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RESUMO 

Gordon PC. Excitabilidade cortical motora como preditora de resposta na esquizofrenia [Tese]. 

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

 

O desenvolvimento da estimulação magnética transcraniana (EMT) permitiu o estudo de 

potenciais evocados motores eliciados pela estimulação direta do córtex cerebral de forma não-

invasiva. Foi observado que diferentes paradigmas de estimulação cortical por EMT apresentam 

diferentes padrões de resposta, que posteriormente foram associados ao funcionamento de circuitos 

corticais GABAérgicos e glutamatérgicos do córtex motor, compondo assim índices de 

excitabilidade cortical motora (ECM). Ademais, desvios da normalidade de tais índices foram 

encontrados em diversas condições clínicas, incluindo transtornos mentais como a esquizofrenia. 

O uso dessas medidas também auxiliou o desenvolvimento da estimulação transcraniana por 

corrente contínua (ETCC), técnica que se mostrou capaz de produzir efeitos neuromodulatórios no 

sistema nervoso central de forma segura e com mínimos efeitos adversos. Tal técnica vem 

apresentando possibilidades terapêuticas promissoras, como por exemplo, tendo sido observado 

sua eficácia no alívio de alucinações auditivas de indivíduos com esquizofrenia. O uso de ETCC 

para tratamento de sintomas negativos da esquizofrenia também pode vir a se mostrar uma 

abordagem eficaz, e a análise da ECM pode auxiliar no entendimento dos seus mecanismos de 

ação e atuar como possível preditor de resposta terapêutica. 

O objetivo do presente estudo é avaliar o perfil de ECM em um grupo de indivíduos com 

esquizofrenia, e as possíveis influências de um protocolo terapêutico utilizando ETCC sobre essas 

medidas. Com esse objetivo, foi selecionada uma coorte de sujeitos com esquizofrenia que 

participou em ensaio clínico randomizado e controlado com placebo (estimulação sham), tendo a 

ETCC como intervenção ativa alvo. A ECM foi mensurada na avaliação inicial dos sujeitos, assim 

como após a primeira sessão de ETCC, e quando da avaliação de desfecho primário. O protocolo 

terapêutico de ETCC envolveu a colocação de 2 eletrodos de área 5x7 cm, pólo anódico aplicado 

sobre região correspondente ao córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e pólo catódico aplicado 

sobre córtex de transição temporoparietal esquerdo; com intensidade de corrente de 2 mA, aplicada 

por 20 minutos. Cada sujeito foi submetido a 10 sessões no total. 

Encontramos que idade se correlacionou com diminuição da inibição intracortical, reproduzindo 

resultado previamente encontrado em indivíduos saudáveis. Acerca da modulação da ECM após 

sessão de ETCC, observamos que sujeitos submetidos à intervenção ativa apresentaram aumento 
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da inibição intracortical no hemisfério estimulado, em oposição à ausência de mudança 

significativa da ECM nos sujeitos que receberam estimulação placebo. 

Os resultados sugerem que sessão de ETCC, utilizando os parâmetros aplicados neste estudo, 

levou ao aumento da inibição intracortical. Devido a evidências prévias de déficit de inibição 

intracortical em pessoas com esquizofrenia, é possível que o fenômeno observado represente 

mecanismo terapêutico da ETCC. É necessário verificar se tal efeito sobre a ECM acompanha 

medidas objetivas de resposta clinica. Caso isto se comprove, a ECM pode se tornar um valioso 

marcador de resposta terapêutica e evolução clinica em pacientes com esquizofrenia. 

 

Descritores: Esquizofrenia; sintomas negativos; estimulação transcraniana por corrente continua; 

estimulação magnética transcraniana; excitabilidade cortical motora.  
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ABSTRACT 

Gordon PC. Motor cortical excitability as a response prediction in schizophrenia [Thesis]. São 

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

 

The development of transcranial magnetic stimulation allowed the study of motor evoked 

potentials by applying direct stimuli to the brain cortex in a non-invasive fashion. Different 

stimulation protocols were observed to yield different response patterns, which were later 

associated with the functioning of cortical GABAergic and glutamatergic circuits, assembled as 

motor cortex excitability indices. Also, deviations from normality of such indices were observed in 

several clinical conditions, including mental disorders such as schizophrenia. The use of these 

measurements also helped the development of transcranial direct current stimulation (tDCS), a 

technique which was shown to promote neuromodulatory effects in central nervous system, with 

potential treatment applications. This technique has been used with success in the treatment of 

auditory hallucinations in patients with schizophrenia. The use of tDCS might also be effective in 

the treatment of negative symptoms of schizophrenia, and motor cortex excitability analysis might 

be used to clarify its physiological effects and act as a possible treatment response predictor.  

The aim of the present study is to evaluate the motor cortical excitability profile of individuals 

with schizophrenia, as well as possible influences of tDCS over these measurements. With this 

aim, we selected a cohort of subjects with schizophrenia who participated in a randomized placebo 

controlled clinical trial using transcranial direct current stimulation (and sham stimulation for 

placebo), and measuring motor cortical excitability during baseline evaluation, after the first 

stimulation session, and at the time of the primary outcome evaluation. The transcranial direct 

current stimulation protocol used in the present study involved the use of 2 electrodes of area 5x7 

cm, anode placed over the region corresponding to the left dorsolateral prefrontal cortex, and 

cathode over the left cortical temporoparietal juntion. A current of 2 mA intensity was applied for 

20 minutes. Each subject underwent a total of 10 sessions. 

We found that age was correlated to reduced intracortical inhibition, as has been previously found 

in healthy subjects. Regarding changes of motor cortical excitability following a transcranial direct 

current stimulation session, we observed that subjects that received the active stimulation 

displayed an increase in intracortical inhibition, as opposed to those who received sham 

stimulation, which did not present with any significant change. 

Results suggest that transcranial direct current stimulation session, using the parameters described 

in this study, led to an increase in intracortical inhibition. Given previous evidence of intracortical 
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inhibition deficit in individuals with schizophrenia, it is possible that the observed phenomenon 

corresponds to a treatment mechanism of the electrical stimulation in this population. This need to 

be confirmed by comparing such changes in cortical excitability to objective measurements of 

clinical improvement. In case that is confirmed, measurement of motor cortical excitability may 

have a valuable application as a marker of treatment response and clinical outcome for patients 

with schizophrenia.  

 

Descriptors: Schizophrenia; negative symptoms; transcranial direct current stimulation; 

transcranial magnetic stimulation; motor cortical excitability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Impacto da Esquizofrenia 

Esquizofrenia é um transtorno mental de impacto significativo para o indivíduo 

acometido e para a sociedade. A prevalência da doença ao longo da vida na população 

geral é estimada em torno de 0.5 a 1%, valores que se mantém estáveis em diferentes 

populações estudadas (Saha, Chant, Welham, & McGrath, 2005). Ademais, é considerada 

uma doença altamente incapacitante, sendo responsável por um grande impacto 

econômico sobre a população, seja pela perda de anos de trabalho por incapacidade, ou 

devido ao uso de recursos em saúde (Chong et al., 2016).  

Clinicamente os sintomas da esquizofrenia são divididos em três categorias: 

sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas cognitivos. Sintomas positivos se 

referem a fenômenos que habitualmente não são observados em pessoas saudáveis; 

envolvendo experiências sensoriais na ausência de um percepto real (alucinações), 

alterações patológicas do pensamento, que geralmente acompanham a formação de 

crenças irreais e não compartilhadas (delírios) e, frequentemente, alteração do 

comportamento, com o paciente assumindo atitude paranóide, agressiva ou francamente 

bizarra (Sadock, Sadock, Ruiz, & Kaplan, 2009). A abordagem recomendada para esse 

grupo de sintomas, e todos os indivíduos com o diagnóstico de esquizofrenia, envolve a 

administração de medicações antipsicóticas, considerado o tratamento padrão para a 

doença (Freedman, 2003). Apesar da eficácia comprovada do tratamento antipsicótico 

para pacientes com esquizofrenia, uma proporção significativa destes não apresenta 

resposta clínica adequada, sendo em torno de 30% dos pacientes considerados refratários 
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em algum estágio do tratamento (Brenner et al., 1990). Para essa população o tratamento 

de escolha envolve a medicação Clozapina, reservada apenas para esses casos devido a 

seus efeitos adversos potencialmente graves (Buckley et al., 2001).  

Não obstante tais estratégias terapêuticas, ou mesmo em casos de alívio dos 

sintomas positivos, muitos indivíduos acometidos mantém grave comprometimento da 

qualidade de vida, apresentando prejuízo no desempenho profissional, acadêmico, assim 

como dificuldade em relacionamentos sociais diversos (Ucok & Ergul, 2014). De fato, 

uma proporção significativa dos pacientes apresenta progressão da doença com o passar 

do tempo, mesmo naqueles que apresentam resposta adequada ao tratamento para os 

sintomas positivos, sendo observada perda acelerada de volume cerebral com o avançar da 

idade em pacientes com esquizofrenia comparados a indivíduos saudáveis (van Haren, 

Cahn, Hulshoff Pol, & Kahn, 2008). Estima-se que outro conjunto de sintomas, chamados 

sintomas negativos, sejam os maiores responsáveis por tal prejuízo da qualidade de vida e 

da funcionalidade observados em pacientes com esquizofrenia (Fervaha, Foussias, Agid, 

& Remington, 2014; Rabinowitz et al., 2012).  

Se entendermos os sintomas positivos como o desenvolvimento patológico de 

percepções e comportamentos considerados anormais, podemos pensar nos sintomas 

negativos então como uma ausência patológica de sensações e comportamentos 

considerados normais. Mais precisamente, sintomas negativos são descritos como a 

redução ou ausência de comportamentos considerados normais, incluindo a diminuição 

global da emissão de comportamentos dirigidos a objetivos (Sarkar, Hillner, & Velligan, 

2015). Tal fenômeno se apresenta nos indivíduos acometidos como retraimento social, 

diminuição da resposta afetiva a estímulos, diminuição de interesse pelo seu entorno e por 
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atividades em geral (sociais, laborais, e em casos mais avançados, atividades quaisquer 

que sejam) (Sarkar et al., 2015). Com a evolução da doença, o impacto dos sintomas 

negativos sobre o indivíduo leva a grave isolamento social, perda de capacidade de 

comunicação e dos cuidados pessoais; compreensivelmente impondo um prejuízo 

significativo em sua vida diária. Ademais, pela natureza dos sintomas negativos, sujeitos 

acometidos tendem a perder o interesse pela própria saúde, prejudicando a aderência ao 

tratamento e impondo mais um desafio para o manejo clínico (Sarkar et al., 2015). 

Diferentemente dos sintomas positivos, as opções de abordagens terapêuticas para os 

sintomas negativos são escassas. O uso de diversas formas de tratamentos farmacológicos, 

usualmente com antidepressivos, novas classes de medicações antipsicóticas ou outras 

classes de medicações; assim como modalidades de tratamento psicoterápico; tem 

apresentado resultados insatisfatórios no tratamento desses sintomas (Sarkar et al., 2015). 

Até o momento, nenhuma modalidade terapêutica é considerada consistentemente eficaz 

no tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia (Tsapakis, Dimopoulou, & Tarazi, 

2015).  

Nesse contexto, a compreensão de mecanismos fisiopatológicos envolvidos na 

doença e nos sintomas negativos poderia guiar o desenvolvimento de alternativas 

terapêuticas eficazes para o transtorno. Por exemplo, meta-análise envolvendo estudos de 

ressonância magnética funcional revelou consistente diminuição da atividade cortical em 

determinadas regiões cerebrais, acometendo de forma mais importante o córtex pré-frontal 

dorsolateral e porção anterior do giro do cíngulo (Minzenberg, Laird, Thelen, Carter, & 

Glahn, 2009).  
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Baseando-se nesses resultados de neuroimagem, métodos de neuromodulação não-

invasiva foram utilizados na tentativa de estimular a atividade cortical dessas áreas, 

objetivando possível alívio de sintomas, mais precisamente pela realização de sessões de 

estimulação magnética transcraniana (EMT) repetitiva em regiões pré-frontais. Entretanto, 

os resultados de ensaio clínico utilizando esse método foram pouco animadores (Barr, 

Farzan, Tran, Fitzgerald, & Daskalakis, 2012). 

