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RESUMO 

Moura MCDS. Responsividade do controle postural de crianças com e sem Transtorno 

do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) à estimulação transcraniana por corrente 

contínua (ETCC). [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2020.   

O Transtorno do desenvolvimento da coordenação (TDC) pode atingir 5% das crianças 

em idade escolar e tem como um dos principais sinais o déficit de equilíbrio. As bases 

neurais desta alteração ainda não estão claras. Áreas fundamentais para o controle 

postural como o cerebelo (CE) e o córtex motor primário (M1) podem estar 

funcionalmente alteradas em crianças com TDC, levando ao prejuízo do equilíbrio. 

Investigar o efeito da neuromodulação destas áreas pode ajudar a compreender as 

bases neurais do TDC e também a definir estratégias terapêuticas mais eficazes. Assim, 

o objetivo do presente estudo é verificar os efeitos imediatos da estimulação elétrica 

transcraniana por corrente contínua (ETCC) em M1 e CE sobre o equilíbrio de crianças 

com e sem TDC. Métodos: Quinze crianças com TDC e 15 crianças com desenvolvimento 

típico (DT) receberam quatro sessões de ETCC: anódica em M1, anódica em CE, catódica 

em CE ou sham, em ordem aleatória e com intervalo mínimo de uma semana entre elas. 

Amplitude, velocidade, área e deslocamento total do centro de pressão foram avaliados 

em plataforma de força imediatamente antes e após cada sessão de ETCC, nas condições 

com manipulação proprioceptiva e visual. Resultados: Nas crianças com TDC, a ETCC-CE 

anódica gerou uma piora do equilíbrio, com aumento do deslocamento total (p<0,001), 

velocidades anteroposterior (p=0,01) e mediolateral (p=0,02), enquanto a nas crianças 

com DT, a ETCC-CE anódica não gerou efeitos sobre o equilíbrio, mas a ETCC-CE catódica 

reduziu a velocidade anteroposterior (p=0,05) e marginalmente a área (p=0,07). Já a 

ETCC-M1 foi eficaz em reduzir os parâmetros da oscilação postural em ambos os grupos. 

Discussão e Conclusão: Este foi o primeiro estudo demonstrando os efeitos da ETCC 

sobre o controle postural de crianças com e sem TDC. Uma única sessão permitiu a 

melhor compreensão dos efeitos da ETCC no controle postural destes dois grupos de 

crianças, sendo que a ETCC-CE catódica parece diminuir enquanto a estimulação anódica 

parece aumentar a atividade tônica inibitória que o cerebelo exerce sobre o córtex 

motor primário nas crianças. Já a estimulação anodal em M1 provavelmente facilitou o 

controle postural, melhorando o recrutamento muscular e reduzindo a oscilação 

corporal em ambos os grupos.  

Descritores: Transtorno das habilidades motoras; Transtornos do 

neurodesenvolvimento; Equilíbrio postural; Estimulação transcraniana por corrente 

contínua; Crianças; Desenvolvimento infantil.  



ABSTRACT 

Moura MCDS. Responsiveness of postural control of children with and without 

Developmental Coordination Disorder (DCD) to transcranial direct current stimulation 

(tDCS). [Tesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.   

 

Developmental Coordination Disorder (DCD) can affect 5% of school-age children and, 

as one of the main signs, the balance deficit. The neural basis for this change is not clear 

yet. Fundamental areas for postural control such as the cerebellum (CE) and the primary 

motor cortex (M1) may be functionally altered in children with DCD, leading to impaired 

balance. Investigating the effect of neuromodulation in these areas can help to 

understand the neural basis of DCD and also to define more effective therapeutic 

strategies. Thus, the aim of the present study is to verify the immediate effects of 

transcranial direct current electrical stimulation (tDCS) in M1 and CE on the balance of 

children with and without DCD. Methods: Fifteen children with DCD and 15 typical 

development children (TD) received four sessions of tDCS: anodic in M1, anodic in CE, 

cathodic in CE or sham, in random order and with at least one-week interval between 

them. Amplitude, velocity, area and total displacement of the center of pressure were 

evaluated on a force platform immediately before and after each tDCS session, under 

conditions with proprioceptive and visual manipulation. Results: In children with DCD, 

anodic CE-tDCS caused a worsening of balance, with an increase in total displacement 

(p <0.001), anteroposterior (p = 0.01) and mediolateral (p = 0.02) velocity, while in TD 

children, the anodic CE-tDCS did not have any effect on balance, however cathodic CE-

tDCS reduced the anteroposterior velocity (p = 0.05) and marginally the area (p = 0.07). 

The M1-tDCS was effective in reducing postural sway parameters in both groups. 

Discussion and Conclusion: This was the first study demonstrating the effects of tDCS 

on postural control in children with and without DCD. A single session allowed a better 

understanding of the effects of tDCS on postural control of these two groups of children, 

with cathodic CE-tDCS seeming to decrease while anodic stimulation seems to increase 

the inhibitory tonic activity that the cerebellum exerts on the primary motor cortex in 

children. Anodal stimulation in M1, on the other hand, might have improved postural 

control, facilitating muscle recruitment and reducing body sway in both groups. 

 

Keywords: Motor skills disorders; Neurodevelopmental disorders; Postural balance; 

Transcranial direct current stimulation; Child; Child development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Crianças desajeitadas, descoordenadas ou “estabanadas” têm recebido maior 

atenção de pesquisadores nas últimas décadas por poder apresentar graves 

comprometimentos funcional, emocional e psicológico1. O Transtorno do 

Desenvolvimento da Coordenação (TDC) é definido como um distúrbio do 

neurodesenvolvimento caracterizado pela dificuldade na aquisição e no desempenho 

de tarefas motoras2, sendo ainda pouco reconhecido e identificado por profissionais da 

saúde e da educação3. É um transtorno relativamente frequente, sendo que a 

prevalência mais aceita é estimada entre 5 e 6% das crianças de 5 a 11 anos, ocorrendo 

em todas as culturas, raças e condições sócio-econômicas, sendo que as informações 

epidemiológicas variam conforme quão estrito é o critério de classificação4-6.  

A manifestação de habilidades prejudicadas que requerem coordenação motora 

varia de acordo com a idade. Crianças pequenas podem apresentar atraso na aquisição 

de marcos motores (ou seja, sentar, engatinhar, andar), e/ou podem apresentar atraso 

ou dificuldades no desenvolvimento de habilidades em fases mais tardias da primeira 

infância, como independência para subir escadas, andar de bicicleta, montar quebra-

cabeças, ou usar o zíper. Mesmo quando a habilidade é alcançada, a execução do 

movimento pode parecer “desajeitada”, lenta, menos acurada, com maior variabilidade 

ou menos precisa do que a dos pares. Crianças maiores podem apresentar lentificação 

ou falta de acurácia em atividades de encaixe, construção de modelos, jogos com bola 

(especialmente em times), escrita em letra cursiva, direção ou tarefas de auto-

cuidado4,7. A aprendizagem motora também está comprometida, e não só o 

desempenho, com as crianças apresentando dificuldades em adquirir habilidades 

motoras típicas da infância e comprometimento motor realmente impactando nas 

atividades e participação8. A reduzida habilidade de aprender e executar habilidades 

motoras está associada a um atraso ou a uma disfunção no nível neuromaturacional, 

afetando as redes corticais relacionadas ao controle da ação. Estão especialmente 

comprometidos no TDC: os modelos internos da ação (isto é, controle preditivo 

prejudicado), coordenação rítmica e temporização, funções executivas, controle 

postural e da marcha, e ações de intercepção (pegar/receber)9.  
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Em revisão sistemática realizada com foco no impacto das dificuldades motoras 

nas atividades e participação destas crianças, os principais prejuízos se relacionam às 

atividades de brincar, como andar de bicicleta ou triciclo, uso de equipamentos de 

playground; em atividades de sala de aula, como dificuldade de expressão escrita e 

atividades manuais; em esportes como esquiar, nadar e jogos com bolas; e em tarefas 

de auto-cuidado. Também são descritos prejuízos emocionais, tendência a retraimento 

e socialização, e piores índices de qualidade de vida10. Significativo impacto na saúde 

mental das crianças com TDC é descrito pela sensação de incapacidade decorrente da 

coordenação  motora pobre em atividades de lazer, esporte e de auto-cuidado, levando 

à sensação crônica de falha e reduzindo a vontade de participar de atividades físicas e 

tentar novas tarefas11. Em fase escolar, problemas de motricidade fina específicos 

podem ser mais relevantes para a aprendizagem escolar. Por outro lado, problemas na 

motricidade grossa são relevantes pela limitação à participação e desenvolvimento do 

contato social com seus pares12. Pais de crianças com TDC destacam que tarefas como 

vestir-se, a alimentação e a higiene pessoal são as que mais eles percebem estar 

prejudicadas nas atividades de vida diária (AVDs), e que os fatores mais determinantes 

para o prejuízo nestas atividades são o comprometimento no controle postural e na 

coordenação motora destas crianças13. 

O impacto sobre a qualidade de vida destas crianças é ainda mais significativo, 

visto que apesar do TDC ser considerado um transtorno motor, não apenas os domínios 

físicos, afetando a participação em atividades de lazer, mas também psicológicos e 

sociais estão comprometidos nos pacientes. Crianças com TDC relatam menor auto 

eficácia e competência nos domínios físico e social, e apresentam mais frequentemente 

sintomas de depressão e ansiedade do que crianças de desenvolvimento típico (DT)14,15. 

Assim, investigar mais profundamente estratégias mais assertivas para abordar 

estes déficits nas crianças com TDC parece ser de extrema importância.  

 

1.1. Diagnóstico e Prevalência do TDC 

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, o TDC é classificado como Transtorno Específico do 
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Desenvolvimento Motor (CID-10: F82), sendo caracterizado por um “comprometimento 

grave do desenvolvimento da coordenação motora, não atribuível exclusivamente a um 

retardo mental global ou a uma afecção neurológica específica, congênita ou adquirida. 

Na maioria dos casos, um exame clínico detalhado permite evidenciar sinais que 

denotam imaturidade acentuada do desenvolvimento neurológico, como movimentos 

coreiformes dos membros, sincinesias e outros sinais motores associados; assim como 

perturbações da coordenação motora fina e grossa”16. Segundo a publicação do Manual 

Estatístico de Diagnósticos de Transtornos Mentais, quinta edição (DSM-5), o TDC está 

incluído na categoria de “Transtornos do neurodesenvolvimento”, na subcategoria 

“Transtornos motores” – (315.4 [F82] – Developmental Coordination Disorder)7. De 

acordo com o manual, o diagnóstico deve incluir os seguintes critérios: 

A. A aquisição e execução de habilidades motoras coordenadas é 

substancialmente inferior à esperada, dada a idade cronológica e 

oportunidade para aprendizado e uso de habilidades. As dificuldades são 

manifestadas como desajeitadas (por exemplo, deixar cair ou tropeçar em 

objetos), bem como a lentidão e imprecisão do desempenho das habilidades 

motoras (por exemplo, pegar um objeto, usar tesouras ou talheres, caligrafia, 

andar de bicicleta ou participar de esportes). 

B. O déficit de habilidades motoras no critério A interfere de forma significativa 

e persistente nas atividades de vida diária adequadas à idade cronológica (por 

exemplo, autocuidado e automanutenção) e afeta a produtividade 

acadêmica/ escolar, atividades pré-vocacionais e vocacionais, lazer e jogos. 

