entre 

moderada e grave, além de comorbidades psiquiátricas, o que dificultaria uma abordagem 

terapêutica livre de psicofármacos.  

As perdas, ou dropouts, de pacientes foram considerados nos casos em que eles 

perdessem 3 sessões não consecutivas ou 2 sessões consecutivas durante o período inicial de 

estimulação de 10 dias; não retornassem nas semanas 4 ou 6; apresentassem sérias 

complicações clínicas ou psiquiátricas durante o estudo, como convulsões, tentativas/ideação 

suicida, ou episódios (hipo)maníacos atestados pela escala de YMRS e confirmados 

clinicamente pelo psiquiatra autor do estudo; fossem excluídos por razões de segurança, 

incluindo piora grave da condição psiquiátrica ou surgimento de eventos adversos graves; ou, 

por fim, solicitassem a saída do estudo. 
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Os voluntários do grupo ETCC ativo que tiveram melhora foram orientados, ratificando 

os termos iniciais do estudo, a continuarem o tratamento realizado anteriormente ao início do 

estudo. Os voluntários do grupo ETCC sham que não tiveram melhora, puderam optar 

voluntariamente após o final do tratamento por receber 10 dias de estimulação ativa. 

  

4.9 Fluxograma do estudo 

 

 O fluxograma abaixo resume os tempos de avaliação e os instrumentos de avaliação 

utilizados em cada um deles. 

 

 

 

Tabela 4. fluxograma das avaliacões iniciais e periódicas 

Atividade Triagem Início 

(Semana 0) 

Semana 2 Semana 4 Semana 6 

(EndPoint) 

Critérios de 

Inclusão e Exclusão 

X     

MINI X     

Termo de 

Consentimento 

X     

Sessão ETCC  10 sessões diárias X X 

  MADRS  X X X X 

HAMD17 X X X X X 

CGI  X X X X 

YMRS X X X X X 

Questionário 

eventos adversos 

  X  X 

Bateria 

neuropsicológica 

 X X X X 
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4.10. Cálculo do tamanho da amostra 

 

O tamanho da amostra foi estimado para uma para um p bicaudal de 0,05 e um poder de 

80%. O tamanho de efeito e a variabilidade da diferença entre a ETCC ativa e a sham baseou-

se nos resultados da metanálise de Kalu et al 67 (Hedges g, 0,74; IC 95%, 0,21-1,27), disponível 

quando este estudo foi concebido, e em um ensaio com ETCC na depressão unipolar 

44(diferença de 5,6 pontos, IC 95%, 1,3-10), o que significa que qualquer tamanho de efeito 

menor que esses valores não seria considerado clinicamente significativo. Obtivemos amostras 

totais de 55 e 52 participantes, respectivamente. Depois disso, consideramos uma taxa de atrito 

de 10% a 15%, o que aumentou o tamanho da amostra para um intervalo de 58 a 60 

participantes.  

 

4.11. Análise Estatística 

 

 Para resultados contínuos, realizamos análises de modelos lineares hierárquicos, 

assumindo uma relação linear ao longo do tempo com 4 medidas repetidas por sujeito, pois os 

pacientes foram testados em intervalos regulares de 2 semanas. As medidas mais próximas no 

tempo foram consideradas mais correlacionadas do que as medidas mais separadas; assim, 

assumiu-se uma estrutura de covariância autorregressiva. O tempo e a ETCC, bem como a sua 

interação, atuaram como variáveis independentes no modelo. Este, usa todas as variáveis 

observadas disponíveis sem a necessidade de utilizar outros métodos de imputação para análise 

por intenção de tratamento. 

Nossa hipótese foi que a interação do tempo com a ETCC seria significativa, com a ETCC 

ativa mostrando diminuição sintomática significativamente superior ao longo do tempo. Os 

parâmetros foram calculados usando estimativa de máxima verossimilhança para permitir 

comparações de modelos aninhados com testes de taxa de verossimilhança χ2. Os modelos 

foram calculados com a aproximação de Satterthwaite aos graus de liberdade. 

As curvas de resposta e remissão sustentadas das intervenções foram comparadas com a 

ETCC sham, usando curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier. De acordo com a nossa 

definição de resposta / remissão sustentada, o evento só pode ocorrer uma vez. O modelo de 

riscos proporcionais de Cox foi utilizado para estimar os índices de risco associados à 

intervenção. 
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A freqüência de sintomas que sugerem viragem para (hipo)mania foi definida escala 

YMRS maior que 868, e os efeitos adversos foram comparados entre os grupos pelo teste exato 

de Fisher ou teste qui-quadrado ( χ2). 

Os preditores de melhora da depressão foram analisados usando modelos mistos, com 

a diferença entre os escores de HDRS no baseline e no endpoint sendo a variável dependente. 

As variáveis independentes foram grupo, “variável preditor” e sua interação. Os “sujeitos” 

foram o fator misto da análise. Variáveis discretas como idade, educação, renda, idade de início 

da doença e recorrência, foram categorizadas em quartis (o quarto quartil foi comparado ao 

primeiro). Apenas uma “variável preditor” foi, inicialmente, avaliada por vez. Dada a natureza 

exploratória das análises dos subgrupos, elas não foram corrigidas para comparações múltiplas. 

As interações significativas foram analisadas adicionalmente com contrastes simples 

(comparações em pares). Os tamanhos de efeitos foram relatados em termos de diferença entre 

as médias (IC 95%). São descritos dois resultados: o "efeito principal" e a "modificação do 

efeito".  

O tamanho de efeito para todos os outros resultados foi calculado como o número 

necessário para tratar (NNT). Para os resultados contínuos, os tamanhos de efeitos, bem como 

os seus ICs de 95%, foram estimados com base no modelo de desvio padrão residual 69 e depois 

transformados em NNT usando a função de distribuição cumulativa da distribuição normal 

padrão70. Para análises de sobrevivência, o NNT foi estimado com base em um estudo anterior 

71. O número necessário para tratar avalia a eficácia das intervenções clínicas, em que uma NNT 

maior reflete uma intervenção menos efetiva. As análises foram realizadas com Stata, versão 

14.2 (StataCorp) e R, versão 3.4.0 (pacote lme4; R Foundation). Os resultados foram 

significativos para um p ≤ 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  

 

 

 

RESULTADOS 

 

 



38  

 
 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1   Sujeitos  

 

Fizeram primeiro contato com nossa equipe, por e-mail, website ou por 

encaminhamento, 912 pacientes. Os profissionais encaminhadores estavam, em sua maioria, já 

cientes dos critérios de seleção do estudo. Desses, 218 indivíduos não retornaram contato; 102 

agendaram avaliação, mas não compareceram; 19 não puderam comparecer ao centro de 

pesquisa; 43 não estavam na faixa estaria do estudo; 37 não tinham o diagnóstico de transtorno 

bipolar; 57 não tinham recomendação clínica ou psiquiátrica para participar.  

Selecionou-se para triagem presencial 221 voluntários. A maior causa de exclusão nessa 

etapa do processo de seleção foi a detecção de diagnósticos de outros transtornos psiquiátricos 

sobrepostos ou distintos ao que buscávamos para a pesquisa, como depressão unipolar, 

esquizofrenia, transtorno de personalidade e dependência de álcool. Outro grupo era composto 

de pacientes com depressão moderada, leve ou remitida. Apenas sete pacientes não foram 

incluídos por apresentarem ideação suicida grave.  

Foram randomizados 59 pacientes. Durante o estudo, houve 7 abandonos, 4 no grupo 

ativo e 3 no grupo placebo. Apenas um paciente abandonou o estudo por motivos pessoais, 

enquanto que todos os outros foram pelo número de faltas consecutivas. (Figura 6)  

 Os participantes nos dois grupos apresentaram características semelhantes em relação às 

variáveis clínicas e demográficas, como média de idade (46 anos, desvio padrão = 12), 

escolaridade (16,6 anos, desvio padrão = 5,5), depressão bipolar tipo I (61%), depressão bipolar 

tipo II (39%), depressão refratária ao tratamento (32%), número de tratamentos falhos (média 

5,1, desvio padrão = 1,4), comorbidade com transtorno de ansiedade generalizada (78%), com 

ansiedade social (12%), com transtorno de pânico (14%) ou com qualquer transtorno de 

ansiedade (86%), escores iniciais de HDRS (23.27, desvio padrão de 4.31), MADRS (28.30, 

desvio padrão de 5.12),  BDI (3.44, desvio padrão de 0.72) e YMRS (2.2, desvio padrão de 

1.96). A exceção foi em relação ao gênero e à etnia, com 68% dos participantes sendo do gênero 

feminino e 64% caucasianos.  