Recentemente foram publicados ensaios clínicos utilizando estimulação 

transcraniana por corrente contínua (ETCC) para o tratamento de sintomas da 

esquizofrenia, focando especialmente no controle de alucinações auditivas, tendo estes 

sugerido sucesso no alívio do sintoma (Brunelin et al., 2012; Frohlich et al., 2016). Um 

destes estudos, de maior amostra, também revelou que sujeitos que receberam tratamento 

ativo apresentaram redução significativa dos sintomas negativos, comparados ao grupo 

placebo (Brunelin et al., 2012). Dessa forma, faz-se necessária a reprodução desse 

resultado, preferencialmente por meio de ensaio clínico objetivando especificamente a 

pesquisa dos resultados da ETCC sobre esse conjunto de sintomas. Caso prove ser um 

tratamento eficaz no alívio de sintomas negativos, a ETCC pode se tornar uma ferramenta 

de grande valor no arsenal terapêutico para pessoas com esquizofrenia.  

 

1.2 Estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua e sua 

utilização terapêutica  

Embora o uso de corrente elétrica para obter-se efeito neurobiológico e terapêutico 

date de séculos, apenas recentemente estudos têm investigado detalhadamente os 

mecanismos de ação dessas técnicas. Um dos primeiros trabalhos dessa nova era foi o de 
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Nitsche e Paulus (Nitsche & Paulus, 2000) que descreveu efeitos neuromodulatórios da 

ETCC em humanos. Assim como muitos trabalhos subsequentes utilizando esta e outras 

técnicas de neuromodulação não-invasivas, este estudo utilizou a análise da excitabilidade 

cortical motora (ECM) para compreender os efeitos da intervenção sobre o sistema 

nervoso. Assim foi demonstrado que a aplicação de uma corrente elétrica de intensidade 1 

mA, por meio de um eletrodo colocado na superfície do escalpe na região correspondente 

ao córtex motor primário, leva a alterações da ECM. Mais precisamente, observou-se que 

após estimulação com eletrodo anódico houve aumento da facilitação intracorical, e após 

estimulação com eletrodo catódico houve aumento da inibição intracortical (Nitsche et al., 

2003; Nitsche & Paulus, 2000). A forma como são medidos esses parâmetros será 

explicada na sessão seguinte. 

Para compreendermos como a ETCC altera a atividade cortical é necessário 

inicialmente considerar que a corrente elétrica induzida é insuficiente para provocar 

diretamente potenciais de ação no córtex cerebral, ou qualquer região do sistema nervoso 

central (Stagg & Nitsche, 2011). Mesmo assim, o campo elétrico induzido tem ação sobre 

a atividade do tecido  nervoso. A polaridade negativa leva à diminuição da diferença de 

potencial dos neurônios, que consequentemente ficam em estado de maior probabilidade 

de despolarização; e o oposto ocorre com polaridades positivas (Stagg & Nitsche, 2011). 

Além desse efeito observado durante a aplicação do campo elétrico, a exposição do tecido 

neuronal a este traz alterações de duração prolongada mesmo após o término da 

estimulação, sendo observado maior arborização dendrítica e expressão de fatores 

neurotróficos no tecido cerebral; reforçando o efeito neuromodulatório da ETCC (Pelletier 

& Cicchetti, 2014). 
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Tal experimento foi repetido, porém associando a estimulação ao uso de fármacos 

com ação sobre o sistema nervoso, tendo sido observado que substâncias que aumentam a 

taxa de potenciais de ação (agonistas NMDA) potencializam a facilitação provocada pela 

ETCC, e substâncias que diminuem a taxa de potenciais de ação (carbamazepina) tem 

efeito contrário (Liebetanz, Nitsche, Tergau, & Paulus, 2002).  Estudos subsequentes 

confirmaram tais observações, reforçando o modelo em que a ETCC provoca efeito 

neuroplástico ao modular a probabilidade de despolarização de tecido neuronal, com 

polaridades negativas levando ao fenômeno de long term potentiation (LTP – potencial de 

longo termo), implicado no aumento das conexões sinápticas de um circuito e consequente 

facilitação da despolarização neuronal, e polaridades positivas inibindo esse fenômeno 

(Stagg & Nitsche, 2011). Seguindo essa linha, estudo de modelo animal induziu esse 

mesmo fenômeno em tecido hipocampal , que após ser submetido a ação de campo 

elétrico em contato com polo anódico, demonstraram resposta eletrofisiológica e 

expressão gênica compatíveis com LTP, mesmo em uma intensidade de campo elétrico 

insuficiente para provocar diretamente potenciais de ação (Ranieri et al., 2012). 

A importância da comprovação do efeito neuromodulador de estimulação elétrica de 

baixa intensidade, mesmo em níveis incapazes de gerar potenciais de ação em córtex 

cerebral, reside no fato de ser possível realizar tal procedimento em sujeitos humanos com 

objetivo de intervir no funcionamento cortical, possivelmente com fins terapêuticos, de 

forma altamente segura e tolerável (Antal et al., 2017). 

Método de aplicação da ETCC 

O equipamento da ETCC é constituído por uma bateria, amperímetro, potenciômetro 

e eletrodos (um ânodo e um cátodo). Os eletrodos são colocados sobre a superfície do 
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corpo, fechando o circuito e permitindo a passagem de corrente. Os componentes do 

equipamento mensuram a impedância do circuito, incluindo os tecidos biológicos nos 

quais a corrente percorre (couro cabeludo, crânio, encéfalo), e consequentemente permite 

fixar uma determinada intensidade da corrente elétrica que se deseja utilizar, possível pela 

variação da diferença de potencial (Lei de Ohm). 

A ETCC é considerada um procedimento seguro e virtualmente isento de efeitos 

adversos graves, sendo os efeitos mais reportados sensação de formigamento no local de 

aplicação e sensação de fadiga após a sessão, ambos de curta duração (Antal et al., 2017; 

Poreisz, Boros, Antal, & Paulus, 2007). Lesões da pele na região de aplicação foram 

reportadas em algumas ocasiões, embora tais casos tenham sido relacionados à aplicação 

inadequada de solução condutora entre o eletrodo e a pele (Palm et al., 2008). Lesão de 

tecido nervoso foi induzida em modelos animais apenas quando utilizadas densidades de 

corrente acima de 140 A/m
2
, ou seja, mais de 200 vezes superior àquelas utilizadas 

habitualmente (Liebetanz et al., 2009). 

Os mínimos efeitos adversos associados à técnica, somados à não-invasividade e 

baixo custo, sugerem que tal técnica possa se tornar uma relevante ferramenta terapêutica 

(Brunoni et al., 2012). Recentemente, ensaios clínicos randomizados tem aportado 

evidências do benefício terapêutico dessa técnica para algumas afecções como depressão 

maior (Brunoni et al., 2017; Brunoni et al., 2013), sintomas não-motores da doença de 

Parkinson (Manenti et al., 2016) e alucinações auditivas em esquizofrenia (Brunelin et al., 

2012).  

Métodos de ECM, além de terem auxiliado na compreensão do mecanismo de ação 

da ETCC, podem também vir a ser utilizados em ensaios clínicos envolvendo esse 
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tratamento. Tal método pode trazer informações relevantes sobre os efeitos terapêuticos 

em diferentes afecções, avançando os conhecimentos sobre estas e auxiliando no 

desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. 

 

1.3 Medidas de Excitabilidade Cortical utilizando Estimulação 

Magnética Transcraniana 

Em 1985 Barker e colaboradores demonstraram ser possível a estimulação do córtex 

cerebral por meio de indução eletromagnética (Barker, Jalinous, & Freeston, 1985), 

técnica chamada de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Tal estimulação é 

possível devido aos mecanismos envolvidos no eletromagnetismo, cujas leis foram 

unificadas pelo cientista James Clerk Maxwell, e descrevem que a passagem de uma 

corrente elétrica por um meio (no caso da EMT seria o circuito da bobina) induz a 

formação de um campo magnético de vetor ortogonal à direção da corrente elétrica; e que 

a variação no tempo da intensidade de um campo magnético induz a formação de um 

campo elétrico de vetor ortogonal ao do campo magnético. Dessa forma, o rápido 

surgimento de uma corrente elétrica de alta intensidade pela bobina posicionada sobre a 

superfície craniana é capaz de gerar um campo elétrico no córtex cerebral, com 

intensidade suficiente para despolarizar os neurônios dessa região. A depender da função 

atribuída ao córtex cerebral no qual essa estimulação é aplicada, os efeitos observados 

serão diferentes. Por exemplo, aplicação sobre o córtex occipital pode provocar a 

percepção de escotomas no campo visual do sujeito, e sobre o córtex motor primário pode 

eliciar respostas motoras no dimídio contralateral. A figura 1.1 expõe um modelo 

simplificado dos princípios físicos básicos da EMT.  
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FIGURA 1.1 – Modelo do funcionamento da EMT  

 

A. Circuito que compõe o aparelho de EMT. Quando o aparelho é ligado a uma fonte elétrica capaz de 

gerar diferenças de potencial (1), o capacitor (2) é carregado. Em seguida, quando o tiristor (3) é 

acionado, a carga armazenada no capacitor gera uma corrente que percorre a bobina (4), induzindo 

um campo magnético ao seu redor.  

B. Fotografia de uma bobina circular EMT utilizada no Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação 

do IPq-HCFMUSP, utilizada neste estudo. 

C. Esquema do mecanismo de EMT sobre o córtex cerebral. O surgimento de uma corrente elétrica no 

circuito da bobina de EMT (1) induz à formação de um campo magnético  ⃗  (2), cuja variação no 

tempo induz a formação de um campo elétrico  ⃗ . O campo magnético atravessa a superfície do 

crânio sem alteração, atingindo o córtex cerebral (3), e então o campo elétrico induzido (4) leva à 

despolarização dos neurônios da região. 
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O exato mecanismo biofísico pelo qual o campo elétrico induzido pela EMT 

despolariza os neurônios do córtex cerebral não é completamente conhecido. A principal 

hipótese é que o estímulo leva à despolarização da região axonal dos neurônios pois, 

devido à alta densidade de canais iônicos nessa região, esta seria mais susceptível à 

despolarização provocada pela diferença de potencial causada pelo campo elétrico 

induzido e, consequentemente, gerando potenciais de ação (Dayan, Censor, Buch, 

Sandrini, & Cohen, 2013). Esse modelo corresponde com as observações de Di Lazzaro et 

al. (Di Lazzaro et al., 2004), que descreveram que a estimulação utilizando uma bobina 

“em formato de 8”, cuja configuração permite a indução de um campo elétrico uniforme 

de maior amplitude no centro da aplicação, é capaz de eliciar respostas motoras de 

intensidades e características diferentes, dependendo da direção do vetor do campo 

elétrico. A conclusão é que alterando a angulação do vetor do campo elétrico, este 

transpassa diferentes fibras de axônios intracorticais, induzindo assim respostas motoras 

de características diferentes, sugerindo que se trata da região do tecido nervoso sobre o 

qual os pulsos de EMT tem maior impacto (Di Lazzaro et al., 2004). 

Assim, é possível estudar in vivo respostas do tecido neuronal do córtex cerebral a 

diferentes estímulos, de forma não invasiva. A aplicação de estímulos sobre o córtex 

motor e a mensuração do potencial evocado motor (PEM) por meio de um eletromiógrafo 

de superfície permite quantificação indireta do efeito da estimulação cortical. Dessa forma 

foi observado que variando a intensidade do estímulo podem-se eliciar respostas motoras 

de amplitudes crescentes (van der Kamp, Zwinderman, Ferrari, & van Dijk, 1996). É 

possível realizar a calibragem da intensidade do estímulo da EMT, selecionando no 

aparelho a porcentagem da carga total do capacitor que se deseja descarregar (ver figura 
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1.1 A), alterando assim a intensidade da corrente e consequentemente do campo 

magnético e, então, do campo elétrico induzidos (ver figura 1.1 C). 