C. O início dos sintomas acontece nos períodos iniciais do desenvolvimento. 

D. Os déficits das habilidades motoras não são mais bem explicados pela 

deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou 

deficiência visual e não são atribuíveis a uma condição neurológica que afete 

o movimento (por exemplo, paralisia cerebral, distrofia muscular, doenças 

degenerativas). 

Em recente revisão sistemática acerca dos critérios diagnósticos para TDC17, para 

contemplar o critério A são utilizados testes de performance motora com adequada 

nota de corte para presença ou ausência de dificuldades motoras. O padrão ouro é a 
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utilização de uma bateria de testes de avaliação da performance motora, sendo a mais 

utilizada a The Movement Assessment Battery for Children – edition 2 (MABC- 2)18-20. 

Já para contemplar o critério B, do impacto das dificuldades motoras nas 

atividades de vida diária e desempenho acadêmico, questionários aos pais e professores 

devem ser empregados, sendo o Developmental Coordination Disorder Questionaire 

(DCDQ)21,22/ Developmental Coordination Disorder Questionaire - revised (DCDQ-R)23  o 

questionário mais utilizado devido sua especificidade para esta população. Os critérios 

C e D muitas vezes são pouco considerados (início precoce das dificuldades motoras e 

não decorrentes de doença neurológica ou baixa inteligência), sendo realizados 

questionamentos diretos às famílias sobre outras condições médicas, ausência de 

evidências de distúrbios físicos ou neurológicos, ou, ainda foram relatados em 12,5 % 

dos estudos uma avaliação médica ou histórico médico4,17. É importante salientar que 

normalmente não é feito diagnóstico de TDC antes dos 5 anos de idade, devido à 

variabilidade de aquisição de muitas habilidades motoras, à falta de medidas especificas 

para esta faixa etária, ou mesmo outras causas de atraso motor ainda não serem 

totalmente manifestadas7  . 

A prevalência do TDC varia principalmente em função dos critérios diagnósticos. 

Usando ainda o DSM-4 com base nos 7 anos de idade na população do Reino Unido, foi 

verificada uma prevalência estimada de 1,8% da população usando a linha de corte de 

5% nos testes de coordenação motora e 5,5% usando o percentil 156. Poucos estudos 

verificaram a prevalência com as novas diretrizes do DSM-5, devendo ainda ser melhor 

verificado o impacto das mudanças dos critérios diagnósticos na prevalência do TDC24. 

Há uma maior incidência de TDC entre os meninos, numa relação meninos: meninas 

variando entre 2:1 até 7:14,7. 

 

1.2. Etiologia e neurobiologia do TDC  

  A etiologia do TDC tem como fatores de risco tanto origem externa (fatores 

ambientais) como interna (genéticas ou neurobiológicas), além de interação entre elas7. 

É usualmente caracterizada por ser multifatorial, dado que uma única causa ainda não 

foi identificada24. 
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O TDC é mais comum entre crianças nascidas prematuramente, com o risco 

aumentando quanto menor a idade gestacional. Restrição de crescimento intrauterino, 

baixo peso ao nascimento e exposição pré-natal ao álcool, também são outros fortes 

fatores de risco ao aparecimento de TDC7. Em estudo com gêmeos monozigóticos, o 

segundo bebê tem um risco duas vezes maior de desenvolver TDC do que o primeiro a 

nascer, além de que sete dentre os 9 gemelares que apresentaram critérios pra TDC 

apresentaram problemas de perfusão de oxigênio neonatal, o que sugere que a hipóxia 

perinatal parece ser um fator de risco relevante24,25.  

Fatores ambientais também estão associados a um risco maior para o TDC como 

mães com maiores níveis de escolaridade e economicamente inativas ou mães que 

fumaram 10g ou mais de tabaco por dia durante a gestação26,27. Lingam e colaboradores 

(2009) descrevem um risco maior de crianças do Reino Unido apresentarem TDC em 

famílias de baixa renda, em crianças nascidas com menos de 2500g e prematuras6.  

A hipótese de haver uma base genética no TDC advém da existência de uma forte 

coocorrência de TDC com outros transtornos mentais, como o Transtorno de  déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH)28,29, Transtorno do desenvolvimento da linguagem 

(TDC)30, e Transtorno do espectro autista (TEA)31,32. Apesar de poder haver um 

compartilhamento genético entre estes transtornos24, não há até o momento nenhum 

marcador biológico específico para a identificação do TDC.     

Estudos de neuroimagem durante a última década têm tentado ajudar a responder 

sobre as áreas envolvidas nos déficits percepto-motores das crianças com TDC. Recente 

revisão apresentou uma didática e extensa caracterização dos achados 

neuroanatômicos e neurofuncionais no TDC (Figura 1). Os autores descrevem inúmeros 

problemas metodológicos dos estudos para sistematizar os achados, como a 

heterogeneidade dos grupos com DT e TDC, presença ou não nas populações de 

comorbidades, variabilidade nas tarefas e nos métodos de investigação. De forma que 

não há dois dentre os 14 estudos analisados que tenham encontrado as mesmas 

diferenças em áreas cerebrais entre os grupos com DT e TDC33.  
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Figura 1: Focos de envolvimento cerebral atípico reportados por estudos de 
neuroimagem em crianças com TDC comparadas com crianças com DT. Reproduzida de 

Biotteau et al.  (2016)33. 
 

O que a maioria destes estudos demonstrou é que o cerebelo34-37, os núcleos da 

base8,37-39, e diversas áreas do lobo parietal34,35,37-40 são ativados funcionalmente de 

maneira alterada em crianças com TDC daquelas com DT e parecem estar envolvidos na 

fisiopatologia do TDC. Estas três áreas, porém, também estão envolvidas em diversos 

outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, Dislexia ou Transtorno do 

desenvolvimento da linguagem (TDL), o que passa a ser um fator de confusão do papel 

no próprio TDC visto que estes quadros frequentemente são também encontrados como 

comorbidades nas crianças com TDC33. O córtex temporal também é descrito como 

envolvido na origem dos déficits funcionais no TDC36, além do lobo frontal que aparece 

como funcionalmente alterado em quase todos os estudos de neuroimagem no TDC, 
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sendo o córtex pré-frontal dorso lateral (CPFDL), o córtex orbitofrontal medial e as 

conexões frontais com estruturas límbicas e subcorticais podendo ser vistas também 

como correlatos neurais sólidos do TDC33,37,41.  

Desde as mais antigas teorias acerca da origem dos déficits no TDC, muitas 

pesquisas buscaram encontrar evidências de que o cerne das dificuldades motoras do 

TDC encontra-se na deficiência funcional de cerebelo8,42,43, principalmente devido aos 

sinais clássicos de comportamentos incoordenados, desajeitados, pobres e ao déficit no 

controle postural típicos das crianças com TDC (para revisão, veja33). Os estudos 

mostraram presença de sinais típicos cerebelares como disdiadococinesia, dismetria 

e/ou tremor de intenção44; alteração na adaptação à distorção visuoespacial45, e a 

automatização de tarefas complexas46. Em tarefa de adaptação motora com lente 

prismática, que depende especificamente da integridade da função cerebelar, crianças 

com TDC foram capazes de adaptarem-se adequadamente, apesar de apresentarem 

menor acurácia e maior variabilidade, não confirmando a hipótese de lesão cerebelar, 

porém não a refutando também43. Os resultados destes estudos comportamentais 

apontam para o envolvimento do cerebelo na fisiopatologia do TDC, devido a sua 

participação na programação e temporização motora que estão prejudicadas nestas 

crianças9. Esta disfunção é a base para a chamada “hipótese do déficit na 

automatização” (“authomatization déficit hyphotesis”), caracterizada pela redução na 

habilidade de automatizar tarefas motoras, cuja disfunção cerebelar levaria a uma maior 

necessidade de utilizar e confiar em formas externas de feedback para o controle dos 

movimentos47. O que ainda se mantém incerto é se há uma disfunção do cerebelo em 

si, das alças cerebelares, ou de ambas33.  

Outra proeminente hipótese sobre a base dos déficits de controle motor no TDC 

diz respeito aos modelos internos dos movimentos. De acordo com esta teoria, as 

crianças com TDC têm uma capacidade reduzida de utilizar o mecanismo preditivo de 

controle motor, impactando na capacidade de aprendizagem motora. Os modelos 

internos oferecem estabilidade ao sistema motor ao predizer os desfechos dos 

movimentos antes que o feedback sensório-motor esteja disponível (para revisão, veja 

Zwicker et al.8). Um atraso ou interrupção nas conexões parieto-cerebelares parecem 

explicar este padrão. Erros de predição são detectados rapidamente, com os sinais 
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errados (enviados pelo cerebelo e córtex parietal posterior) usados para modular sinais 

de output assim como modificar os modelos internos para ação como parte do processo 

de aprendizagem48.  

Apesar do aumento das evidências favorecendo a participação do cerebelo na 

fisiopatologia do TDC, outras áreas cerebrais também parecem participar da etiologia 

dos déficits no TDC, como o lobo parietal, dado que crianças com TDC apresentam 

prejuízos em tarefas atencionais49, de prática mental50,51, e reconhecimento facial52. 

Uma hipoativação no lobo parietal inferior pode estar associada à disfunção do sistema 

de neurônios-espelho nas crianças com TDC53. Este sistema é um conjunto de neurônios 

que modulam sua atividade durante a execução de uma ação, mas também durante 

ações como a observação, imitação ou a imaginação destas ações. Esta rede parece ser 

um dos mecanismos primários através dos quais a aprendizagem motora, via modelo, 

ocorreria, e que parece estar disfuncional no TDC54.  Estudo de Imagem por ressonância 

magnética funcional (fMRI) recente, investigando especificamente a associação da 

disfunção na rede de neurônios-espelho durante atividades de observação, 

espelhamento do movimento, execução e imitação de uma tarefa motora, não 

encontrou diferenças no padrão de ativação neural entre crianças com e sem TDC, não 

fortalecendo esta teoria55.  Assim, outra possibilidade então desta disfunção nos 

conhecidos comportamentos mediados pelo córtex parietal, é que os déficits estariam 

principalmente relacionados às alças frontoparietais56 e parieto-cerebelares 

responsáveis pela integração visuo-espacial9. Hyde e colaboradores (2014) descrevem 

um padrão similar a crianças mais novas em tarefa de alcance de crianças com TDC, 

sugerindo um atraso no desenvolvimento da especialização nas conectividades 

recíprocas entre o córtex parietal posterior e o cerebelo57. 

Outra área que parece estar envolvida nos déficits funcionais do TDC são os 

núcleos da base (NB)58. Desde os primeiros relatos do TDC, já se descrevia a existência 

de dois grupos de crianças “desajeitadas”: aquelas com sinais neurológicos leves 

relacionados à disfunção cerebelar, com déficits na temporização de movimentos; e o 

grupo de crianças com sinais leves de disfunção nos NB, com maior variabilidade no 

controle de força em movimentos isométricos, sem prejuízo na temporização das 

tarefas. Os autores descrevem, inclusive, sinais típicos de comprometimento dos NB 
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neste grupo, como movimentos coréicos, atetóicos e/ou presença de sincinesias44. 

Estudos descrevem a presença de dificuldades de crianças com TDC aprenderem uma 

sequência visuomotora, sugerindo comprometimento no funcionamento de áreas 

relacionadas ao planejamento motor, como o núcleo estriado e/ou suas conexões59-61. 