 Vale ressaltar que o grau de refratariedade também não foi diferente entre os grupos, 

sendo que 32% dos participantes tinham falência a pelo menos dois tratamentos antidepressivos 

adequados: a amostra, portanto, era pouco refratária. Aproximadamente 75% dos pacientes 
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estavam em uso de algum antidepressivo, mas apenas 5% em monoterapia. Os 3 pacientes 

apresentavam episódios de depressão bipolar tipo II estável, sem história de viragem para 

(hipo)mania com antidepressivos ao longo da vida ou hipomania nos 5 anos anteriores ao início 

do estudo.. O medicamento de primeira linha mais utilizado foi o lítio (34%), enquanto que a 

lamotrigina foi o menos encontrado (22%). O uso de benzodiazepínicos foi identificado em 

quase metade da amostra (46%). (Tabela 5) 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fluxograma dos pacientes encaminhados e incluídos no estudo. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

29  Randomizados para ETCC sham 30  Randomizados para ETCC ativa 

221 Foram triados 
presencialmente 

162 Voluntários excluídos 
15 Depressão remitida 
29 Depressão leve ou moderada 
13 Episódios mistos 

 
 

10 Deprendência/uso de substância 
4 Esquizofrenia 
8 Esquizoafetivo 
4 Condições clínicas/neurológicas 

14 Transtorno de personalidade 

 
15 Outros motivos 

28 Completaram a semana  2 
1 dropout por número excessivo 

de faltas 
26 Completaram a semana  4 

2 dropout por número excessivo de 
faltas  

     26 Completaram a semana 6 

29 Completaram a semana 2 
1 dropout por número excessivo 

de faltas 
27 Completaram a semana  4 

2 dropouts por número excessivo de 
faltas  

    26 Completaram a semana  6 
1 Paciente abandonou o estudo por 

questões pessoais 

 

 
 

 
 

 
 

 
35 Outros 
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Tabela 5. Características clínicas e demográficas da amostra no baseline.  

  
Simulado 

(n=29) 
Ativo tDCS (n=30) 

 

p Total (n=59) 

 Caracteríisticas demográficas 

Gênero, n (% feminino) 24 (83) 16 (53)          0.01 40 (68) 

Idade, média (DP) 45.7 (10.3) 46.2 (11.8) 0.87 45.9 (12) 

Anos de estudo, média (DP) 17.4 (6.6) 15.7 (4.0) 0.30 16.6 (5.5) 

Renda, n (% < 5 monthly wages) 11 (50) 7 (33) 
0.26 

18 (41) 

Etnia, n (% caucasianos) 15 (52) 23 (77) 0.04 38 (64) 

Estado civil, n (% não casados) 17 (59) 11 (37) 
0.09 

28 (47) 

Índice de massa corporal (IMC), média (DP) 27.7 (8) 27.8 (5) 0.9 27.7 (6) 

 Caracteríisticas clínicas 

Idade do primeiro episódio, y, média (DP)  20.2 (8) 23.5 (11) 0.20 21.8 (9.8) 

Bipolar tipo I, n (%) 16 (55) 20 (67) 0.36 36 (61) 

Bipolar tipo II, n (%) 13 (45) 10 (33) 0.36 23 (39) 

Número de episódios prévios, média (DP) 17.6 (10.8) 15.2 (12.1) 
0.41 

16.4 (11.4) 

>12 meses de duração, n (%) 8 (28) 10 (33) 0.41 18 (31) 

Depressão grave, n (%) 14 (40) 14 (41) 0.63 28 (47) 

Transtorno de Ansiedade Generalizada, n (%) 22 (76) 24 (80) 0.90 46 (78) 

Transtorno do Pânico, n (%) 3 (10) 1 (3) 0.73 4 (7) 

Ansiedade Social, n (%) 6 (21) 6 (20) 1 12 (20) 

Qualquer transtorno de ansiedade, n (%) 25 (86) 26 (87) 1 51 (86) 

 Histórico de tratamento  

Tratamentos que falharam, média (DP) 5.1 (1.2) 5.2 (1.6) 0.57 5.1 (1.4) 

Depressão bipolar resistente ao tratamento, n (%) 8 (28) 11 (37) 
0.3 

19 (32) 

 Farmacoterapia no episódio índice 

Número de tratamentos de primeira linha, média (DP)                                1.2 (0.8)   1.3 (1.1)  
0.52 

1.3 (0.9)    

 Medicaçõoes antidepressivas, n (%) 

ISRSs 14 (48) 9 (30) 0.11 23 (39) 

Venlafaxina 2 (7) 4 (13) 0.67 6 (10) 

Bupropiona 4 (14) 4 (13) 1 8 (14) 

Qualquer antidepresivo 23 (79) 21 (70) 0.41 44 (75) 

Antidepressivo monoterapia (**) 0 3 (10) 0.7 3 (5) 

 Estabilizadores de humor (recomendados para o tratamento de depressão bipolar), n (%) 

Litio 7 (24) 13 (43) 0.12 20 (34) 

Valproato 9 (31) 9 (30) 0.93 18 (31) 

Lamotrigina 8 (28) 5 (17) 0.36 13 (22) 

Quetiapina 7 (24) 10 (33) 0.44 17 (29) 

Olanzapina 4 (14) 1 (3) 0.61 5 (8) 

Carbamazepina (*) 1 (3) 2 (7) 0.68 3 (5) 

 Outros tratamentos (incluindo EHs e ASGs não recomendados para depressão bipolar), n (%) 

Benzodiazepínicos 16 (55) Benzodiazepínicos 16 (55) Benzodiazepínicos 

Outros ACVs 4 (18) Outros ACVs 4 (18) Outros ACVs 

Outros ASGs 6 (21) Outros ASGs 6 (21) Outros ASGs 

APGs 1 (3) APGs 1 (3) APGs 

 Escore basal, média (DP) 
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ETCC, estimulação transcraniana por corrente contínua; ISRSs, inibidores seletivos da receptação de 

serotonina; ACVs, anticonvulsivantes; ASGs, antipsicóticos de segunda geração; APG, antipsicóticos 

de primeira geração; DP, desvio padrão; MADRS, escala de Depressão de Montgomery- Asberg; 

HDRS, escala de depressão de Hamilton; CGI, impressão clinica global de gravidade. Outros ASGs 

incluíram ziprasidona, aripiprazol, paliperidona, e risperidona. Outros APGs incluíram haloperidol, 

clorpromazina. Outros ACVs incluíram gabapentina e topiramato. Benzodiazepínicos foram diazepam, 

clonazepam, lorazepam, bromazepam, midazolam, flunitrazepam, e zolpidem. (*) tratamento de terceira 

linha para depressão bipolar tipo I segundo CANMAT-2013. (**) tratamento de terceira linha para 

depressão bipolar tipo II, para aqueles com hipomania infrequente, segundo o CANMAT-2013 5. 
 

 

 

5.2   Objetivo primário: HDRS 

 

O resultado primário foi a variação na pontuação HDRS-17 entre o baseline e o endpoint 

entre os grupos ao longo do tempo. A análise do modelo linear hierárquico revelou uma 

interação significativa de tempo × grupo (F1166,05 = 6,46; p = 0,01), mostrando maior redução 

sintomática ao longo do tempo no grupo ETCC ativo (βint = -1,68; NNT, 5,8; IC 95% , 3.3-

25.8). Em outras palavras, os escores de depressão na escala de HDRS se modificaram de 

maneira significativa ao longo do tempo, e, também, considerando cada grupo a cada momento, 

tendo diferença na sexta semana entre os dois grupos, revelando que a ETCC ativa foi superior 

a sham no desfecho principal, na sexta semana (diferença das medias de 4.7 pontos, IC 95% de 

2.1 a 7.3, P<0.001). O ajuste ideal do modelo foi encontrado para uma solução de inclinação 

fixa e interceptação aleatória, porque incluir alterações sintomáticas como um fator aleatório 

não resultou em melhora significativa (χ2
2= 1,66; p = 0,44). 

 

HDRS17 23.48 (4.74) 23.06 (3.93) 0.71 23.27 (4.31) 

MADRS 27.83 (4.95) 28.66 (5.33) 0.58 28.30 (5.12) 

CGI 3.41 (0.68) 3.46 (0.77) 0.78 3.44 (0.72) 

YMRS 2 (1.87) 2.4 (2.06) 0.43 2.20 (1.96) 
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Figura 7. Variação no escore de depressão ao longo do tempo 

 

Alteraração média no escore da escala de HDRS-17 (análise por intenção de tratamento) entre o baseline 

e o endpoint. ETCC ativa vs ETCC sham. As barras de erro equivalem a 1 DP. 

  

 

 

Tabela 6. Variação no escore de depressão ao longo do tempo 

  Grupo Baseline Semana 2 Semana 4 Semana 6 

Intenção de tratamento, média (DP) 

HDRS 
Ativo 23.1 (3.9) 11.4 (5.5) 10.7 (5.3) 10.3 (5.6) 

Simulado 23.5 (4.7) 15.8 (8.3) 14.7 (7.4) 16.2 (7.7) 

Por protocolo, média (DP) 

HDRS 
Ativo 23.1 (3.9)  10.5 (4.2) 9.8 (4) 9.2 (4.3) 

Simulado 23.5 (4.7) 15.3 (8.3) 13.4 (6.6) 15.2 (7.2) 

HDRS, Hamilton Depression Rating Scale. Para os escores por intenção de tratamento, os valores médios (DP) foram estimados 

usando a abordagem de última observação trazida a termo. Para os escores por protocolo, os valores médios (DP) foram 

baseados na amostra que completou o estudo. 
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5.3   Objetivos secundários 

 

5.3.1 Resposta e remissão 

 

Respectivamente para os grupos ativo e simulado, 19 e 8 pacientes apresentaram 

resposta sustentada. As taxas de sobrevivência cumulativas na sexta semana, de acordo com o 

teste de Kaplan-Meier foram 67,6% (IC 95%, 50,1% - 83,9%) e 30,4% (IC 95%, 16,5% - 

51,8%). O índice de risco proporcional de Cox associado ao grupo de tratamento foi de 2,86 

(SE, 1,22; IC 95%, 1,25-6,61; p= 0,01). O NTT correspondente foi 2,69 (IC 95%, 1,84-4,99) 

(Figura 3A). 

