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Resumo
Fernandes CA. Efeitos imediatos da estimulação transcraniana por corrente contínua
anódica no córtex motor e parietal associada a treino de integração sensorial sobre
o equilíbrio em sujeitos saudáveis [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2019.
O córtex motor primário (M1) e o córtex parietal posterior direito (CPPd) são áreas
corticais que participam da regulação do equilíbrio corporal. O M1 atua no controle
motor voluntário e o CPPd sobre verticalidade corporal, orientação visuoespacial e
integração sensorial. Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar os efeitos da
estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) anódica em M1 e no CPPd
combinada com treino de integração sensorial sobre o equilíbrio corporal em sujeitos
saudáveis. A ETCC foi empregada usando um design randomizado, duplo-cego,
placebo controlado. Participaram deste estudo 34 sujeitos saudáveis (22 mulheres, 12
homens), idade entre 20 e 38 anos, destros, randomizados em 3 grupos usando o
sistema de posicionamento 10/10 e 10/20 de eletroencefalografia: Grupo CZ, eletrodo
ânodo fixado em M1 na área CZ, cátodo fixado na região supraorbital contralateral na
área Fp2 (n=11); Grupo P4, eletrodo ânodo fixado no CPPd na área P4, cátodo fixado
na região supraorbital contralateral na área Fp2 (n=11); Grupo placebo, eletrodo ânodo
fixado em CZ ou P4 e cátodo fixado na região supraorbital contralateral nas áreas Fp1
ou Fp2 (n=12). O protocolo de avaliação consistiu em posturografia (área, root mean
square e velocidade média do centro de pressão, CoP) com o Teste de Organização
Sensorial (TOS) da Posturografia Dinâmica Computadorizada (plataforma PRO
Balance Master, NeuroCom) e estimulação magnética transcraniana (estimulador
modelo Neuro-MS/D, Neurosoft Lta., Rússia) de pulso único (limiar motor, área,
amplitude e latência de potenciais evocados motores) e pulso pareado para inibição
(intervalo de 2 ms) e facilitação (intervalo de 15 ms) intracorticais no hot spot da área
do músculo tibial anterior no hemisfério cerebral esquerdo com sistema de captura
eletromiográfica (sistema NEURO-MEP-Micro, Neurosoft Lta., Rússia) no músculo
tibial anterior direito antes e imediatamente após o treinamento. O protocolo de
treinamento realizado foi sessão única de ETCC (estimulador DC, Neuroconn Mobile
tDCS) anódica em CZ, P4 ou placebo com treino de integração sensorial usando TOS.
Os parâmetros de estimulação foram: intensidade=2 mA; rampa=20 s (subida=10 s;
descida=10 s) e duração=20 min ou placebo com duração=30 s. Treino de integração
sensorial: TOS 1 (superfície fixa, olhos abertos) 2); TOS 2 (superfície fixa; olhos
fechados); TOS 3 (superfície móvel, olhos abertos); TOS 4 (superfície móvel, olhos
fechados). As análises indicaram efeito significante da ETCC anódica na área CZ com
treinamento de integração sensorial e do treinamento sem estimulação na redução da
velocidade média de oscilação do CoP na direção anteroposterior na condição de
TOS4. Além disso, houve diminuição do limiar motor, área, latência e amplitude do
potencial evocado motor, e aumento da facilitação intracortical (intervalo de 15 ms)
na área CZ com estimulação ativa. Área, variabilidade e velocidade do CoP
aumentaram nas condições de TOS 1 e TOS2 sem efeito de grupo. Não foram
identificados efeitos significantes na área P4. A ETCC anódica em CZ com

treinamento de integração sensorial e o treinamento sem estimulação diminuíram a
oscilação corporal durante perturbação postural sensorial com manipulação de
aferências somatossensoriais e visuais, refletindo no aumento do controle do equilíbrio
corporal.
Descritores: Equilíbrio Postural, Estimulação Elétrica, Estimulação Transcraniana por
Corrente Contínua, Estimulação Magnética Transcraniana, Exercício, Postura.

Abstract
Fernandes CA. Immediate effects of anodal transcranial direct current stimulation on
the motor and parietal cortex associated with sensory integration training on balance
in healthy subjects [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2019.
The primary motor cortex (M1) and the right posterior parietal cortex (rPPC) are
cortical areas that participate in the regulation of body balance. M1 acts on voluntary
motor control and rPPC on body verticality, visuospatial guidance and sensory
integration. The objective of this study was to evaluate and compare the effects of
anodal transcranial direct current stimulation (tDCS) in M1 and rPPC combined with
training of sensory integration on body balance in healthy subjects. The tDCS was
employed using a randomized, double-blind, sham-controlled design. Thirty four
healthy subjects (22 women, 12 men), aged 20-38 years, right-handed, randomized
into 3 groups according to the 10/20 and 10/10 electroencephalography positioning
system: CZ group, fixed anode electrode on CZ area, cathode fixed in the contralateral
supraorbital region on Fp2 area (n = 11); P4 group, anode electrode fixed on P4 area,
cathode fixed in the contralateral supraorbital region on Fp2 area (n = 11); Sham group,
anode electrode fixed on CZ or P4 and cathode fixed in contralateral supraorbital
region on areas Fp1 or Fp2 (n = 12). The evaluation protocol consisted of
posturography based on center of pressure (CoP) using area, root mean square and
mean velocity analysis with the Sensory Organization Test (SOT) of the Computerized
Dynamic Posturography (PRO Balance Master, NeuroCom) and transcranial magnetic
stimulation (model stimulator Neuro-MS/D, Neurosoft Lta., Rússia) with single pulse
(motor threshold, area, amplitude and latency of motor evoked potentials) and paired
pulse for inhibition (interval of 2 ms) and facilitation (interval of 15 ms) intracortical
on the tibialis anterior muscule motor area hot spot in the left cerebral hemisphere with
electromyographic capture system (system NEURO-MEP-Micro, Neurosoft Lta.,
Rússia) in the right tibialis anterior muscle before and immediately after training. The
training protocol was a single session of anodal tDCS (DC stimulator, Neuroconn
Mobile tDCS) in CZ, P4 or sham with sensory integration training using SOT. The
stimulation parameters were: intensity = 2 mA; ramp = 20 s (rise = 10 s, descent = 10
s) and duration = 20 min, or sham lasting = 30 s. Sensory integration training: SOT 1
(fixed surface, open eyes) 2); SOT 2 (fixed surface, closed eyes); SOT 3 (mobile
surface, open eyes); SOT 4 (mobile surface, closed eyes). Analyzes indicated a
significant effect of the anodal tDCS un the CZ area with sensory integration training
and sensory integration training without stimulation in the decrease of the mean
velocity of CoP oscillation in the anteroposterior direction in the SOT 4 condition. In
addition, there was a decrease of the motor threshold, area, latency and amplitude of
the motor evoked potential, increase of the intracortical facilitation (15 ms interval) in
the CZ area with active stimulation. Area, variability and velocity of CoP increased in
the conditions of SOT 1 and SOT 2 without group effect. No significant effects were
identified in the P4 area. Anodal tDCS on CZ area with sensory integration training
and training without stimulation decreased body oscillation during sensory postural

disturbance with manipulation of somatosensory and visual afferents, reflecting on
increased body balance control.
Descriptors: Balance postural, Electric stimulation, Transcranial direct current
stimulation, Transcranial magnetic stimulation, Exercise, Posture
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1 INTRODUÇÃO