Esta teoria, porém, foi questionada por alguns achados controversos também, 

sugerindo que os circuitos córtico-estriatais estejam funcionalmente preservados nas 

crianças com TDC62,63. Assim, a origem neurobiológica do TDC ainda permanece incerta, 

com estudos comportamentais e de neuroimagem ainda buscando marcadores 

biológicos, uma “assinatura neural”33, para facilitar o diagnóstico.   

Em revisão e meta-análise envolvendo todos os estudos de fMRI associados à 

função motora manual foram identificadas áreas com diminuição, aumento ou ambos 

os padrões de ativação neuronal em diferentes áreas encefálicas de crianças com TDC. 

Foi observada diminuída ativação nas áreas posteriores do cerebelo, lobo parietal 

inferior, giro supramarginal, giro frontal superior e giro frontal medial. Por outro lado, 

em áreas do tálamo, foram observados aumentos da ativação53.  

Crianças com TDC apresentaram não só um padrão de ativação diferente de 

crianças com DT (áreas hipo ou hiperatividas), mas também ativam duas vezes mais 

áreas cerebrais, sugerindo uma maior necessidade de alocar esforços cognitivos para 

completar a tarefa34. De Castelnau et al. (2008) observaram através de 

eletroencefalograma em tarefa de sincronização entre uma informação auditiva ritmada 

e movimento voluntário de dedo, um aumento da atividade em regiões fronto-centrais, 

o que sugere, devido à ação do córtex frontal do planejamento do movimento, que 

crianças jovens com TDC são obrigadas a manter um maior nível de pré-programação 

para compensar as dificuldades causadas pelas maiores exigências perceptuomotoras 

exigidas pela tarefa64. Foi observada ainda uma desordem generalizada na sincronização 

cortical nas crianças com TDC, caracterizada pela alta variabilidade na ativação cerebral 

destes pacientes65, que comprova a alta variabilidade de respostas motoras 

comportamentais encontradas pelas crianças em diferentes tarefas66,67. Há inclusive 

uma redução da espessura nos córtices parietal, frontal e temporal, o que parece 

explicar os padrões de hipo e hiperativação nestas áreas observadas nos estudos de 

fMRI68,69.  
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Futuros estudos devem ainda continuar investigando melhor as bases neurais do 

TDC incluindo o papel de neurotransmissores, como glutamato, dopamina e serotonina, 

visto o seu envolvimento na regulação do sistema motor24. Mas algo que não 

encontramos na literatura, até a presente data, é uma associação entre as bases neurais 

e a disfunção no controle postural das crianças com TDC. 

 

1.3. Controle Postural na criança com TDC 

Crianças com TDC são normalmente identificadas pelos déficits na motricidade 

fina e/ou sua falta de controle e coordenação em jogos com bola, enquanto o prejuízo 

do controle da postura e do equilíbrio é um problema significativo dado que muitas das 

atividades escolares são realizadas na postura em pé70. Crianças com déficit de equilíbrio 

estático carecem da estrutura estabilizadora necessária para o desenvolvimento normal 

das atividades71.  

O controle postural de crianças com TDC tem sido investigado nas últimas décadas 

de forma principalmente a aumentar informações sobre as disfunções sensório-motoras 

características da doença. O controle postural pode ser definido como o “controle da 

posição corporal no espaço para uma orientação e uma estabilidade postural”, sendo 

que o subcomponente de “estabilidade postural” é equivalente a “equilíbrio” (no inglês, 

balance), e “orientação postural” é entendido como “a relação entre os segmentos 

corporais entre si, para a tarefa, e para o ambiente”. É importante também discriminar 

que o controle postural pode ser avaliado em tarefas estáticas, que requerem 

orientação e estabilidade com uma base de suporte fixa, que não muda; ou tarefas 

dinâmicas, que requerem o controle postural com orientação e estabilidade quando a 

base de suporte é variável72.  

O controle postural envolve várias áreas do sistema nervoso central. Os padrões 

básicos de postura e locomoção são gerados por redes neurais espinais chamadas 

geradores de padrão central (CPG). No entanto, para manter o equilíbrio em uma 

postura ou circunstância desconhecida, áreas relacionadas a aspectos cognitivos de 

informações do corpo e dos objetos externos tornam-se necessárias. Áreas motoras e 

pré-motoras parecem desempenhar um papel importante nos ajustes antecipatórios do 
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controle postural relacionado à tarefa, bem como na iniciação de movimentos 

voluntários. As áreas motoras corticais também integram vestibular, somatossensorial, 

e informações visuais durante a execução do movimento73. O cerebelo desempenha um 

papel crucial na aquisição de novas tarefas posturais74 e na regulação dos processos 

automáticos e cognitivos do controle postura. Isso ocorre ao receber (1) informações do 

córtex cerebral sobre os movimentos pretendidos (alça de feed-forward), (2) feedback 

sensorial em tempo real sobre a orientação do corpo no espaço, (3) inputs 

proprioceptivos e vestibulares, e (4) inputs auditivos e visuais73,75. 

Em relação ao equilíbrio estático de crianças com TDC, diversos estudos 

descrevem estar prejudicado em todas as condições de manipulação sensorial, mesmo 

quando todas as aferências sensoriais estão disponíveis76,77 e com apoio bipodálico71. O 

prejuízo no controle postural, porém, se mostra ainda mais prejudicado em situações 

de maior demanda sensório-motora, como quando estão em apoio unipodálico 

estático78 ou dinâmico (durante a fase de apoio da marcha em obstáculos)79, quando 

sofrem um desequilíbrio externo inesperado80, quando há conflito ou redução de 

informações sensoriais76,81-83 ou quando têm que manter o equilíbrio estático quando 

em situação de dupla tarefa, com prejuízo tanto no equilíbrio como na tarefa cognitiva 

concorrente77. O controle postural antecipatório mostrou-se prejudicado também 

quando as crianças com TDC tiveram que desempenhar a tarefa de sustentar uma carga 

com ambas as mãos de forma voluntária, mas não quando esta carga foi depositada em 

suas mãos abruptamente e elas tiveram que responder de forma inesperada84. As 

crianças com TDC demonstram comprometimento significativo do equilíbrio em 

situações nas quais o feedback vestibular teoricamente é a única informação confiável 

para o controle postural85.  

Os déficits de controle postural nas crianças com TDC podem ser explicados não 

só por uma menor eficiência do controle supraespinal, mas também por um controle de 

feedback espinal e periférico comprometido. Durante o Teste de Organização Sensorial, 

com manipulação das aferências visuais e proprioceptivas, os autores verificaram 

deficiência tanto no “rambling” como no “trembling”86. Estes componentes da trajetória 

do Centro de Pressão (COP) na postura bípede estática permitem compreender as 

contribuições de dois mecanismos distintos envolvidos no controle da oscilação 
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postural. “Rambling” representa uma parte da variabilidade natural do sistema nervoso 

central ou do processamento da informação sensorial exploratória. É interpretada como 

o mecanismo de controle perceptual supraespinal mais alto. “Trembling”, por outro 

lado, é a expressão do controle de feedback periférico para recuperação de forças, que 

se evidencia como a discrepância entre o planejamento motor e outputs com as 

propriedades mecânicas dos músculos e articulações. Assim, na estabilometria, o COP é 

decomposto e as resultantes do componente supraespinal é o “Rambling” e dos 

processos espinhais e periféricos é o “Trembling”86,87.  

 Algumas outras evidências do prejuízo do controle periférico nas crianças com 

TDC já foram descritas previamente. Estudos observaram presença de uma maior 

necessidade de ativação muscular no tornozelo das crianças com TDC para manter a 

postura estática em pé77, apresentando um controle postural pobre caracterizado por 

uma ativação muscular inconsistente, cocontração, falta de automatização e 

lentificação das respostas musculares88. Atraso na ativação muscular também pôde ser 

observado durante diferentes tarefas motoras, tanto nos músculos do tronco como nos 

membros inferiores. Em comparação com crianças com desenvolvimento típico (DT), 

crianças com TDC demonstraram lentificação na ativação dos músculos tibial anterior, 

oblíquos externos e internos e transverso do abdômen durante tarefas de subir degraus, 

chutar uma bola e apoio unipodálico, além de apresentarem também maior 

variabilidade de respostas, sugerindo comprometimento no controle postural 

antecipatório e também o uso de estratégias de movimento menos consistentes67.  

Dada a importância dos ajustes posturais antecipatórios para a produção de 

movimentos coordenados, o prejuízo na temporização neuromuscular parece estar 

associado às dificuldades de coordenação em crianças com TDC84,89. A ativação muscular 

postural alterada contribui para a falta de estabilização proximal para os membros 

superiores e consequente controle do movimento pobre durante a execução de uma 

tarefa voluntária, resultando na lentificação da execução da tarefa90, e consequente 

interferência negativa sobre a participação destas crianças em atividades gerais91. 

Deve ser ressaltado, entretanto, que a compreensão do controle postural em 

crianças com TDC atualmente baseia-se apenas em pesquisas comportamentais, sem 
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dados neurobiológicos ou estudos de neuroimagem para aumentar nossa compreensão 

sobre as áreas cerebrais envolvidas no controle neural da postura de crianças com TDC8.  

 

1.4. Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

A Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica de 

estimulação cerebral não invasiva, de fácil manipulação e de baixo custo que induz 

mudanças regionais na excitabilidade cortical, dependente da dose, do tempo de 

aplicação e montagem dos eletrodos, sendo que a estimulação por corrente direta pelo 

ânodo aumenta a excitabilidade cortical, enquanto a estimulação catódica a diminui92,93. 

A ETCC ainda foi pouco estudada em crianças e, de nosso conhecimento, não existem 

trabalhos publicados envolvendo o seu uso em crianças com TDC.  

O uso da estimulação cerebral não invasiva como auxiliar no tratamento de 

disfunções neurológicas em crianças parece ter grande respaldo pelo seu efeito focal na 

plasticidade neural94. A segurança do uso da ETCC, inclusive, está bem consolidada no 

tratamento infantil, já tendo sido relatada a ausência de efeitos adversos significativos 

e boa tolerância por crianças, tanto em ensaios clínicos95-98 como em modelo 

computacional99. Fiocchi e colaboradores (2016), em estudo de modelo computacional 

sobre o campo elétrico induzido pela ETCC cerebelar (ETCC-CE) na população infantil, 

descrevem que há boa segurança da técnica, sem penetração da corrente em áreas 

occipitais corticais (córtex visual), nem em tronco encefálico. Sugerem, porém, o uso de 

doses mais baixas do que a normalmente utilizadas em adultos, dadas as diferenças 

anatômicas destas duas populações, havendo maior penetração da corrente em 

crianças100.  

Em crianças com Paralisia cerebral (PC), em recente revisão sistemática 

envolvendo 20 estudos, observou-se que os efeitos adversos mais comuns relatados 

pelo grupo ativo foram formigamento (17,2%), desconforto (8,02%), coceira (6,79%) e 

vermelhidão na pele (4%)101.  Ainda são limitados os estudos dos efeitos funcionais da 

ETCC na neurologia infantil 102-104. A maior população infantil estudada foi de crianças 

com PC, porém inúmeros outros estudos foram descritos envolvendo o tratamento de 

diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. A Figura 2 demonstra o número de 

sujeitos envolvidos em cada estudo com as diversas populações de crianças105.  
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Figura 2. Número total de sujeitos para cada condição de saúde em estudos com ETCC. 
Headache (cefaleia); Epilepsy (epilepsia); SCH (esquizofrenia); ASD (Transtorno do 
espectro autista); ADHD (Transtorno do déficit da atenção e hiperatividade); CP 
(Paralisia Cerebral); dyslexia (dislexia); dystonia (distonia). Reproduzida de Doruk 
Camsari et al.  (2018)105. 