Da mesma forma, 10 e 5 pacientes nos grupos ativo e simulado, respectivamente, 

apresentaram remissão sustentada. As taxas de sobrevivência cumulativa foram de 37,4% (IC 

95%, 22% -58,5%) e 19,1% (IC 95%, 8,4% -40%). O índice de riscos proporcionais de Cox foi 

de 2,07 (SE, 1,13; IC 95%, 0,71-6,06; P = 0,18). O NTT foi de 5,46 (IC 95%, 3,38-14,2) (Figura 

3B). 

 

 

Figura 8. Taxa de resposta cumulativa. 

 

Análise de sobrevivência para resposta sustentada (definida como redução contínua de 50% em relação à escala 

HDRS-17 de todas as semanas maiores que 2, 4 ou 6, desde o momento em que uma houve uma redução > 50% 

pela primeira vez). 

 

Figura 9. Taxa de remissão cumulativa. 
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Remissão sustentada (pontuação sustentada de HDRS-17 ≤ 7,de todas as semanas superior a 2, 4 ou 6, 

desde o momento em que HDRS-17 ≤ 7 foi alcançado pela primeira vez). 
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5.3.2. Outras escalas de depressão (CGI e MADRS) 

 

Como no resultado primário, foi encontrada uma interação significativa no tempo × 

grupo para a escala de MADRS (F1,167,6 = 5,23; p = 0,02). Os pacientes no grupo ativo 

experimentaram uma melhora significativamente maior ao longo do tempo em comparação com 

aqueles no grupo sham (βint = -1.99; NNT, 6,4; IC 95%, 3,5 a 47,1). Equivalentemente, 

incluindo a inclinação como um fator aleatório, não melhorou significativamente o ajuste do 

modelo (χ2
2 = 5,64; p = 0,06). Para a escala CGI, não foram encontradas diferenças 

significativas em relação à diminuição sintomática ao longo do tempo (F1,162,31 = 2,31; p = 

0,13). 

 

Tabela 7. Escores de MADRS e CGI ao longo do tempo.  

  Grupo Baseline Semana 2 Semana 4 Semana 6 

Intenção de tratamento, média (DP) 

MADRS 
Ativo 28.7 (5.3) 15.1 (6.9) 14.2 (7.3) 13.6 (8) 

Simulado 27.9 (5) 19.5 (10.4) 18.3 (10) 19 (10.3) 

CGI 
Ativo 3.5 (0.8) 2 (1) 2 (1.1) 1.8 (1.2) 

Simulad 3.4 (0.7) 2.5 (1.3) 2.2 (1.2) 2.3 (1.3) 

Por protocolo, média (DP) 

MADRS 
Ativo 28.7 (5.3) 14.8 (5.5) 12.9 (6.4) 12 (7.1) 

Simulado 27.9 (5) 18.9 (10.4) 16.8 (9.2) 17.5 (9.8) 

CGI 
Ativo 3.5 (0.8) 1.9 (1) 1.8 (1.1) 1.6 (1.1) 

Simulado 3.4 (0.7) 2.4 (1.3) 2.1 (1.1) 2.1 (1.3) 

MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. CGI, Clinical Global Impression scale. Para 

os escores por intenção de tratamento, os valores médios (DP) foram estimados usando a abordagem de 

última observação trazida a termo. Para os escores por protocolo, os valores médios (DP) foram 

baseados na amostra que completou o estudo. 

 

 

5.3.3. Eventos adversos e segurança 

 

As taxas de eritma local (sob os eletrodos) foi maior no grupo ETCC ativo (54%) do 

que no grupo ETCC sham (19%) (P = 0,01) no endpoint. A freqüência de outros possíveis 

efeitos colaterais relacionados à técnica não diferiu significativamente entre os grupos(Tabela 

2). Houve, ao longo do estudo, 9 episódios de hipomania atestados por uma pontuação de 

YMRS > 8: 5 (19%) no grupo sham e 4 (15%) no grupo ativo (χ2 = 0,13; P = 0,71). Entretanto, 

esses episódios não atendiam aos critérios do DSM-5 para um episódio depressivo maior com 
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características mistas, hipomania ou mania. Ademais, não exigiram qualquer cuidado 

específico, como hospitalização, descontinuação do estudo ou tratamento adequado; apenas 

observação clínica por parte da equipe (Tabela 8). 

 

 

 

 
 

 

Tabela 8. Frequência de eventos adversos.  
 Semana 2 Semana 6 

 Simulado Ativo p Simulado Ativo p 

Cefaléia (%) 12 (46) 8 (30) 0.21 6 (23) 8 (31) 0.53 

Dor no pescoço (%) 1 (4) 1 (4) 1.00 0 1 (4) 0.32 

Desconforto, lado esquerdo 

(%) 
5 (19) 7 (26) 0.56 3 (12) 5 (19) 1.00 

Desconforto, lado direito 

(%) 
5 (19) 7 (26) 0.56 4 (15) 5 (19) 1.00 

Parestesia (%) 15 (58) 15 (56) 0.87 12 (46) 14 (54) 0.57 

Prurido (%) 2 (9) 7 (28) 0.14 2 (8) 8 (31) 0.07 

Sensação de queimação (%) 7 (30) 11 (44) 0.33 4 (15) 8 (31) 0.32 

Hiperemia local (%) 5 (19) 11 (41) 0.08 5 (19) 14 (54) 0.01 

Sonolência (%) 10 (38) 9 (33) 0.69 9 (35) 6 (23) 0.35 

Dificuldade de 

concentração(%) 
1 (4) 1 (4) 1.00 0 1 (4) 1.00 

Fatiga (%) 1 (4) 0 0.47 2 (8) 1 (4) 1.00 

Náusea (%) 3 (13) 2 (8) 0.66 2 (8) 1 (4) 1.00 

Tontura (%) 2 (9) 2 (8) 1.00 0 2 (8) 0.49 

Virada maníaca (%) -- -- -- 5 (19) 4 (15) 0.5 

Os eventos adversos foi avaliados com um questionário específico para ETCC 63. Ao fim das semanas 

2 e 6, todos os participantes foram questionados sobre a presença de efeitos colaterais, assim como sua 

gravidade (leve, moderado, severo) e sua virtual relação com o tratamento (1=sem relação; 2 a 5, 

remotamente, possivelmente, provavelmente e certamente relacionado ao tratamento, respectivamente). 

A tabela mostra todos os efeitos colaterais, pelo menos, remotamente associados ao tratamento (2 a 5). 

O valores de p foram calculados com o teste de 2 ou teste exato de Fisher. Os valores em negrito 

representam diferença estatisticamente significativa para p ≤ 0.05.  

 

 

 

 

 

 



47  

 
 
 

5.4. Integridade do cegamento 

 

Nos grupos ETCC sham e ativo, respectivamente, 15 e 16 (de 26 pacientes para ambos) 

pacientes adivinharam corretamente o grupo ao qual foram alocados (χ2 = 1,92, p = 0,16). 

Portanto, pode-se atribuir ao acaso o palpite dos participantes em relação ao grupo que 

realmente participavam. (Tabela 9) 

 

Tabela 9. Eficácia do cegamento. 

 

 

 

5.5. Preditores de resposta 

 

Deve-se enfatizar que a maioria das análises preditoras foram insuficientes, pois 

apresentavam números muito pequenos nos grupos ETCC ativo e sham. Por exemplo, no grupo 

ETCC ativo, apenas 1 paciente apresentava transtorno de pânico, 6 com transtorno de ansiedade 

social, 3 em uso de benzodiazepínicos e 1 em uso de olanzapina. 

As interações significativas foram observadas apenas entre o grupo e a presença de 

qualquer transtorno de ansiedade (pacientes com transtornos de ansiedade no grupo ETCC ativa 

tiveram mais melhora) e o uso de benzodiazepínicos (pacientes que não usavam 

benzodiazepínicos no grupo ativo apresentaram mais melhora) (Tabela 10). Com relação a 

pacientes não ansiosos, 5 (62,5%) e 3 (37,5%) estavam usando e não usando benzodiazepínicos, 

respectivamente. Entre os pacientes ansiosos, 27 (52,9%) e 24 (47%) estavam usando e não 

usando benzodiazepínicos, respectivamente. Essa diferença não foi estatisticamente 

significante (p = 0,45). Assim, o uso de benzodiazepínicos entre pacientes ansiosos e não 

ansiosos foi distribuído de forma semelhante. Realizamos análises adicionais para avaliar a 

influência desses dois preditores no resultado. Os resultados mostraram efeitos principais não 

significativos para ansiedade (diferença média de 3,96 [95% IC -0,64 a 8,6] em pacientes 

ansiosos vs não ansiosos, p = 0,09), uso de benzodiazepínicos (diferença média de -4,37 [IC 

  Grupo sorteado   

Grupo adivinhado ETCC sham ETCC ativa Total 

ETCC sham 15 10 25 

ETCC ativa 11 16 27 

Total 26 26 X2=1.92, p=.16 
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95% -8,97 a 0,22] em pacientes que utilizavam vs não utilizavam benzodiazepínicos, p=0,06), 

e interações não-significativas entre grupo e ansiedade (p = 0,16), grupo e uso de 

benzodiazepínicos (p = 0,65) e a tripla interação entre grupo, ansiedade e uso de 

benzodiazepínicos (p = 0,06). 