A manutenção do equilíbrio corporal de maneira estável e segura é essencial
na realização de atividades de vida diária (AVD´s). A capacidade de controlar o
equilíbrio corporal de maneira eficaz se reflete na resposta postural em diferentes tipos
de contextos, como na manutenção estável da postura na posição ortostática, mediante
perturbações internas e externas posturais, na realização de uma dupla tarefa e na
deambulação (Prado et al. 2007; Horak et. al., 1984). O controle da postura envolve o
equilíbrio corporal e a orientação postural. O equilíbrio corporal depende da relação
entre os sistemas nervoso, motor e sensorial (somatossesorial, visual, vestibular e
integração). A orientação postural compreende o alinhamento vertical em relação à
superfície de suporte, gravidade, referências internas e externas (Horak, 2006).
A compreensão dos aspectos comportamentais, áreas encefálicas e
mecanismos neurofisiológicos envolvidos no controle do equilíbrio corporal é
essencial para entender as respostas posturais espontâneas. Os principais componentes
envolvidos no controle da postura são componentes biomecânicos, cognitivos,
sensoriais e de integração sensorial, e estratégias de movimento (Horak, 2006). Além
desses componentes, as áreas neurais e os mecanismos neurofisiológicos envolvidos
no controle da postura permanecem sob investigação. O córtex motor primário (M1) e
o córtex parietal posterior direito (CPPd) são duas áreas corticais que desempenham
funções no controle sensoriomotor e na manutenção do equilíbrio corporal.
O córtex motor primário (M1) é uma área cortical responsável pela
movimentação voluntária e que apresenta distribuída na sua topografia as
representações de segmentos corporais diretamente relacionados ao controle motor
voluntário (Calautti et al., 2010; Feydy et al., 2002; Swayne et al., 2008). Estudos
anteriores (Calautti et al., 2010, Feydy et al., 2002, Swayne et al., 2008) mostraram
que a ativação do M1 dependente do nível da demanda da tarefa motora, da
especialização hemisférica em função da lateralidade e os padrões de ativação
modificam-se em relação aos aspectos neurofisiológicos do tecido nervoso em sujeitos
saudáveis ou na presença de doenças do sistema nervoso. O aumento ou a diminuição
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de ativação do M1 podem estar relacionados a facilitação (FIC) ou inibição (IIC)
intracorticais.
O equilíbrio do corpo envolve um controle neural eficaz sobre o sistema
musculoesquelético, mas também sofre forte influência do sistema sensorial com
participação do CPPd. O CPPd está envolvido em funções de percepção na orientação
vertical do corpo, orientação visuoespacial e de integração sensorial (Perennou et al.,
2000; Perennou et al., 2008b). Lesão no CPPd levou a condições de desequilíbrio
corporal, redução na percepção de orientação vertical do corpo (Bonan et al., 2006;
Bonan et al., 2007; Perennou et al., 2008a), assimetria postural (Mansfield et al., 2013;
Marigold; Timothy, 2004a; Sackley, 1991), distúrbios no processamento central de
informações sensoriais e integração sensorial comprometida (Marigold et al., 2004b;
Oliveira et al., 2011). Em teoria, o equilíbrio corporal sofre influência dos sistemas
sensoriais e as contribuições destes sistemas são fornecidas por meio de pesos
diferentes, em que o sistema somatossensorial atua com cerca de 70%, o sistema
vestibular com 20% e o sistema visual, 10% (Peterka, 2002; Peterka; Loughlin, 2004;
Horak et al., 1994). Selecionar e integrar adequadamente fontes sensoriais diferentes
influencia diretamente sobre a estabilidade postural e o equilíbrio corporal. De acordo
com o objetivo da tarefa e o contexto ambiental, os sistemas sensoriais visual,
somatossensorial e vestibular são integrados e utilizados com pesos diferentes em
relação ao tipo de solicitação da tarefa (Peterka, 2002; Peterka; Loughlin, 2004; Horak,
2006; 2010).
O equilíbrio corporal pode ser mensurado por mecanismos centrais e
periféricos. Mudanças na excitabilidade cortical é mensurada por meio de avaliação
com estimulação magnética transcraniana (EMT) de pulso simples e pulso pareado. A
estimulação magnética transcraniana é uma técnica de neuromodulação não invasiva
que investiga mecanismos neurofisiológicos em sujeitos saudáveis (Nitsche et al.,
2002; Nitsche; Paulus, 2000; Stagg; Nitsche, 2011) e fisiopatológicos (Cohen et al.,
1998; Groppa et al., 2012)
Os princípios da EMT para uso de diagnóstico clínico baseiam-se no uso de
uma bobina conectada a um capacitor através de um circuito elétrico colocada sobre o
crânio em uma área-alvo. Um pulso de corrente elétrica (intensidade máxima é de
cerca de 5000 A) passa rapidamente pela bobina quando o circuito elétrico é ligado e
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em seguida a corrente é desligada. A indução de um campo magnético (intensidade
aproximada de 1,5-2,2 Tesla) no córtex (aproximadamente 100 mV/mm) é promovida
pela mudança rápida da intensidade do campo elétrico, de acordo com a posição da
bobina, e a intensidade máxima do campo magnético é atingida em cerca de 100 µs.
A avaliação com EMT é possível devido à indução de um campo elétrico dentro do
crânio gerado pela mudança rápida na intensidade do campo magnético que atinge o
córtex. Os meios condutores são células nervosas localizadas em paralelo à posição da
bobina, situadas à aproximadamente 1,5-2 cm abaixo da superfície. Devido à alta
resistência elétrica do crânio e do couro cabeludo, o fluxo de corrente é pequeno,
minimizando um possível desconforto no avaliado (Cohen et al., 1998; Conforto et al.,
2003; Pascual-Leone et al., 1998; Rossi et al., 2009).
As modalidades de avaliação com EMT são as estimulações com pulso único
e com pulso pareado. As variáveis usadas na avaliação com pulso único são limiar
motor em repouso (LMr) e/ou limiar motor ativo (LMa), usado principalmente em
avaliações para músculos localizados em M1 mais profundos como os músculos dos
membros inferiores geralmente com intensidades entre 140% a 170% (Groppa et al.,
2012). Além da avaliação do LM, também pode-se avaliar o potencial evocado motor
(PEM), por meio de variáveis de latência, amplitude e área, medidas usadas para
avaliação da excitabilidade cortical. A avaliação com pulso pareado permite avaliar,
por exemplo, a organização cortical através da inibição intracortical (IIC) e da
facilitação intracortical (FIC). Nesta modalidade, dois pulsos magnéticos são
administrados consecutivamente a um intervalo de poucos milissegundos (ms) entre
os dois pulsos. A intensidade do primeiro é abaixo do LM e a do segundo pulso acima
do LM. Intervalos menores que cerca de 5 ms comparados ao valor de pulso único
sugere-se uma IIC. Intervalos maiores que cerca de 5 ms comparados ao valor de pulso
único sugere-se uma FIC com aumento do PEM. Essas medidas de pulso único e pulso
pareado podem ser úteis na avaliação comparativa entre o efeito de uma intervenção
pré e pós (Cohen et al., 1998; Groppa et al., 2012; Peterchev et al., 2012; Rossi et al,
2009; Rossini et al., 2015, Ziemman, 1999).
Mudanças na excitabilidade cortical podem ser induzidas por estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC) em áreas corticais e essas mudanças
centrais no cérebro saudável promovem aumento no controle periférico do movimento
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(Nitsche; Paulus, 2000; Stagg; Nitsche, 2011). A ETCC é uma técnica de
neuromodulação não invasiva com finalidade de modulação da excitabilidade cortical
e que tem demonstrado efeito sobre a performance de movimento, em distúrbios de
movimento, como coadjuvante no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas
( Alonso-Alonso; Fregni; Pascual-Leone, 2007; Bikson et al., 2016; Brunoni et al.,
2013; Fregni; Pascual-Leone, 2007; Giordano et al., 2017). A ETCC promove uma
modulação da atividade neural através do fenômeno de polarização celular nervosa
usando uma corrente elétrica de baixa intensidade transcranialmente (Brunoni et al.,
2013; Woods et al., 2016). As vantagens e a segurança da aplicação da ETCC são a
produção de poucos artefatos, tais como ruídos acústicos e espasmos musculares, o
custo do equipamento, produção de poucos efeitos adversos como irritação e/ou
vermelhidão da pele de curta duração, restritos ao período da aplicação da técnica
(Brunoni et al., 2011; Nitsche et al., 2003).
Os princípios de ação modulatórios e de intervenção da ETCC podem ser
classificados de acordo com mecanismos de ação primários e secundários, de curta e
longa duração, respectivamente (Brunoni et al., 2012; Hummel; Cohen, 2006, Rossini
et al., 2009). Os mecanismos de ação primários baseiam-se numa mudança no
potencial elétrico de repouso de membrana, provocando uma alteração da
excitabilidade da área estimulada de acordo com efeitos de polaridade-dependente da
modalidade da etcc utilizada: anódica, catódica e bilateral (Nitsche, 2011; Nitsche et
al., 2008; Nitsche et al., 2004; Stagg; Nitsche, 2011). A ETCC anódica aumenta a
excitabilidade e atividade neural da área estimulada, enquanto a ETCC catódica
promove um efeito inibitório. A ETCC bilateral aumenta a excitabilidade e a atividade
da área neural estimulada de um hemisfério cerebral, e promove inibição nesta mesma
área estimulada no hemisfério cerebral contralateral (Mahmoudi et al., 2011; Nitsche
et al., 2002). Mudanças opostas da excitabilidade cortical pós-ETCC foram relatadas
e relacionadas a fatores intrínsecos corticais, interação do córtex estimulado com a
direção do fluxo da corrente e geometria neuronal (Nitsche; Paulus, 2000). Os
mecanismos de ação secundários da ETCC são a modulação de neurônios
corticoespinhais e intracorticais, mudanças duradouras na permeabilidade das
membranas celulares e nos potenciais pós-sinápticos excitatórios ou inibitórios de
membrana, efeitos não-sinápticos caracterizados por uma alteração temporária na
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densidade dos canais de proteínas abaixo do eletrodo correspondente à estimulação, e
alterações neuroquímicas através de sua ação sobre neurotransmissores (Nitsche; Kuo;
Grosch; et al., 2009; Nitsche; Kuo; Karrasch; et al., 2009; Nitsche; Paulus, 2000;
Nitsche et al., 2005).
Um estudo (Jeffery et al., 2007) com sujeitos saudáveis e destros usando EMT
diagnóstica demonstrou que a excitabilidade cortical aumenta quando aplicada uma
corrente elétrica de baixa intensidade com polaridade positiva (excitatória)
diretamente sobre o M1 (ETCC anódica) no hemisfério cerebral dominante
correspondente à região do músculo tibial anterior. Resultados opostos foram obtidos
quando aplicada a mesma intensidade de corrente com o polo negativo (inibitória) no
hemisfério cerebral não dominante (ETCC catódica). Esses resultados verificaram que
a ETCC anódica (excitatória) em comparação com a ETCC catódica (inibitória) e
placebo favoreceu o aumento da excitabilidade cortical da área motora da perna.
Resultados similares foram encontrados no estudo de Madhavan e colaboradores
(2016) que também avaliaram com EMT diagnóstica o efeito da ETCC anódica sobre
M1 do membro inferior. Os resultados apontaram um aumento da excitabilidade
cortical da área motora em M1 de membro inferior quando a intensidade do LMa foi
de 140%. Outras funções de membro inferior também mostram-se facilitadas pelo uso
da ETCC anódica em M1 quando aplicada em M1 do membro inferior como aumento
da força muscular (Tanaka et al., 2011) e da coordenação motora (van Asseldonk;
Boonstra, 2016).
O efeito da ETCC anódica sobre o controle da postura em sujeitos saudáveis
mostrou um aumento do controle da postura após estimulação na área C3 no M1, com
melhora no desempenho da tarefa postural após a estimulação quando combinada com
prática de imagem motora (Saruco et al., 2017). Kaminski e colaboradores (2016)
verificaram que a ETCC anódica na área motora do membro inferior promoveu
aumento do controle do equilíbrio corporal dinâmico e favoreceu o desempenho de
sujeitos saudáveis em uma tarefa postural. Craig & Doumas (2017) verificaram efeitos
mínimos com uso de ETCC anódica sobre o controle postural dinâmico e essa
condição foi com olhos abertos. Dutta & Chugh (2012) verificaram aumento da
estabilidade postural após aplicação de ETCC anódica por 10 min durante a postura
quieta com olhos fechados em sujeitos adultos jovens. Esses resultados sugerem que a
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ETCC anódica pode promover mudanças na excitabilidade cortical de áreas motoras
estimuladas em M1 de um cérebro sadio, refletindo sobre funções do membro inferior
e no equilíbrio corporal.
O M1 é uma área cortical que estabelece conexões por meio de uma rede
corticofrontal-núcleos da base e que se acredita estar envolvida no controle do
equilíbrio corporal (Demain et al., 2014). Além disso, a ETCC anódica sobre M1
demonstrou modificar a excitabilidade cortical, facilitando também a via
corticoespinhal. O CPPd é uma outra área cortical que a ETCC promoveu mudanças
significantes em funções específicas, como melhora da localização visuoespacial
(Wright; Krekelberg, 2014) na orientação espacial multissensorial e na exploração
visual (Bolognini; Fregni; et al., 2010; Bolognini; Olgiati; et al., 2010; Zmigrod, 2014).
Essas funções do CPPd são importantes no controle sensoriomotor envolvido na
manutenção do equilíbrio corporal.
O equilíbrio corporal e a capacidade de manter o alinhamento vertical da
postura são essenciais nas AVD´s, na prática de exercícios físicos, no processo de
aprendizagem do controle postural em sujeitos saudáveis e na reaprendizagem do
controle postural (Ioffe et al., 2010; Ustinova et al., 2001). Distúrbios de equilíbrio
podem estar correlacionados à um controle postural ineficiente e está relacionado à
histórico de quedas (Hyndman; Ashburn, 2003b). A avaliação do equilíbrio corporal é
primordial como referência para sujeitos saudáveis, no diagnóstico precoce de
alterações de equilíbrio e como método de acompanhamento de sujeitos com
diagnóstico de desequilíbrio corporal. Além da avaliação, a efetividade do treinamento
de equilíbrio pode levar ao aumento do controle da postura e à utilização de estratégias
posturais com maior precisão.
O treinamento do equilíbrio corporal convencional nem sempre se revela
efetivo na reabilitação física devido à permanência de queixa de desequilíbrio após o
término do treinamento físico (Harris et al., 2005; Sackley, 1991). O teste de
organização sensorial (TOS) da Posturografia Dinâmica Computadorizada (PDC) da
PRO Balance Master (NeuroCom) é um protocolo de avaliação do equilíbrio com
quatro condições: TOS1 (plataforma fixa e olhos abertos), TOS 2 (plataforma fixa,
olhos fechados), TOS 3 (plataforma móvel, olhos abertos) e TOS 4 (plataforma móvel,
olhos fechados). Estudos prévios (Chen et al., 2002; Smania et al., 2008)
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demonstraram efeitos positivos no uso do TOS como recurso para treino de equilíbrio.
Os resultados relevaram o aumento no controle do equilíbrio corporal em condições
estáticas e dinâmicas com manipulação de informações dos sistemas sensoriais (Chen
et al., 2002; Bonan et al., 2004; Oliveira et al., 2011; Smania et al., 2008). A vantagem
do uso do TOS é a padronização de protocolos para avaliação e treinamento,
possibilitando a sua replicação e uso para diferentes tipos de populações com
distúrbios de equilíbrio ou melhora de desempenho físico em sujeitos saudáveis.
Estudos prévios (Kim et al., 2014; Lee; Chun, 2014; Viana et al., 2014)
mostraram que a ETCC anódica potencializa o efeito do treinamento físico quando
realizada simultaneamente a exercício físico. A ETCC anódica no M1 promove
mudanças da excitabilidade corticoespinhal em sujeitos saudáveis (Jeffery et al., 2007)
e essas mudanças influenciam em funções de membro inferior como equilíbrio,
controle motor e marcha (Chang; Kim; Park, 2015; Tanaka et al., 2011; Sohn; Jee;
Kim, 2013; Tanaka et al., 2011; Tahtis; Kaski; Seemungal, 2014). O mesmo ainda não
é conhecido com uso de ETCC anódica no CPPd e se a estimulação excitatória desta
área cortical pode promover mudanças no equilíbrio corporal. Comparações entre
áreas corticais do sistema sensoriomotor podem revelar suas contribuições para o
controle postural.
A compreensão dos aspectos típicos do comportamento motor, a influência de
áreas neurais e mecanismos neurofisiológicos em sujeitos saudáveis promoverá novas
descobertas no campo das neurociências. O estudo do uso de equipamentos como EMT
diagnóstica, posturografia e a ETCC anódica em áreas corticais do controle postural
em sujeitos saudáveis poderá trazer novas perspectivas de avaliação e intervenção de
equilíbrio corporal. A neuromodulação não invasiva e o uso do TOS como treinamento
de equilíbrio são ferramentas inovadoras, com aplicação prática em pesquisas e
serviços de saúde, promovendo inovação na área da fisioterapia. Esperamos que o
protocolo de avaliação e treinamento propostos neste estudo contribuam para o avanço
na compreensão dos mecanismos comportamentais e neurofisiológicos envolvidos no
controle do equilíbrio corporal.