 
 

Foram descritos efeitos benéficos da ETCC em crianças a partir de cinco anos com 

TEA106,107; com crianças e adolescentes com TDAH108,109; em crianças a partir de 2 anos 

com epilepsia97,110 e crianças de 4 a 18 anos com PC101,111,112.  

Em relação aos efeitos da ETCC em distúrbios motores na infância, recentes 

meta-análises descreveram resultados positivos tanto para a melhora de parâmetros de 

controle postural de crianças com PC111,113 como de padrões de marcha, como cadência, 

comprimento do passo e velocidade101,111, mas com resultados ainda pouco claros em 

relação aos efeitos sobre a função de MMSS e movimentos distônicos101. Os estudos que 

investigaram efeito sobre o equilíbrio114-117 e a marcha115,118,119 encontraram benefícios 

mesmo após uma única sessão de intervenção 115,116 em crianças com PC. Em estudo 

com pacientes atáxicos, que incluiu adolescentes, a estimulação no córtex motor gerou 

significativa melhora em parâmetros de equilíbrio e marcha120. Todos estes estudos 

tiveram como alvo da estimulação o córtex motor primário, dado o importante papel do 

sistema piramidal no controle dos movimentos voluntários. Por outro lado, em nosso 

conhecimento, somente um único ensaio clínico com ETCC cerebelar fora realizado em 

crianças pequenas, com cinco a 11 anos, com PC atáxica121.   

O cerebelo também tem sido alvo de muitos ensaios clínicos em adultos, com 

efeito comprovado de modulação em diversas habilidades cerebelares, incluindo 
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controle motor, aprendizagem e processos emocionais122,123. Galea e colaboradores 

(2009) descreveram o efeito da ETCC em modular a excitabilidade cerebelar em 

humanos.  Os autores descreveram o efeito da ETCC sobre a atividade tônica inibitória 

que o cerebelo exerce sobre o córtex motor primário. Esta modulação se dá de maneira 

focal e polaridade-dependente, visto que a ETCC cerebelar (ETCC-CE) anódica levou a 

um aumento da inibição cerebelo-cortical (ICC) enquanto a ETCC cerebelar (ETCC-CE) 

catódica levou a uma forte redução desta inibição, ambas devido a uma mudança tônica 

da atividade das células de Purkinje124. Em estudo com indivíduos com ataxias 

cerebelares neurodegenerativas, melhoras clínicas foram observadas após 1 sessão ou 

10 sessões de ETCC-CE anódica, com efeitos positivos correlacionados ao aumento da 

excitabilidade do córtex cerebelar e, consequentemente, das conexões cerebelo-

talamo-corticais, demonstrado por um efetivo aumento da ICC125,126. Em crianças com 

TDC, a disfunção na rede cerebelo-corticais já foi sugerida previamente, que seria a 

responsável pelo prejuízo na execução de ações motoras planejadas, regulação afetiva 

e processamento visuo-motor127,128.    

Estudos sobre o efeito da ETCC-CE sobre o equilíbrio postural ainda são escassos 

e com resultados controversos, tanto em indivíduos com ataxia como em sujeitos 

saudáveis113. Em indivíduos com ataxia, somente poucos estudos foram desenvolvidos 

com foco no equilíbrio, envolvendo populações muitos distintas, mas todos utilizaram a 

estimulação cerebelar anódica. Em adultos, não houve efeito da estimulação em um 

estudo129, mas houve um efeito funcional no equilíbrio e na marcha em estudos mais 

recentes mesmo após uma única sessão125,126. Já em crianças, foi verificado efeito 

significativo na melhora da estabilidade postural após ETCC-CE anódica associada ao 

treino de marcha em esteira em seis crianças com PC atáxica durante 10 sessões. Foi 

observada uma redução na oscilação do COP quando recebida a ETCC ativa em 

comparação à estimulação placebo (sham), evidenciando uma melhora do equilíbrio 

destas crianças após a intervenção associada das duas técnicas121.  

Em indivíduos saudáveis, efeitos positivos foram obtidos tanto com a ETCC-CE 

catódica, que levou a uma melhora no equilíbrio estático, ao diminuir a taxa de 

oscilação130, como com a ETCC-CE anódica, que reduziu o deslocamento e a 

variabilidade do COP tanto em jovens131 como em idosos saudáveis132,133. Por outro 
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lado, outros estudos não evidenciaram estes efeitos, com a presença de efeito mínimo 

e grande variabilidade com a ETCC-CE anódica em adultos e idosos saudáveis134 e 

prejuízo nos escores de estabilidade postural com a estimulação catódica135. Durante 

tarefa complexa de aprendizado de corpo inteiro, não foi observado efeito significativo 

de ambas as polaridades de ETCC-CE quando comparadas à estimulação simulada136. 

Algumas variáveis podem ter interferido nestes resultados divergentes, como tarefas ou 

intensidades diferentes, eletrodos não-alvo em diferentes áreas e de diferentes 

tamanhos, e até mesmo se a estimulação cerebelar foi realizada unilateral ou central 

sobre vermis. Em pacientes pós-acidente vascular cerebral (AVC), a ETCC anódica sobre 

o cerebelo contra-lesional levou a uma diminuição em quatro parâmetros do COP 

durante uma tarefa de rastreamento postural, mas os mesmos resultados não foram 

encontrados em algumas condições posturais e nem em adultos jovens saudáveis137, 

evidenciando que os efeitos também podem variar muito conforme a população 

estudada.  

Já a ETCC realizada em M1 tem evidências bem mais robustas sobre seu efeito 

positivo na melhora do controle postural e equilíbrio. A análise do impacto da ETCC em 

diferentes áreas sobre o equilíbrio em diversas populações revelou um efeito 

significativo apenas após a estimulação anodal em M1, dado que em cerebelo os 

resultados ainda são bastante controversos113. Em crianças com PC ou atraso no 

desenvolvimento, os estudos de demonstraram  resultados positivos de melhora 

superior de técnicas de reabilitação quando associadas a ETCC-M1 anodal em 

comparação à técnica isoladamente114,115,118,138,139. Em crianças com DT, dois estudos 

foram desenvolvidos estimulando M1, ambos buscando efeitos da ETCC na facilitação 

da aprendizagem motora de tarefa manual140,141. Da mesma forma que a estimulação 

cerebelar, não encontramos até o momento nenhum estudo investigando os efeitos da 

estimulação em M1 sobre o controle postural de crianças com DT. Dada a existência de 

diferenças intrínsecas do cérebro imaturo das crianças e estudos que descreveram que 

os campos elétricos induzidos pela ETCC diferem nesta população142, há uma 

necessidade importante de se investigar os efeitos e mecanismos de ação desta técnica 

no cérebro em desenvolvimento.  



17 
 
 

Como descrito anteriormente, o papel das áreas envolvidas nos déficits de 

controle postural de crianças com TDC ainda se mantém pouco clara. Investigar a 

resposta do equilíbrio a diferentes condições de neuromodulação nesta população pode 

trazer maiores informações sobre o funcionamento cerebral nesta tarefa e também 

sugerir uma interessante ferramenta complementar na reabilitação destas crianças. A 

ETCC tem se mostrado uma técnica muito eficiente em situações de reabilitação 

motora143 com efeitos positivos sobre o equilíbrio de crianças com PC espástica115-117 e 

atáxica121. Além disto, investigar o efeito da ETCC em crianças com DT torna-se essencial 

também para conhecer o funcionamento cerebral normal, não só para melhor descrever 

o controle postural de crianças típicas, com também para discriminá-lo daquele de 

crianças com disfunção do equilíbrio. Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar 

o impacto que a ETCC cerebelar (anódica e catódica) e anódica sobre M1 teriam sobre 

o controle postural em comparação à estimulação simulada tanto em crianças com TDC 

como com DT. Com relação à estimulação cerebelar, dado que pouco se sabe sobre os 

efeitos tanto da estimulação anódica como catódica sobre o controle postural estático, 

torna-se necessário investigar ambas as formas de estimulação. Desta forma, caso 

observemos efeito da estimulação elétrica anódica e/ou catódica nos padrões de 

oscilação na postura estática, poderemos não só compreender melhor as bases neurais 

dos déficits das crianças com TDC, como poderemos sugerir uma nova técnica possível 

de tratamento complementar na reabilitação motora destas crianças. A mesma 

relevância tem a verificação do efeito da estimulação em córtex motor primário nesta 

população, dado que esta forma de estimulação ainda não fora investigada nestas 

crianças, mas tem importantes resultados positivos sobre o equilíbrio de crianças com 

PC. Soma-se ainda a ausência de estudos do efeito da ETCC sobre o controle postural de 

crianças saudáveis, tanto da estimulação cerebelar como cerebral. Assim, dada a 

possibilidade de atividade neural diversa na fisiopatologia do TDC, torna-se necessária a 

investigação dos efeitos da ETCC também em crianças com DT. 

Desta forma, o presente estudo pretende responder aos seguintes 

questionamentos: (a) O protocolo escolhido foi eficaz para detectar diferentes 

demandas de equilíbrio? (b) O protocolo foi eficaz para detectar diferenças no controle 

postural das crianças com e sem TDC? (c) Como a ETCC-CE anódica, a ETCC-CE catódica 
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e a ETCC-M1 influenciam o controle postural de crianças com TDC e com DT? (d) Qual 

das montagens da ETCC tem maior efeito sobre o controle postural das crianças com e 

sem TDC? (e) Quais os efeitos adversos mais comuns nas diferentes condições de 

estimulação?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

Identificar efeitos da neuromodulação de áreas encefálicas envolvidas no controle 

postural sobre o equilíbrio estático de crianças com TDC e com DT. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Verificar se o protocolo foi eficaz para detectar diferentes demandas de equilíbrio. 

b) Verificar se o protocolo foi eficaz para detectar diferenças no controle postural das 

crianças com e sem TDC. 

c) Identificar os efeitos da ETCC cerebelar anódica sobre o controle postural de 

crianças com TDC e com DT. 

d) Identificar os efeitos da ETCC cerebelar catódica sobre o controle postural de 

crianças com TDC e com DT. 

e) Identificar os efeitos da ETCC em córtex motor primário (ETCC-M1a) sobre o 

controle postural de crianças com TDC e com DT.  

f) Identificar qual das formas de modulação (ETCC-CEa, da ETCC-CEc e da ETCC-M1a) 

tem maior efeito na redução da oscilação postural de crianças com TDC e com DT. 

g) Identificar efeitos adversos da ETCC-CE e ETCC-M1 em crianças com TDC e com DT. 
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3. HIPÓTESES  

 

A nossa hipótese é de que a ETCC-CE anódica seja a forma mais eficaz para 

reduzir os índices de oscilação de crianças com TDC, de forma similar à observada em 

crianças atáxicas121, acreditando que as crianças com TDC tenham uma disfunção 

cerebelar primária que se beneficiaria desta montagem. Estes resultados seriam 

evidentes apenas nas crianças com TDC e não naquelas com DT, por estas já terem um 

padrão ótimo de controle postural. Por outro lado, acreditamos que a ETCC-CEc possa 

piorar o equilíbrio postural de crianças saudáveis de forma similar a observada em 

adultos saudáveis135 por reduzir a responsividade cerebelar simulando uma “lesão 

virtual”. Já a estimulação em M1 poderia gerar melhora em ambos os grupos, dado que 

a manutenção de uma postura estática por longo período exige importante 

comportamento voluntário para inibir oscilações e movimentos. Nossa hipótese 

também é de que o efeito sobre o equilíbrio da ETCC seja mais evidente nas condições 

mais instáveis, por exigirem maior demanda de controle postural (condições com 

redução de informação visual e/ou proprioceptiva).  
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de pesquisa 

Este é um estudo de viabilidade transversal randomizado, duplo-cego, do tipo 

cross-over, placebo-controlado. Foram recrutadas as crianças entre janeiro de 2016 e 

setembro de 2019, sendo iniciadas as coletas em setembro de 2017. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (ANEXO 1) e registrado no Clinical trials com o número NCT03892083. 