 

Tabela 10. Preditores de resposta.  

  Efeito principal Efeito modificador 

  
Diferença em 

média (95% CI) 
p 

Diferença em 

média (95% CI) 
p 

Características demográficas 

Gênero (Feminino vs Masculino) 6.3 (0.7 to 12) 0.028 -4.8 (-11.8 to 2.2) 0.18 

Idade (1o vs 4o) 2.2 (-5.2 to 9.5) 0.56 1.5 (-7.9 to 10.8) 0.76 

Educação (≥15 a) 2.8 (-1.4 to 7.15) 0.19 1.6 (-4.7 to 7.9) 0.62 

Renda  1.2 (-3.3 to 5.6) 0.6 3.8 (-2.7 to 10.4) 0.25 

Idade de início (1o vs. 4o) 0.6 (-6.6 to 7.8) 0.87 0.1 (-9.4 to 9.5) 0.99 

Tipo de transtorno bipolar (II vs I) 1.8 (-2.6 to 6.2) 0.42 1 (-5.3 to 7.4) 0.74 

Características da depressão 

Recorrência (4o vs. 1o) -4.7 (-11 to 1.5) 0.13 4.3 (-5.3 to 13.8) 0.38 

Cronicidade (>12 m) 0.01 (-4.9 to 4.9) 0.99 -1.6 (-8.4 to 5.1) 0.63 

Severidade (HDRS>24) 1.7 (-2.6 to 6.1) 0.43 2.1 (-3.9 to 8.2) 0.49 

TAG (S v. N) -3.3 (-8.2 to 1.6) 0.19 9.46 (2.3 to 16.6) 0.009 

TP (S v. N) 4.56 (-2.6 to 11.8) 0.21 -7.46 (-21.5 to 6.6) 0.29 

TAS (S v. N) -2.6 (-8.1 to 2.8) 0.35 3.5 (-4.2 to 11.2) 0.37 

Qualquer transtorno de ansiedade (S v. N) -1.7 (-7.9 to 4.4) 0.57 9.6 (0.9 to 18.2) 0.03 

Resistência ao tratamento 

≥1 terapia falha 2.3 (-4.1 to 8.7) 0.47 -5.1 (-13.1 to 2.9) 0.2 

≥2 terapias falhas -1.2 (-6.2 to 3.8) 0.64 1.5 (-5.2 to 8.2) 0.66 

Regimes farmacológicos concomitantes 

ISRS -1.6 (-5.9 to 2.8) 0.48 -2.2 (-8.6 to 4.1) 0.48 

Qualquer antidepressivo -1.2 (-6.7 to 4.3) 0.67 1.8 (-5.4 to 9.1) 0.62 

Litio -3.5 (-8.6 to 1.6) 0.18 4.7 (-2 to 11.4) 0.17 

Valproato 3.8 (-0.8 to 8.5) 0.11 -6.2 (-12.8 to 0.34) 0.06 

Lamotrigina 0.35 (-4.6 to 5.3) 0.88 -1.8 (-9.5 to 5.9) 0.64 

Quetiapina -1.6 (-6.8 to 3.5) 0.53 0.8 (-6.1 to 7.8) 0.8 

Olanzapina -0.57 (-7 to 5.9) 0.86 -2.3 (-16.1 to 11.4) 0.74 

Número de tratamentos de primeira  

linha em uso (*) 
-0.23 (-2.1 to 1.6) 0.8 -0.72 (-4.5 to 3) 0.7 

Benzodiazepínicos (N v S) 2.7 (-1.6 to 6.9) 0.22 -7.5 (-13.6 to 1.4) 0.01 

Realizamos vários modelos mistos comparando a melhora na depressão entre os grupos com a variável 

preditora. A variável dependente foi a variação na HDRS-17 entre o baseline e o endpoint. Mostramos 

os resultados das diferenças das médias (95% CI) das variáveis e suas interações com a melhora da 

depressão. Os valores em negrito representam diferenças sigmificativas para p ≤ 0.05. Comparamos os 

1o vs. 4o  quartis para as variáveis idade (22-36 anos vs. 56-61 anos), idade de início (22-36 anos vs. 56-
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61 anos), e recorrência (2-10 vs. 20-60 episódios depressivos). Para avaliar o número de tratamentos 

“falhos”, consideramos ineficácia de uma tentativa a não resposta a doses e durações adequadas de 

tratamentos de primeira e segunda linhas, o que inclui lítio, divalproato, lamotrigina e quetiapina (mas 

não antidepressivos em monoterapia). TAG, transtorno de ansiedade generalizada; TAS, transtorno de 

ansiedade social; TP, transtorno do pânico. (*) representa o quanto o resultado muda de acordo com o 

número de tratamentos de primeira linha  
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6. DISCUSSÃO  

 

Este ensaio clínico avaliou a eficácia da ETCC no tratamento da depressão em 59 

pacientes com transtorno bipolar, selecionados de uma amostra inicial de pouco mais de 900 

voluntários, que foram randomizados em 2 grupos (ETCC ativa e ETCC simulada), os quais 

possuiam as mesmas características clínicas e demográficas ao início do estudo, exceto pelas 

variáveis etnia e sexo. Os resultados obtidos confirmam de maneira geral as nossas hipóteses 

principais, como apresentado abaixo. O presente ensaio é também o único estudo 

randomizado, duplo-cego e controlado com placebo, que avaliou a eficácia e a segurança da 

ETCC como ferramenta terapêutica em uma amostra de pacientes deprimidos, 

exclusivamente, bipolares. 

 

6.1. Limitações 

 

A primeira limitação do estudo é o fato de o ETCC ativo não ter sido superior ao grupo 

sham para os escores da escala de impressão clínica global (CGI). Essa escala pode não ter sido 

sensível à nossa amostra, composta por pacientes que não eram em sua maioria nem gravemente 

doentes nem refratários. Além disso, a escala CGI carece de pontos de precisão, o que dificulta 

a generalização entre médicos e pesquisadores 72. Por não estar validada para o português, não 

foi possível usar uma escala CGI "melhorada", que apresenta informações adicionais e é útil 

para classificar pacientes com faixa de severidade moderada 73.  

Em segundo lugar, mesmo usando técnicas de randomização adequadas, houve 

desequilíbrios na distribuição aleatória de algumas variáveis de linha de base, o que pode ter 

ocorrido devido à amostra pequena74. 

 

6.2. Integridade do caráter cego do estudo 

 

Os dados apresentados indicam que o cegamento do estudo foi preservado, apesar das 

limitações impostas pela técnica em si, como aumento do eritema em pacientes do grupo ativo 

(coroborando com um estudo prévio realizado por este grupo de pesquisadores)75, o que poderia 

tornar mais notório em qual  grupo estariam os participantes. 

A integridade do cegamento, certamente incrementou credibilidade aos resultados 

observados.   
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6.3. Efeitos adversos e tolerabilidade 

 

Aqueles que receberam ETCC apresentaram mais freqüentemente vermelhidão da pele na 

região abaixo dos eletrodos. Os resultados também apontam para uma tendência maior no grupo 

ETCC ativo para a freqüência de coceira sensação de queimação. Esses eventos adversos são 

normalmente relatados após a ETCC ativa 45,76,77 e parecem ter relação com a corrente injetada 

na pele. No entanto, não houve perdas (dropouts) devido a estes efeitos, que foram de curta 

duração. Além disso, não houve influência desses sobre a qualidade do cegamento. 

A ETCC foi tolerável e segura, com ambos os grupos apresentando taxas semelhantes de 

indução de (hipo)mania, evento relacionado a tratamentos antidepressivos 52. Essa característica 

é vantajosa em comparação com outras intervenções farmacológicas,  visto que apresentam 

maiores taxas de efeitos colaterais e risco de indução (hipo)maníaca 5,78. Nenhum paciente que 

recebeu monoterapia com antidepressivos apresentou esse evento durante nosso estudo. 

 

6.4. Efeitos sobre sintomas depressivos 

 

De acordo com a nossa hipótese primária, a ETCC ativa apresentou melhora sintomática 

superior, com base nos escores do HDRS-17, em comparação com a ETCC sham. Esta 

diferença foi associada a um tamanho de efeito médio (NNT, 5,8; IC 95%, 3,3 a 25,8). 

A ETCC ativa foi superior à sham para uma resposta sustentada, mas não para remissão 

sustentada. Esses resultados medem diferentes conceitos clínicos. A resposta visa medir se a 

intervenção fornece alívio clínico significativo (não necessariamente completa) dos sintomas 

depressivos, enquanto que a remissão reflete uma categoria em que os sintomas são mínimos 

ou ausentes 72. Ambas as definições são baseadas em limiares arbitrários e receberam algumas 

crítica 79. Não obstante, apenas aproximadamente metade dos respondedores também são 

remissores 72. Assim, nossas análises de remissão podem ter sido subestimadas.  