2 Justificativa

Justificativa
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JUSTIFICATIVA

A EMT diagnóstica associada à posturografia são dois métodos de avaliação
que permitem avaliar os efeitos da ETCC anódica sobre componentes centrais e
periféricos envolvidos no controle do equilíbrio corporal. A ETCC anódica na área CZ
do M1 no sistema 10/20 de EEG é relacionada ao controle da postura vertical. A ETCC
anódica na área P4 do CPPd do sistema 10/10 de EEG tem funções de integração
sensorial, percepção de verticalidade corporal e orientação visuoespacial. A
estimulação da área CZ do M1 e da área P4 no CPPd podem promover um aumento
no controle do equilíbrio corporal quando associadas a um treinamento de equilíbrio,
facilitando a via corticoespinhal e a manutenção da postura de maneira estável.
A compreensão dos efeitos da ETCC anódica em M1 e no CPPd associada a
um treinamento de integração sensorial podem revelar o papel dessas áreas corticais
sobre o equilíbrio corporal. Além da importância de compreender os efeitos
individuais de cada área de estimulação, também é necessário a investigação
comparativa entre as áreas CZ e P4 para o controle da postura, buscando identificar se
possuem contribuições diferentes sobre o equilíbrio corporal. O entendimento dos
mecanismos neurofisiológicos e de variáveis do equilíbrio corporal mensuradas por
meio do centro de pressão (CoP) podem fornecer bases para o conhecimento teóricocientífico na avaliação do equilíbrio corporal em sujeitos saudáveis. Esse estudo pode
fornecer informações relevantes no controle central e periférico do equilíbrio corporal,
podendo fornecer bases para identificação precoce de distúrbios de equilíbrio corporal,
prevenção ou para reabilitação de indivíduos com desequilíbrio corporal.

3 Objetivos
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OBJETIVOS

Objetivo geral

Avaliar os efeitos imediatos da ETCC anódica em M1 e no CPPd associada à
treino de integração sensorial sobre o equilíbrio corporal em sujeitos saudáveis.

3.2

Objetivos específicos

a) Descrever os efeitos imediatos da ETCC anódica nas áreas CZ em M1 e P4 do
CPPd associado à treino de integração sensorial em sujeitos saudáveis.
b) Comparar os efeitos imediatos da ETCC anódica entre as áreas CZ em M1 e P4
do CPPd associado à treino de integração sensorial em sujeitos saudáveis.

4 Hipóteses

Hipóteses

4

14

HIPÓTESES

a) A ETCC anódica nas áreas CZ no M1 e P4 do CPPd com treino de integração
sensorial aumentam a excitabilidade cortical e o controle do equilíbrio corporal.
b) A ETCC anódica nas áreas CZ no M1 e P4 do CPPd com treino de integração
sensorial aumentam a excitabilidade cortical e o controle do equilíbrio corporal
em comparação ao placebo.
c) A ETCC anódica na área CZ no M1 difere-se da área P4 do CPPd com treino de
integração sensorial na excitabilidade cortical e no controle do equilíbrio corporal.

4 Método

Método
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MÉTODO

Design e local do estudo

Este estudo empregou um design randomizado, duplo-cego, placebo
controlado. O estudo foi realizado no Ambulatório de Fisioterapia do Instituto Central
e no Laboratório LIM/23 – Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica,
localizados no Hospital das Clínicas (ICHC) da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, Brasil.

5.2

Participantes

Participaram da pesquisa 34 voluntários saudáveis, faixa etária entre 20 e 38
anos de idade (M=25,08, dp=5,60), de ambos os gêneros (22 mulheres, 12 homens),
destros de membro superior (Inventário de Preferência Manual de Edimburgo) e
inferior (Inventário de Preferência Podal de Waterloo), sem déficit cognitivo (Mini
Exame do Estado Mental ≥ 26 pontos) ou dependência de álcool ou drogas (CAGE e
Critérios para Abuso de Substância DSM IV negativos). Todos os participantes
selecionados para participar do estudo assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE) (ANEXO 1), previamente aprovado pelo Comissão de Ética para
Análise

de

Projetos

de

Pesquisa

(CAPPesq)

da

FMUSP

(CAAE

64459116.0.0000.0068/Número do Parecer: 2.119.961) (ANEXOS 2 e 3). O tamanho
da amostra foi definido a partir de um estudo publicado anteriormente (Jevery et al.,
2007), que avaliou o efeito da ETCC sobre M1 do membro inferior, onde 8 sujeitos
saudáveis e voluntários participaram da pesquisa. Foram considerados α=0.05, um
poder estatístico de 80% e uma perda amostral de 15%. O cálculo amostral resultou
em uma amostra de 12 participantes por grupo, totalizando 36 sujeitos.

5.2.1 Critérios de elegibilidade

Os critérios para participação na pesquisa encontram-se descritos abaixo.
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5.2.1.1 Critérios de inclusão
● Concordância em participar da pesquisa.
● Faixa etária compreendida entre 20 a 45 anos.
● Ambos os gêneros.
● Destros.
● Posição ortostática sem meios auxiliares.

5.2.1.2 Critérios de exclusão
● Rastreamento positivo no Questionário de Validação de Sintomas
Cerebrovasculares.
● Alterações cognitivas (Mini Exame do Estado Mental < 13 pontos para
analfabetos, < 18 para baixa e média escolaridade, < 26 para alta
escolaridade).
● Doenças neurológicas (tumores, doenças desmielinizantes, infecciosas ou
lesões medulares) ou ortopédicas (distensões musculares, entorses,
luxações, fraturas e quadros álgicos) em período de ocorrência.
● Doenças agudas significantes (doenças renais graves, pulmonares,
cardíacas, hepáticas ou câncer).
● Doenças dermatológicas como eczemas na cabeça.
● Epilepsia, fazendo uso de medicação anticonvulsivante e/ou com privação
de sono.
● Presença de materiais metálicos implantados na ou próximo à cabeça
(exemplos, implante coclear, eletrodos implantados/estimuladores, clips
de aneurisma ou bobinas, fragmentos de projétil de arma de fogo).
● Presença de marcapasso ou fios (Stents) cardíacos ou com outro
dispositivo ativo em que a interação com o campo magnético possa
interferir no seu funcionamento.
● Alterações visuais não corrigidas.
● Tontura e/ou vertigem prévia.
● Dependência alcoólica.
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● Estar em tratamento fisioterapêutico com ênfase em reabilitação de
equilíbrio corporal e/ou realizando treino funcional.

5.3

Randomização

A randomização foi realizada através de um esquema de aleatorização
simples foi realizado usando o programa randomization.com por um pesquisador
independente não envolvido com o recrutamento dos participantes, avaliação ou
treinamento. A randomização foi realizada em duas etapas: área e estimulação (ativa
ou placebo). A primeira etapa consistiu na divisão dos participantes elegíveis para
participarem da pesquisa por área. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente
em um de 3 grupos, pelo programa randomization.com:
● Grupo CZ (n=11)
● Grupo P4 (P4, n=11)
● Grupo placebo (n=12).
A distribuição dos participantes em cada grupo foi realizada conforme a
randomização descrita, obedecendo ao critério de montagem dos eletrodos conforme
descrição abaixo e de acordo com o sistema de posicionamento 10/10 ou 10/20 de
EEG.
● Grupo CZ: eletrodo ânodo fixado sobre M1 na área CZ, cátodo (referência)
fixado na região supraorbital contralateral na área Fp2.
● Grupo P4: eletrodo ânodo fixado sobre P4, cátodo (referência) fixado na
região supraorbital contralateral na área Fp1.
● Grupo placebo: eletrodo ânodo fixado em M1 área CZ, cátodo (referência)
fixado na região supraorbital contralateral na área Fp2, ou eletrodo ânodo
fixado sobre P4, cátodo (referência) fixado na região supraorbital
contralateral na área Fp1.
Para o grupo placebo foi realizada uma randomização independente com
finalidade de definir o somente o local de fixação do eletrodo. Em metade do grupo
(n=6), o eletrodo ânodo foi fixado sobre CZ e a outra metade (n=6) foi fixado sobre
P4. Neste grupo não há passagem de corrente elétrica e não estimulação.
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Após esta primeira randomização foi realizada uma segunda randomização
através de códigos de estimulação (ativa ou placebo) com segredo pelo programa no
modo de pesquisa do estimulador móvel (DC-Stimulator, Neuroconn Mobile tDCS).
Esse programa forneceu uma lista de códigos secretos para a divisão dos participantes
em relação a estimulação ativa ou placebo.
A figura abaixo (Figura 1) apresenta o fluxograma do estudo, especificando
as etapas da pesquisa.

Randomização (n=36)

Levantamento Banco de Dados

Avaliação pré-treinamento
Treinamento

Grupo CZ

Grupo P4

Grupo placebo

Treino de integração
sensorial + ETCC
anódica em CZ

Treino de integração
sensorial + ETCC
anódica em P4

Treino de integração
sensorial + ETCC
placebo em CZ ou P4

1 sessão única
(n=12)

1 sessão única
(n=12)

1 sessão única
(n=12)

Avaliação pós-treinamento

Análise de dados (n=34)

Figura 1 -

Fluxograma do estudo baseado na Consolidated Standards of Reporting
Trials 2010 (CONSORT 10) guideline (Turner et al., 2012)
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Ocultação de alocação e cegamento

O código da estimulação e a área da estimulação foram definidos por um
pesquisador independente. O cegamento ou mascaramento foi do tipo triplo-cego, em
que o cegamento foi aplicado tanto ao fisioterapeuta responsável pelo protocolo de
treinamento quanto ao fisioterapeuta responsável pelo protocolo de avaliação
(pesquisadora responsável) e para o participante. O tipo da estimulação ativa ou
placebo foi oculta tanto para o avaliador quanto para o fisioterapeuta responsável pelo
protocolo de treinamento e para o participante. Apenas o pesquisador independente
possuía ciência em relação ao tipo de estimulação.

5.4

Protocolo de avaliação

A avaliação dos participantes foi realizada através de uma ficha de avaliação
(ANEXO 3), posturografia baseada em CoP e estimulação magnética transcraniana
diagnóstica. A ficha de avaliação consistiu na coleta de dados pessoais, exame físico,
aplicação de escalas clínicas, questionário e inventários para caracterização dos
participantes. Abaixo seguem as descrições das avaliações realizadas neste estudo.

a) Questionário de validação de sintomas cerebrovasculares

Inicialmente, os participantes foram avaliados com o questionário de
validação de sintomas cerebrovasculares. Este questionário foi usado para rastrear a
presença de sintomas de doença neurológica. O questionário consiste de 6 perguntas
relacionadas a sintomas comuns relacionados à alterações sensoriais e motoras após a
ocorrência de doenças cerebrovasculares (Abe et al., 2010).

b) Mini Exame do Estado Mental (MEEM)

O MEEM foi aplicado aos participantes para avaliação do estado cognitivo,
com correção pelo nível de escolaridade. Esta avaliação representa uma medida
quantitativa do estado cognitivo de indivíduos adultos. A obtenção da pontuação
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mínima necessária é de 13 pontos para analfabetos, 18 para indivíduos de baixa e
média escolaridade e 26 para alta escolaridade. As habilidades avaliadas são
compreensão, leitura, escrita e desenho. Cada resposta correta recebe um ponto, sendo
que o escore máximo é de 30 pontos (Bertolucci et al., 1994).

c) Inventário de preferência podal de Waterloo

Os participantes preencheram o Inventário de preferência podal de Waterloo
referente a tarefas de mobilização e estabilização. Os participantes foram avaliados em
função da sua preferência por uma das suas pernas e a força de preferência foram
avaliadas numa escala com classificação de 5 pontos, onde: 1 = esquerda sempre,
2=esquerda geralmente, 3 = ambos os pés igualmente e muitas vezes, 4 = direito
normalmente, e 5 = sempre direito. Ao final foi obtido o escore médio, representativo
da preferência podal (Elias; Bryden; Bulman-Fleming, 1998).

d) Inventário de preferêcia manual de Edimburgo

Os participantes preencheram o Inventário de preferência manual de
Edimburgo para caracterização da mão preferida e a força desta preferência. A
pontuação foi dada em função da preferência pelo uso de uma das mãos ou pelo uso
de ambas em diferentes situações, onde 2 = sempre uma das mãos, 1 = na maioria daz
vezes com uma das mãos, e se é indiferente a mão de execução da tarefa, foi dado 1
ponto para cada mão. Ao final foi obtido o escore médio, representativo da preferência
manual (Oldfield, 1971).

e) Questionário CAGE

O uso de álcool bem como de outras substâncias químicas ílicitas podem
influenciar no equilíbrio corporal. O questionário CAGE, que é composto por quatro
perguntas de fácil memorização, pode ser uma alternativa fácil, rápida e pouco
intimidativa na detecção dos problemas relacionados ao uso de álcool (PRA).
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O questionário consiste das seguintes perguntas: 1) Você já tentou diminuir
ou cortar ("Cut down") a bebida?; 2) Você já ficou incomodado ou irritado
("Annoyed") com outros porque criticaram seu jeito de beber?; 3) Você já se sentiu
culpado ("Guilty") por causa do seu jeito de beber? 4) Você já teve que beber para
aliviar os nervos ou reduzir os efeitos de uma ressaca ("Eye-opener")? (Ewing, 1984).