Utilizando o aparelho dessa forma, é possível encontrar a intensidade mínima capaz 

de eliciar uma resposta motora, intensidade chamada de limiar motor (LM). É consenso 

que o LM é a intensidade mínima do aparelho, mensurado em porcentagem da carga total 

do capacitor, capaz de eliciar uma resposta motora de amplitude de ao menos 50μV em ao 

menos 50% dos estímulos aplicados, no caso de aferição sobre o músculo abductor 

pollicis brevis (Chen et al., 2008; Rossini et al., 1999). A medida desse parâmetro é 

importante para diversos parâmetros de medidas da excitabilidade cortical utilizando 

EMT, descritas a seguir. 

O uso do PEM por meio de um estímulo teste único foi cogitado como uma possível 

forma de verificar o quão excitável estaria o córtex frente a um estímulo, quantificando o 

fenômeno por meio da amplitude da resposta motora. Entretanto a amplitude do PEM por 

estimulo único se mostrou altamente variável não apenas entre sujeitos, mas também no 

mesmo indivíduo em longo prazo. Diversas variáveis foram implicadas na variação do 

PEM por pulso único e, mesmo assim, não explicam a maior parte da variabilidade do 

potencial evocado, tornando-se difícil o uso do PEM por pulso único como instrumento 

isolado em estudos neurofisiológicos (Burke, Hicks, Stephen, Woodforth, & Crawford, 

1995; Rosler et al., 2002). Apesar da limitação do uso dessa medida para comparação 

entre diferentes sujeitos, estudos utilizaram com sucesso a comparação do PEM intra-

sujeito antes e após uma intervenção por meio da razão “PEM pós” sobre “PEM pré” 

determinada intervenção. Por exemplo, observou-se que sujeitos realizando treinamento 

muscular apresentaram menor razão do PEM quando faziam uso de benzodiazepínicos 
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comparado aos que não utilizaram a substância (Ziemann, Muellbacher, Hallett, & Cohen, 

2001). De forma análoga, o uso de psicoestimulantes aumentou a razão do PEM 

(Ziemann, Tam, Butefisch, & Cohen, 2002). A conclusão desses estudos é que a diferença 

de amplitude do PEM reflete as propriedades neuroplásticas de uma determinada 

intervenção: treinamento motor provoca facilitação intracortical do córtex motor por 

indução de LTP, traduzido por aumento da amplitude do PEM por pulsos de EMT; e que 

tal efeito neuroplástico é então potencializado com o uso de psicoestimulantes (com 

maiores razões de PEM traduzindo efeito neuroplástico do treinamento sendo realçado 

pela medicação), e é inibido por agonistas GABAérgicos (com menores razões de PEM 

traduzindo redução do efeito neuroplástico do treinamento pela medicação) (Ziemann et 

al., 2008). Ademais, outras medidas de ECM utilizando EMT foram desenvolvidas, 

capazes de traduzir mais nuances do funcionamento cortical. 

Pulso Pareado 

Efeitos da aplicação de dois pulsos sequenciais de EMT sobre o córtex motor, e seu 

impacto na amplitude do PEM, foram primeiramente descrito por Valls-Solé e 

colaboradores (Valls-Sole, Pascual-Leone, Wassermann, & Hallett, 1992). Observou-se 

que um estímulo teste, de intensidade acima do LM, quando brevemente antecedido por 

um estimulo condicionante de intensidade abaixo do LM, tem sua amplitude de resposta 

alterada. Ademais, verificou-se que a amplitude da resposta varia em função da distância 

temporal entre o estímulo teste e o estímulo condicionante. 

Kujirai e colaboradores (Kujirai et al., 1993) avançaram nas observações, detalhando 

a relação entre o intervalo entre estímulos do pulso pareado e a mudança na amplitude do 

PEM. Observou-se que quando o estímulo condicionante antecede o estímulo teste em 1 a 
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5 ms, ocorre diminuição da amplitude do potencial evocado motor, fenômeno alcunhado 

de “inibição intracortical de intervalo curto” (SICI), e quando o estímulo condicionante 

antecede o estímulo teste em 10 a 15 ms observa-se um aumento da amplitude, fenômeno 

alcunhado de “facilitação intracortical” (ICF). A figura 1.2 exibe um gráfico que ilustra 

esses fenômenos. 

 

FIGURA 1.2 – Variação da amplitude de resposta do PEM em função da distância 

temporal entre o estímulo condicionante e o estímulo teste. (extraído 

de KUJIRAI et al. 1993) 

 

 

A abcissa do gráfico corresponde ao intervalo de tempo entre ambos os estímulos (ISI). A ordenada 

corresponde à razão (em porcentagem) entre a amplitude do PEM de um estimulo teste, quando antecedido 

por um estímulo condicionante, sobre a amplitude do PEM de um estimulo único.  

 

Esse conjunto de fenômenos, primeiramente observados em músculos interrósseos 

dos membros superiores, também foram reproduzidos em diversas outras projeções 
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musculares, tanto em membros inferiores quanto membros superiores, reforçando a 

hipótese de que a origem do fenômeno ocorre em nível intracortical e independe da força 

das projeções corticoespinhais (Chen et al., 1998). A potência do estímulo condicionante, 

no entanto, interfere diretamente no fenômeno, sendo observado máximo SICI quando o 

estímulo condicionado tem potencia entre 70 e 80% do LM (ou seja, maior diminuição da 

amplitude do potencial evocado por estímulo teste que sucedeu um estímulo 

condicionante, comparado com o potencial evocado por um estímulo único) (Kossev, 

Siggelkow, Dengler, & Rollnik, 2003; Kujirai et al., 1993).  

Di Lazzaro e colaboradores (Di Lazzaro et al., 1999) realizaram mensuração 

invasiva para estudar o PEM por pulsos pareados de EMT, utilizando eletrodos epidurais 

implantados na medula cervical de pacientes em tratamento de dor crônica refratária. 

Observou-se que o estímulo condicionante não provocou nenhuma resposta, o que é 

esperado dado que a intensidade do estímulo é abaixo do LM. Entretanto, o estímulo teste 

provocou o surgimento de ondas-D captadas pelos eletrodos epidurais, que correspondem 

à descarga de axônios do trato corticoespinhal em resposta à ativação direta dos neurônios 

piramidais do córtex motor primário, e que foi imediatamente sucedida pelo surgimento de 

ondas-I, que correspondem ao potencial de ação de neurônios piramidais quando ativados 

por projeções neuronais excitatórias (Di Lazzaro et al., 1999). Em seguida, observou-se 

que a pesquisa do SICI com um estímulo condicionante não alterou a amplitude da onda-

D, porém diminuiu significativamente a amplitude das ondas-I subsequentes, fortalecendo 

a hipótese de que o fenômeno de inibição da amplitude do PEM pelo pulso pareado é 

produto de interações que se dão no nível do córtex cerebral. A mesma constatação foi 



28 

 

feita para a o fenômeno de facilitação do PEM por pulso pareado, a ICF (Hanajima et al., 

2002). 

Estudos dos efeitos de fármacos sobre paradigmas de pulso pareado foram 

importantes para elucidar mecanismos fisiológicos da facilitação e inibição intracortical. 

Observou-se que a administração de benzodiazepínicos leva ao aumento do fenômeno de 

SICI (correspondendo a diminuição da amplitude do pulso pareado em comparação com 

pulso teste) (Di Lazzaro, Oliviero, et al., 2005; Di Lazzaro, Pilato, Dileone, Tonali, & 

Ziemann, 2005). Esses estudos observaram maior aumento do SICI com administração de 

lorazepam, de maior afinidade por receptores GABAA, comparado ao diazepam, de maior 

afinidade por receptores GABAB. Concomitantemente, um estudo não observou aumento 

SICI após administração de baclofeno, medicação GABAB agonista (McDonnell, 

Orekhov, & Ziemann, 2006). Tais achados sugerem que o SICI seja causado pela 

atividade de interneurônios inibitórios GABAérgicos tipo A de resposta rápida, com maior 

atividade dessa rede interneuronal inibitória correspondendo com menor amplitude da 

PEM eliciado por tal paradigma de pulso pareado. Dessa forma, sugeriu-se que a 

utilização de paradigmas que pesquisem o SICI seria uma maneira de perscrutar a 

atividade dessa rede de interneurônios corticais.  

Seguindo essa linha, foram utilizados paradigmas de pulso pareado em pacientes 

acometidos por diversas doenças e comparados os resultados aos de sujeitos saudáveis, 

com achados relevantes. Pacientes com distonias generalizadas (Gilio et al., 2000) e 

formas focais de distonia, como blefaroespasmo, câimbra do escritor (Sommer et al., 

2002), e torcicolo espasmódico (Hanajima et al., 1998) apresentaram redução significativa 

do SICI. Tais resultados estão de acordo com os modelos teóricos sobre distonias, 
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descritas como condições associadas à falha da inibição do aparelho de controle motor do 

sistema nervoso central. O achado de diminuição do SICI sugere que de fato há alteração 

da excitabilidade cortical, com hipofunção de neurônios inibitórios e consequente 

hiperativação das vias motoras, levando a atividade motora exacerbada e anormal. 

Curiosamente, estudo de Hanajima et al. (Hanajima et al., 1999) sugere que não há 

alteração do SICI em pacientes portadores de coréia, transtorno do movimento secundário 

a lesões em gânglios da base, ou seja, que não afetam diretamente o córtex cerebral. 

Da mesma forma que o SICI seria causado pela atividade de interneurônios 

inibitórios, supôs-se que a facilitação intracortical mensurada por pulsos pareados de ISI 

acima de 8ms, seria causado por interneurônios excitatórios. Estudos farmacológicos 

corroboram parcialmente com esta hipótese, com sujeitos que receberam tratamento com 

memantina (antagonistas de receptores NMDA) apresentando diminuição do ICF 

comparados com placebo (Schwenkreis et al., 1999). Análogo aos estudos farmacológicos, 

um estudo com sujeitos portadores de variações gênicas de receptor de NMDA 

apresentaram alterações significativas do ICF comparados com controles (Mori et al., 

2011). Entretanto, a relação do ICF com mecanismos intracorticais não é tão clara. Por 

exemplo, estudos invasivos observaram que variações do ICF não são resultado direto da 

variação da amplitude das ondas-I das projeções corticoespinais como no caso do SICI, 

sugerindo assim que esse fenômeno seja causado por mecanismos mais complexos que 

apenas uma relação linear com a atividade de interneurônios excitatórios (Di Lazzaro et 

al., 2006). 

Excitabilidade cortical por pulso pareado também foi utilizada para o estudo de 

transtornos mentais, comparando as medidas de sujeitos afetados com as de controles 
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normais. Em meta-análise dessa técnica utilizada em diversos transtornos mentais, 

encontrou-se que os transtornos que apresentam alterações mais consistentes de ECM 

foram depressão maior, transtorno obsessivo-compulsivo e esquizofrenia, todos associados 

à diminuição do SICI, sugerindo disfunção cortical por hipofunção da atividade 

GABAérgica (Radhu et al., 2013). A presença de alteração de marcadores com 

mecanismos fisiológicos identificados em pacientes com transtornos mentais abre a 

possibilidade de ser utilizado como possível biomarcador de doença e de resposta 

terapêutica.  

Uma limitação relevante mencionada por estudos da área se refere à dependência de 

mensurar um potencial evocado motor como marcador de transtornos mentais que, a 

priori, não envolvem fenômenos motores. Um dos argumentos a favor do uso desses 

métodos é a existência de alterações de sensibilidade a receptores que afetariam o córtex 

como um todo, promovendo quadro clínico cognitivo-comportamental em conjunto com 

efeitos mensuráveis em córtex motor, permitido o uso dessas técnicas como medida 

indireta do funcionamento cortical (Daskalakis, Christensen, Fitzgerald, & Chen, 2002). 