  

4.2. Participantes 

O estudo compreende um total de 30 crianças, de ambos os sexos, de 7 a 11 anos 

de idade, sendo 15 crianças com TDC e 15 com DT.  

O tamanho da amostra baseou-se em dados de estudo piloto envolvendo quatro 

crianças com TDC. As diferenças médias entre os efeitos da ETCC-CE (Pré menos Pós) 

anodal e sham, na variável área de oscilação do COP, foram inseridas no software 

G*power 3, com α < 0,05 e poder do teste 80%. As crianças realizaram a tarefa de 

permanecerem em apoio bipodal, com os olhos fechados e pés sobre uma espuma 

(50cm X 50cm, densidade 26kg/m3). 

De acordo com os dados do cálculo amostral é necessário um valor mínimo de 

15 crianças com TDC. Valores utilizados: pré-tDCS anodal (MD = 0,74 ± 5,31), pós-tDCS 

anodal (MD = -3,85 ± 6,24) e tamanho do efeito = 0,78.  

 

4.2.1. Critérios de inclusão: 

• Crianças de ambos os sexos, com idade entre sete anos e 0 meses e 10 anos e 11 

meses;   

• Aceitação dos pais e/ou responsáveis para participação no estudo pela 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE-ANEXO 2) e da 

criança pelo Termo de Assentimento (TA-ANEXO 3);  

• Crianças com indicativo de TDC de acordo com o DSM-5 apresentando Percentil 

≤ 5 tanto total como no domínio equilíbrio na Bateria de Avaliação Motora do 
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MABC-2; e pela pontuação indicada para cada idade pelo Developmental 

Coordination Disorder Questionnaire DCDQ-Brasil (Prado, 2007) (Grupo TDC) ou 

por relatos dos pais ou professores condizentes com critério B do DSM-5.   

• Crianças sem TDC apresentando Percentil ≥ 50 no escore total e no domínio 

equilíbrio da Bateria de Avaliação Motora do MABC-2, sem indicativo pelo DCDQ 

(Grupo desenvolvimento típico - DT) ou relato dos pais/professores com 

ausência de queixas.  

• Ausência de: relato de deficiências visual e auditiva não corrigidas; deficiência 

intelectual que comprometa a participação nos testes ou o desempenho 

acadêmico; relato de cardiopatias; relato de disfunções reumatológicas ou 

ortopédicas; problemas neurológicos ou psiquiátricos (exceto TDAH e 

transtornos de linguagem e/ou fala por serem os transtornos mais comórbidos 

com o TDC).  

• Não estar em atendimento de Fisioterapia durante o período de participação na 

pesquisa.  

A coleta de informações quanto à inexistência de diagnósticos que descaracterizasse 

o TDC foi realizada por meio de questionamentos aos pais e/ou responsáveis, e 

coordenação pedagógica da escola.  

 

4.2.2. Critérios de exclusão  

• Sinais de desconforto excessivo durante ou após quaisquer sessões ou 

procedimentos envolvidos na pesquisa. 

• Vontade dos pais ou da criança para interromper a participação no estudo.  

 

 

4.3. Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com crianças de diversos locais. A grande maioria das 

crianças foi recrutada na escola municipal Centro Educacional Unificado (CEU) Jaguaré 

– Professor Henrique Gamba, Fundamental 1 (ANEXO 4), em salas cedidas pela escola, 

durante o período de aulas dos alunos. A pesquisa também incluiu crianças que realizam 
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terapia de Fonoaudiologia no Centro de Docência e Pesquisa do Departamento de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FOFITO-USP) ou no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência 

em Linguagem Infantil (NEPALI) do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) (ANEXO 5). As sessões ocorriam antes ou após as terapias de 

Fonoaudiologia. Foram incluídas também crianças encaminhadas para avaliação por 

queixas de equilíbrio ao serviço de Fisioterapia do Ambulatório de Desenvolvimento 

Infantil do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU– USP), sendo 

convidadas a participarem da pesquisa cuja intervenção ocorreu no Centro de Docência 

e Pesquisa da FOFITO-USP.  

 

4.4. Delineamento 

As crianças da escola municipal participaram previamente de estudo do nosso 

grupo de Pesquisa GEADI (Grupo de Estudos de Atenção ao Desenvolvimento Infantil) 

tendo sidas diagnosticadas com TDC ou sem TDC previamente. Todas receberam 

envelope contendo novo DCDQ e o TCLE e foram reavaliadas pela MABC-2. Aquelas que 

se enquadravam nos critérios de inclusão foram convidadas a participarem do estudo. 

Com relação às crianças em terapia Fonoaudiológica, uma lista de criança fora fornecida 

pelos responsáveis pelos ambulatórios, com todas as crianças com idade condizente ao 

estudo. Todas foram contactadas e foram agendadas avaliações pela MABC. Aquelas 

que se enquadraram nos critérios de inclusão foram então convidadas a participarem 

do estudo. Este mesmo procedimento aconteceu para as crianças encaminhadas para a 

Fisioterapia.  

Os participantes dos grupos TDC e DT foram randomizados conjuntamente por 

meio de software para alocação aleatória na sequência de sessões de aplicação da ETCC: 

ou estimulação anódica em cerebelo (A); ou estimulação catódica em cerebelo (C); ou 

estimulação anódica em M1 (B); ou sham/inativo (D). A randomização foi realizada por 

pesquisador externo ao estudo, pelo site randomization.com. As sequências de sessões, 

então, foram inseridas em envelopes pardos, de forma que os pesquisadores envolvidos 

ou as crianças não tivessem conhecimento prévio quanto à sequência que cada criança 
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realizaria. Foram considerados 40 participantes, sendo utilizados números sequenciais 

de 1 a 40 (para margem de exclusões). 

Após a fase inicial de triagem, iniciou-se a fase de avaliação. Foram quatro 

sessões, de aproximadamente 1 hora e 20 minutos, com intervalo mínimo de sete e 

máximo de 15 dias entre elas, de forma a evitar efeito cumulativo da ETCC e minimizar 

efeito de aprendizagem sem a interferência do desenvolvimento global fisiológico da 

criança. Este procedimento foi repetido até que todos os participantes fossem 

submetidos a todas as quatro condições de estimulação, segundo análise da 

randomização.  

Na primeira sessão de todas as crianças era explicada a pesquisa com base no 

Termo de Assentimento, e então, caso aceitasse e assinasse, iniciava a sessão. A cada 

sessão, a seguinte sequência de procedimentos acontecia: avaliação inicial pela 

posturografia, realizada por duas pesquisadoras envolvidas no projeto; então a criança 

seguia para local isolado e fechado onde a pesquisadora principal colocava os eletrodos 

e acompanhava a sessão de ETCC; e por fim a criança retornava para a reavaliação do 

equilíbrio. Assim, o equilíbrio fora avaliado na plataforma de força imediatamente antes 

e imediatamente após a ETCC (A, B, C ou D). As avaliadoras não tinham conhecimento 

sobre qual condição de estimulação a criança estaria sendo submetida. 

A tabela a seguir ilustra o delineamento geral do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

 

Tabela 1: Organograma das 4 sessões, incluindo em cada uma a avaliação do equilíbrio 
pré-intervenção, intervenção com uma das 4 modalidades da ETCC, e reavaliação final 
do equilíbrio. 

FASES PROCEDIMENTO INSTRUMENTO 

Identificação e 

diagnóstico da 

amostra Triagem DCDQ, MABC - 2, TCLE 

Avaliação pré 1 

Intervenção 1 

 

Sessão 1  

TA + PF 

ETCC M1 ou ETCC-CEa ou ETCC-CEc ou sham 

Reavaliação pós 1  PF 

Avaliação pré 2 

Intervenção 2 Sessão 2 

PF 

ETCC M1 ou ETCC-CEa ou ETCC-CEc ou sham 

Reavaliação pós 2 
 

PF 

Avaliação pré 3 

Intervenção 3 Sessão 3 

PF 

ETCC M1 ou ETCC-CEa ou ETCC-CEc ou sham 

Reavaliação pós 3 
 

PF 

Avaliação pré 4 

Intervenção 4 Sessão 4 

PF 

ETCC M1 ou ETCC-CEa ou ETCC-CEc ou sham 

Reavaliação pós 4 
 

PF 

DCDQ: Developmental Coordination Disorder Questionnaire; MABC – 2: Movement 
Batery Assessment for Children – Second Edition; TCLE: Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido; TA: Termo de Assentimento; PF: Plataforma de força; ETCC: Estimulação 
Transcraniana por corrente contínua; ETCC-M1: ETCC em córtex motor primário; ETCC-
CEa: ETCC cerebelar anódica; ETCC-CEc: ETCC cerebelar catódica; sham: placebo.      

 

4.5. Instrumentos de medição  

4.5.1. Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ): DCDQ-Brasil: 

versão brasileira do DCDQ22,144, questionário para pais específico para triagem de TDC 

em crianças de 5 a 15 anos, traduzido e adaptado para crianças brasileiras. Contém 15 

itens que avaliam o desempenho da criança em diferentes situações da vida diária. As 
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questões estão divididas em três grupos: controle motor durante o movimento, 

motricidade fina/escrita e coordenação geral. Os itens do questionário são pontuados 

em escala de quatro pontos, cuja somatória resulta no escore total, e varia conforme a 

faixa etária (ANEXO 6). Segundo estudo de revisão do DCQD (DCDQ-R), pontuação 

abaixo de 47 aos sete anos, abaixo de 56 aos oito e nove anos, e abaixo de 58 aos dez 

anos de idade sinaliza crianças suspeitas de apresentar TDC23,144. Estudo recente de 

revisão do DCDQ-Brasil sugere pontuação diferente daquela descrita originalmente: 

pontuação ≤ 51 pontos aos sete anos, ≤ 46 pontos aos 8 e 9 anos e ≤ 40 para crianças 

com 10 anos145 teriam risco para TDC, tendo sido utilizada esta pontuação. Apesar disto, 

optamos por manter a pontuação adotada mundialmente e descrita no artigo original 

de validação da escala no Brasil.  

 

4.5.2. Movement Battery Assessment for Children- Second Edition- (MABC-2) 20: 

teste britânico padrão ouro usado para triagem, identificação e descrição de prejuízos 

no desempenho motor de crianças de 3 a 16 anos de idade (Figura 3). As tarefas são 

divididas em três faixas: 3 a 6 anos (faixa 1); 7 a 10 anos (faixa 2); 11 a 16 anos (faixa 3). 