5.4.1 Posturografia

O equilíbrio corporal foi avaliado através de variáveis do CoP com avaliação
posturográfica usando o TOS da PDC do sistema PRO Balance Master (NeuroCom
Intternational Inc, Clackamas, Oregon, EE. UU.). As variáveis do CoP utilizadas
foram área, raiz quadrada média ou root mean square (RMS) e velocidade média (VM)
de oscilação do CoP (VM) nas direções anteroposterior (CoPap) e mediolateral (CoPml)
e a frequência de aquisição dos dados foi de 100 Hz.

O protocolo de avaliação posturográfica consistiu na realização de três
tentativas com 30 s de duração para cada uma de 4 condições do TOS. A ordem para
realização do teste obedeceu a seguinte disposição de manipulações da entrada
sensorial para a avaliação com o TOS: TOS 1: Superfície fixa, olhos abertos (todas
modalidades sensoriais presentes: somatossensorial, vestibular e visual); TOS 2:
Superfície fixa, olhos fechados (informação visual indisponível); TOS 3: Superfície
móvel, olhos abertos (distorção da informação somatossensorial) e TOS 4: Superfície
móvel, olhos fechados (informação visual indisponível e informação somatossensorial
distorcida) (Figura 2).
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As 4 condições usadas do protocolo TOS da PDC usando o sistema da
PRO Balance Master (NeuroCom)

5.4.1.1 Procedimentos da avaliação posturográfica

A avaliação posturográfica foi realizada antes e imediatamente após o
protocolo de treinamento. Para a realização da avaliação posturográfica, os
participantes foram orientados a permanecer na postura ortostática, com os braços
estendidos ao longo do corpo, descalços com os pés posicionados no local pré-definido
sobre a base da plataforma. Os participantes realizaram três tentativas com duração de
30 s para cada uma das 4 condições do TOS de acordo com a Figura 2.

5.4.2 Estimulação magnética transcraniana

A avaliação com EMT foi feita no Departamento de Fisioterapia do Instituto
Central do HCFMUSP. A excitabilidade cortical foi avaliada com um aparelho de
EMT (estimulador modelo Neuro-MS/D, Neurosoft Lta., Rússia). O participante foi
posicionado sentado confortavelmente em uma cadeira própria e reclinável,
permanecendo acordado e orientado a manter 20% da atividade muscular do músculo
tibial anterior (TA) direito no momento da avaliação. A atividade muscular foi
mensurada usando eletromiografia (EMG) com dois eletrodos de superfície condutora
auto-adesivo (Ambu Neuroline 715, modelo: cabo com 80 cm, referência 71508-
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K/C/12, Dinamarca) fixados no ventre muscular do TA direito a uma distância de 2
cm entre eles, e um eletrodo terra fixado no pulso direito do participante. A localização
e o posicionamento dos eletrodos no músculo TA direito foram baseados no projeto
Surface EMG for a Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) (Hermens;
Freriks, 1999). As áreas para fixação dos eletrodos foram preliminarmente
higienizadas com álcool e usado aparelho removedor de pelos descartável se
necessário. A atividade muscular registrada foi a partir de um amplificador do sistema
NEURO-MEP-Micro (Neurosoft Lta., Rússia), com taxa de filtragem de 5 Hz (filtro
passa baixa) e de 10 Khz (filtro passa alta), e faixa de aquisição de 50 mV.
A EMT foi aplicada pelo examinador através de uma bobina do tipo duplo
cone conectada ao estimulador modelo Neuro-MS/D (Neurosoft Lta., Rússia) de
maneira não invasiva e indolor sobre M1 do hemisfério cerebral esquerdo. Pulsos
monofásicos simples e pareados foram administrados a cada seis segundos, enquanto
o participante mantinha 20% atividade muscular do músculo TA direito com feedback
visual para monitoramento da atividade visual na tela do visor no programa do sistema
NEURO-MEP-Micro (Neurosoft Lta., Rússia). O vértex foi encontrado na interseção
das linhas interaural e uma outra entre o násio e o ínion, de acordo com o sistema 10/20
de EEG. Uma touca de polyester marcada previamente com uma grade de 1x1cm
orientada no plano cartesiano foi posicionada na cabeça do participante e serviu como
referência para a EMT. O melhor local (hot spot) em M1 para ativação do músculo TA
foi identificado e o limiar motor ativo (LMa) estimado usando o software TMS Motor
Threshold Assessment Tool (MTAT 2.0), considerando a menor intensidade do
aparelho de EMT para gerar um PEM contralateral de 200μV de amplitude pico-apico. A latência, amplitude e área do PEM foi medida usando o sistema NEURO-MEPMicro (Neurosoft Lta., Rússia). O PEM foi estimado através de 20 pulsos a 90% do
LMa. As medidas de inibição (IIC) e facilitação (FIC) intracortical foram avaliadas
através de pulsos pareados, com 90% e 170% do LMa, onde dois pulsos consecutivos
foram entregues com intervalos de milissegundos entre eles. A primeira intensidade
oferecida foi inferior ao LMa e a segunda superior. O intervalo de 2ms entre os pulsos
foi usado para a avaliação da inibição e de 15ms para a facilitação. A avaliação da ICC
e da FIC foi feita com a média de 20 pulsos para cada medida, oferecidos de forma
randômica.
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Protocolo de treinamento

Os voluntários saudáveis participaram de uma sessão única de treinamento.
A sessão consistiu na estimulação com ETCC anódica através do DC-Stimulator
(Neuroconn Mobile tDCS) associada a um treinamento de equilíbrio corporal usando
o TOS da PDC com o sistema PRO Balance Master da NeuroCom (Figura 3). A
estimulação com ETCC anódica foi ativa ou placebo nas áreas CZ no M1 ou P4 do
CPPd. A duração total do treinamento foi de 20 min e conduzido por um fisioterapeuta.
A sessão ocorreu no Laboratório LIM/23, localizado no IPq do HCFMUSP.

Figura 3 -

Representação esquemática do protocolo de treinamento. a)
Posicionamento do participante durante a realização da ETCC anódica
com treino de integração sensorial usando TOS da PDC do sistema PRO
Balance Master (NeuroCom Intternational Inc, Clackamas, Oregon, EE.
UU.) b) Vista posterior do participante com ETCC anódica na área CZ
em M1 e cátodo na área Fp2. c) Vista lateral do participante com ETCC
anódica na área CZ em M1 e cátodo na área Fp2. d) DC-Stimulator,
Neuroconn Mobile tDCS. e) Acessórios da ETCC
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5.5.1 ETCC anódica

A ETCC anódica foi aplicada de maneira ativa ou placebo na área CZ em M1
ou P4 no CPPd. O tipo da estimulação foi gerado no estimulador (DC-Stimulator,
Neuroconn Mobile tDCS) de corrente elétrica de baixa intensidade a partir de códigos
secretos que determinavam a estimulação excitatória ativa ou placebo por meio de um
sistema do próprio aparelho que apresenta no modo pesquisa. Os parâmetros da
estimulação foram: intensidade de 2 mA, rampa de 10 s de subida e descida, com
duração de 20 min para a estimulação ativa e 30 s para placebo. A estimulação foi
administrada para o participante através do uso de dois eletrodos (5 x 5 cm/25 cm2)
colocados dentro de 2 esponjas (5 x 5 cm/35 cm2) umedecidas com solução salina, e
posteriormente fixados no local alvo para estimulação anódica ou para fixação do
eletrodo cátodo. Na estimulação placebo foram utilizados as mesmas montagens e
parâmetros para a estimulação ativa, porém a corrente foi aplicada durante 30 s e
reduzida na sequência apenas para induzir a ligeira sensação de formigamento que
alguns participantes relatam experimentar durante a estimulação por ETCC (Di
Lazzaro et al., 2014).

5.5.2 Treino de integração sensorial

O protocolo do treino de integração sensorial consistiu na realização de quatro
condições do TOS da PDC com o sistema PRO Balance Master (NeuroCom). O treino
foi realizado através de 10 blocos com quatro condições do TOS: 1) TOS 1: Superfície
de fixa, olhos abertos; 2) TOS 2: Superfície fixa, olhos fechados; 3) TOS 3: Superfície
móvel, olhos abertos, 4) TOS 4: Superfície móvel, olhos fechados (Figura 3). Cada
bloco consistiu em uma tentativa com duração de 30 s de cada condição do TOS,
totalizando 2 min por bloco, 10 tentativas no total de cada uma das condições do TOS
e 20 min a realização do treino (Figura 4). Após os 5 primeiros blocos do treino foram
oferecidos 2 min de descanso para o voluntário, se necessário. O treino foi realizado
simultaneamente à aplicação da ETCC anódica de acordo com a montagem da
estimulação sorteada por participante.

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 5

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 10

Bloco 4

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 9

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 3

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 2

Bloco 1
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Figura 4 -

5.6

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 8

TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Bloco 7

Bloco 6

Intervalo
TOS 1
TOS 2
TOS 3
TOS 4

Representação esquemática do treino usando o TOS da PDC do sistema
PRO Balance Master (NeuroCom International Inc, Clackamas, Oregon,
EE. UU.)

Análise de dados

A caracterização dos participantes, testes e as avaliações clínicas foram
analisadas com análise estatística descritiva. A análise de dados de posturografia e de
EMT foi feita por meio de análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas. A
análise do PEM na EMT foi realizada por ANOVA de 3 fatores, fase (pré x pós),
estimulação (ativa x placebo), área (CZ x P4). A análise de facilitação e inibição
intracortical na EMT foi realizada por ANOVA de 4 fatores, fase (pré x pós),
estimulação (ativa x placebo), área (CZ x P4) e intervalo (2 ms x 15 ms). O teste de
Tukey foi aplicado para comparação de médias. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado
para verificar se as variáveis contínuas apresentavam distribuição normal. Os dados
foram analisados pelo software SPSS Statistics. A análise de posturografia foi realizada
de maneira independente para cada condição do TOS por meio de ANOVA de 2
fatores, grupo (CZ x P4 x placebo) e fase (pré x pós). Os dados foram analisados pelo
software STATISTICA. O nível de significância adotado em todas as análises foi alpha
de 5%. O tamanho da significância do efeito foi calculado através do partial eta squared
(ηp2). Foram excluídos dois (2) participantes devido à problemas durante a coleta de
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dados com o equipamento e a análise de dados foi realizada para 34 sujeitos deste
estudo, sendo analisados 11 sujeitos do grupo CZ, 11 sujeitos do grupo P4 e 12 sujeitos
do grupo placebo.