Outra possibilidade é que nosso protocolo de ETCC não tenha conseguido atingir a 

remissão, pois como os efeitos do ETCC são sutis, induzindo pequenas mudanças no potencial 

da membrana neuronal, podem ser alcançados maiores efeitos ao combinar simultaneamente a 

ETCC a outros tratamentos (por exemplo, farmacoterapia, outra terapia de estimulação cerebral 

ou psicoterapia) 80. Portanto, diferentes protocolos de ETCC, particularmente terapias 
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combinadas, poderiam ser explorados em outros estudos. 

 

6.5. Preditores de resposta clínica 

 

Os resultados das análises dos subgrupos devem ser cuidadosamente considerados, uma vez 

que se baseiam em achados pós-hoc não corrigidos para comparações múltiplas, com pelo 

menos um ou dois resultados positivos esperados por acaso. Além disso, eles não estavam 

adequadamente alimentados e o tamanho da amostra provavelmente era baixo para detectar 

interações positivas. Além disso, o uso de benzodiazepínico - um dos preditores significativos 

- foi desequilibrado entre os grupos, com 3 indivíduos no grupo ativo e 16 no grupo sham. 

As interações mostraram que a ansiedade e o uso de benzodiazepínicos foram, 

respectivamente, positivamente e negativamente associados ao resultado. Estes resultados 

devem ser confirmados em estudos prospectivos, por exemplo, em estudos que avaliem a 

eficácia da ETCC para a ansiedade. No entanto, há evidências que sugerem efeitos ansiolíticos 

associados à ETCC. Em um recente estudo controlado por sham, pacientes com transtorno de 

ansiedade social apresentaram redução em um teste de viés atencional após a ETCC 81. Outros 

estudos descobriram que a ETCC aumentou a extinção do medo condicionado em um 

paradigma de medo Pavloviano em voluntários saudáveis 82 e reduziu a vigilância a estímulos 

ameaçadores , também em voluntários saudáveis 83. 

Por outro lado, o uso de benzodiazepínicos foi associado a efeitos piores da ETCC em um 

estudo aberto 84. Um estudo neurofisiológico também sugeriu que os efeitos anódicos da ETCC 

são inicialmente inibidos pelo lorazepam 85. Também há evidências de que a ETCC anódica 

diminua os níveis de GABA 86, o que poderia indicar que os potenciadores de GABA interferem 

nos efeitos da ETCC. 

Finalmente, não houve diferenças na eficácia da ETCC entre os tipos (I ou II) do transtorno 

bipolar. Como esses pacientes necessitam de abordagens de manejo clínico distintas, pesquisas 

adicionais devem determinar a eficácia da ETCC separadamente nesses subtipos. Embora não 

tenha sido encontrada nenhuma interação entre farmacoterapias e ETCC, nosso estudo não foi 

projetado adequadamente para abordar esta questão, o que poderia ser examinado avaliando as 

interações específicas da ETCC com estabilizadores de humor de primeira linha. 
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6.6. Considerações finais 

 

Esta pesquisa foi concebida como um estudo de ETCC aditivo à terapia vigente em 

pacientes com DB, representativo para um conceito de “mundo real”, com alta prevalência de 

transtornos de ansiedade comórbida 87,88. Além disso, um terço dos pacientes participantes 

apresentaram episódio depressivo após pelo menos 2 regimes de tratamento adequados, sendo 

um deles um tratamento de primeira linha, de acordo com as diretrizes do CANMAT 5.
 Embora 

não haja consenso sobre a definição de DB resistente ao tratamento, propõe-se que o conceito 

deveria capturar a "resistência" ao próximo passo do tratamento passo 64, que está em 

consonância com o direcionamento que adotamos. Além disso, a maioria dos pacientes estava 

em uso de antidepressivos como um tratamento adjuvante aos estabilizadores de humor. 

Embora não seja recomendado pela maioria das diretrizes 25, antidepressivos são amplamente 

utilizados para BD 89. 

Outros estudos que avaliaram a eficácia do ETCC na DB foram limitados pelo seus 

desenhos abertos e/ou amostras mistas (depressões unipolares e bipolares) 55,57,90,91 . Uma meta-

análise recente avaliou a eficácia da ETCC em pacientes com DB e mostrou que a ETCC foi 

responsável por uma melhora de moderada a grande dos sintomas depressivos 92, congruente 

com o que foi observado em nosso estudo. Além disso, nossa eficácia clínica foi semelhante à 

observada na estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) em depressão bipolar e 

aos estudos com ETCC na depressão unipolar 44,82 5,17. 
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7. CONCLUSÕES  

 

Esta tese investigou os efeitos terapêuticos da ETCC (mais precisamente da estimulação 

anódica sobre o córtex PFDL esquerdo e catódica sobre o córtex PFDL direito), na dose de 

2 mA, por 10 dias consecutivos, seguidos de 2 sessões quinzenais, em uma amostra de 

pacientes com depressão bipolar. Ao final do ensaio, observou-se que os participantes 

submetidos ao tratamento ativo tiveram maior benefício em relação aos sintomas depressivos 

do que aqueles alocados no grupo ETCC simulada, baseado nas escalas de depressão, para 

desfechos contínuos e categóricos. Adicionalmente, a ETCC foi uma técnica segura, sem 

efeitos colaterais graves. As taxas de viragem para (hipo)manias foram semelhantes entre os 

grupos ativo e sham. 

Apesar de ter sido um estudo com amostra pequena, nossos resultados preliminares se 

mostraram promissores, o que deve incentivar outros grupos de pesquisadores a desenvolver 

novos ensaios clínicos controlados, em amostras maiores e abrangendo as mais distintas 

etapas do curso do tratamento da depressão bipolar, como fases aguda e de manutencão.  
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8. ANEXOS  

                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANEXO A 
 

 

                    TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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PROJETO DEPRESSÃO BIPOLAR−tDCS 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

1. Título da Pesquisa: Tratamento da Depressão Bipolar com ETCC: um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo- 

controlado 

 

2. Justificativa e os objetivos da pesquisa: O(a) senhor(a) está sendo convidado para participar de uma pesquisa com um 

aparelho (estimulação com corrente elétrica de baixa intensidade) usado para o tratamento de algumas doenças psiquiátricas, 

como a depressão. Este aparelho gera uma corrente de intensidade muito baixa (que praticamente não é perceptível) e essa 

corrente é dirigida para o seu cérebro através de duas esponjas que funcionam como eletrodos. Esse tratamento não causa dor, 

não sentirá nada, a não ser um pouco de formigamento no couro cabeludo. O estudo irá verificar se a estimulação ativa, 

comparada com o placebo, é eficiente na depressão bipolar. Baseado em estudos com depressão, nosso grupo acredita que sim, 

porém é necessário realizar uma pesquisa clínica, que estamos fazendo agora, para poder afirmar isso. Além disso, você também 

será convidado para realizar vários tipos de exames, que incluem análise de DNA, variabilidade da frequência cardíaca e 

excitabilidade cortical motora. Queremos realizar todos estes exames pois pessoas com depressão costumam apresentar 

alterações no mesmo. Além disso, o tipo de alteração pode nos ajudar a dizer se haverá uma melhora do quadro clínico. 

Assim, no futuro, poderemos fazer estes exames em outras pessoas com depressão e, com o resultado destes exames, 

tentar prever qual tratamento (estimulação ou remédio) melhor se adequa àquela pessoa. 

 

3. Procedimentos que serão utilizados e propósitos; incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais: Como 

explicado acima, você será sorteado por computador para um grupo de tratamento: um grupo ativo e um grupo placebo. Para 

avaliar seu quadro durante o estudo, você vai responder a algumas perguntas no começo, no meio e no final do estudo. Ao final, 

caso você não tenha melhorado e tenha caído no grupo placebo, você será convidado a receber a estimulação no grupo ativo. 

 

4. Desconfortos e riscos esperados. Citar o grau de risco (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como 

conseqüência imediata ou tardia do estudo), que poderá ser: nenhum, risco mínimo, risco médio, risco baixo, risco maior: 

Risco mínimo − este tratamento vem sendo muito estudado por vários cientistas ao redor do mundo e foi visto que este 

procedimento utiliza uma corrente extremamente baixa e, portanto segura para o uso clinico − as pesquisas mostram que não 

existe risco de qualquer dano cerebral. 

 

5. Benefícios que poderão ser obtidos: Poderá haver melhora da sua depressão. 

 
6. Procedimentos alternativos existentes: existem vários tratamentos com remédios para depressão. Caso você tome estes 

remédios, você pode manter o uso deles na mesma dose. Caso você não deseje participar do estudo, você poderá continuar 

utilizando estes remédios. 

 

7. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para 

diminuir eventuais dúvidas: O senhor(a) está participando de um projeto de pesquisa e a qualquer momento terá o direito de 

perguntar aos médicos responsáveis sobre eventuais dúvidas em relação a todos os procedimentos, aos potenciais riscos 

à sua saúde e potenciais efeitos positivos para você. Sempre pergunte em caso de dúvida. 