No presente estudo, utilizamos a faixa 2. Inclui 8 tarefas motoras grossas e finas, 

agrupadas em três categorias: destreza manual (três itens), mirar e receber (dois itens), 

e equilíbrio (três itens). Os escores brutos são convertidos em percentil, sendo que 

pontuação ≤ percentil 5 é indicativa de TDC; percentil entre 6 e 15 sinaliza risco/suspeita 

e acima de 16, desempenho motor normal. O MABC-2 pode ser aplicado em 

aproximadamente 30 minutos e, no manual do teste, são apresentados estudos que 

reportam bons índices de validade e confiabilidade. A bateria foi traduzida e validada 

para crianças brasileiras19. 

 

Figura 3. Imagem ilustrativa do kit de avaliação da MABC-2 (Movement Batery 
Assessment for Children- Second Edition).  
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4.5.3. Plataforma de Força (PF): Foi utilizada uma PF portátil (EMG System® - 

Brasil) para as medidas de equilíbrio das crianças, representados pelos parâmetros de 

variação do centro de pressão (COP). O COP é o ponto de aplicação da resultante das 

forças verticais agindo sobre a superfície de suporte 146. Durante os testes, são 

adquiridos os dados cinéticos através do output da PF com do centro de pressão (COP): 

deslocamento na direção médio-lateral (deslocamento ML) e na direção anteroposterior 

(deslocamento AP) em centímetros; deslocamento total do COP (em cm), velocidade do 

deslocamento do COP AP e ML (em cm/seg), e a área de deslocamento (cm2) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Ilustração dos outputs oferecidos na posturografia durante 
uma tentativa de 30 segundos. 

 
 

4.5.4. Questionário de efeitos adversos: O questionário usado de forma 

padronizada em estudos envolvendo ETCC inclui nove efeitos adversos (EA) nos quais a 

criança respondia, na sessão seguinte, com referência à sessão anterior, a presença ou 

não e a intensidade de cada um dos sintomas. As respostas podiam ser “Ausente” (1), 

“Leve” (2), “Moderado” (3) ou “Severo” (4), que era então, marcado pela avaliadora em 

cada uma das 4 sessões. Há ainda uma 10ª pergunta aberta caso houvesse outro 

sintoma não questionado previamente (ANEXO 7).     
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4.6. Condições de testes e intervenção 

4.6.1 Posturografia  

A avaliação do equilíbrio estático envolveu quatro condições de dificuldade 

progressiva, desencadeada por manipulação das aferências sensoriais. O protocolo 

baseou-se no Teste de Organização Sensorial (TOS), já tendo sido utilizado tanto em 

crianças saudáveis147, como em crianças com TDC81,148. O protocolo avalia a habilidade 

do participante em manter o equilíbrio manipulando-se aferências sensoriais, sendo que 

no presente estudo, para minimizar efeitos de cansaço da criança por ser realizada a 

avaliação antes e após a ETCC, optamos por manipular apenas as aferências 

somatossensorial (proprioceptiva) e visual, totalizando quatro condições.   

 

Tabela 2. Quatro condições de teste com manipulação sensorial visual (olhos abertos ou 
olhos fechados) e proprioceptiva (com ou sem espuma sobre a PF). 

Condição   Descrição 

1. PF/OA 
 

Plataforma de força (superfície fixa), olhos abertos  

2. PF/OF 
 

Plataforma de força (superfície fixa), olhos fechados  

3. ES/OA 
 

Espuma (superfície instável), olhos abertos 

             4. ES/OF 
 

Espuma (superfície instável), olhos fechados 

 

A aquisição de dados iniciava com os sujeitos estáveis na postura bípede quieta 

sobre a PF. Os sujeitos eram solicitados a permanecerem descalços, com pés voltados 

para frente e em posição confortável, sendo esta posição inicial marcada em cartolina e 

reutilizada em todas as demais condições e sessões até o final do protocolo. Três 

repetições de 30 segundos, com intervalos de descanso de 10 a 15 segundos, eram 

adquiridas com os sujeitos permanecendo de pé em cada uma das quatro condições de 

teste descritas acima, cuja sequência seguia sempre iniciando com aquela na qual todas 

as aferências sensoriais estavam disponíveis até a de maior perturbação sensorial. Assim 

a criança iniciava a avaliação sobre a superfície estável com olhos abertos (PF/OA), 

seguida de superfície estável e olhos fechados (PF/OF), superfície instável e olhos 

abertos (ES/OA) e superfície instável e olhos fechados (ES/OF). Entre cada uma das 

condições de teste, a criança sentava-se para descansar por cerca de 1 a 2 minutos. A 

PF era posicionada a 1 metro de um ponto fixo branco em um tecido preto onde era 
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solicitada que mantivesse os olhos durante toda a tarefa. O tecido preto definia uma 

área isolada de outros estímulos visuais anteriores e lateralmente (com distância entre 

as laterias de 1,5 m), a fim de reduzir interferência de distratores. Nas condições de 

olhos fechados, eram utilizados óculos de natação infantil com lentes escuras cobertas 

com EVA adaptado ao tamanho da cabeça da criança. A manipulação proprioceptiva 

(instabilidade da superfície de apoio) era oferecida por uma espuma de densidade 

26kg/m3 e tamanho de 50cm X 50cm.   

As Figuras 5a, 5b, 5c, 5d a seguir ilustram as condições de equilíbrio com 

manipulação sensorial durante a posturografia. 

 

Figura 5a. Posturografia na condição sobre superfície fixa e olhos abertos. 
 

 
Figura 5b. Posturografia na condição sobre superfície fixa e olhos fechados. 
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Figura 5c. Posturografia na condição sobre espuma e olhos abertos. 
 

 

Figura 5d. Posturografia na condição sobre espuma e olhos fechados. 
 

 

4.6.2. Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) 

A ETCC era aplicada por meio de um estimulador (TCT Research Limited, Hong 

Kong, China) previamente utilizado em outras pesquisas149,150 e duas esponjas (não 

metálicas) com eletrodos medindo 5X7 cm2 umidificadas em solução salina (NaCl 0,9%). 

O posicionamento dos eletrodos ativos seguiu a orientação conforme o Sistema 

Internacional 10-20 de EEG151,152 e fixados na cabeça com faixas elásticas. Para a 

intervenção cerebelar anódica (ETCC-CE anódica), o eletrodo anodal era posicionado 

sobre a região central do cerebelo (1cm inferior ao inion) e o eletrodo catodal era 

posicionado sobre a região supra-orbital central121. Durante a ETCC-CE catódica, os 

eletrodos tinham mesma localização, mas com as polaridades invertidas, sendo o cátodo 
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posicionado sobre a região central do cerebelo (1cm inferior ao inion) e o ânodo sobre 

a região supra-orbital central. Já na condição de estimulação em córtex motor primário 

(ETCC-M1) o ânodo era posicionado centralmente, sobre CZ, primeiramente descrito 

como a ideal para alcançar a área de membros inferiores do córtex motor primário 

bilateral153,154. O eletrodo não-alvo (cátodo) também era posicionado em região supra-

orbital central. O uso da montagem com eletrodo não-alvo supra-orbital tem sido a 

escolha dos estudos também com crianças com DT140,141. 

A corrente aplicada durante os 20min era gradualmente aumentada até 1mA por 

30s segundos (densidade da corrente de 0,28ª/m2) no início da sessão e gradualmente 

diminuída no final da sessão, com rampa oferecida pelo próprio aparelho. Para a 

estimulação sham, os mesmos procedimentos foram aplicados, porém o estimulador se 

manteve ligado apenas nos primeiros 30 segundos, de forma à criança experienciar a 

sensação inicial de passagem da corrente, porém sem receber a estimulação elétrica no 

resto da sessão. Para contrabalancear o local da condição sham, metade dos 

participantes experienciaram a condição sham com a montagem em M1 e a outra 

metade com a montagem cerebelar134. 

As Figuras a seguir ilustram as condições de montagem dos eletrodos para 

estimulação em região de M1 (Figura 6a) e região de cerebelo (Figura 6b). 

 

 
Figura 6a. Montagem para condições de estimulação (ou sham) 

sobre M1, sobre CZ. 
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Figura 6b. Montagem para condições de estimulação (ou sham) 
sobre Cerebelo, com o centro do eletrodo 1cm a baixo do inion. 

 

4.7. Análise dos dados 

 Para verificação da efetividade do protocolo, foram feitos Testes T pareados 

para amostras dependentes das variáveis pré- estimulação das 4 sessões para os fatores 

visão (perturbação visual) e propriocepção (perturbação proprioceptiva). Além disto, 

foram feitos Testes T para amostras independentes das condições iniciais (pré-

estimulação) entre os grupos TDC e DT para verificar se os grupos eram realmente 

diferentes nas variáveis de posturografia, de forma a caracterizar o equilíbrio dos dois 

grupos. Foram analisados também os resultados levando em consideração a 

perturbação visual e proprioceptiva.  

O efeito de cada condição de intervenção sobre o equilíbrio foi calculado, para 

cada variável, pela subtração dos valores de equilíbrio entre as condições de pré e pós-

estimulação (pré menos pós). Diferenças nas variáveis de equilíbrio em cada condição 

de teste e nos fatores visão (olhos abertos e olhos fechados) e propriocepção (com e 

sem espuma) foram analisadas individualmente na comparação de cada condição ativa 

(ETCC-CE anódica, ETCC-CE catódica, ETCC-M1 anódica) à condição simulada (ETCC-

sham) pelo Test T para amostras em pares. Em seguida, para verificar qual a condição 

de estimulação que apresentou maior efeito modulatório no controle postural, foram 

analisadas as diferenças nas variáveis de equilíbrio em cada montagem de intervenção 

(ETCC-CE anódica, ETCC-CE catódica, ETCC-M1 ou sham) e no fator visão (olhos abertos 

e olhos fechados) pela análise de variância de duas vias com medidas repetidas (ANOVA 

4 x 2). A análise foi conduzida separadamente para as condições sem perturbação 

proprioceptiva (sobre a PF) e com perturbação proprioceptiva (sobre a espuma), tanto 
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para o grupo de crianças com TDC como para as crianças com DT. A esfericidade dos 

dados foi avaliada pelo teste de Mauchly, sendo considerado atendido o pressuposto 

valores acima de 0,05. Em caso de não atendimento, foi aplicada a correção de 

Greenhouse-Geisser. Testes de Post hoc com correções de Bonferroni foram utilizados 

quando necessário.  