De fato, um estudo demonstrou que indivíduos com esquizofrenia sem queixas motoras 

apresentam déficit de neuromodulação em córtex motor, sugerindo que disfunções da 

doença não estariam limitadas a apenas algumas regiões do córtex e são passiveis de 

estudo com técnicas que usam PEM (Frantseva et al., 2008). 

Uma alternativa que tem ganhado espaço recentemente é o estudo de potencial 

evocado por EMT avaliado no nível cortical por sinais de EEG (EMT-EEG), permitindo a 

observação de diferentes respostas corticais a estímulos em qualquer região do córtex, sem 

a dependência da mensuração da resposta motora (Daskalakis, Farzan, Radhu, & 
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Fitzgerald, 2012; Hill, Rogasch, Fitzgerald, & Hoy, 2016; Ilmoniemi & Kicic, 2010). 

Corroborando com a validade dessa técnica, foi observada uma grande associação entre 

respostas de protocolos de excitabilidade cortical por EMT analisando o PEM e a resposta 

por sinais de EEG (Daskalakis et al., 2008; Farzan et al., 2013). Assim, apesar de ser um 

método indireto de mensuração da excitabilidade cortical em sujeitos com condições 

neuropsiquiátricas, e do desenvolvimento recente de métodos alternativos, a pesquisa de 

ECM por EMT demonstrou associação com atividade cortical de regiões não motoras, 

além de possuir um corpo de evidência sugerindo seus mecanismos de ação, assim como 

alterações dessas medidas em condições neuropsiquiátricas (Radhu et al., 2013). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Objetivos 

O estudo tem como objetivo geral a investigação de medidas de ECM utilizando 

EMT como possíveis marcadores da resposta à terapia biológica ETCC em pacientes 

portadores de esquizofrenia. Para esse fim, foram selecionados sujeitos que participaram 

de ensaio clínico envolvendo ETCC como intervenção para tratamento de sintomas 

negativos da esquizofrenia. 

Como objetivos específicos, estão incluídos: 1) Identificação dos padrões de ECM 

associados a diferentes grupos de sintomas e gravidade em sujeitos com esquizofrenia. 2) 

Identificação dos padrões de ECM passíveis de alteração após a aplicação de ETCC em 

sujeitos com esquizofrenia. 3) Identificação dos padrões de ECM associados a resposta 

terapêutica e evolução clínica após ETCC em sujeitos com esquizofrenia.  
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2.2 Hipóteses 

1. Medidas de ECM apresentarão correlação com gravidade de sintomas dos 

pacientes com esquizofrenia,  mensurada pela escala de sintomas positivos e negativos 

(PANSS). Especificamente, gravidade mensurada pela PANSS estará inversamente 

correlacionada com níveis de inibição intracortical medidos pelo SICI. 

2.  Sujeitos com esquizofrenia submetidos a sessão de ETCC apresentarão maiores 

mudanças em medidas de ECM comparados aos sujeitos que realizarem intervenção 

placebo. Especificamente, será observado aumento dos níveis de inibição intracortical 

medido pelo SICI, correspondendo a normalização do funcionamento cortical nessa 

população. 

3.  Evolução da gravidade de sintomas negativos após o tratamento, mensurada pela 

PANSS, apresentará correlação com a alteração dos níveis de ECM. Especificamente, 

melhora clínica estará correlacionada com aumento dos níveis de inibição intracortical 

medido pelo SICI.  
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2.3 Desenho do estudo 

O presente trabalho foi contido dentro de ensaio clínico, randomizado, duplo-cego e 

controlado com placebo, tendo este como objetivo o estudo de uma coorte de sujeitos com 

diagnóstico de esquizofrenia, submetidos a uma intervenção terapêutica experimental, 

ETCC (Valiengo et al. no prelo). Como parte das avaliações do ensaio clínico, os 

participantes foram submetidos a medidas de ECM utilizando EMT quando da avaliação 

inicial, após primeira sessão de ETCC, assim como após o tratamento.  

De acordo com procedimento do ensaio clínico, os sujeitos foram divididos em dois 

grupos, um grupo que realizou a intervenção ativa e um grupo que realizou uma 

intervenção placebo (estimulação sham), permitindo a observação dos efeitos da 

intervenção ativa sobre a ECM comparados com intervenção placebo. 

Ensaio Clínico – STARTS 

O objetivo principal do ensaio clínico em questão foi verificar a efetividade da 

modalidade terapêutica ETCC para o tratamento de sintomas negativos em indivíduos 

portadores de esquizofrenia (Valiengo et al. no prelo). 

O ensaio clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo, Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética de número 31063714.1.1001.0068, e foi inscrito no banco de ensaios clínicos 

clinicaltrials.gov  sob o identificador NCT02535676. Todos os participantes leram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como seus cuidadores 

quando aplicável. O estudo foi conduzido no Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação 

– Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo, sendo o período de recrutamento de Novembro de 2014 até 

Junho de 2017. 

O recrutamento de sujeitos se deu por meio de divulgação em mídia (anúncios de 

rádio e jornal), assim como divulgação dentro do Instituto de Psiquiatria para possível 

encaminhamento de pacientes oriundos de outros serviços, em particular o Programa de 

Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP (PROJESQ). Sujeitos 

interessados em participar do estudo entraram em contato com o serviço para 

agendamento de consulta de triagem, na qual foram verificados critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão para o estudo foram: 

 Diagnóstico de Esquizofrenia, segundo critérios do DSM-4-TR.  

 Idade entre 18 e 60 anos. 

 Pontuação na subescala de sintomas negativos da PANSS (Positive and negative 

syndrome scale – Escala de sintomas positivos e negativos) igual ou superior a 20.  

 

Os critérios de exclusão foram: 

 Uso de medicação antidepressiva. 

 Uso de benzodiazepinicos em doses iguais ou superiores a 10mg de Diazepam, ou 

equivalente.  

 Quadro clínico instável, por estar em planejamento terapêutico com necessidade de 

ajustes de medicamentos, ou por não aderência a propostas terapêuticas. 

 Transtorno relacionado ao uso de álcool ou substâncias psicoativas. 

 Diagnóstico de doenças orgânicas do sistema nervoso central, incluindo crises 

convulsivas, traumatismo crânio-encefálico ou histórico de intervenções neurocirúrgicas.  
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 Tratamento com eletroconvulsoterapia nos últimos 6 meses. 

 Presença de implantes metálicos ou dispositivos médicos eletrônicos em região 

cefálica (por exemplo implante coclear, estimulação cerebral profunda). 

 Limiar motor acima de 80% do valor total do aparelho de EMT. 

 

A aplicação dos critérios de exclusão acima, assim como o método de aplicação do 

tratamento, seguiram protocolos de segurança estabelecidos pela Federação Internacional 

de Neurofisiologia Clínica para a aplicação de terapia biológica com estimulação cerebral 

não-invasiva (Antal et al., 2017; Rossi, Hallett, Rossini, Pascual-Leone, & Safety of, 

2009). 

Os sujeitos incluídos foram randomizados em dois grupos, um grupo designado a 

receber a intervenção ativa e o outro a receber a intervenção placebo. A intervenção ativa 

se refere à estimulação com ETCC, e intervenção placebo se refere à estimulação sham, 

ambos detalhados a seguir. A randomização e a intervenção foram duplamente cegadas, de 

forma que nem os sujeitos tampouco os membros da equipe tinham conhecimento do tipo 

de tratamento (ativo ou placebo) que cada sujeito recebeu.   

Antes do início do tratamento, os sujeitos foram submetidos a avaliação clínica, com 

coleta de dados demográficos e clínicos. Essa avaliação envolveu o preenchimento das 

escalas clínicas PANSS (Kay, Fiszbein, & Opler, 1987), escala de alucinações auditivas 

(Bartels-Velthuis, van de Willige, Jenner, & Wiersma, 2012), escala para avaliação de 

sintomas negativos (SANS) (Andreasen, 1989), escala de depressão de Montgomery–

Åsberg (MADRS)(Montgomery & Asberg, 1979). Os sujeitos foram reavaliados, com a 

repetição dessas escalas clínicas, de forma sequencial após a intervenção, sendo a 
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avaliação e desfecho primário aquela referente a 6 semanas após a intervenção. A Tabela 

2.1 expõe de forma sistemática os procedimentos de avaliação e intervenção realizados 

durante o ensaio clínico. 

Os sujeitos foram também divididos em categorias. Foram identificados sujeitos 

como apresentando “alucinações refratárias” seguindo a definição de estudo prévio de 

ETCC em esquizofrenia, que selecionou sujeitos com alucinações diárias e contínuas, 

apesar de medicação antipsicótica (Brunelin et al., 2012).  

 

TABELA 2.1 – Sequência de procedimentos realizados durante a participação no 

ensaio clínico STARTS 
 

Avaliação Inicial  Coleta de dados clínicos e 

demográficos 

 PANSS 

 Escala de alucinações 

auditivas 

 SANS 

 MADRS 

 ECM 

 

1ª semana de tratamento Realização de 2 sessões diárias, durante 5 dias seguidos 

ECM (apos a primeira estimulação por ETCC) 

Após 6 semanas 

*Avaliação de desfecho 

primário 

Realização de 1 sessão de 

manutenção 

 PANSS 

 Escala de alucinações 

auditivas 

 SANS 

 MADRS 

 ECM (antes da 

estimulação por 

ETCC) 

Após 12 semanas Realização de 1 sessão de 

manutenção 

 PANSS 

 Escala de alucinações 

auditivas 

 SANS 

 MADRS 

 ECM (antes da 

estimulação por 

ETCC) 
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As sessões de estimulação ocorreram ao longo de uma semana, sendo realizadas 

duas vezes ao dia por 5 dias consecutivos, totalizando 10 sessões.  Cada sessão teve 

duração de 20 minutos.  

 

Aplicação da ETCC e cegamento 

A ETCC envolveu a utilização de dois eletrodos, de dimensões 5 x 7 cm, 

posicionados sobre a superfície do couro cabeludo do paciente. Os eletrodos foram 

colocados dentro de uma esponja banhada em solução salina (NaCl 0.9%) que atua como 

condutor. O ânodo foi posicionado sobre a região correspondente ao córtex pré-frontal 

dorsolateral (CPFDL) esquerdo (posição F3 segundo o sistema internacional 10-20 de 

posicionamento de eletrodos de EEG), e o cátodo sobre a região correspondente ao córtex 

de associação auditiva, junção temporoparietal, situado no hemisfério esquerdo (posição 

média entre o T3 e o P3 segundo o sistema 10-20). O equipamento utilizado foi o DC-

Stimulator (software for double-blinded studies) de marca Neuroconn.  

A intensidade de corrente escolhida para o ensaio clínico foi 2 mA. Observou-se que 

intensidades de corrente abaixo de 0.5 mA parecem não provocar efeitos 

neuromodulatórios consideráveis em sujeitos humanos, ao passo que intensidades acima 

de 2mA provocam desconforto significativo (Nitsche & Paulus, 2000). Utilizando 

intensidades de corrente dentro deste limite, Boggio et al. (Boggio et al., 2006) 

observaram que sessões de ETCC com intensidade de 2mA comparadas a intensidade de 

1mA se associaram a melhor desempenho em tarefas de fluência verbal e  memória 

operacional em sujeitos humanos, com estimulação anódica em região prefrontal. De fato, 

grande parte dos ensaios clínicos utilizaram intensidades de 2mA, demonstrando 
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superioridade da estimulação em comparação com placebo no tratamento de condições 

clinicas como dor crônica (Fregni, Boggio, Lima, et al., 2006) e depressão maior (Fregni, 

Boggio, Nitsche, et al., 2006; Valiengo et al., 2017). Da mesma forma, ensaio clínico para 

tratamento de depressão que utilizou intensidade inferior, 1mA, não identificou diferença 

entre estimulação ativa e placebo (Loo et al., 2010).  