 

8. Liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e, portanto, deixar de participar do estudo; A qualquer momento 

você poderá retirar o consentimento. 

 

9. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade; garantimos a confidencialidade de todos as informações colatadas 

neste estudo. 

 

10. Formas de ressarcimento, ao sujeito de pesquisa, decorrentes da participação na pesquisa (gastos com transporte etc.) − 

esta pesquisa não oferecerá ressarcimento. 

 

11. Disponibilidade de assistência, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa; o(a) senhor(a) receberá assistência 

por eventuais danos causados pela pesquisa. 

 

12. Da indenização por parte do Patrocinador por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa; a indenização envolve 

assistência médica pelo SUS. 

 

13. Em caso de pesquisa, onde o sujeito de pesquisa for menor de 18 anos ou incapacitado, deverá constar no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido a assinatura de um responsável legal; a pesquisa recrutará apenas pessoas entre 18 e 65 

anos que possam responder pelos seus atos. 
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       ANEXO B 

14. Se for detectado no sujeito que está sendo selecionado, algum problema de saúde previamente ao início 

da pesquisa, ele deverá ser encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento; 

encaminharemos o(a) senhor(a) caso esta condição ocorra. 

 

15. Se  houver  intercorrência de  saúde, com o sujeito participante, decorrente  da pesquisa, este  será atendido 

no HU/USP segundo o critério de assistência do mesmo (hospital de atendimento secundário). Se houver 

necessidade de atendimento de maior complexidade, o pesquisador deverá encaminhá-lo ao SUS; o(a) 

senhor(a) você será atendido no HU−FMUSP conforme descrito. 

 

16. Duração prevista da pesquisa; O(a) senhor(a) participará da pesquisa durante 6 semanas. 

 
17. Identificação dos responsáveis pela pesquisa: Psiquiatras: Dr. André Brunoni e Dr. Bernardo de 

Sampaio. Psicólogo: Gabriel Tortella. Av. Prof Lineu Prestes, 2565, CEP 05508−000 Tel 3091−9241; e−mail: 

pesquisacientificahu@gmail.com 18. Identificação do CEP-HU: Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 − 

Cidade Universitária − CEP: 05508−000 − São Paulo − SP − Telefone: 3091− 9457 − Fax: 3091−9452 − 

E−mail: cep@hu.usp.br. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
 

1. Nome do sujeito de pesquisa ou responsável legal: 

 
2. Nº do documento de identidade; 

 
3. Sexo; 

 
4. Data de nascimento; 

 
5. Endereço; 

 
6. Telefone. 

 
ENCERRAMENTO DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

São Paulo,  . 

 
 
 

Assinatura do Participante Assinatura do Pesquisador 
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                      QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
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                                               ANEXO C   
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               MINI ENTREVISTA NEUROPSIQUIÁTRICA (MINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64  

 
 
 

 



65  

 
 
 

 



66  

 
 
 

 



67  

 
 
 



68  

 
 
 



69  

 
 
 

 



70  

 
 
 

 



71  

 
 
 

 
                                                   ANEXO D    
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                 ESCALA DE IMPRESSÃO CLÍNICA GLOBAL (CGI) 

 

 

ESCALA DE IMPRESSÃO CLÍNICA GLOBAL – Severidade da doença (CGI-S) 

 

 

Considerando sua experiência com este tipo de problema, qual o grau de 

severidade da doença deste paciente no momento? 

 

0. (    ) Não avaliado 

1. (    ) Não está doente 

2. (    ) Muito leve 

3. (    ) Leve 

4. (    ) Moderada 

5. (    ) Acentuada 

6. (    ) Grave 

7. (    ) Extremamente grave 

 

 

ESCALA DE IMPRESSÃO CLÍNICA GLOBAL – Melhora da doença (CGI-I) 

 

 

Comparado ao estado inicial, como se encontra o paciente neste momento? 

(Aponte a melhoria global mesmo que esta não tenha decorrido completamente ao 

tratamento). 

 

0. (    ) Não avaliado 

1. (    ) Muito melhor 

2. (    ) Moderadamente melhor 

3. (    ) Levemente melhor 

4. (    ) Sem alterações 

5. (    ) Levemente pior 

6. (    ) Moderadamente pior 

7. (    ) Muito pior 
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                        ANEXO E 
 

 

 

 

          ESCALA DE DEPRESSÃO DE HAMILTON (HDRS-17) 
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Investigador:.............. DATA:..../..../..... No. Paciente:.............. 
 

 

 
 

I nst ruções: Em cada item escolha o escore que melhor caracteriza o paciente na  ú lt im a 

sem ana . Assinale sua opção no espaço apropriado ( ). Essa escala  se baseia  no julgam ento 

do próprio paciente a  não ser  nas questões 8 , 9  e  1 0  em  que se baseia  no 

com portam ento observado durante a  entrevista! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ESCALA DE HAMI LTON PARA AVALI AÇÃO DE DEPRESSÃO 

2 . Sent im entos de culpa 

0 ( ) Ausentes. 

1 ( ) Auto-recriminação; acha que decepcionou 
outras pessoas. 
2 ( ) Idéias de culpa ou ruminações sobre erros ou 
ações do passado. 
3 ( ) Acha que a doença atual é um castigo; 
delírios de culpa. 
4 ( ) Ouve vozes que acusam ou denunciam e/ou 
tem alucinações visuais ameaçadoras. 

7 . Trabalho e at ividades 

0 ( ) Sem dificuldades. 

1 ( ) Pensamentos e sentimentos de incapacidade, 

fadiga ou fraqueza relacionados a atividades, trabalho 
ou passatempos. ( “Faz as coisas m as sem  vontade” )  

2 ( ) Perda de interesse em atividades, passatempos 
ou trabalho relatado diretamente pelo paciente ou 

indiretamente, por meio de falta de iniciativa, 
vacilação (sente que precisa se forçar para t rabalhar 

ou desenvolver at ividades). 

3 ( ) Redução do tempo gasto em atividades ou queda 
de produtividade. Marque 3 se não ocupa pelo m enos 

t rês horas/ dia em  at ividades ( t rabalho ou 

passatempos), exceto as de rot ina. 

4 ( ) parou de trabalhar devido à depressão. 

Marque 4 se o paciente não desenvolve at ividades 

além  das de rot ina ou deixa de executá- las sem  ajuda. 

1 . Hum or depr im ido ( t r isteza, desesperança, 

desam paro, m enos valia)  

0 ( ) Ausente. 

1 ( ) Sentimentos são relatados somente se 
perguntados. 
2 ( ) Sentimentos são relatados espontaneamente 

com palavras. 
3 ( ) Comunica estes sentimentos não 
verbalmente, ou seja, na expressão facial, postura, 
voz e a tendência ao choro. 
4 ( ) Paciente comunica quase exclusivamente 
esses sentimentos, espontaneamente, tanto em seu 
relato verbal como na comunicação não verbal. 

6 . I nsônia term inal ( final da m adrugada)  

0 ( ) Sem dificuldade. 

1 ( ) Acorda no final da madrugada mas, volta a 
dormir. 
2 ( ) Não consegue voltar a dormir se acordar no final 

da madrugada ou sair da cama. 

3 . Suicídio 

0 ( ) Ausente. 
1 ( ) Acha que a vida não vale a pena. 

2 ( ) Gostaria de estar morto ou qualquer cogitação 
sobre possível morte para si mesmo. 
3 ( ) Idéias ou gestos suicidas. 
4 ( ) Tentativa de suicídio 
Qualquer tentat iva sér ia m arque 4. 

8 . Retardo ( lent ificação do pensam ento e 

discurso, dificuldade de concentração, 

dim inuição da at ividade m otora)  
0 ( ) Pensamento e discurso normal. 

1 ( ) Discreta lentificação durante a entrevista. 
2 ( ) Óbvia lentificação durante a entrevista. 

3 ( ) Entrevista difícil devido à lentidão. 
4 ( ) Estupor. 

4 . I nsônia inicial 
0 ( ) Sem dificuldade para iniciar o sono. 

1 ( ) Queixa-se de dificuldade ocasional para 

conciliar o sono, ou seja, mais que meia hora. 
2 ( ) Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono 
todas as noites. 

9 . Agitação 

0 (  ) Nenhuma. 
1 ( ) Inquietude. 
2 ( ) Brinca com as mãos ou cabelos, etc. 

3 ( ) Movimenta-se, não consegue sentar-se quieto 
durante a entrevista. 
4 ( ) Retorce as mãos, rói unhas, puxa cabelos, 
morde lábios. 

5 . I nsônia interm ediár ia 

0 ( ) Sem dificuldades. 

1 ( ) Queixa-se de ficar com inquietude e perturbação 

durante a noite. 

2 ( ) Acorda durante a noite – qualquer saída da 
cama marcar 2 (exceto para necessidades 
fisiológicas). 

1 0 . Ansiedade psíquica 

0 ( ) Sem problemas. 
1 ( ) Tensão e irritabilidade subjetivas. 

2 ( ) Preocupação excessiva com trivialidades. 