As análises foram realizadas separadamente tanto para o grupo TDC como para 

o grupo DT de forma a verificar o efeito da estimulação em cada perfil de crianças. Foi 

considerado nível de significância p < 0,05 e as análises foram conduzidas utilizando-se 

o software IBM SPSS v.20 para o Windows. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Participantes  

Todas as crianças encaminhadas para participarem da pesquisa (crianças que 

participaram de pesquisa prévia na escola CEU Jaguaré; pacientes dos ambulatórios de 

Fonoaudiologia da USP e UNIFESP ou aqueles que foram encaminhadas para avaliação 

no ambulatório de Fisioterapia) foram incluídos numa lista de possíveis sujeitos 

totalizando 72 crianças. Estas crianças foram avaliadas pela MABC e DCDQ, sendo 

excluídas 35 crianças por não atenderem critérios de inclusão (2 recusaram no TA, 30 

encontravam-se entre 9 e 50 % no escore total da MABC e 3 tinham outros quadros 

neurológicos associados que as excluíam da amostra). Após a triagem inicial, 37 crianças 

tiveram seus envelopes direcionados e iniciaram os experimentos na sessão 1. Após o 

início das sessões, outras 7 crianças foram excluídas, sendo 3 no Grupo TDC e 4 no Grupo 

DT. A Figura 7 ilustra o Fluxograma com o desenho do estudo, fluxo dos sujeitos ao longo 

do protocolo experimental, alocação e intervenção.  As características demográficas dos 

participantes estão descritas na Tabela 1.  
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Figura 7. Fluxograma de encaminhamento dos participantes ao longo do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeitos encaminhados (n= 72) 

Não elegíveis (n=35) 

Não atenderam critérios de inclusão  

 

 Sujeitos randomizados (n=37) 

Iniciaram as sessões com TDC (n= 18) 

Excluído por não conseguir realizar as avaliações na PF (n=1) 

Excluído por apresentar mal-estar (hipotensão) durante 
avaliação (n=1)  

Excluído por recusar-se a continuar protocolo (n=1) 

 

Iniciaram as sessões com DT (n= 19) 

Excluídos por faltarem às avaliações mais de 2 semanas 
consecutivas (n=2) 

Excluídos por recusarem-se a continuar protocolo (n=2) 

 

 

Alocação 

Incluídos na análise com TDC (n=15) 

 

 

Incluídos na análise com DT (n=15) 
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Tabela 3: Características demográficas dos participantes 

Variável  
TDC 

(n=15) 

DT 

(n=15) 

Idade, anos (dp) 9,36 (1,09)  9,16 (1,06)  

Gênero, n(%)   

Masculino 6 (40%) 7(47%) 

Feminino 9 (60%) 8 (53%) 

Escolaridade, n (%)   

2o ano 4 (27%) 3 (20%) 

3o ano 2 (13%) 2 (13%) 

4o ano 6 (40%) 9 (60%) 

5o ano 3 (20%) 1 (7%) 

TDC: Transtorno do desenvolvimento da coordenação. DT: Desenvolvimento 
típico. dp: desvio-padrão. 

 

A seguir serão apresentados os resultados de acordo com as principais perguntas 

do estudo. Inicialmente serão descritos os resultados para verificar a eficácia do 

protocolo de análise do controle postural nas condições de manipulação sensorial visual 

e proprioceptiva. Posteriormente serão apresentados os resultados referentes à 

sensibilidade do protocolo para identificar possíveis diferenças entre as crianças com e 

sem TDC. Serão, então, apresentados os resultados referentes aos efeitos da ETCC nas 

diferentes áreas encefálicas nas duas populações.  Por fim, serão apresentados os 

resultados referentes aos efeitos adversos da ETCC em ambos os grupos.  
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5.2. O protocolo foi eficaz para detectar diferentes condições de equilíbrio?  

O teste t para amostras dependentes das condições pré-estimulação 

demonstrou que a perturbação do input visual (olhos fechados) induz a um aumento 

significativo da oscilação postural tanto nas condições sobre a superfície fixa como sobre 

a espuma (com perturbação proprioceptiva associada). O efeito de piora no controle 

postural foi significativo em todas as variáveis do COP analisadas, tanto nas crianças com 

TDC (Tabelas 4a e 4b) quanto com desenvolvimento típico (DT) (5a e 5b). 

Tabela 4a. Efeito da manipulação sensorial visual no controle postural do grupo TDC sobre a superfície fixa. 

Variáveis de Equilíbrio PFOA PFOF 
Diferença média 

(95% IC) 
Valor de t Valor de p 

Deslocamento AP (mm) 3,26 (1,55) 4,12 (1,89) 
-0,85 

(-1,15 a -0,57) 
-5,94 

 
<0,001 

Deslocamento ML (mm) 2,58 (1,01) 3,08 (1,69) 
-0,50 

(-0,88 a -0,13) 
-2,72 0,01 

Deslocamento total (mm) 81,55 (24,27) 87,72 (22,73) 
-6,18 

(-8,63 a -3,73) 
-5,04 <0,001 

Área (mm2) 5,41 (3,85) 8,58 (10,05) 
-3,17 

(-5,06 a -1,28) 
-3,36 <0,001 

Velocidade AP (mm/s) 1,82 (0,53) 2,01 (0,50) 
-0,19 

(-0,24 a 0,13) 
-6,64 <0,001 

Velocidade ML (mm/s) 1,70 (0,52) 1,78 (0,49) 
-0,08 

(-0,13 a -0,02) 
-2,70 0,01 

 

Tabela 4b. Efeito da manipulação sensorial visual no controle postural do grupo TDC sobre a espuma. 

Variáveis de Equilíbrio ESOA ESOF 
Diferença média 

(95% IC) 
Valor de 

t 
Valor de p 

Deslocamento AP (mm) 4,27 (1,73) 6,76 (2,29) 
-2,49 

(-2,95 a -2,03) 
-10,89 <0,001 

Deslocamento ML (mm) 4,15 (1,08) 6,26 (2,21) 
-2,11 

(-2,52 a -1,70) 
-10,31 <0,001 

Deslocamento total (mm) 101,58 (23,59) 147,02 (44,11) 
-45,43  

(-53,35 a -37,51) 
-11,48 <0,001 

Área (mm2) 11,65 (8,03) 28,72 (20,72) 
-17,07  

(-21,30 a -12,84) 
-8,08 <0,001 

Velocidade AP (mm/s) 2,24 (0,54) 3,32 (1,04) 
-1,08 

(-1,27 a -0,89) 
-11,25 <0,001 

Velocidade ML (mm/s) 2,13 (0,48) 2,97 (0,86) 
-0,82 

(-0,98 a -0,68) 
-10,97 <0,001 

AP: eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral, PFOA: Plataforma de força com olhos abertos, PFOF: 
plataforma de força com olhos fechados; ESOA: Espuma com olhos abertos; ESOF: espuma com olhos 
fechados. Valores expressos em termos de média e desvio padrão (DP); diferença média e (95% do Intervalo 
de Confiança); e valor do t. Considerada diferença significante se p<0,05. Teste t pareado para amostras 
dependentes. 
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Tabela 5a. Efeito da manipulação sensorial visual no controle postural do grupo DT sobre a superfície fixa. 

Variáveis de Equilíbrio PFOA PFOF 
Diferença média 

(95% IC) 
Valor de t Valor de p 

Deslocamento AP (mm) 2,53 (0,90) 3,27 (1,25) 
-0,74 

(-1,05 a 0,43) 
-4,72 <0,001 

Deslocamento ML (mm) 2,14 (0,79) 2,48 (0,93) 
-0,33  

(-0,53 a -0,14) 
-3,42 0,001 

Deslocamento total (mm) 79,17 (17,81) 87,04 (18,09) 
-7,88  

(-9,99 a -5,76) 
-7,46 <0,001 

Área (mm2) 3,62 (3,62) 5,41 (3,73) 
-1,79 

(-2,77 a -0,81) 
-3,67 0,001 

Velocidade AP (mm/s) 1,78 (0,43) 1,98 (0,40) 
-0,19 

(-0,27 a -0,12) 
-5,10 <0,001 

Velocidade ML (mm/s) 1,70 (0,42) 1,79 (0,39) 
-0,09 

(-0,15 a -0,03) 
-0,03 0,005 

 

Tabela 5b. Efeito da manipulação sensorial visual no controle postural do grupo DT sobre a espuma. 

Variáveis de Equilíbrio ESOA ESOF 
Diferença média 

(5% IC) 
Valor de t Valor de p 

Deslocamento AP (mm) 3,45 (0,96) 5,25 (1,31) 
-1,79 

(-2,04 a -1,54) 
-14,23 <0.001 

Deslocamento ML (mm) 3,47 (0,88) 4,93 (1,34) 
-1,46  

(-1,74 a -1,19) 
-10,73 <0.001 

Deslocamento total (mm) 93,79 (15,94) 122,09 (19,28) 
-28,29 

(-31,68 a -24,91) 
-16,71 <0.001 

Área (mm2) 7,87 (4,17) 16,46 (9,79) 
-8,58 

(-10,47 a -6,70) 
-9,12 <0.001 

Velocidade AP (mm/s) 2,06 (0,37) 2,74 (0,42) 
-0,68 

(-0,76 a -0,59) 
-16,05 <0.001 

Velocidade ML (mm/s) 1,99 (0,33) 2,50 (0,44) 
-0,50 

(-0,58 a -0,43) 
-13,69 <0.001 

AP: eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; PFOA: Plataforma de força com olhos abertos, PFOF: 
plataforma de força com olhos fechados; ESOA: Espuma com olhos abertos; ESOF: espuma com olhos 
fechados. Valores expressos em termos de média e desvio padrão (DP); diferença média e (95% do Intervalo 
de Confiança); e valor do t. Considerada diferença significante se p<0,05. Teste t pareado para amostras 
dependentes. 

 

 

 

 

  

 

 



39 
 
 

5.3. O protocolo foi eficaz para detectar diferenças no controle postural das 

crianças com e sem TDC?  

O teste t para amostras independentes das variáveis iniciais (pré- estimulação) 

entre os grupos com e sem TDC demonstrou que, tanto nas condições sem como com 

perturbação do visual (olhos fechados) o grupo TDC apresentou maior oscilação 

postural do que o grupo DT nas variáveis deslocamento AP, deslocamento ML e área 

(Tabela 6a). Já nas condições com perturbação proprioceptiva, tanto com olhos aberto 

como com olhos fechados, em praticamente todas as variáveis, os grupos se 

diferenciaram, com o grupo TDC apresentando valores superiores de oscilação 

postural em relação ao grupo DT (Tabela 6B). 

Tabela 6a. Comparação do controle postural entre os grupos TDC e DT pré-estimulação durante uma perturbação 
visual sobre superfície rígida (PF) nas diferentes variáveis do COP. 

Variáveis de Equilíbrio 
PFOA 

TDC                        DT 
P 

PFOF 
TDC                          DT 

P 

Deslocamento AP (mm) 3,26 (1,55)          2,53 (0,90) 0,002 4,12 (1,90)          3,27 (1,26) 0,004 

Deslocamento ML (mm) 2,58 (1,02)        2,14 (0,79) 0,011 3,08 (1,69)          2,48 (0,93) 0,016 

Deslocamento total (mm) 81,55 (14,27)        79,16 (17,82) 0,540 87,72 (22,73)        87,04 (18,10) 0,855 

Área (mm2) 5,41 (3,85)          3,62 (3,10) 0,006 8,58 (10,05)          5,41 (3,73) 0,025 

Velocidade AP (mm/s) 1,82 (0,53)          1,78 (0,43) 0,685 2,01 (0,50)         1,98 (0,40) 0,718 

Velocidade ML (mm/s) 1,70 (0,52)         1,70 (0,42) 0,980 1,78 (0,49)          1,79 (0,44) 0,871 

 

Tabela 6b. Comparação do controle postural entre os grupos TDC e DT pré-estimulação durante uma perturbação 
visual e proprioceptiva (sobre espuma) nas diferentes variáveis do COP. 