Trabalho metodológico de preparação do ensaio clinico utilizou simulação 

computacional do campo elétrico induzido no córtex cerebral, quando aplicada a 

montagem descrita  (Valiengo et al. no prelo). A simulação demonstrou pico de 

intensidade do campo elétrico na região dos córtices motor e sensorial primários do 

hemisfério esquerdo (Figura 2.1). Apesar desse pico em região cortical teoricamente não 

relevante para o tratamento em questão, a intensidade do campo elétrico no CPFDL 

esquerdo atingiu níveis considerados adequados para possível uso terapêutico no 

tratamento de pacientes com esquizofrenia (Brunoni et al., 2014). Não obstante, a presença 

de campo elétrico com intensidade suficiente para efeito neurofisiológico em córtex motor 

primário potencialmente levará a efeito sobre medidas de ECM, o que pode informar sobre 

a responsividade cortical dos participantes à sessão de ETCC (Rawji et al., 2018). 
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FIGURA 2.1 – Simulação computacional do campo elétrico induzido por ETCC no 

córtex cerebral, utilizando de montagem descrita neste estudo. 

(extraído de Valiengo et al. no prelo) 

 

  

 

Acima, modelo representando a posição dos eletrodos de ETCC sobre o couro cabeludo. A: anodo; C: 

catodo. 

Abaixo, modelo representando o resultado da simulação computacional do campo elétrico induzido no 

córtex cerebral, quando aplicada a montagem acima. 

 

O aparelho também dispõe de uma função “estimulação sham”. Diferentemente da 

estimulação ativa, na qual ocorre lento aumento da intensidade da corrente, mantendo-a 

em 2mA durante a sessão, a estimulação sham envolve um lento aumento da corrente até 

2mA durante 15 segundos (suficiente para o sujeito se habituar à sensação de 
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formigamento promovida pela estimulação) e em seguida cessa a passagem de corrente. 

Tal procedimento simula uma estimulação ativa, auxiliando a preservação do cegamento. 

Apesar de haver alguma passagem de corrente elétrica no início da sessão, esse 

procedimento não foi associado a qualquer efeito clínico relevante (Gandiga, Hummel, & 

Cohen, 2006). O que estabelece se uma sessão é ativa ou sham é um código que deve ser 

digitado no aparelho logo antes da sessão. O aparelho dispõe de uma lista de códigos, cada 

um com 5 dígitos, que correspondem a estimulação ativa ou estimulação sham, que se 

encontra no manual de instrução do dispositivo. Antes do início do ensaio clínico, os 

códigos foram adicionados à lista de randomização, respeitando a natureza da intervenção 

da entrada na lista: ativo ou placebo.  A correspondência de cada sujeito ao código em 

questão foi mantida em segredo do sujeito e da equipe durante o tratamento, de forma que 

tanto o sujeito quando o aplicador das sessões de ETCC e o avaliador estiveram cegados 

durante o tratamento e avaliações de seguimento de cada sujeito.  

Cada sessão de ETCC se inicia com a colocação do sujeito confortavelemente em 

uma cadeira reclinável. A região cefálica do sujeito é medida e são marcados os locais 

alvos da estimulação, descritos acima. Os eletrodos do aparelho de ETCC são colocados 

dentro de esponjas de mesmas dimensões, banhadas com soro fisiológico, e em seguida 

colocadas em contato com o couro cabeludo do sujeito, nas regiões alvo marcadas. Os 

eletrodos são mantidos em posição com auxílio de bandas elásticas colocadas ao redor da 

região cefálica do sujeito. Em seguida o aparelho é ligado, de acordo com as 

especificações descritas acima. Durante a sessão o aplicador mantem-se nas proximidades 

do sujeito para garantir seu conforto e segurança. 
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Excitabilidade Cortical Motora por EMT 

A pesquisa da ECM foi realizada de acordo com recomendações de protocolos 

internacionais, (Chen et al., 2008; Groppa et al., 2012) e seguiu os procedimentos 

aplicados em estudo normativo de ECM (Cueva et al., 2016). O procedimento envolve a 

aplicação de um pulso magnético gerado por aparelho de EMT (marca e modelo 

“MagVenture X100”, com 2 capacitores para protocolos de pulso pareado), utilizando uma 

bobina circular, na superfície do crânio correspondente córtex motor primário, 

especificamente a área do membro superior. A resposta motora foi mensurada por 

eletromiografia de superfície, colocando um eletrodo sobre o ventre do músculo alvo, 

músculo abductor pollicis brevis contralateral ao hemisfério estimulado, um eletrodo de 

referência sobre o tendão do mesmo músculo e um terceiro eletrodo terra em uma região 

neutra, distante dos anteriores. 

Para a mensuração da ECM por pulso pareado, é necessário estabelecer o valor do 

limiar motor de repouso (LM), assim como as potências do aparelho necessárias para o 

“estimulo teste” e “estimulo condicionante”, descritos a seguir. Os índices de ECM por 

pulso pareado são a razão da amplitude do PEM eliciado pelo pulso pareado sobre 

amplitude do PEM eliciado por um único estimulo não condicionado (ver sessão 

“INTRODUÇÃO”, “Medidas de Excitabilidade Cortical utilizando Estimulação 

Magnética Transcraniana”). 

O LM foi mensurado, sendo definido como porcentagem mínima da carga total do 

capacitor da EMT capaz de eliciar potencial motor de >50 μV, em ao menos 5 de 10 

tentativas, tendo o músculo da mão relaxado (Chen et al., 2008; Rossini et al., 1999). Em 

seguida, foi pesquisada a intensidade capaz de produz resposta motora de amplitude média 
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de 1 mV. Essa pesquisa se iniciou fixando a porcentagem do capacitor a 120% do LM, 

variando a intensidade até encontrar uma intensidade capaz de eliciar 5 PEM consecutivos 

de amplitude entre 0.5 e 1.5 mV. O valor encontrado foi considerado como a intensidade 

do “estimulo teste” para o pulso pareado. A amplitude do PEM do “estimulo teste” foi 

então medida 8 vezes antes e 8 vezes após os paradigmas de pulso pareado, sendo a média 

aritmética destes considerado o PEM por  pulso único (estímulos testes não 

condicionados). Esse método de estabelecimento da intensidade do “estímulo teste” difere 

do estudo de normatização mencionado previamente, que utilizou o PEM eliciado por 

intensidade de 120% do LM (Cueva et al., 2016), porém o procedimento aqui descrito foi 

o de escolha para a maioria dos estudos em transtornos neuropsiquiátricos em diferentes 

centros, especialmente em sujeitos com esquizofrenia, e foi assim escolhido para permitir 

futura comparação com tais estudos (Daskalakis, Christensen, Chen, et al., 2002; Hasan et 

al., 2012; Wobrock et al., 2008). 

As variáveis referentes à excitabilidade cortical por pulso pareado serão estudadas 

através dos seguintes paradigmas: 

1) Inibição intracortical de intervalo curto (SICI). Pesquisada com a aplicação de um 

pulso com potência de 80% do LM, considerado estímulo condicionante, seguido pelo 

“estímulo teste”. São realizadas 2 medidas, com intervalo entre estímulos de 2 e 4ms 

(SICI-2ms, SICI-4ms).  

2) Facilitação intracortical (ICF). Pesquisada com a aplicação de um pulso com 

potência de 80% do LM, considerado estímulo condicionante, seguido pelo “estímulo 

teste”. São realizadas 2 medidas, com intervalo entre estímulos de 10 e 15ms (ICF-10ms, 

ICF-15ms).  
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Cada paradigma de intervalo entre estímulos de pulso pareado foi repetido 8 vezes, 

com intervalo de aproximadamente 3 segundos entre cada aplicação. O dado final de cara 

paradigma de pulso pareado é a média aritmética da amplitude do PEM dos 8 testes. A 

ordem de aplicação dos paradigmas foi de forma não sequencial, para evitar possíveis 

efeitos da ordem de intervalos entre estímulos, embora a ordem tenha sido a mesma para 

todos os sujeitos. O resultado final de cada paradigma de pulso pareado é a razão entre a 

média aritmética da amplitude do PEM do do pulso pareado sobre a média aritmética da 

amplitude do potencial evocado pelo “estimulo teste não condicionado”. SICI 2 e 4 ms, 

assim como ICF 10 e 15 ms foram agrupados pela média dessas medidas, obtendo-se 

assim apenas um valor para SICI e um valor para ICF (Bajbouj et al., 2006). 

As medidas de excitabilidade cortical motora foram realizadas durante a avaliação 

inicial, fornecendo dados da linha de base de cada indivíduo, e imediatamente após a 1ª 

sessão de ETCC, fornecendo dados sobre a mudança da excitabilidade cortical motora em 

resposta a uma sessão. As medidas de excitabilidade cortical motora quando do desfecho 

primário (após 6 semanas) teve como objetivo verificar a mudança da linha de base dessa 

medida após o tratamento completo, em comparação com a medida precedendo o 

tratamento. Dessa forma, a medida foi realizada antes da sessão de manutenção, dado que 

a sessão de ETCC poderia provocar mudança adicional na excitabilidade cortical motora. 

 

2.4 Análise Estatística 

Inicialmente foi realizada uma caracterização da amostra utilizando estatística 

descritiva dos dados demográficos e clínicos, assim como dos dados obtidos pelos 

paradigmas de ECM. Os dados dessa variável habitualmente tem distribuição não normal, 
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assim foram submetidos à transformação logarítmica de base exponencial (e) – logaritmo 

natural. Optamos por esse procedimento, pois razões de variáveis biológicas 

potencialmente apresentam distribuição log-normal, cuja transformação logarítmica 

permite a utilização de testes paramétricos que presumem distribuição normal, e cujos 

cálculos de tamanho de efeito tem mais fácil interpretação. Para confirmação da 

característica da distribuição dessas variáveis, assim como avaliação de normalidade das 

demais variáveis, realizamos teste de hipótese de normalidade de Shapiro-Wilk. A 

comparação das variáveis clinicodemográficas e de ECM foram realizadas entre o grupo 

que recebeu tratamento ativo e o grupo que recebeu tratamento placebo, utilizando teste t 

para amostras independentes.  

Análise da correlação entre medidas de ECM e variáveis clinicodemográficas 

envolveu modelos de regressão linear multivariável, utilizando método de eliminação 

backwards. Esse procedimento envolve a criação de uma sequência de modelos, sendo o 

primeiro um que contém todas as variáveis independentes de interesse (variáveis 

clinicodemográficas), em seguida a variável do modelo com menor significância 

estatística é removida, sendo em seguida realizado outro modelo, porem sem tal variável. 

Isso é repetido até que sobrem no modelo apenas variáveis estatisticamente significativas 

(limiar do p-valor < 0.05).  Esse procedimento foi realizado para cada medida de ECM 

(SICI e ICF), que foram incluídas como variáveis dependentes. As variáveis 

independentes foram: Idade, gênero, preferência manual, duração de doença, anos de 

educação, dose equivalente de haloperidol (Andreasen, Pressler, Nopoulos, Miller, & Ho, 

2010), uso de clozapina, uso de benzodiazepínicos; e as escalas clínicas PANSS, a escala 

de alucinações auditivas, SANS, e MADRS. Devido à sobreposição de sintomas 
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encontrados na PANSS e nas escalas restantes, e consequente risco de colinearidade, essas 

variáveis foram incluídas nos modelos separadamente. Aplicando correção de Bonferroni 

para múltiplas análises, foram considerados apenas resultados com significância p<0.0125. 