6 Resultados

Resultados

6

6.1

30

RESULTADOS

POSTUROGRAFIA

6.1.1 TOS 1 (Superfície fixa, olhos abertos)

A análise da área de excursão do CoP (Figura 5) indicou efeito significante
de fase, F(1, 31)=5,05, p=0,03, ηp²=0,14. Não foram encontrados efeitos significantes
do fator grupo, F(2, 31)= 0,55, p= 0,57, ηp²= 0,03 ou interação entre esses dois fatores,
F(2, 31)=0,35, p= 0,70, ηp²= 0,02. O efeito de fase foi devido à valores aumentados
na fase pós (M= 0,49 cm2, dp=0,39) em comparação à fase pré-treinamento (M=0,81
cm2, dp=0,85).
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Área de excursão do centro de pressão (CoP); OA: olhos abertos; OF:
olhos fechados. Comparações médias (desvios-padrão em traços
verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS
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A análise de root mean square do CoPap não apresentou efeitos significantes
de grupo, F(1, 31)=2,11, p=0,13, ηp²= 0,12, fase, F(1, 31)=1,03, p= 0,32, ηp²= 0,03,
ou interação entre esses dois fatores, F(1, 31)=0,03, p=0,96, ηp²= 0,01. A análise de
root mean square do CoPml (Figura 6) apresentou efeito significante de fase, F(1,
31)=11,74, p=0,01, ηp²=0,27. Não foi encontrado efeito significante do fator grupo,
F(1, 31)=0,43, p=0,64, ηp²= 0,02, ou interação, F(1, 31)=0,22, p=0,80, ηp²= 0,01. O
efeito de fase foi devido à valores aumentados na fase pós (M=0,13 cm, dp=0,08) em
comparação à fase pré-treinamento (M=0,09 cm, dp=0,04).
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Root mean square (RMS) do centro de pressão no sentido mediolateral
(CoPml); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados. Comparações médias
(desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas
quatro condições do TOS
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A análise da velocidade média de oscilação do CoPap (Figura 7) revelou efeito
significante de fase F(1, 31)=21,51, p=0,01, ηp²=0,40. Não foi encontrado efeito
significante do fator principal grupo, F(2, 31)=0,87, p=0,42, ηp²=0,02, ou interação
entre esses fatores, F(2, 31)=1,66, p=0,20, ηp²= 0,09. O efeito principal de fase foi
devido à valores aumentados na fase pós (M=0,68 cm/s, dp=0,19) em comparação à
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A análise da velocidade média de oscilação do CoPml (Figura 8) revelou
efeito significante de fase F(1, 31)=6,40, p=0,01, ηp²=0,17. Não foi encontrado efeito
significante do fator grupo, F(2, 31)=0,17, p=0,32, ηp²=0,07 ou interação entre esses
fatores, F(2, 31)=0,95, p=0,39, ηp²=0,05. O efeito de fase foi devido à valores
aumentados na fase pós (M=0,39 cm/s, dp=0,16) em comparação à fase prétreinamento (M=0,34 cm/s, dp=0,08).
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6.1.2 TOS 2 (Superfície fixa, olhos fechados)

A análise da área de excursão do CoP (Figura 9) indicou efeito significante
de fase, F(1, 31)= 4,88, p=0,03, ηp²=0,13. Não foi encontrado efeito significante do
fator grupo, F(2, 31)= 0,50, p=0,61, ηp²= 0,03, ou interação entre esses fatores, F(2,
31)=0,51, p= 0,60, ηp²= 0,03. O efeito de fase foi devido à valores aumentados na fase
pós (M= 1,05 cm2, dp=1,21) em comparação à fase pré-treinamento (M=0,69 cm2,
dp=0,49).
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A análise de root mean square do CoPap (Figura 10) revelou efeito principal
significante de fase, F(1, 31)=5,50, p=0,02, ηp²= 0,15. Não foram encontrados efeitos
significantes do fator principal grupo, F(2, 31)=0,88, p=0,42, ηp²=0,05 ou interação
entre esses fatores, F(2, 31)= 1,89, p= 0,16, ηp²= 0,10. O efeito de fase foi devido à
valores aumentados na fase pós (M=0,38 cm, dp=0,16) em comparação à fase pré-
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Figura 10 - Root mean square (RMS) do centro de pressão no sentido anteroposterior
(CoPap); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados. Comparações médias
(desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas
quatro condições do TOS
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A análise de root mean square do CoPml (Figura 11) apresentou efeito
significante de fase, F(1, 31)=6,19, p=0,01, ηp²= 0,16. Não foi encontrado efeito
significante do grupo, F(2, 31)=0,33, p=0,71, ηp²=0,02 ou interação entre esses
fatores, F(2, 31)=0,34, p= 0,70, ηp²= 0,02. O efeito de fase foi devido à valores
aumentados na fase pós (M=0,13 cm, dp=0,07) em comparação à fase pré-treinamento
(M= 0,10 cm, dp=0,05).
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Figura 11 - Root mean square (RMS) do centro de pressão no sentido mediolateral
(CoPml); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados. Comparações médias
(desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas
quatro condições do TOS
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A análise da velocidade da velocidade média de oscilação do CoPap (Figura
12) revelou efeito significante de fase F(1, 31)=10,08, p=0,01, ηp²=0,24. Não foi
encontrado efeito significante do fator principal grupo, F(2, 31)=0,26, p=0,76,
ηp²=0,01 ou interação entre esses fatores, F(2, 31)=0,10 p= 0,90, ηp²= 0,01. O efeito
de fase foi devido à valores aumentados na fase pós (M=0,92 cm/s, dp=0,28) em
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comparação à fase pré-treinamento (M=0,77 cm/s, dp=0,23).
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Figura 12 - Velocidade média (VM) de oscilação do centro de pressão no sentido
anteroposterior (CoPap); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados.
Comparações médias (desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e
pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS
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A análise da velocidade média de oscilação do CoPml (Figura 13) revelou
efeito significante de fase F(1, 31)=5,08, p=0,03, ηp²=0,14. Não foi encontrado efeito
significante do fator grupo, F(2, 31)=0,52, p=0,59, ηp²=0,03 ou interação entre esses
fatores, F(2, 31)=0,91, p=0,41, ηp²= 0,05. O efeito de fase foi devido à valores
aumentados na fase pós (M=0,41 cm/s, dp=0,15) em comparação à fase prétreinamento (M=0,37 cm/s, dp=0,09).
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Figura 13 - Velocidade média (VM) de oscilação do centro de pressão no sentido
mediolateral (CoPml); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados.
Comparações médias (desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e
pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS
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6.1.3 TOS 3 (Olhos abertos, superfície móvel)

A análise da área de excursão do CoP (Figura 14) indicou efeito significante
de fase, F(1, 31)= 4,50, p=0,04, ηp²=0,12. Não foi encontrado efeito significante do
fator grupo, F(2, 31)=2,22, p=0,12, ηp²=0,12 ou interação entre esses fatores, F(2,
31)=1,17, p= 0,32, ηp²=0,07. O efeito de fase foi devido à valores aumentados na fase
pós (M=1,05 cm2, dp=1,21) em comparação à fase pré-treinamento (M=0,69 cm2,
dp=0,49).
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Figura 14 - Área de excursão do centro de pressão (CoP); OA: olhos abertos; OF:
olhos fechados. Comparações médias (desvios-padrão em traços
verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS
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A análise de root mean square do CoPap não apresentou efeitos significantes.
A análise da raiz quadrada média do CoPml (Figura 15) apresentou efeito significante
de fase, F(1, 31)=3,85, p=0,05, ηp²=0,11. Não foi encontrado efeito significante do
fator grupo, F(2, 31)=1,42, p=0,25, ηp²=0,08 ou interação entre esses fatores, F(2,
31)=0,52, p=0,59, ηp²= 0,03. O efeito de fase foi devido à valores aumentados na fase
pós (M=0,17 cm, dp=0,09) em comparação à fase pré-treinamento (M= 0,15 cm,
dp=0,05).
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Figura 15 - Root mean square (RMS) do centro de pressão no sentido mediolateral
(CoPml); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados. Comparações médias
(desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e pós-teste dos grupos nas
quatro condições do TOS

As análises da velocidade da velocidade média de oscilação do CoPap e do
CoPml não demonstraram efeitos significantes.
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6.1.4 TOS 4 (Olhos fechados, superfície móvel)

A análise da área de excursão do CoP não revelou efeitos significantes. As
análises de root mean square do CoPap e do CoPml não revelaram efeitos
significantes.
A análise da velocidade da velocidade média de oscilação do CoPap (Figura
16) revelou efeito significante de fase, F(1, 31)=27,21, p=0,01, ηp²=0,46, e interação
entre fase e grupo, F(2, 31)=3,43, p=0,04, ηp²=0,18. O efeito de fase foi devido à
valores diminuídos na fase pós (M=2,80 cm, dp=0,72) em comparação à fase prétreinamento (M=3,48 cm, dp=0,94). A interação entre o fator fase e grupo foi devido
à valores diminuídos do grupo CZ na fase pós (M=2,76 cm/s, dp=0,73) em comparação
à fase pré-treinamento (M=3,50 cm/s, dp=0,75), e do grupo placebo na fase pós
(M=2,70 cm/s, dp=0,66) em comparação à fase pré-treinamento (M=3,75 cm/s,
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Figura 16 - Velocidade média (VM) de oscilação do centro de pressão no sentido
anteroposterior (CoPap); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados.
Comparações médias (desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e
pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS
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A análise da velocidade média de oscilação do CoPml (Figura 17) apresentou
efeito significante de fase F(1, 31)=5,78, p=0,02, ηp²=0,15. Não foi encontrado efeito
significante do fator grupo, F(2, 31)=0,49, p=0,64, ηp²=0,03 ou interação entre esses
fatores, F(2, 31)=2,30, p=0,11, ηp²= 0,13. O efeito de fase foi devido à valores
diminuídos na fase pós (M=0,77 cm/s, dp=0,22) em comparação à fase prétreinamento (M=0,87 cm/s, dp=0,23).
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Figura 17 - Velocidade média (VM) de oscilação do centro de pressão no sentido
mediolateral (CoPml); OA: olhos abertos; OF: olhos fechados.
Comparações médias (desvios-padrão em traços verticais) pré-teste e
pós-teste dos grupos nas quatro condições do TOS

Resultados
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ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA

Os resultados da avaliação com EMT estão apresentados abaixo para as
variáveis de LM, latência, amplitude e área do PEM adquiridas por pulso simples e
pareado (facilitação intracortical e inibição intracortical de curta duração).
A análise do LM revelou efeito significante de fase, F(1, 30)=6,4 , p=0,003,
ηp²=0,17. Não foram encontrados efeitos significantes em relação à área, F(1,
30)=0,01, p=0,95, ηp²=0,01 e estimulação, F(1, 30)=0,58, p=0,45, ηp²=0,01, ou
interações. O efeito de fase do limiar motor foi devido à valores diminuídos no pós
(M=31,94, dp=5,32) em comparação ao pré-treinamento (M=34,03, dp=5,86).
A análise da latência do PEM demonstrou efeitos significantes de fase, F(1,
30)=17,48, p=0,01, ηp²=0,01; área, F(1, 30)=5,04, p=0,02, ηp²=0,00; e estimulação,
F(1, 30)=20,56, p=0,01, ηp²=0,01. O efeito de fase foi devidos à valores diminuídos
na fase pós-treinamento (M=28,35, ep=5,24) em comparação à fase pré-treinamento
(M=29,52, ep=5,18). O efeito de área foi devido à valores diminuídos de CZ (M=28,88,
ep=0,20) em comparação à P4 (M=29,58; ep=0,23). O efeito da estimulação foi devido
à valores diminuídos da estimulação ativa (M=28,52, ep=0,17) em comparação ao
placebo (M=29,94, ep=0,26). As médias e desvios-padrão podem ser visualizados na
Tabela 1.