3 ( ) Atitude apreensiva aparente na fisionomia ou 
no discurso. 
4 ( ) Medos expressos espontaneamente. 
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1 7 . Cr ít ica 

0 ( ) Reconhece estar deprimido e doente ou não 
estar deprimido esta semana. 

1 ( ) Reconhece estar com sintomas de depressão, 
mas atribui estes sintomas à má alimentação, ao 

clima, ao excesso de trabalho, ao vírus, à necessidade 
de descanso, etc. 
2 ( ) Nega estar com depressão. 

1 6 . Perda de peso ( avalie A ou B)  

A. De acordo com o paciente. 
0 ( ) Nenhum. 
1 ( ) Provável emagrecimento associada à doença 
atual. 
2 ( ) Perda de peso indubitável (de acordo com o 

paciente). 
B. Com base em medidas semanais. 
0 ( ) Menos de 0,5 Kg de perda de peso na semana. 

1 (  ) Mais de 0,5 Kg de perda de peso na semana.  

2 ( ) Mais de 1 Kg de perda de peso na semana. 

1 1 . Ansiedade acom panhada de sintom as 

som á t icos ( concom itantes f isiológicos da 

ansiedade: GI : boca seca, flatulência, indigestão,  

diarré ia , cólicas, eructação; CV: palpitação, 

cefalé ias. Resp.: hipervent ilação, suspiros,; 

sudorese ter  que ur inar  frequentem ente)  

“Durante um  episódio de ansiedade, o(a)  Sr(a)  

costuma ter os sintomas...”  

0 ( ) Ausente. 

1 ( ) Leve: Sintomas menores relatados quando 

inquirido. 
2 ( ) Moderado: Paciente descreve espontaneamente 

sintomas não incapacitantes. 
3 ( ) Grave: Maior número e freqüência que 2; 

acompanhado de estresse subjetivo e prejudica o 
funcionamento normal. 

4 ( ) Incapacitante: Numerosos sintomas, persistentes 
ou incapacitantes na maior parte do tempo; ataques 

de pânico. 

1 2 . Sintom as relacionados ao apet ite e sistem a 

digest ivo. 
0 ( ) Nenhum. 

1 ( ) Perda de apetite, mas come sem necessidade de 
encorajamento. Peso no abdome. 

2 ( ) Dificuldades para comer sem encorajamento 
ou insistência e/ou necessita de laxantes ou 
medicação constantemente para sintomas 
gastrointestinais (como náusea, indigestão, 
flatulência, constipação, etc). 

1 3 . Sintom as físicos em  geral 

0 ( ) Nenhum. 
1 ( ) Peso ou lassidão em membros, costas ou cabeça 

e/ou Dores nas costas, cabeça ou musculares e/ou 
perda de energia e fatigabilidade. 

2 ( ) Marque 2 para qualquer sintoma bem 
definido. 

1 4 . Sintom as genitais ( perda da libido, distúrbios 

m enstruais)  
0 ( ) Ausentes ou informação insuficiente. 

1 ( ) Leves: redução da libido ou desempenho sexual 
insatisfatório; tensão pré-menstrual leve. 

2 ( ) Graves: desinteresse ou impotência; tensão 

pré-menstrual grave. 

1 5 . Hipocondr ia 

0 (  ) Ausente. 
1 ( ) Auto-observação (corporal) aumentada. 

2 ( ) Preocupação excessive com a saúde 
3 ( ) Queixas frequentes, pedidos de ajuda, etc. 

4 ( ) Delírio hipocondríaco  
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                                                    ANEXO F 
 

 

 

          ESCALA DE DEPRESSÃO MONTGOMERY-ASBERG (MADRS) 
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Para cada item, selecione e circule o número apropriado. 1,3 e 5 são notas intermediárias. Pergunte nas duas 

últ im as sem anas ou na últ im a sem ana se a avaliação for  sem anal. Esta escala se baseia no julgamento do 

avaliador durante a ent revista junto com  o julgamento do paciente!  Avaliar o exame psíquico do paciente e o relato 

destes sintomas em  sua vida) 
 

 

 

MADRS -  ( MONTGOMERY-ASBERG DEPRESSI ON RATI NG SCALE)  

1 . TRI STEZA APARENTE ( exam e psíquico)  
Representa desânimo, tristeza e desespero, (mais que um simples abatimento transitório) reflet idos na fala, 

expressão facial e postura. Avaliar pela profundidade e incapacidade para se animar (é o exame psíquico do hum or:  

ressonância, m odulação e tônus) 

0 ( )- nenhuma tristeza 

1 ( ) 
2 ( )- aparentemente abatido mas anima-se ocasionalmente 
3 ( ) 
4 ( )- parece triste e infeliz o tempo todo 
5 ( ) 
6 ( )- tristeza e desânimo extremos e persistentes 

2 . TRI STEZA RELATADA ( conteúdo)  
Representa o hum or vivenciado, subjetivam ente, sem  considerar  se o m esm o se reflete na aparência ou não. 

Inclui humor deprimido, desânimo, tristeza e o sentimento de desamparo e desesperança. Avaliar de acordo com a 
intensidade, duração e extensão com as quais o humor é influenciado pelos eventos. Exaltação do humor é avaliada 

como zero neste item ( intensidade da t r isteza e das valências negat ivas do afeto) . 

0 ( )- tristeza ocasional pode ocorrer em determinadas circunstâncias 
1 ( ) 
2 ( )- sentimento predominante de tristeza, mas anima-se em certas ocasiões. 
3 ( ) 
4 ( )- sentimentos persistentes de tristeza ou desesperança. O humor é ainda influenciado por circunstâncias externas 

5 ( ) 

6 ( )- experiência persistente de miséria ou desânimo extremo 

3 . TENSÃO I NTERI OR ( sintom as de ansiedade)  
Representa sentimentos de desconforto indefinido, ir r itabilidade, confusão interna, tensão m ental próxim a ao 

pânico, apreensão e angúst ia. Avaliar de acordo com a intensidade, freqüência, duração e com a extensão da 
necessidade de apoio pelo entrevistador. Distinguir de tristeza (1,2), preocupação (a) e tensão muscular (b). (avalia 

sintomas de ansiedade – observar tam bém  na ent revista se há necessidade de reasseguramento, nervosism o que se 

expressa pelo choro e tensão) . 

0 ( )- tranquilo; tensão interior fugaz 

1 ( ) 
2 ( )- sentimentos ocasionais de irritação e desconforto indefinidos 
3 ( ) 
4 ( )- sentimentos persistentes de tensão interior, ou pânico intermitente, o qual o paciente somente consegue controlar com 

alguma dificuldade. 

5 ( ) 

6 ( )- apreensão ou angústia insuperáveis; pânico incontrolável. 

4 . ALTERAÇÃO DO SONO 
Representa a experiência subjet iva de redução da duração ou profundidade do sono em comparação com o 

padrão pessoal do próprio paciente em condições sadias. (avalia a quant idade e qualidade do sono) 

0 ( )- dorme como sempre o fez 
1 ( ) 
2 ( )- dificuldade leve em conciliar o sono ou sono discretamente reduzido, leve ou interrompido 
3 ( ) 

4 ( )- sono reduzido ou interrompido, pelo menos por duas horas 
5 ( ) 
6 ( )- menos que duas ou três horas de sono 

5 . DI MI NUI ÇÃO DO APETI TE 
Representa o sentimento de perda do apet ite em comparação com o período em que estava bem. 

0 ( )- apetite normal ou aumentado 
1 ( ) 

2 ( )- apetite discretamente reduzido 

3 ( ) 
4 ( )- nenhum apetite, a comida não tem sabor, precisa esforçar-se para comer 
5 ( ) – 
6 ( ) – precisa ser forçado a comer, recusa alimentação 
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6 . DI FI CULDADE DE CONCENTRAÇÃO 
Dificuldades em organizar o pensamento, chegando a uma falta de concentração incapacitante. Avaliar de acordo 
com a intensidade, frequência e grau da incapacidade resultante. Distinguir de falhas de memória (c) e distúrbios 

formais do pensamento (d) e de sintom as de (hipo)mania. Avaliar latência de resposta, atenção dim inuída e a própria 

falta de concent ração. 

0 ( )- nenhuma dificuldade para se concentrar 
1 ( ) 
2 ( )- dificuldades eventuais para organizar o próprio pensamento 
3 ( ) 
4 ( )- dificuldades de concentração e articulação dos pensamentos que interferem com leitura ou conversação 
5 ( ) 
6 ( )- falta de concentração incapacitante 

7 . I N I BI ÇÃO MOTORA ( sintomas anérgicos)  
Representa dificuldade ou lentidão para iniciar ou desempenhar atividades cotidianas. Distinguir de indecisão (e) e 

fatigabilidade (f). Semelhante à pergunta 7 do Ham ilton e não à 8! 

0 ( )- raramente alguma dificuldade para iniciar atividades; nenhuma lentificação 
1 ( ) 
2 ( )- dificuldades para iniciar as atividades 
3 ( ) 
4 ( )- dificuldades para iniciar atividades rotineiras simples que são somente desempenhadas com muito esforço 

5 ( ) 

6 ( )- inércia completa; incapaz de iniciar qualquer atividade sem auxílio. 