Para avaliar os efeitos da ETCC sobre medidas de ECM, foram utilizados modelos 

lineares de efeitos mistos para medidas repetidas. Tal teste estatístico permite verificar se 

há diferenças significativas nas medidas repetidas em cada sujeito utilizando variáveis 

fixas: tempo (pré e pós intervenção), intervenção (placebo e ETCC ativa) e hemisfério no 

qual a ECM foi medida (esquerdo e direito). Dois modelos foram criados, tendo um o SICI 

e outro o ICF como variáveis dependentes. Como hipotetizamos que a mudança dos 

valores de ECM, entre pré e pós intervenção, ocorrerá apenas nos indivíduos que 

realizarem a intervenção ativa, incluímos a interação tempo*intervenção. Da mesma 

forma, hipotetizamos que tal mudança ocorrerá predominantemente no hemisférios que 

recebeu a ETCC, córtex esquerdo, e então incluímos a interação tempo* intervenção* 

hemisfério. Aplicando correção de Bonferroni para múltiplas análises, foram considerados 

apenas resultados com significância p<0.025. 
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3. RESULTADOS 

 

Amostra 

No total, 450 indivíduos contataram o serviço via email, telefone, ou via referência 

medica para centro de especialidades. Destes, 216 compareceram para consulta de triagem 

e esclarecimento acerca do ensaio clínico. Apos avaliação de triagem, 116 indivíduos não 

preencheram critérios para a participação do ensaio clínico, ou recusaram a participação. 

Os 100 indivíduos restantes foram incluídos no ensaio clínico, sendo estes divididos em 2 

grupos: tratamento ativo e tratamento placebo.  
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FIGURA 3.1 – Fluxograma da triagem e seleção de sujeitos para o ensaio clínico 

STARTS 

 

 

 

Dos 100 sujeitos incluídos no ensaio clínico, 90 compareceram para as medidas de 

ECM. Destes, 14 sujeitos apresentaram LM acima de 80% da potência total do aparelho, 4 

apresentaram dados incompletos de medidas da ECM, 3 recusaram a realização do 

procedimento. Assim, 69 sujeitos contribuíram com dados de excitabilidade cortical 
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motora para o presente estudo.  Dados clínicos e demográficos da amostra final se 

encontram na tabela 3.1. 

 

TABELA 3.1 – Dados Clínicos e Demográficos, e de excitabilidade cortical 

motora de 69 sujeitos do ensaio clínico ETCC para sintomas 

negativos de esquizofrenia, e comparação dos grupos ativo e 

placebo 

 TOTAL 

n=69 

Randomização   

    p 
 Ativo 

(n=23) 

Placebo 

(n=25) 

     Dados clinicodemográficos     

Idade (anos – d.p.) 35,2(±8,5) 33,2 (±7,1) 35,8 (±10,1) 0,299 

Gênero (Homens – %) 56 (81,2%) 21 (84%) 20 (87%) 0,772 

Destros (n – %) 57 (92,1%) 20 (87%) 24 (96%) 0,228 

Duração da doença (anos – d.p.) 13,9 (±7,6) 12,7 (±9,0) 13,3 (±6,7) 0,800 

Anos de educação (anos – d.p.) 10,9 (±3,0) 12,0 (±2,4) 10,4 (±3,0) 0,055 

Dose equivalente de Haloperidol (mg/dia – 
d.p.) 
 

8,9 (±5,1) 9,2 (±4,6) 7,6 (±4,8) 0,255 

Usa Clozapina (n – %) 46 (66,6%) 15 (65,2%) 19 (76,0%) 0,412 

Usa Benzodiazepínico (n – %) 6 (7,9%) 0 (0%) 2 (8%) 0,182 

PANSS-TOTAL (escore – d.p.) 71,2 (±11,4) 70,5 (±13,8) 70,3 (±10,9) 0,956 

 PANSS-Positivo 14,0 (±4,0) 13,7 (±4,2) 13,1(±3,7) 0,611 

 PANSS-Negativo† 24,8 (±3,6) 24,8 (±4,3) 25,0 (±3,5) 0,876 

 PANSS-Geral 32,3 (±6,8) 32,0 (±8,8) 32,2 (±6,1) 0,927 

SANS (score – d.p.) 61,0 (±12,4) 60,8 (±14,3) 63,0 (±10,4) 0,532 

AVHRS (score – d.p.) † 9,1 (±12,4) 8,6 (±12,6) 6,4 (±11,5) 0,537 

 Alucinações refratárias (n – %) 27 (39,1%) 8 (34,8%) 7 (28,0%) 0,613 

MADRS (escore – d.p.) 10,5 (±6,7) 10,3 (±7,1) 10,6 (±6,5) 0,901 

     

     Excitabilidade Cortical motora     

SICI  direito (index – d.p.) † -0,66 (±0,86) -0,40 (±0,86) -0,65 (±0,92) 0,611 

ICF  direito (index – d.p.) † -0,05 (±0,64) -0,01 (±0,80) -0,03 (±0,59) 0,961 

SICI esquerdo (index – d.p.) † -0,50 (±0,98) -0,23 (±1,31) -0,48 (±0,88) 0,601 

ICF  esquerdo (index – d.p.) † 0,15 (±0,61’) 0,09 (±0,69) 0,14 (±0,68) 0,955 

Resultados reportados como media ± desvio padrão (d.p.) para variáveis continuas, ou como numero de sujeitos 

(n) e percentagem para variáveis binarias.  

† variáveis analisadas utilizando dados apos transformação logarítmica 

 



50 

 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk descartou a hipótese de normalidade da 

distribuição dos valores das escalas PANSS-Negativo escala de alucinações auditivas e 

dos valores dos índices de ECM (p<0.001).  Os valores dessas variáveis foram então 

submetidos a transformação logarítmica e então testados novamente. Teste dos dados 

variáveis após transformação logarítmica não descartou hipótese de normalidade. Análises 

estatísticas dessas variáveis foram realizadas com os dados após transformação 

logarítmica.  

Correlação dados de excitabilidade cortical e variáveis clínicas 

Observando os resultados dos modelos de regressão linear incluindo todas as 

variáveis de interesse, encontramos nível elevado de colinearidade (medido pelo fator de 

inflação de covariância) nas variáveis relativas às escalas clinicas (TABELAS 3.2, 3.3, 3.4 

e 3.5), justificando a inclusão destas no modelo de forma separada, como foi descrito na 

sessão 2.4 (Análise Estatística).  
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TABELA 3.2 – Modelo de regressão linear multivariável incluindo todas as 

variáveis independentes no modelo, tendo como variável 

dependente a excitabilidade cortical motora (SICI em córtex 

esquerdo) em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  
 

SICI  

Córtex esquerdo 

     B Erro 

padrão 

β t p Fator de inflação 

de covariância 

Gênero 0,217 0,243 0,119 0,893 0,377 1,299 

Idade -0,038 0,014 -0,479 -2,617 0,012 2,435 

Anos de educação -0,004 0,029 -0,018 -0,146 0,885 1,119 

Duração da doença 0,003 0,017 0,037 0,195 0,846 2,661 

Dextro -0,614 0,390 -0,217 -1,574 0,122 1,383 

Dose equvalente de 

haloperidol 
0,030 0,021 0,218 1,466 0,149 1,601 

Usa clozapina 0,135 0,197 0,091 0,689 0,494 1,265 

Usa benzodiazepínico -0,559 0,316 -0,219 -1,772 0,083 1,113 

PANSS-Positivo -0,022 0,032 -0,126 -0,669 0,507 2,565 

PANSS-Negativo 0,050 0,043 0,258 1,149 0,257 3,673 

 PANSS-Geral 0,032 0,019 0,319 1,645 0,107 2,731 

AVHRS -0,005 0,010 -0,083 -0,477 0,635 2,215 

MADRS -0,003 0,016 -0,032 -0,206 0,838 1,708 

SANS -0,021 0,014 -0,354 -1,502 0,140 4,042 
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TABELA 3.3 – Modelo de regressão linear multivariável incluindo todas as 

variáveis independentes no modelo, tendo como variável 

dependente a excitabilidade cortical motora (SICI em córtex 

direito) em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  
 

SICI  

Córtex direito 

     B Erro 

padrão 

β t p Fator de inflação 

de covariância 

Gênero 0,138 0,267 0,070 0,518 0,607 1,297 

Idade -0,016 0,016 -0,189 -1,022 0,312 2,438 

Anos de educação 0,024 0,031 0,095 0,777 0,441 1,081 

Duração da doença -0,013 0,019 -0,129 -0,658 0,514 2,734 

Dextro -1,114 0,386 -0,400 -2,885 0,006 1,377 

Dose equvalente de 

haloperidol 
0,055 0,023 0,369 2,411 0,020 1,677 

Usa clozapina -0,059 0,214 -0,037 -0,277 0,783 1,261 

Usa benzodiazepínico -0,401 0,345 -0,144 -1,160 0,252 1,102 

PANSS-Positivo -0,034 0,035 -0,180 -0,949 0,347 2,586 

PANSS-Negativo 0,029 0,047 0,141 0,622 0,537 3,706 

 PANSS-Geral 0,007 0,021 0,064 0,328 0,744 2,701 

AVHRS 0,001 0,011 0,013 0,070 0,944 2,323 

MADRS -0,017 0,017 -0,148 -0,967 0,338 1,670 

SANS 0,000 0,015 -0,007 -0,028 0,978 3,996 
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TABELA 3.4 – Modelo de regressão linear multivariável incluindo todas as 

variáveis independentes no modelo, tendo como variável 

dependente a excitabilidade cortical motora (ICF em córtex 

esquerdo) em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  
 

ICF 

Córtex esquerdo 

     B Erro 

padrão 

β t p Fator de inflação 

de covariância 

Gênero 0,174 0,195 0,127 0,892 0,377 1,181 

Idade -0,007 0,013 -0,102 -0,503 0,617 2,422 

Anos de educação 0,019 0,026 0,101 0,715 0,478 1,169 

Duração da doença 0,003 0,016 0,035 0,162 0,872 2,772 

Dextro 0,112 0,311 0,054 0,359 0,721 1,335 

Dose equvalente de 

haloperidol 
0,006 0,017 0,060 0,382 0,704 1,461 

Usa clozapina 0,116 0,172 0,100 0,674 0,504 1,278 

Usa benzodiazepínico -0,249 0,283 -0,121 -0,882 0,382 1,106 

PANSS-Positivo 0,018 0,029 0,127 0,608 0,546 2,550 

PANSS-Negativo -0,009 0,036 -0,058 -0,255 0,800 3,009 

 PANSS-Geral 0,010 0,016 0,120 0,617 0,540 2,207 

AVHRS -0,017 0,009 -0,376 -1,987 0,052 2,098 

MADRS 0,007 0,013 0,080 0,501 0,618 1,480 

SANS -0,005 0,011 -0,100 -0,442 0,660 3,018 
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TABELA 3.5 – Modelo de regressão linear multivariável incluindo todas as 

variáveis independentes no modelo, tendo como variável 

dependente a excitabilidade cortical motora (ICF em córtex 

direito) em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  
 

ICF 

Córtex direito 

     B Erro 

padrão 

β t p Fator de inflação 

de covariância 

Gênero 0,292 0,234 0,170 1,250 0,217 1,180 

Idade 0,015 0,015 0,187 0,960 0,342 2,411 

Anos de educação -0,012 0,030 -0,052 -0,395 0,694 1,107 

Duração da doença -0,023 0,019 -0,264 -1,253 0,216 2,833 

Dextro 0,025 0,341 0,010 0,073 0,942 1,307 

Dose equvalente de 

haloperidol 
0,003 0,020 0,025 0,163 0,871 1,486 

Usa clozapina 0,348 0,205 0,241 1,697 0,096 1,285 

Usa benzodiazepínico -0,178 0,338 -0,069 -0,525 0,602 1,088 

PANSS-Positivo 0,031 0,034 0,186 0,920 0,362 2,615 

PANSS-Negativo -0,033 0,040 -0,174 -0,839 0,405 2,747 

 PANSS-Geral -0,026 0,019 -0,262 -1,391 0,170 2,253 

AVHRS -0,014 0,010 -0,265 -1,404 0,166 2,271 

MADRS 0,003 0,016 0,030 0,198 0,844 1,480 

SANS 0,008 0,012 0,135 0,632 0,530 2,911 

 

Observando o resultado do modelo de regressão linear após o procedimento de 

eliminação backwards, apenas o valor de SICI no hemisfério esquerdo foi 

significativamente correlacionado com idade, com maiores valores do índice encontrados 

em sujeitos de maior idade, correspondendo a menor inibição intracortical (TABELA 3.6). 