Tabela 1 Fase

Médias e desvios-padrão da latência do PEM
Área
CZ

pós
P4

CZ
pré
P4

Estimulação

Média

Desvio-padrão

P (< 0,05)

placebo

28,52

5,76

SE

ativa

27,91

5,10

0,02

placebo

29,66

7,69

SE

ativa

28,19

3,68

SE

placebo

30,29

5,44

SE

ativa

28,78

5,55

SE

placebo

31,30

5,79

SE

ativa

29,19

4,11

SE

Legenda: Valores médios e desvios-padrão dos grupos CZ e P4 na variável latência do potencial evocado motor
(PEM) em função do tipo de estimulação (ativa ou placebo) nas fases pré e pós-treinamento. SE: sem efeito de área.
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A análise da amplitude do PEM apresentou efeitos significantes de fase, F(1,
30)=8,61, p=0,01, ηp²=0,01 e estimulação, F(1, 30)=55,66, p=0,01, ηp²=0,01; e
interações entre fase e área, F(1, 30)=11,92, p<0,001, ηp²=0,01; e de fase e
estimulação; F(1, 30)=8,03, p=0,01, ηp²=0,01. Não foi encontrado efeito significante
de área, F(1, 30)=0,44, p=0,50, ηp²=0,01; ou interações entre fase e estimulação, F(1,
30)=0,77, p=0,38, ηp²=0,01; e de fase, área e estimulação, F(1, 30)=0,01, p=0,97,
ηp²=0,01. O efeito significante de fase foi devido à valores diminuídos na fase pós
(M=1,39, ep=0,04) em comparação à fase pré-treinamento (M=1,57, ep=0,04). O
efeito significante de estimulação foi devido à valores aumentados na estimulação
ativa (M=1,71, ep=0,03) em comparação ao placebo (M=1,25, ep=0,05). A interação
entre fase e área foi devido à valores diminuídos de CZ na fase pós (M=1,26, ep=0,05)
em comparação à fase pré-treinamento (M=1,71, ep=0,05) e ao P4 na fase pós
(M=1,51, ep=0,06) em comparação à fase pré-treinamento (M=1,48, ep=0,06). A
interação entre área e estimulação foi devido à valores maiores da estimulação ativa
de CZ (M=1,73, ep=0,04) em comparação a CZ placebo (M=1,14, ep=0,06) e
estimulação ativa de P4 (M=1,64; ep=0,04) em comparação ao P4 placebo (M=1,36,
ep=0,07). Na tabela 2 encontram-se disponíveis os valores médias e desvios-padrão da
variável amplitude do PEM.

Tabela 2 Fase

Médias e desvios-padrão da amplitude do PEM
Área
CZ

Estimulação

Média

Desvio-padrão

P (<0,05)

placebo

0,92

0,43

SE

ativa

1,61

0,91

<0,001

placebo

1,34

0,78

SE

ativa

1,68

0,84

SE

placebo

1,36

0,41

SE

ativa

1,94

1,71

SE

placebo

1,37

0,95

SE

ativa

1,59

0,77

SE

pós
P4

CZ
pré
P4

Legenda: Valores médios e desvios-padrão dos grupos CZ e P4 na variável amplitude do potencial evocado motor
(PEM) em função do tipo de estimulação (ativa ou placebo) nas fases pré e pós-treinamento. SE: sem efeito de área.
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A área do PEM apresentou efeitos significantes de fase, F(1, 30)=16,25,
p=0,01, ηp²=0,01 e estimulação, F(1, 30)=39,98 p=0,00, ηp²=0,03; e interações entre
fase e área, F(1, 30)=12,32, p<0,001, ηp²=0,01; e de fase e estimulação; F(1, 30)=5,85,
p=0,01, ηp²=0,01. Não foi encontrado efeito significante de área, F(1, 30)=1,12,
p=0,29, ηp²=0,01; ou interações entre fase e estimulação, F(1, 30)=0,50, p=0,47,
ηp²=0,01; e de fase, área e estimulação, F(1, 30)=0,11, p=0,73, ηp²=0,01. O efeito
significante de fase foi devido à valores diminuídos na fase pós (M=6,26, ep=0,23) em
comparação à fase pré-treinamento (M=7,62, ep=0,04). O efeito significante de
estimulação foi devido à valores aumentados na estimulação ativa (M=8,01, ep=0,18)
em comparação ao placebo (M=5,87, ep=0,28). A interação entre fase e área foi devido
à valores diminuídos de CZ na fase pós (M=5,85, ep=0,31) em comparação à fase prétreinamento (M=8,39, ep=0,31) e ao P4 na fase pós (M=6,67, ep=0,35) em comparação
à fase pré-treinamento (M=6,85, ep=0,35). A interação entre área e estimulação foi
devido à valores à valores aumentados da estimulação ativa em CZ (M=8,59, dp=0,26)
comparada ao CZ placebo (M=5,65, dp=0,35) e à estimulação ativa em P4 (M=7,42,
dp=0,26) ou placebo (M=6,11, dp=0,43). Na tabela 3 encontram-se disponíveis os
valores médias e desvios-padrão da variável área do PEM.

Tabela 3 - Médias e desvios-padrão da área do PEM
Fase

Área
CZ

Estimulação

Média

Desvio-padrão

P (< 0,05)

placebo

4,31

2,06

SE

ativa

7,38

4,56

p <0,001

placebo

5,84

3,48

SE

ativa

7,51

4,07

SE

placebo

6,98

2,91

SE

ativa

9,80

10,25

SE

placebo

6,37

4,72

SE

ativa

7,33

3,94

SE

pós
P4

CZ
pré
P4

Legenda: Valores médios e desvios-padrão dos grupos CZ e P4 na variável área do potencial evocado motor
(PEM) em função do tipo de estimulação (ativa ou placebo) nas fases pré e pós-treinamento. SE: sem efeito de área.
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A análise da FIC e IIC demonstrou efeito significante de intervalo, F(1,
30)=168,20 p=0,01, ηp²=0,06; e interações entre área e intervalo, F(1, 30)=8,88,
p=0,003, ηp²=0,01; estimulação e fase, F(1, 30)=66,59 p=0,00, ηp²=0,02; área e
estimulação, F(1, 30)=5,59, p=0,01, ηp²=0,01. Não foram encontrados efeitos
significantes de área, F(1, 30)=1,33, p=0,24, ηp²=0,01; fase, F(1, 30)=0,03, p=0,85,
ηp²=0,01; estimulação, F(1, 30)=2,81, p=0,09, ηp²=0,01 ou demais interações. O efeito
de intervalo foi devido à valores maiores de intervalo de 15 ms (M=1,77, ep=0,03) em
comparação ao intervalo de 2 ms (M=1,19, ep=0,03). A interação entre área e intervalo
foi devido à valores maiores de CZ no intervalo de 15 ms (M=1,86, ep=0,04) em
comparação ao intervalo de 2 ms (M=1,15, ep=0,04) e em comparação à P4 no
intervalo de 15 ms (M=1,68, ep=0,04) e ao intervalo de 2 ms (M=1,23; ep=0,04). A
interação entre estimulação e fase foi devido à valores diminuídos da estimulação ativa
na fase pós (M=1,34, ep=0,03) em comparação à fase pré-treinamento (M=1,70,
ep=0,03) e ao aumento dos valores do placebo na fase pós (M=1,63, ep=0,05) em
comparação a fase pré-treinamento (M=1,26, ep=0,05). A interação entre área e
estimulação foi devido à valores aumentados da estimulação ativa de CZ (M=8,59,
ep=0,26) em comparação à CZ placebo (M=5,65, ep=0,35) e à estimulação ativa de P4
(M=7,42, ep=0,26) e à P4 placebo (M=6,11, ep=0,43). A tabela 4 demonstra os valores
médios e desvios-padrão da FIC e ICC.
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Tabela 4 - Médias e desvios-padrão das variáveis FIC e ICC
Área Estimulação

Fase
pós

placebo
pré
CZ
pós
ativa
pré

pós
placebo
pré
P4
pós
ativa
pré

Intervalo

Média

Desvio padrão

P (< 0,05)

2,00

1,17

0,86

SE

15,00

2,21

1,17

SE

2,00

0,87

0,40

SE

15,00

1,45

0,39

SE

2,00

1,07

0,69

SE

15,00

1,69

0,78

0,003

2,00

1,48

1,37

SE

15,00

2,11

1,51

SE

2,00

1,37

0,97

SE

15,00

1,78

0,98

SE

2,00

1,14

0,93

SE

15,00

1,57

1,07

SE

2,00

1,0612

0,68

SE

15,00

1,5418

0,98

SE

2,00

1,3685

0,86

SE

15,00

1,8362

1,01

SE

Legenda: Valores médios e desvios-padrão dos grupos CZ e P4 nas variáveis inibição intracortical (ICC) no
intervalo de 2ms e facilitação intracortical (FIC) no intervalo de 15 ms em função do tipo de estimulação (ativa ou
placebo) nas fases pré e pós-treinamento. SE: sem efeito de área.
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DISCUSSÃO