8 . I NCAPACI DADE DE SENTI R ( anedonia e contenção do a feto)  
Representa a experiência subjetiva de interesse reduzido pelo ambiente, ou pelas at ividades que norm alm ente 

dão prazer . A capacidade de reagir  com  em oção adequada às circunstâncias ou pessoas está reduzida. Dist inguir  

de inibição m otora (7). Avalia anedonia E dificuldade em  demonst rar sent imentos. 

0 ( )- interesse normal pelo ambiente ou pelas pessoas 
1 ( ) 
2 ( )- capacidade reduzida em apreciar seus interesses habituais; capacidade reduzida para sentir raiva 
3 ( ) 
4 ( )- perda do interesse pelo ambiente; perda dos sentimentos pelos amigos ou conhecidos 
5 ( ) 
6 ( )- a experiência de estar emocionalmente paralisado, incapacidade de sentir raiva ou pesar e uma 

completa ou mesmo dolorosa falta de sentimentos por parentes próximos e amigos. 

9 . PENSAMENTOS PESSI MI STAS 
Representa pensamentos de culpa, inferioridade, pecado, auto-reprovação, remorso e ruína. “Cognição depressiva”  

0 ( )- nenhum pensamento pessimista 
1 ( ) 
2 ( )- idéias flutuantes de falha, auto-reprovação ou auto-depreciação. 
3 ( ) 
4 ( )- auto-acusações persistentes, ou idéias definidas, porém ainda racionais, de culpa ou pecado. 

5 ( ) 
6 ( )- delírio de ruína, remorso e pecado irredimível; auto-acusações absurdas. 

1 0 . PENSAMENTOS de m orte  e  SUI CI DAS 
Representa o sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida, que uma morte natural seria bem-vinda, 

pensamentos suicidas e preparativos para o suicídio. Tentativas de suicídio não deverão por si mesmas influenciar a 
avaliação. 

0 ( )- aprecia a vida ou a aceita como ela é 
1 ( ) 
2 ( )- cansado da vida, pensamentos suicidas transitórios. 

3 ( ) 

4 ( )- muito melhor seria se morresse, pensamentos suicidas são freqüentes e o suicídio é considerado como 
uma possível solução, mas sem planos específicos ou intenções. 

5 ( ) 

6 ( )- planos explícitos de suicídio quando houver uma oportunidade, prepara-se ativamente para o suicídio 
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                                                ANEXO G 
 

 

 

                             ESCALA DE MANIA DE YOUNG (YMRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80  

 
 
 

 
 

        ANEXO H 

 
 

Guia para avaliação dos itens - quando vários sintomas são fornecidos 
para um grau específico de gravidade, a presença de apenas um dos 

sintomas é suficiente para a pontuação. Os sintomas são fornecidos 

como guias. 

 
Escala de Young para Avaliação da Mania 

6 .  D iscurso ( velocidade e quant idade)  

( ) 0 Sem aumento 

( ) 2 Sente-se mais falante 

( ) 4 Aumento da velocidade ou quantidade em 

alguns momentos, prolixo em alguns momentos 

( ) 6 Aumento consistente da velocidade e 

quantidade; difícil interromper 

( ) 8 Pressão de discurso; ininterruptível, discurso 

contínuo 

1 1 .  I NSI GHT 

( ) 0 Presente; admite doença; 

concorda com necessidade de tratamento 

( ) 1 Possivelmente doente 

( ) 2 Admite mudanças de comportamento, mas 

nega doença 

( ) 3 Admite possível mudança de comportamento, 

mas nega doença 

( ) 4 Nega qualquer mudança de comportamento 

5 .  I rr itabilidade 

( ) 0 Ausente 

( ) 2 Aumento subjetivo 

( ) 4 Irritável em alguns momentos durante a 

entrevista; episódios recentes de raiva ou 

importunação na enfermaria 

( ) 6 Freqüentemente irritável durante a entrevista. 

( ) 8 Hostil, não-cooperativo; entrevista impossível 

1 0 .  Aparência 

( ) 0 Traje e cuidados pessoais apropriados 

( ) 1 Um pouco descuidado 

( ) 2 Desleixado; moderadamente desalinhado; 

trajes exagerados 

( ) 3 Desalinhado; parcialmente trajado; 

maquiagem extravagante 

( ) 4 Completamente descuidado; enfeitado; vestes 

bizarras 

4 .  Sono 

( ) 0 Não relata diminuição do sono 

( ) 1 Dorme menos do que o habitual (até 1 hora a 

menos) 

( ) 2 Dorme menos do que o habitual (por 1 hora ou 

mais) 

( ) 3 Relata diminuição da necessidade de sono 

( ) 4 Nega necessidade de sono 

9 .  Com portam ento disruptivo- agressivo 

( ) 0 Ausente, cooperativo 

( ) 2 Sarcástico; fala alto às vezes, vigilante 

( ) 4 Querelante; faz ameaças na enfermaria 

( ) 6 Ameaça entrevistador; grita; entrevista difícil 

( ) 8 Agressivo; destrutivo; entrevista impossível 

3 .  I nteresse sexual 

( ) 0 Normal; sem aumento 

( ) 1 Leve ou possivelmente aumentado 

( ) 2 Aumento subjetivo bem definido quando 

questionado 

( ) 3 Conteúdo sexual espontâneo; discorre sobre 

assuntos sexuais; hipersexualizado segundo auto- 

relato 

( ) 4 Atos sexuais evidentes (direcionados a 

pacientes, equipe ou entrevistador) 

8 .  Conteúdo 

( ) 0 Normal 

( ) 2 Planos questionáveis, novos interesses 

( ) 4 Projetos especiais; hiperreligioso 

( ) 6 Idéias grandiosas ou paranóides; idéias de 

referência 

( ) 8 Delírios; alucinações 

2 .  Aum ento da energia e at iv idade m otora 

( ) 0  Ausente 

( ) 1  Aumento subjetivo 

( ) 2  Animado; aumento de gesticulação 

( ) 3  Energia excessiva; às vezes hiperativo; 

inquieto/impaciente (pode ser acalmado) 

( ) 4  Excitação motora; hiperatividade contínua 

(não pode ser acalmado) 

7 .  D istúrbio de linguagem - pensam ento 

( ) 0 Ausente 

( ) 1 Circunstancial; leve distraibilidade; 

pensamentos rápidos 

( ) 2 Distraído; perde intenção do pensamento; 

muda de assunto freqüentemente; pensamentos 

acelerados 

( ) 3 Fuga de idéias; tangencialidade; 

difícil para acompanhar; rimando, ecolalia 

( ) 4 Incoerente; comunicação impossível 

1 .  HUMOR EXPANSI VO/ ELEVADO 

( ) 0  Ausente 

( ) 1  Leve ou possivelmente elevado quando 

questionado 

( ) 2  Elevação subjetiva definida; otimista, alegre; 

autoconfiante; apropriado ao conteúdo 

( ) 3  Elevado, inapropriado ao contexto; jocoso 

( ) 4  Eufórico; riso inapropriado; cantando 
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                        QUESTIONÁRIO DE EFEITOS ADVERSOS 
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                          ANEXO I 
 

 

ESCALA DE EFEITOS 
Avalie se após a estimulação você sentiu algum efeito listado na tabela abaixo. Caso tenha 

sentido algum destes efeitos, pontue (faça um circulo em volta do número) QUAL a 

gravidade, ou seja, com que intensidade ou força sentiu; sendo: 

 
1- Ausente / 2- Leve / 3- Moderada / 4- Grave. 

 

Por favor, também avalie o quanto este efeito, na sua opinião, relaciona-se com a 

estimulação sendo: 1- Sem relação nenhuma / 2- Remota / 3-

Possível / 4- Provável / 5- Certo 

 

 

Efeitos: Não Sim Gravidade QUANTO possui relação com a 

estimulação? 

Cefaleia ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Dor de Pescoço ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Dor no local (Esquerdo) ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Dor no local (Direito) ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Formigamento ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Coceira ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Zumbido ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Calor / "Queimação" local ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Vermelhidão local ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Sonolência ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Dificuldade de Concentração ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Melhora de humor ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Piora de humor ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Cansaço ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Náusea ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Tontura ( ) ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Outros (escreva abaixo) 
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                 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO CEGAMENTO 
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                         ANEXO J 
 

 

                                            AVALIAÇÃO DO CEGAMENTO 

 

 

 

O que o(a) senhor(a) acha que recebeu/está recebendo? Dê uma nota de 1 (nenhuma 

certeza) a 10 (certeza absoluta). 

 

 

Tratamento:       ( ) ETCC ativa     ( ) ETCC simulada      NOTA: 

Por quê? ( ) Efeitos colaterais. Quais? __________________________________  

               ( ) Efeitos positivos. Quais? __________________________________  

               ( ) “Impressão”/ “Crença”. Descrever ___________________________  
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CARTA CONVITE: 
APRESENTAÇÃO ORAL DESTE TRABALHO NA 2O CONFERÊNCIA EUROPÉIA DE 

NEUROMODULAÇÃO EM PSIQUIATRIA. Munique, 2017 
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                         ANEXO K 
 

 

 

ARTIGO COMPLETO COM OS RESULTADOS DESSE ESTUDO 

PUBLICADO NO JAMA PSYCHIATRY, 2017 
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