Nenhuma outra variável alcançou significância para inclusão no modelo. Nenhum modelo 

significativo foi encontrado correlacionando ICF com variáveis clinicodemograficas. 
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TABELA 3.6 – Modelo de regressão linear multivariável com resultados 

significativos, incluindo apenas variáveis clinicodemograficas 

significativamente correlacionadas com índices de excitabilidade 

cortical motora, em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  
 

        

       B Erro 

padrão 

β t p R
2 

SICI  

Córtex esquerdo 

Idade 
0.044 0.014 0.366 3.146 0.003  0.120 

 

 

Análise do impacto das intervenções na excitabilidade cortical motora 

Medidas da ECM imediatamente após a primeira sessão de ETCC foram realizadas 

em 48 sujeitos. Houve diferença significativa da inibição intracortical no hemisfério 

esquerdo, demonstrado pelo modelo linear de efeitos mixtos de medidas repetidas, apenas 

significativo quando avaliado pela interação tempo* intervenção* hemisfério, descrito na 

TABELA 3.7. Na FIGURA 3.2 podemos observar que a mudança se deu pela diminuição 

dos índices de SICI  após a intervenção, especialmente no hemisferio esquerdo, naqueles 

individuos que realizaram a intervenção ativa, traduzindo aumento da inibição 

intracortical. Uma tendência semelhante ocorreu na analise do ICF, observado na 

FIGURA 3.2, embora não tenha alcançado significância estatística. 
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TABELA 3.7 –  Modelo linear de efeitos mixtos de medidas repetidas, com 

variáveis fixas tempo (pré e pós intervenção), intervenção 

(placebo e ETCC ativa) e hemisfério de medida da ECM 

(esquerdo e direito), tendo índices de ECM como variáveis 

independentes (modelo 1 com, SICI, modelo 2 com ICF) em 

amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia  

  Estimado      Erro 

padrão          

t  df      p  

SICI  intervenção 0.052 0.154 0.343 230 0.731 

 tempo 0.119 0.112      1.061 230 0.289 

 hemisfério 0.077 0.085 0.899 230 0.369 

 tempo*intervenção -0.084 0.189 -0.447 230 0.654 

 tempo*intervenção*hemisfério -0.457 0.194 -2.350 230 0.019 

ICF intervenção 0.004 0.115 0.035 230 0.971 

 tempo 0.143 0.102 1.407 230 0.160 

 hemisfério 0.144 0.079 1.814 230 0.070 

 tempo*intervenção -0.049 0.171 -0.288 230 0.773 

 tempo*intervenção*hemisfério -0.195 0.177 -1.102 230 0.271 
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FIGURA 3.2 –  ECM por pulso pareado em amostra de 69 sujeitos com esquizofrenia 

antes e após sessão de ETCC, divididos em intervenção ativa e 

intervenção placebo, e medidas realizadas no córtex cerebral direito e 

esquedo. 

 

Resultado de ECM por pulso pareado descrito como logaritmo da razão da amplitude do PEM 

eliciado por pulso pareado (PP), com intervalos entre estímulos de 2, 4 ms (agrupados como SICI), e 

10 e 15 ms (agrupados como ICF); sobre amplitude do PEM eliciado por pulso único (PU).  

*p<0.025 
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4. CONCLUSÕES 

Os objetivos do presente estudo incluíram a avaliação dos padrões de excitabilidade 

cortical motora em uma população de sujeitos com esquizofrenia que participaram de 

ensaio clínico, este tendo como intervenção a realização de ETCC como estratégica 

terapêutica para sintomas negativos. Também se propôs avaliar a mudança de padrões de 

excitabilidade cortical motora após a realização de sessão de ETCC, e, por fim, a 

investigação de padrões de excitabilidade cortical motora, como possíveis preditores de 

resposta clínica ao tratamento proposto.  

Os dados obtidos permitiram a realização de análises e obtenção de resultados que 

endereçaram às duas primeiras questões, como será discutido a seguir. Entretanto, até o 

momento da redação do presente trabalho, não foi possível contar com os dados de 

desfecho do ensaio clínico em questão, pois estes estão sendo avaliados e processados para 

publicação. Dessa forma, não foi possível a realização de análises para responder à terceira 

questão proposta. Uma vez analisados os dados do desfecho clínico e publicados os 

resultados do ensaio clínico STARTS, será então possível comparar as medidas de ECM 

com a resposta terapêutica dos sujeitos.  

Excitabilidade cortical motora em sujeitos com esquizofrenia 

A comparação de padrões de excitabilidade cortical motora entre sujeitos com 

esquizofrenia e indivíduos saudáveis já fora testada em estudos prévios. Apesar de achado 

recente descrevendo aumento de SICI em pacientes com esquizofrenia não medicados 

(Schecklmann, Weidler, Eichhammer, Hajak, & Langguth, 2018), o conjunto de resultados 



59 

 

prévios convergem para diminuição de SICI em portadores de esquizofrenia comparados a 

sujeitos saudáveis (Radhu et al., 2013), incluindo estudos que investigaram 

especificamente pacientes não medicados (Daskalakis, Christensen, Chen, et al., 2002; 

Wobrock et al., 2008), representando déficit da inibição intracortical nessa população. A 

relevância de tal achado envolve o fato de corroborar com a hipótese da presença de 

déficit de inibição intracortical em pacientes com esquizofrenia já proposta por outras 

investigações utilizando ferramentas de neuroimagem e genética, além de fortalecer a 

existência de uma ferramenta neurofisiologica adicional capaz de avaliar esse déficit.  

Os resultados do presente estudo sugerem a existência de algumas variáveis 

associadas a diferentes padrões de ECM na amostra de sujeitos com esquizofrenia. 

Encontramos correlação entre idade e SICI no hemisfério cerebral esquerdo, sugerindo 

diminuição da inibição intracortical em sujeitos de mais idade. A associação entre níveis 

de SICI e idade avançada já fora observada em amostras de sujeitos saudáveis (Cueva et 

al., 2016; Peinemann, Lehner, Conrad, & Siebner, 2001). Tais achados realizados por 

meio de ECM investigada por TMS estão de acordo com estudos que revelam diminuição 

de inibição intracortical em populações de mais idade por outros meios, por exemplo, 

evidenciando diminuição da concentração de GABA em córtex cerebral (Gao et al., 2013; 

McQuail, Frazier, & Bizon, 2015).  

Não foram encontradas correlações entre medidas de excitabilidade cortical e 

conjuntos de sintomas característicos de esquizofrenia no presente estudo. Algumas 

características da amostra estudada podem ter contribuído para o resultado negativo. 

Inicialmente pode-se argumentar que todos os sujeitos do ensaio clínico encontravam-se 
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medicados com fármacos de ação em sistema nervoso central, mais especificamente 

medicações antipsicóticas, e, portanto, passíveis de interferência nas medidas de 

excitabilidade cortical. Contrapondo essa interpretação, um estudo envolveu a 

administração de medicações antipsicóticas (típicos e atípicos) em sujeitos saudáveis, não 

sendo observado qualquer impacto significativo destas nas medidas de ECM (Daskalakis 

et al., 2003). Entretanto os autores mencionam como limitação o fato de que sujeitos em 

uso crônico dessas medicações podem apresentar alterações que tal estudo em não pode 

testar. De fato, observou-se que sujeitos com esquizofrenia não medicados apresentam 

menores índices de inibição intracortical comparados com aqueles medicados (Liu, 

Fitzgerald, Daigle, Chen, & Daskalakis, 2009), assim como foi observado o aumento da 

inibição intracortical em pacientes que passaram a utilizar Clozapina continuamente 

(Kaster et al., 2015). Tal achado pode ser interpretado de duas formas: indivíduos que 

usam esses fármacos apresentam alteração do padrão de inibição intracortical devido a 

efeito farmacologico das substâncias, apenas evidente com o uso crônico; ou, aumento da 

inibição intracortical com o uso desses fármacos se torna evidente apenas em pacientes 

com esquizofrenia, população que apresenta déficit de inibição intracortical, 

possivelmente representando uma “normalização” da ECM. Entretanto, não foi possível 

identificar tal diferença de efeito no presente estudo, dada a homogeneidade da amostra, 

que incluiu apenas sujeitos que se encontravam em tratamento crônico.  

De fato, a homogeneidade da presente amostra provavelmente está implicada nos 

resultados negativos deste estudo. Devido ao fato da amostra corresponder àquela do 

ensaio clínico no qual o presente estudo foi incluído, esta representa uma subpopulação 

específica de sujeitos portadores de esquizofrenia, como explícito pelos critérios de 



61 

 

inclusão: doença de longa duração (duração média de doença de mais 14 anos), em 

tratamento de longo prazo, com sintomas positivos estáveis (média da amostra PANSS 

sintomas positivos de 14), porém com sintomas negativos proeminentes (média da amostra 

na PANSS sintomas negativos de 25). Tal seleção é ideal para a condução do ensaio 

clinico, desenhado para estudar especificamente a evolução de sintomas negativos com a 

intervenção neste grupo de doentes. Entretanto, devido à variabilidade reduzida de 

variáveis clínicas, em comparação com a totalidade dos indivíduos portadores de 

esquizofrenia, não foi possível descartar a hipótese nula de correlações entre ECM e 

variáveis clínicas. 

Mudança da excitabilidade cortical motora em sujeitos com esquizofrenia após 

sessão de ETCC 

O presente estudo também teve como objetivo a avaliação da mudança de 

excitabilidade cortical após sessão de ETCC. Alterações da amplitude do PEM seguido de 

intervenção com potencial efeito neuromodulador tem sido utilizadas como medida 

indireta de neuroplasticidade (Hassanzahraee, Zoghi, & Jaberzadeh, 2018; Ziemann et al., 

2008). De fato, efeitos neuroplásticos da ETCC foram primeiramente investigados com 

diferenças de amplitude do MEP (Nitsche & Paulus, 2000). O uso de paradigmas de pulso 

pareado, além de parecerem mais sensíveis a alterações neuroplásticas provocadas por 

intervenções (Ziemann et al., 2008), sugerem mecanismos neurofisiológicos específicos 

pelos quais a eventual modulação ocorre, com alterações do SICI decorrendo de circuitaria 

GABAérgica de interneurônios rápidos (Di Lazzaro, Oliviero, et al., 2005), e alterações do 
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ICF decorrendo em grande medida de interneurônios excitatórios glutamatérgicos (Di 

Lazzaro et al., 2006; Ziemann et al., 2015).  

Em estudo prévio, Hasan e colaboradores (Hasan et al., 2013) utilizaram ETCC para 

estimulação da área motora primária em sujeitos com esquizofrenia. O estudo concluiu 

que as sessões de ETCC não foram capazes de alterar a ECM desses sujeitos de forma 

significativa, mensurada pela razão do PEM, sugerindo que pacientes com esquizofrenia 

apresentam déficit da plasticidade cortical, e, portanto, apresentariam resposta 

insatisfatória à ETCC. Os resultados que obtivemos contradizem em parte essa conclusão, 

dado que encontramos diferenças entre os sujeitos que realizaram estimulação ativa e 

estimulação placebo, com significativo aumento do SICI. Diferentes resultados podem ter 

ocorrido devido a diferentes medidas de plasticidade, pois como mencionado acima, 

sugere-se que medidas por paradigmas de pulso pareado sejam mais sensíveis a mudanças 

neuroplásticas comparados a mudanças da amplitude absoluta do PEM (Ziemann et al., 

2008). Outra diferença se deve a intensidades de corrente distintas utilizadas na ETCC, 

1mA em contraposição ao presente estudo, no qual utilizamos 2mA. É sabido que o 

simples aumento de intensidade de corrente de ETCC não resulta em alteração linear de 

respostas neurofisiológicas (Batsikadze, Moliadze, Paulus, Kuo, & Nitsche, 2013; Jamil et 

al., 2017). Entretanto, mudanças na densidade da corrente utilizada tem efeito sobre a 

mudança de excitabilidade cortical, com maiores densidades levando a efeito mais robusto 

(Kuo et al., 2013; Nitsche et al., 2007). Tal efeito também foi observado em ETCC 

dirigida ao córtex pré-frontal (Gordon et al., 2018; Hill, Rogasch, Fitzgerald, & Hoy, 

2017), sugerindo que maiores densidades de corrente aplicadas sobre o córtex pré-frontal 

apresentam maior eficácia no que diz respeito a efeitos neuromodulatórios.  
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Tal argumentação levanta a questão de como ETCC em regiões corticais distantes do 

córtex motor primário pode ter levado a efeito sobre ECM. Primeiramente, efeitos 

significativos sobre a ECM foram observados não apenas com a colocação de eletrodos 

diretamente na área correspondente ao córtex motor primário, mas também com 

montagens de eletrodos dispostos distantes dessa região, porém mantendo-o entre os 

eletrodos.(Rawji et al., 2018).  De fato, o uso de simulação computacional permitiu a 

visualização do campo elétrico induzido pela presente montagem de ETCC, revelando 

pico de intensidade sobre região que inclui o córtex motor primário esquerdo, no mesmo 

hemisfério em que resultados significativos de SICI foram encontrados (FIGURA 2.1).  