Este estudo avaliou os efeitos da ETCC anódica nos córtices motor e parietal
combinada com treino de integração sensorial sobre o controle do equilíbrio corporal
usando quatro condições diferentes de manipulação de informações sensoriais
(superfície fixa, olhos abertos; superfície fixa, olhos fechados; superfície móvel, olhos
abertos; superfície móvel, olhos fechados).
O efeito da ETCC anódica combinada com o treinamento de integração
sensorial usando as condições do TOS foi verificado na condição de TOS4 (superfície
móvel, olhos fechados) na estimulação ativa da área CZ. Nós esperávamos que
houvesse efeitos da estimulação ativa das áreas CZ no M1 e P4 no CPPd, e que as
áreas diferissem entre si. Nós observamos que houve redução da VM do CoPap após
a ETCC anódica ativa em CZ e após o treinamento de integração sensorial sem
estimulação. Não foram identificados efeitos significantes para a estimulação ativa de
P4. O efeito da estimulação anódica e ativa de CZ com dose de 2mA durante 20 min
com o treinamento de integração sensorial foi observado pela diminuição da variável
de VM do CoPap na condição de perturbação postural sensorial, em que houve
manipulação de aferências somatossensoriais e visuais. De acordo com a condição
experimental, as informações somatossensoriais dos pés estavam distorcidas pela
movimentação da plataforma e a ausência do estímulo visual levariam ao aumento da
oscilação corporal. Essa diminuição da oscilação refletiu no aumento do controle do
equilíbrio no sentido da perturbação postural sensorial imposta pela plataforma móvel.
Esse achado também foi observado no treinamento de integração sensorial sem
estimulação, revelando a efetividade deste tipo de treinamento para o equilíbrio
corporal.
Nossos resultados não revelaram efeitos da ETCC anódica na área CZ ou P4
sobre a postura quieta com olhos abertos ou fechados ou na condição de perturbação
postural com superfície móvel e olhos abertos. Em contraposição, Craig & Doumas
(2017) demonstraram resultados diferentes aos nossos com efeitos mínimos da ETCC
anódica em M1 com dose de 2 mA e duração de 20 min sobre o controle postural. Os
efeitos foram observados na condição de olhos abertos usando um sistema similar de
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avaliação postural com plataforma de força. Neste estudo foi avaliada a área do
músculo tibial anterior no hot spot de M1. Os resultados mostraram efeito na condição
de olhos abertos, variando em função da medida de avaliação e da faixa etária, e, além
disso, a estimulação teve efeitos off-line em adultos jovens. Dutta & Chugh (2012)
mostraram efeitos da ETCC anódica na área motora do tibial anterior em M1 durante
10 min sobre a estabilidade postural na postura quieta com olhos fechados em adultos
jovens. Os resultados revelaram um aumento da excitabilidade cortical mensurada no
PEM na EMT indicando que a ETCC anódica pode promover aumento da estabilidade
postural verificado na condição de olhos fechados. Em adição, nossos resultados
verificaram diminuição do LMa, na latência, amplitude e área do PEM, e aumento da
FIC observado no intervalo de 15 ms na avaliação do pulso pareado na EMT sugerindo
mudanças da excitabilidade cortical pela ETCC anódica na área CZ no M1.
A ETCC anódica na área CZ no M1 promoveu aumento da excitabilidade
cortical evidenciado pela diminuição do LMa e no PEM. Essa diminuição do limiar
motor é condizente com o aumento da excitabilidade cortical apresentada pelos
sujeitos com estimulação ativa de CZ. Desta forma, pode-se dizer que a ETCC anódica
em CZ promoveu uma redução do LMa com aumento da excitabilidade da membrana
de neurônios do trato corticoespinhal. Esses achados são consistentes com o que se é
observado em relação ao LM em sujeitos saudáveis. O LM aumentado geralmente está
associado à condições patológicas que cursam com mudanças da excitabilidade
cortical como em pacientes com doenças neurológicas ou durante uso de drogas que
bloqueiam canais de sódio, como a carbamazepina e a fenitoína (Cohen et al., 1998,
Ziemann et al., 1999). Jeffery e colaboradores (2007) observaram aumento da
excitabilidade cortical da área motora da perna após a aplicação da ETCC anódica
sobre M1 correspondente ao músculo tibial anterior no hemisfério cerebral dominante
em sujeitos saudáveis e destros. Madhavan e colaboradores (2016) verificaram
aumento da excitabilidade cortical em M1 na área motora da perna com intensidade
do LMa de 140%. Essas mudanças na excitabilidade cortical pela ETCC anódica no
M1 podem ser verificadas em variáveis comportamentais como aumento de força
muscular dos membros inferiores (Tanala et al., 2011), na coordenação motora (Van
Asseldonk; Boonstra, 2016) e no equilíbrio corporal (Saruco et al., 2017; Kaminski et
al., 2016, Dutta; Chugh, 2012, Craig; Doumas, 2017).
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A ETCC anódica na área CZ também promoveu diminuição da latência do
PEM, o que indica um tempo menor de resposta entre o estímulo magnético no hot
spot do músculo tibial anterior direito e o início da resposta muscular. Esse achado
sugere uma facilitação da via corticoespinhal pela ETCC anódica na área CZ. Em
conformidade com à redução do LMa e da latência do PEM, houve o aumento da FIC
observado no intervalo de 15 ms, que indica o aumento da facilitação para a via
corticoespinhal. Esse aumento da facilitação intracortical foi observado após a
estimulação ativa de CZ. Resultados controversos foram verificados na amplitude do
PEM e na área do PEM, em que foi observado uma diminuição dessas variáveis. A
diminuição da amplitude e da área relacionando-as com diminuição do LMa, latência
do PEM e aumento da FIC pode sugerir uma otimização de ajustes motores, onde
observa-se uma diminuição no tempo de resposta muscular, aumento da excitabilidade
cortical da área CZ em M1 e facilitação intracortical com redução do recrutamento de
unidades motoras. Em teoria, a amplitude do PEM representa a ativação de fibras
musculares das unidades motoras estimuladas. A amplitude do PEM depende, entre
outros fatores, da intensidade do estímulo magnético e do grau de contração muscular
pré-estimulação (Conforto et al., 2003; Pascual-Leone et al., Cohen et al, 1998; Chen
et al., 1998). A avaliação do PEM foi realizada com a contração muscular ativa do
tibial anterior direito. Os achados indicaram que a excitabilidade cortical aumentou,
houve facilitação da via corticoespinhal e sugerem a necessidade de uma menor
ativação das fibras musculares do tibial anterior das unidades motoras estimuladas,
refletindo na diminuição da área do PEM.
Resultados opostos foram identificados na estimulação anódica da área P4 no
CPPd que não revelou efeitos significantes. A área P4 do CPPd desenvolve funções de
orientação vertical, visuoespacial e de integração sensorial. Wright & Krekelberg
(2014) verificaram que a ETCC anódica apresentou efeitos sobre localização
visuoespacial. A ETCC anódica também demonstrou efeitos sobre a orientação
espacial multissensorial (Bolognini et al., 2010) e na exploração visual (Bolognini et
al., 2010), mas especificamente em nosso estudo não apresentou efeitos no controle
postural. A falta de efeitos desta área de estimulação pode ser sugestiva da somação
de estímulos semelhantes e na mesma área. A combinação da estimulação excitatória
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na área P4 com um treinamento sensorial pode ter induzido ao não aparecimento dos
efeitos.
Os nossos resultados para análises de TOS 1 (superfície fixa, olhos abertos),
TOS 2 (superfície fixa, olhos fechados) e TO3 (superfície móvel, olhos fechados) não
demonstram efeitos significantes entre estimulação ativa ou placebo ou em relação às
áreas CZ ou P4. Esses resultados se diferem do efeito da ETCC anódica na área motora
da perna, que revelou efeito na condição de olhos abertos. Nós observamos que na
postura ereta sem perturbação com estímulo visual ou sem houve um aumento da
oscilação corporal nos sujeitos saudáveis verificado pelo aumento da área, RMS e VM
de oscilação do CoPap e CoPml, com exceção da condição TOS3, em que houve
somente aumento de área e de RMS do CoPml. Estudo prévios (Cunha et al., 2012,
Barbosa et al., 2013) têm demonstrado uma abordagem de interpretação do controle
postural durante a postura ereta sem perturbação. De acordo com o que se é conhecido,
quanto maior a área de oscilação corporal de um sujeito, menor é a sua capacidade de
manter o equilíbrio corporal estável devido à aproximação dos limites máximos de
estabilidade com a falha das estratégias posturais.
A área, a variabilidade e a velocidade de oscilação corporal aumentadas
durante a postura ereta têm sido relacionadas a um controle de equilíbrio diminuído
(D’Andrea Greve, et al., 2014; Barbosa et al., 2012). Entretanto, o inverso tem sido
verificado em pacientes com distúrbios de equilíbrio que tendem a reduzir a oscilação
corporal como mecanismo compensatório para minimizar o risco de quedas, que ao
contrário do que se seria esperado apresentam uma postura rígida, o que não
necessariamente representa um controle postural adequado devido à incidência de
quedas (Cunha et. al, 2012, Barbosa et al, 2013, Mok; Brauer; Hodges, 2011; D’
Andrea Greve et al., 2014).
O aumento da área de excursão do CoP em sujeitos saudáveis com
estimulação ativa ou placebo que realizaram somente o treinamento indica um
aumento da oscilação corporal. Esse aumento da oscilação corporal pode ser
interpretado por uma mudança na flexibilidade em explorar os limites de estabilidade
corporal de maneira estável, sem perder o controle do equilíbrio corporal. Essa
mudança na capacidade de regular os próprios limites de estabilidade corporal pode
refletir sobre o equilíbrio, provocando um aumento na distância entre os limites
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máximos de estabilidade corporal de cada sujeito e a utilização das estratégias
posturais em situações de instabilidade e desequilíbrio.

8 Conclusão
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CONCLUSÃO

O M1 demonstrou ser relevante para o controle postural. Este estudo verificou
que a ETCC anódica na área CZ no M1 potencializou o efeito do treinamento de
interação sensorial usando o TOS. O efeito combinado entre a ETCC anódica na área
CZ do M1 e do treinamento de integração sensorial no TOS promoveu a diminuição
da oscilação corporal durante perturbação postural com manipulação de aferências
somatossensorias e visuais. Esses resultados sugerem a facilitação na integração dos
sistemas sensoriais (somatossensorial, visual e vestibular) no controle do equilíbrio
corporal durante perturbação postural sensorial.
O treinamento de integração sensorial sem estimulação induziu a uma
diminuição da oscilação com aumento no controle do equilíbrio corporal durante
perturbação postural sensorial demonstrando ser eficaz como treinamento de
equilíbrio. Esses resultados sugerem que a combinação da ETCC anódica em CZ com
treinamento de integração sensorial e o treinamento de integração sensorial no TOS
independente promovem aumento do controle do equilíbrio durante perturbação
postural.
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ANEXOS

ANEXO 1

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
__________________________________________________________________

DADOS DA PESQUISA

Título da pesquisa - Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua
anódica no córtex motor e parietal associada a treino de integração sensorial sobre o
equilíbrio em sujeitos saudáveis: estudo transversal, randomizado, duplo-cego,
placebo controlado.
Pesquisador principal - Profa. Dra. Clarice Tanaka
Departamento/Instituto - Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da FMUSP/Divisão de Fisioterapia do ICHC FMUSP
CAAE: 64459116.0.0000.0068
Número do Parecer: 2.119.961

Convite à participação
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar desta pesquisa que busca investigar
se a estimulação cerebral usando uma corrente elétrica de baixa intensidade aplicada
superficialmente sobre áreas do cérebro combinada com treinamento de equilíbrio
corporal melhora o desempenho físico.

Justificativa e objetivos do estudo
O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da estimulação cerebral em áreas
do cérebro que regulam o equilíbrio do corpo. O equilíbrio do corpo é uma função
essencial para realizar a maioria das atividades de vida diárias e que está
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frequentemente comprometido após um derrame. A estimulação cerebral é uma
técnica não invasiva, ou seja, é uma estimulação que é realizada sobre a sua cabeça
superficialmente em áreas do cérebro que regulam funções do seu corpo, como seus
movimentos e o seu equilíbrio para ficar sentado ou em pé.
A estimulação cerebral que usaremos nesta pesquisa tem como princípio
terapêutico aumentar a atividade neural de áreas do cérebro que regulam os
movimentos das pernas e o equilíbrio do corpo, melhorando essas funções corporais.
A estimulação cerebral será realizada ao mesmo tempo em que o (a) Sr. (a) realizará
um treino de equilíbrio. O uso combinado da estimulação cerebral com exercício físico
é promover uma melhora do desempenho físico.
Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados
Como este estudo trata-se de uma pesquisa, antes de iniciarmos o estudo será
realizado um sorteio em que todos os participantes voluntários terão as mesmas
chances de serem sorteados para um dos três (3) grupos desta pesquisa: (1) estimulação
cerebral superficial sobre a área que corresponde ao membro inferior no cérebro com
treino de equilíbrio; (2) estimulação cerebral superficial sobre a área que corresponde
ao alinhamento da postura com treino de equilíbrio; e (3) treino de equilíbrio sem
estimulação cerebral. O grupo 3 realizará o treinamento sem estimulação cerebral
ativa. O preparo para a estimulação será feito e o equipamento será colocado, ligado,
mas na sequência será desligado neste grupo. Para garantir o mesmo tratamento a todos
os voluntários, após o fim da pesquisa, os participantes deste grupo receberão a
estimulação cerebral.
Para participar desta pesquisa, o (a) Sr. (Sra.) deverá comparecer uma (1) única
vez no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP). A avaliação cerebral será feita no Ambulatório de Fisioterapia do
Instituto Central e o treinamento de equilíbrio corporal e o uso da estimulação cerebral
serão realizados no Laboratório de Psicopatologia e Terapêutica Psiquiátrica do
Instituto de Psiquiatria.
Antes e após o treinamento, nós realizaremos avaliações clínicas que terá
duração aproximada de 45 min. A estimulação magnética é um outro tipo de
estimulação não invasiva, ou seja, superficial, onde colocaremos um objeto (bobina)
sobre sua cabeça que será conectado ao equipamento que realiza a estimulação para
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fins de diagnóstico. O objetivo desta avaliação será comparar se houve maior ativação
da função cerebral e melhora do desempenho físico. Durante esta avaliação com
estimulação magnética, nós avaliaremos um músculo do seu membro inferior usando
um equipamento que medirá a atividade deste músculo. Essa avaliação será feita com
eletrodos de superfície, que são semelhantes a adesivos emborrachados conectados por
finos fios ao equipamento. As demais avaliações clínicas e os questionários consistirão
em avaliações de pressão arterial, frequência cardíaca, cognição e equilíbrio.
O equilíbrio corporal será avaliado com um equipamento chamado de
plataforma de força. Esse equipamento é uma placa de metal, rígida, que pode avaliar
o equilíbrio do corpo em pé parado ou em movimento. O teste será feito com os pés
descalços. Se fizer uso de óculos, deverá trazê-lo para usá-lo durante as avaliações. O
(a) Sr. (a) será posicionado em cima deste equipamento, em que será marcada a posição
dos pés com uso de uma fita adesiva, será orientado a permanecer em pé, com os braços
estendidos ao longo do seu corpo para a realização do teste. O teste possui quatro (4)
condições: (1) em pé parado com os olhos abertos; (2) em pé parado com os olhos
fechados; (4) em pé parado com a superfície do equipamento embaixo dos seus pés se
movimentando e de olhos abertos; (5) em pé parado com a superfície do equipamento
embaixo dos seus pés se movimentando e de olhos fechados. Durante todo o período
das avaliações haverá um pesquisador próximo ao Sr. (Sra.), auxiliando-o em todos os
procedimentos. O mesmo teste descrito para avaliar o seu equilíbrio corporal será
também usado treinamento de equilíbrio corporal em associação com a estimulação
cerebral.
O treinamento será realizado em uma única sessão com duração de 20 min
por um fisioterapeuta com experiência e capacitação técnica. O treino de equilíbrio
terá quatro (4) condições: (1) em pé parado com os olhos abertos; (2) em pé parado
com os olhos fechados; (3) em pé parado com a superfície do equipamento embaixo
dos seus pés se movimentando e de olhos abertos; (4) em pé parado com a superfície
do equipamento embaixo dos seus pés se movimentando e de olhos fechados. A
estimulação cerebral será realizada ao mesmo tempo em que realiza o treino de
equilíbrio. Para a estimulação cerebral, um fisioterapeuta com capacitação nesta área
fará seu preparo antes de ser colocado sobre o equipamento do treino de equilíbrio.
Para a realização da estimulação cerebral será colocada uma esponja com um eletrodo
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dentro, de tamanho pequeno, umedecida sobre sua cabeça e outra sobre sua testa. Uma
das esponjas ficará sobre sua cabeça do lado esquerdo, por exemplo, e a outra sobre a
sua testa do lado direito. Essa disposição será de acordo com o grupo em que foi
sorteado antes do início da pesquisa. O (a) Sr. (a) poderá sentir um leve formigamento
no início da estimulação, que tende a desaparecer ou a permanecer em baixa
intensidade durante o período da sessão de tratamento.