Acerca do impacto da polaridade da ETCC sobre parâmetros de ECM avaliada com 

pulsos pareados, estudos anteriores reunidos em meta-análise sugerem que ETCC de 

polaridade anódica diminui o SICI, e resultados são inconclusivos para estimulação 

catódica (Biabani et al., 2018). Entretanto, como mencionado acima, no presente estudo o 

posicionamento dos eletrodos foi distante do córtex motor primário, não sendo possível 

uma comparação direta com estudos que estimularam especificamente tal região cortical. 

Ademais, é possível que efeitos da ETCC em indução de neuroplasticidade sejam 

diferentes entre sujeitos saudáveis e sujeitos com esquizofrenia. De fato, sujeitos com 

esquizofrenia apresentam déficit na indução de neuromodulação, sendo demonstrado por 

respostas deficitárias ao protocolo de estimulação associativa pareada (paired associative 

stimulation protocol - PAS), medida associada ao fenômeno de plasticidade LTP, 

dependente de glutamato. (Frantseva et al., 2008; Hasan et al., 2011; Strube et al., 2016). É 

provável que tal déficit de neuromodulação seja responsável pela ineficiência da ETCC na 

modulação do ICF, fenômeno dependente de atividade glutamatérgica, explicando a 
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ausência de alteração dessa medida de ECM no presente estudo, mas mantendo efeito 

sobre SICI. Ademais, a presente amostra encontra-se particularmente susceptível a esse 

déficit, dado que dificuldade de indução de LTP é particularmente pronunciada em 

indivíduos com forma de doença mais avançada (Hasan et al., 2011). 

A presença de aumento significativo do SICI sugere assim efeito neuromodulatório 

em outra via, mais especificamente ação no sentido de aumento da atividade de 

interneurônios GABAA (Di Lazzaro, Oliviero, et al., 2005).  Curiosamente, estudos 

prévios utilizando ETCC anódica sobre o CPFDL e mensurando resposta 

neuromodulatória com EMT-EEG demonstraram efeito condizente com aumento da 

inibição intracortical, por exemplo, com diminuição da magnitude de oscilações corticais 

de banda gama (Gordon et al., 2018; Hill et al., 2017). Ambos SICI e oscilações corticais 

de banda gama tem o mesmo mecanismo em comum, mais especificamente a atividade 

sincrônica de interneurônios GABAA (Lisman & Jensen, 2013). É possível que o efeito 

principal de estimulação anódica sobre o CDLPF seja no sentido de facilitação da 

atividade da circuitaria GABAergica, diminuindo a magnitude de oscilações gama e o 

PEM de pulsos pareados de intervalo curto entre pulsos.  

Alterações da circuitaria interneuronal de sujeitos com esquizofrenia também foram 

identificadas de outras formas. Mutações genéticas envolvendo moléculas relacionadas à 

síntese de GABA e seus receptores foram identificadas como fator de risco para o 

desenvolvimento de esquizofrenia (Akbarian & Huang, 2006). Modelos matemáticos e 

modelos animais demonstram que a atividade oscilatória organizada de interneurônios 

intracorticais inibitórios GABAergicos tem importância fundamental na atividade cortical, 
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sendo diretamente implicados na atividade tônica dos neurônios piramidais. De fato, a 

atividade dessa circuitaria está correlacionada com respostas piramidais de maior 

amplitude, e consequente processamento e transmissão adequados de informação 

neuronal. (Hasenstaub et al., 2005; Hu, Gan, & Jonas, 2014; Lisman & Jensen, 2013).  

Dessa forma, o funcionamento anormal de rede interneuronal GABAérgica pode ser 

responsável por diversos achados em sujeitos com esquizofrenia. Déficit GABAérgico 

pode ser responsável por falha do funcionamento cortical adequado, levando à 

hipoatividade em córtex pré-frontal observado em sujeitos com esquizofrenia (Minzenberg 

et al., 2009), que ocorre concomitantemente com marcadores de desinibição intracortical, 

como déficit de SICI (Radhu et al., 2013). Por fim, déficit GABAégico pode estar 

associado a resposta terapêutica observada com medicações agonistas GABAérgicos, 

como benzodiazepínicos e Clozapina, assim como o aumento de SICI com a administração 

desta última (Kaster et al., 2015; Liu et al., 2009). 

Curiosamente, também observamos aumento do SICI após a sessão de ETCC. É 

possível que o efeito dessa estimulação nesse grupo de sujeitos seja a regulação da 

circuitaria neuronal GABAérgica, trazendo-a para níveis mais “normais”, e, 

possivelmente, exercendo poder terapêutico. Tais efeitos podem ser responsáveis pela 

melhora de sintomas cognitivos e alucinatórios observados em estudos prévios (Mondino 

et al., 2016; Smith et al., 2015), assim como eventuais melhoras de sintomas negativos a 

serem observadas nos resultados do presente ensaio clínico. Entretanto, tal hipótese deve 

ser confirmada futuramente com a comparação desse fenômeno com mensuração objetiva 

de respostas à terapia. 
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4.1 Limitações 

As limitações relevantes do presente estudo serão discutidas a seguir.  

Como mencionado, o desenho do presente estudo, sendo incluído dentro de um 

ensaio clínico, é inadequado para responder questões acerca da comparação de marcadores 

de ECM com diferentes variáveis clinicodemográficas. Tais questões podem ser melhor 

respondidas em estudo exploratório envolvendo mensuração de ECM em uma amostra 

numerosa, porém heterogênea de pacientes com esquizofrenia, no qual os participantes 

apresentem diferentes características clinicodemograficas, incluindo níveis de gravidade 

diferentes em diferentes domínios. Outra possibilidade seria um estudo transversal dirigido 

a uma hipótese especifica, correlacionando medidas de excitabilidade cortical motora entre 

pacientes com esquizofrenia que diferem em uma característica alvo a ser estudada (p.ex. 

ECM em sujeitos com esquizofrenia com diferentes níveis de sintomas positivos, tempos 

de duração de doença etc) porém pareados com relação as outras variáveis 

clinicodemográficas , especialmente no caso da idade como fator de confusão para tempo 

de duração de doença. 

Acerca da mensuração de efeitos neuromodulatórios seguidos de sessão de ETCC, 

pode-se criticar o uso de medida de ECM para a avaliação de estimulação de região 

cortical não motora. Afinal, ECM pode apenas ser investigada em região que apresenta 

PEM, e técnicas mais recentes combinando EMT e EEG teoricamente permitem a 

exploração de respostas corticais em qualquer região capaz de gerar sinais de EEG 
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(Ilmoniemi & Kicic, 2010; Rogasch & Fitzgerald, 2013). Entretanto, algumas limitações 

desse argumento devem ser colocadas em questão. Primeiramente, as técnicas necessárias 

para a combinação de EMT e EEG, assim como a interpretação de resultados, são 

principalmente compreendidas para o córtex motor, sendo outras regiões corticais ainda 

pouco estudadas (Hill et al., 2016). As dinâmicas da ECM, ao contrário, têm sido 

estudadas há mais tempo, de forma que os resultados encontrados em estudo com a técnica 

são de mais fácil interpretação e correspondência com mecanismos neurofisiológicos. 

Ademais, apesar do principal alvo da ETCC no presente estudo não ter sido o córtex motor 

primário, como demonstrado em sessão anterior, tal região apresentou pico de intensidade 

do campo elétrico induzido pela estimulação, o que permitiu modulação da excitabilidade 

cortical observada por meio de ECM (Rawji et al., 2018). Por fim, os resultados 

encontrados no presente estudo, especificamente estimulação anódica em CPFDL levando 

ao aumento da inibição intracortical devido a aumento do SICI, corresponde a achados 

prévios em sujeitos saudáveis, analisados por meio de EMT EEG (Gordon et al., 2018; 

Hill et al., 2017). 

    Finalmente, não foi possível no presente momento responder à questão relativa à 

correlação do aumento da inibição intracortical com evolução do quadro clínico em 

resposta a terapia com ETCC, dada a indisponibilidade dos dados quando da formulação 

desse documento.  
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5. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Primeiramente será de grande importância a correlação dos achados de 

neuromodulação cortical mencionados anteriormente com a evolução clínica em resposta à 

terapia. Com a conclusão e publicação do ensaio clínico STARTS, poderemos avaliar a 

resposta clínica dos participantes e comparar com medidas de ECM. Caso encontremos 

correlação entre evolução favorável de sintomas negativos com aumento da inibição 

intracortical, teremos evidências de que o mecanismo de ação desse protocolo de ETCC 

no sentido de aumentar a atividade inibitória intracortical está de fato envolvido na 

redução dos sintomas negativos, neuromodulando atividade cortical interneuronal 

GABAérgica deficitária nessa população de sujeitos. 

Tal desenvolvimento significará o possível uso dessas medidas de excitabilidade 

cortical como biomarcador em esquizofrenia, refletindo disfunção de circuitaria 

interneuronal GABAérgica, e cuja neuromodulação levaria a resposta clínica favorável. O 

uso desse biomarcador pode ser utilizado como preditor de resposta, possivelmente 

identificando sujeitos que apresentam formas da doença com maior déficit nessa rede 

neuronal e que irão se beneficiar de tratamentos direcionados especificamente a 

neuromodulação desse circuito. A identificação de subgrupos de sujeitos portadores de 

esquizofrenia que apresentem esse padrão de déficit de excitabilidade cortical pode 

contribuir para um diagnóstico mais preciso de pacientes na pratica clínica, auxiliando no 

direcionamento de terapêuticas mais eficazes para cada indivíduo. Tais desenvolvimentos 

podem se dar em conjunto com o uso de medidas mais refinadas de excitabilidade cortical, 

possivelmente envolvendo técnicas mais direcionadas à região de interesse, como o uso de 
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EMT-EEG; que, além de fornecer mais informações sobre a atividade cortical da região 

estudada, podem apresentar maior sensibilidade na identificação de mudanças da 

excitabilidade cortical.  

Por fim, o uso dessas medidas como biomarcardores pode auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes, como no futuro 

desenvolvimento de técnicas de intervenção por neuromodulação não invasiva (EMT, 

ETCC ou outras). Por exemplo, ao invés de conduzir um ensaio clínico para cada mudança 

de protocolo, pode-se optar por experimentar diferentes protocolos na eficácia sobre a 

modulação da excitabilidade cortical, e então conduzir um único ensaio clínico para aquele 

protocolo que fornecer mudanças mais exuberantes e consistentes no marcador alvo. O uso 

de tal estratégia no estudo de terapias para sintomas de esquizofrenia pode reduzir 

significativamente o tempo e os custos para o encontro de tratamentos de maior eficácia 

para a doença.   
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Anexo A. Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa, referente ao ensaio 

clínico STARTS. 
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