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na
pesquisa
Um possível desconforto durante as avaliações e o tratamento será a
permanência na posição em pé durante aproximadamente 20 min no treinamento e 5
min nas avaliações. Esse desconforto será reduzido com períodos de descanso,
momento em que o Sr. (Sra.) permanecerá sentado descansando. Para a estimulação
cerebral, poucos desconfortos ou efeitos colaterais são mencionados. A estimulação
elétrica que será usada para o tratamento pode causar formigamento, leve irritação ou
coceira no couro cabeludo, geralmente rápida, e tende a acabar logo após o fim da
estimulação. A estimulação magnética para diagnóstico como será usada nesta
pesquisa pode causar leve dor de cabeça, sensação de contrair músculos da face e/ou
da perna e irritação ou coceira do couro cabeludo. Esses efeitos são pouco frequentes
e geralmente podem ser evitados ou controlados perguntando ao participante o que
está sentindo.
Os possíveis riscos que estão envolvidos nesta pesquisa é o risco de
queimadura durante a estimulação cerebral. O risco de queimadura será controlado
com o preparo adequado antes do início da estimulação e durante a sessão com a
supervisão do pesquisador, que fará perguntas sobre sensibilidade à estimulação, dor,
temperatura e demais sinais que poderão ser identificados e controlados, além da
inspeção visual.

Benefícios esperados para o participante
Esta pesquisa busca implantar novos métodos de avaliação e tratamento para
o equilíbrio corporal. O estudo do funcionamento das áreas corticais do controle
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postural em sujeitos saudáveis poderá trazer novas perspectivas de avaliação e
tratamento para pacientes com doenças neurológicas.
Esperamos que esse protocolo de treinamento promova melhora do
desempenho do equilíbrio do corpo. Resultados positivos podem levar a padronização
internacional do uso deste protocolo de treinamento em centros de treinamento e
reabilitação, hospitais e clínicas para reabilitação funcional do equilíbrio corporal. Os
riscos envolvidos nesta pesquisa são considerados riscos mínimos ou baixos, que serão
evitados com os procedimentos adequados antes e durante as avaliações e o
treinamento. Todos os pesquisadores são capacitados e possuem experiência na área
do estudo. Todas as informações dos participantes da pesquisa permanecerão em sigilo
durante e após o fim da pesquisa.

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão
direito os participantes da pesquisa
O (a) Sr. (a) terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre
procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir
eventuais dúvidas.
O (a) Sr. (a) terá garantia de plena liberdade ao de recusar-se a participar ou
retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de
sigilo e privacidade ao deixar de participar da pesquisa. O (a) Sr. (a) que possui
assistência no HC não terá nenhum prejuízo ao deixar a pesquisa, podendo dar
continuidade à sua assistência sem qualquer tipo de restrição.
Seus dados serão confidenciais, mantendo-se sigilo e privacidade.
O (a) Sr. (a) em caso de qualquer tipo de danos físico, moral e/ou psicológico
ou qualquer outro tipo de dano que considere causado por esta pesquisa, possui o
direito à indenização.
O (a) Sr. (a) numa eventual necessidade de assistência médica devido a malestar ou reação ao treinamento durante a realização do protocolo de pesquisa terá
acesso ao HCFMUSP para atendimento imediato.
Todos os participantes do grupo 3 que não receberão estimulação cerebral
durante a realização da pesquisa tem o direito de receberem a estimulação cerebral
após a finalização desta pesquisa.
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O (a) Sr. (a) receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
que será feito em duas vias, onde tanto o pesquisador quanto o participante ou seu
responsável legal deverão rubricar todas as vias e uma delas será entregue ao
participante antes do início da pesquisa.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Clarice
Tanaka que pode ser encontrado na Secretaria de Fisioterapia do Instituto Central do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no
horário das 08 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, localizada no endereço Avenida
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, PAMB 4º andar, Cerqueira César, São Paulo - SP,
CEP: 05403-000, telefone (11) 2661-6867/7969 ou no celular (11) 95982-6780
(Corina, pesquisadora executante). Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre
a ética da pesquisa, entre em contato com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no
horário das 07 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, localizado na Rua Ovídio Pires
de Campos, 225, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP: 05403-010, telefones:
(11)

2661-7585,

(11)

2661-1548,

(11)

2661-1549,

e-mail:

cappesq.adm@hc.fm.usp.br.
Fui suficientemente informado (a) a respeito do estudo “Efeitos da estimulação
transcraniana por corrente contínua anódica no córtex motor e parietal associada a
treino de integração sensorial sobre o equilíbrio em sujeitos saudáveis: estudo
transversal, randomizado, duplo-cego, placebo controlado”.
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável, Profa. Dra.
Clarice Tanaka, ou pessoa (s) por ele delegada (s) como a pesquisadora executante
Corina Aparecida Fernandes sobre a minha decisão em participar nesse estudo.
Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e
riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este
termo de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador.
..................................................................................... Data: ........../........../.................
Assinatura do participante/representante legal
....................................................................................... Data: ........../........../.................
Assinatura do responsável pelo estudo
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE
IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1. NOME:............................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:................................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO:......................................................................................

Nº:..........................

APTO:................... BAIRRO: .............................................................................................
CIDADE:...........................................................................

CEP:.........................................

TELEFONE: DDD (............) ..............................................................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL:.............................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): .......................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:.................................................... SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO: ....../......./......
ENDEREÇO:..............................................................................................
APTO:

.............................BAIRRO:

Nº....................

................................................................................

CIDADE: .......................................................................... CEP:.........................................
TELEFONE: DDD (............) ..............................................................................................
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Apêndices

Apêndices

APÊNDICE 1

FICHA DE AVALIAÇÃO – PROJETO SUJEITOS SAUDÁVEIS

1. Dados pessoais
Nome: _____________________________________________________________
Sexo: □ Feminino □ Masculino

Data de nascimento: ____/____/_____

Idade: __________ Profissão: __________________ Escolaridade: _____________
Endereço: ___________________________________________________________
Bairro: ___________________________ Cidade/Estado: ______________________
Telefone de contato: ( ) _________-_________

2. Critérios de inclusão
Sim

Não

Critérios de inclusão
Faixa etária entre 20 e 45 anos.
Destro.
Posição ortostática sem meios auxiliares.
Voluntário (a) preencheu critérios?

Apêndices

3. Critérios de exclusão

4. História pregressa: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Antecedentes fisiológicos:
□ alteração visual

□ alteração auditiva □ hipertensão arterial □ cefaléia

□ neuropatia periférica □ diabetes mellitus □ aterosclerose
□ hipotireoidismo

□ cardiopatias

□ vasculopatia

□ anticoncepcionais □ epilepsia

□ materiais metálicos implantados na ou próximo à cabeça
□ eczemas na cabeça ou outras doenças dermatológicas

Apêndices

6. Quedas frequentes: □ Sim □ Não. Quantas? ________________________________

7. Medicamentos em uso: ________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Órteses e adaptações:
□ bengala

□ andador

□ outros: ____________________ □ não se aplica

Avaliações para o preenchimento dos critérios de inclusão e exclusão

Questionário 1. Inventário de preferência manual de Edimburgo
Instruções: Indique abaixo, para cada tarefa selecionada, a mão preferida e a força de
preferência manual.
Se você faz a tarefa sempre com uma das mãos, coloque 2 na célula respectiva.
Se você faz a tarefa na maioria das vezes com uma das mãos, coloque 1 na célula
respectiva.
Se para você a mão de execução da tarefa é indiferente, coloque 1 para a mão
direita e 1 para a mão esquerda.

Apêndices

Questionário 2. Inventário de preferência podal de Waterloo
Instruções: Responda as questões que se seguem da melhor maneira possível
circulando as seguintes siglas para as tarefas descritas abaixo.
SE (sempre esquerdo) - Se você sempre utiliza apenas o pé esquerdo.
FE (frequentemente o esquerdo) - Se você utiliza mais frequentemente o pé
esquerdo.
SM (semelhante) - Se você utiliza os dois pés com frequência semelhante.
FD (frequentemente o direito) - Se você utiliza mais frequentemente o pé direito.
SD (sempre direito) - Se você sempre utiliza apenas o pé direito.

Há alguma razão (por exemplo, lesão) que tenha levado você a alterar sua preferência
podal para alguma das tarefas acima? Sim ( ) Não ( )
Você já recebeu algum treinamento especial ou encorajamento para usar um pé em
particular em certas atividades? Sim ( ) Não ( )
Caso você tenha respondido “sim” em 11 ou 12, por favor, explique.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Preferência manual: □ Direita □ Esquerda

Apêndices

Apêndices

4. Mini Exame do Estado Mental. Se pontuação < 13 pontos para analfabetos, < 18
pontos para baixa e média escolaridade e de < 26 pontos para alta escolaridade,
marcar critério de exclusão “sim” no item 7

5. CAGE
Duas respostas sim indicam abuso de álcool; apenas um sim pode ser sinal de
abuso.
Responda:
1.Você já sentiu necessidade de parar de beber? ______________________________
2.Você já se sentiu chateado por pessoas que criticam seu hábito de beber? ________
3.Você já se sentiu culpado por beber? _____________________________________
4. Já bebeu álcool de manhã para acordar? __________________________________
( ) Positivo ( ) Negativo ( ) Não aplicável

Apêndices

6. Critérios para Abuso de Substância DSM IV
A. Um padrão mal-adaptativo de uso de substância levando a prejuízo ou sofrimento
clinicamente significativo, manifestado por um (ou mais) dos seguintes aspectos,
ocorrendo dentro de um período de 12 meses:
1. Uso recorrente da substância resultando em um fracasso em cumprir obrigações
importantes relativas a seu papel no trabalho, na escola ou em casa (por ex., repetidas
ausências ou fraco desempenho ocupacional relacionado ao uso de substância;
ausências, suspensões ou expulsões da escola relacionadas à substância; negligência dos
filhos ou dos afazeres domésticos) ______________________________________
2. Uso recorrente da substância em situações nas quais isto representa perigo físico (por
ex., dirigir um veículo ou operar uma máquina quando prejudicado pelo uso da
substância) ____________________________________________________________
3. Problemas legais recorrentes relacionados à substância (por ex., detenções por
conduta desordeira relacionada à substância) _________________________________
4. Uso continuado da substância, apesar de problemas sociais ou interpessoais
persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos da substância (por ex.,
discussões com o cônjuge acerca das consequências da intoxicação, lutas corporais.
_____________________________________________________________
( ) Positivo ( ) Negativo ( ) Não aplicável
Observação: se pelo menos uma resposta positiva em qualquer um dos questionários,
marcar como critério de exclusão “sim” no item 13.