Variáveis de Equilíbrio 
ESOA 

TDC                        DT 
P 

ESOF 
TDC                          DT 

P 

Deslocamento AP (mm) 4,27 (1,73)         3,45 (0,96) 0,002 6,76 (2,30)          5,25 (1,32) <0,001 

Deslocamento ML (mm) 4,15 (1,09)          3,47 (0,88) <0,001 6,26 (2,21)          4,93 (1,34) <0,001 

Deslocamento total (mm) 101,58 (23,59)     93,79 (15,94) 0,036 147,02 (44,11)     122,09 (19,29) <0,001 

Área (mm2) 11,65 (8,04)        7,87 (4,17) 0,002 28,72 (20,72)        16,46 (9,79) <0,001 

Velocidade AP (mm/s) 2,24 (0,54)         2,06 (0,37) 0,045 3,32 (1,04)          2,74 (0,43) <0,001 

Velocidade ML (mm/s) 2,13 (0,49)        1,99 (0,34) 0,057 2,97 (0,86)         2,50 (0,44) <0,001 

AP: eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral;  PFOA: Plataforma de força com olhos abertos, PFOF: plataforma 
de força com olhos fechados; ESOA: Espuma com olhos abertos; ESOF: espuma com olhos fechados. Valores 
expressos em termos de média e desvio padrão (DP). P<0,05, Teste t pareado para amostras dependentes. 
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5.4. Como cada uma das áreas estudadas influencia o controle postural de 

crianças com TDC e com DT?  

O efeito de cada condição de intervenção sobre o equilíbrio foi calculado, para 

cada variável, pela diferença dos valores das medidas de equilíbrio pré e pós-

estimulação (pré menos pós). Diferenças nas médias das variáveis de equilíbrio em cada 

uma das condições ativas (ETCC-CE anódica, ETCC-CE catódica, ETCC-M1 anódica) foram 

individualmente comparadas à condição simulada (ETCC-sham) em função dos fatores 

visão (olhos abertos e olhos fechados) e propriocepção (sobre a PF e com espuma). Para 

isto foi utilizado o teste t para amostras em pares. Estas análises foram realizadas 

separadamente para as crianças com TDC (tabelas 7a, 7b) e com DT (8a e 8b). 

Os resultados demonstraram que, nas crianças com TDC, a ETCC-CE anódica 

gerou um aumento das variáveis do COP: deslocamento total (p<0,001), velocidade AP 

(p=0,01) e velocidade ML (p=0,02) sobre a PFOA. Já a ETCC-CE catódica não gerou efeitos 

sobre o equilíbrio em nenhuma condição de teste. Já a ETCC-M1 gerou uma redução 

marginalmente significativa nas variáveis DT (p=0,07) e velocidade ML (p=0,06) sobre a 

PFOF.  

Nas crianças com DT, a ETCC-CE anódica não gerou efeitos sobre o equilíbrio em 

nenhuma condição de teste. Já a ETCC-CE catódica reduziu a velocidade AP (p=0,05) e 

marginalmente a área do deslocamento (p=0,07) na condição sobre a PFOA. A ETCC-M1 

reduziu a velocidade AP (p=0,05) e marginalmente a amplitude AP (p=0,06) na PFOA e 

reduziu o deslocamento total (p=0,04) e a velocidade ML (p=0,03) na ESOA.   
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Tabela 7a. Efeito de cada condição de estimulação ativa em comparação à estimulação simulada sobre o equilíbrio de crianças com TDC, sem 
perturbação proprioceptiva (sobre a PF) 

TDC - PFOA ETCC-CE anódica p ETCC-CE catódica p ETCC-M1 p ETCC sham 

Amplitude AP (mm) -1,05 (1,89) 0,53 -0,56 (2,13) 0,66 -0,56 (1,23) 0,49 -0,78 (1,25) 

Amplitude ML (mm) -0,81 (1,32) 0,25 -0,44 (0,79) 0,49 -0,64 (1,33) 0,37 -0,24 (1,11) 

Deslocamento total (mm) -12,83 (12,40)* <0,001 -2,63 (10,06) 1,00 -1,78 (11,25) 0,78 -2,64 (9,87) 

Área (mm2) -4,89 (10,36) 0,28 -1,64 (4,96) 0,65 -4,11 (10,51) 0,44 -2,13 (3,90) 

Velocidade AP (mm/s) -0,31 (0,28)* 0,01 -0,06 (0,28) 0,88 -0,02 (0,25) 0,52 -0,07 (0,22) 

Velocidade ML (mm/s) -0,23 (0,26)* 0,02 -0,06 (018) 0,75 -0,05 (0,23) 0,98 -0,05 (0,14) 

TDC - PFOF           

Amplitude AP (mm) -0,73 (2,05) 0,09 -0,35 (0,73) 0,10 0,67 (2,29) 0,84 0,58 (1,75) 

Amplitude ML (mm) -0,54 (2,05) 0,60 -0,25 (1,02) 0,95 0,66 (2,71) 0,25 -0,27 (0,95) 

Deslocamento total (mm) -12,28 (27,47) 0,16 -3,43 (10,68) 0,88 5,06 (19,20)** 0,07 -3,93 (10,50) 

Área (mm2) -7,46 (21,45) 0,13 -0,53 (2,75) 0,26 3,89 (17,96) 0,52 0,99 (4,68) 

Velocidade AP (mm/s) -0,28 (0,61) 0,10 -0,10 (0,25) 0,34 0,10 (0,39) 0,15 -0,03 (0,25) 

Velocidade ML (mm/s) -0,23 (0,54) 0,27 -0,07 (0,20) 0,76 0,11 (0,42)** 0,06 -0,10 (0,25) 

ETCC: Estimulação transcraniana por corrente continua; AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; PFOA: Plataforma de força com olhos abertos, 
PFOF: plataforma de força com olhos fechados. Valores expressos em termos de média e desvio padrão. Resultados negativos significam piora do 
equilíbrio após a intervenção. Diferenças estatisticamente significantes nas condições ativas versus a condição simulada pelo Test T para amostras em 
pares. * P <0.05. **diferença marginalmente significante.  
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Tabela 7b. Efeito de cada condição de estimulação ativa em comparação à estimulação simulada sobre o equilíbrio de crianças com TDC, com perturbação 
proprioceptiva (sobre a espuma) 

TDC - ESOA ETCC-CE anódica p ETCC-CE catódica p ETCC-M1 anódica p ETCC sham 

Amplitude AP (mm) -0,90 (1,70) 0,25 0,04 (0,75) 0,48 0,69 (2,89) 0,19 -0,21 (0,85) 

Amplitude ML (mm) -0,80 (1,45) 0,08 0,14 (1,13) 0,55 0,14 (0,79) 0,47 -0,07 (0,76) 

Deslocamento total (mm) -3,88 (12,73) 0,36 0,20 (7,98) 0,89 3,54 (12,70) 0,31 -0,14 (6,50) 

Área (mm2) -5,34 (11,21) 0,23 -0,10 (2,80) 0,37 4,00 (14,62) 0,17 -1,41 (4,42) 

Velocidade AP (mm/s) -0,11 (0,33) 0,28 0,03 (0,18) 0,56 0,12 (0,37) 0,17 -0,01 90,13) 

Velocidade ML (mm/s) -0,08 (0,26) 0,41 0,01 (0,18) 0,65 0,01 (0,20) 0,78 -0,02 (0,16) 

TDC - ESOF               

Amplitude AP (mm) -0,37 (3,07) 0,73 0,15 (1,50) 0,81 0,39 (2,34) 0,59 -0,02 (1,79) 

Amplitude ML (mm) -0,09 (1,80) 0,51 -0,22 (1,69) 0,22 0,45 (1,77) 0,9 0,34 (1,01) 

Deslocamento total (mm) 2,91 (25,66) 0,42 9,34 (17,51) 0,91 6,42 (23,83) 0,78 8,65 (17,00) 

Área (mm2) 0,55 (15,09) 0,72 0,57 (10,19) 0,62 3,58 (18,91) 0,33 -1,23 (9,85) 

Velocidade AP (mm/s) 0,05 (0,71) 0,68 0,20 (0,38) 0,73 0,17 (0,56) 0,88 0,14 (0,45) 

Velocidade ML (mm/s) 0,06 (0,50) 0,22 0,20 (0,42) 0,92 0,10 (0,47) 0,44 0,21 (0,30) 

ETCC: Estimulação transcraniana por corrente continua; AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; ESOA: Espuma com olhos abertos; ESOF: espuma 
com olhos fechados.  Valores expressos em termos de média e desvio padrão. Resultados negativos significam piora do equilíbrio após a intervenção. 
Diferenças estatisticamente significantes nas condições ativas versus a condição simulada pelo Test tT para amostras em pares. * P <0.05. **diferença 
marginalmente significante.  
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Tabela 8a. Efeito de cada condição de estimulação ativa em comparação à estimulação simulada sobre o equilíbrio de crianças com DT, sem perturbação 
proprioceptiva (sobre a PF).  

DT - PFOA ETCC-CE anódica p ETCC-CE catódica p ETCC-M1 anódica p ETCC sham 

Amplitude AP (mm) -0,39 (0,63) 0,9 0,03 (0,88) 0,15 0,07 (0,99)** 0,06 -0,43 (1,18) 

Amplitude ML (mm) -0,32 (0,46) 0,13 0,08 (0,50) 0,83 -0,29 (0,48) 0,19 0,02 (0,82) 

Deslocamento total (mm) -0,62 (9,91) 0,17 -3,44 (9,43) 0,59 -1,26 (8,03) 0,22 -5,13 (12,64) 

Área (mm2) -1,11 (1,14) 0,98 0,49 (2,19) 0,29 -0,32 (1,62) 0,59 -1,15 (5,89) 

Velocidade AP (mm/s) 0,00 (0,27) 0,11 -0,11 (0,22) 0,67 0,00 (0,19)* 0,05 -0,14 (0,27) 

Velocidade ML (mm/s) -0,01 (0,17) 0,28 -0,04 (0,19) 0,58 -0,06 (0,15) 0,91 -0,07 (0,27) 

DT - PFOF               

Amplitude AP (mm) -0,49 (1,06) 0,7 -0,09 (1,29) 0,4 -0,78 (1,64) 0,41 -0,36 (1,08) 

Amplitude ML (mm) 0,05 (1,06) 0,9 -0,06 (1,55) 0,72 -0,10 (1,04) 0,69 0,12 (0,82) 

Deslocamento total (mm) -5,32 (11,51) 0,21 -1,86 (17,36) 0,1 -2,71 (17,58) 0,2 -9,70 (14,95) 

Área (mm2) -0,93 (4,62) 0,44 -0,03 (3,28)** 0,07 -2,54 (6,03) 0,8 -3,01 (8,01) 

Velocidade AP (mm/s) -0,14 (0,27) 0,17 -0,03 (0,43)* 0,05 -0,08 (0,45) 0,19 -0,25 (0,35) 

Velocidade ML (mm/s) -0,08 (0,23) 0,38 -0,04 (0,29) 0,31 -0,03 (0,28) 0,32 -0,14 (0,31) 

DT: desenvolvimento típico; ETCC: Estimulação transcraniana por corrente continua; AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; PFOA: Plataforma 
de força com olhos abertos, PFOF: plataforma de força com olhos fechados. Valores expressos em termos de média e desvio padrão. Resultados negativos 
significam piora do equilíbrio após a intervenção. Diferenças estatisticamente significantes nas condições ativas versus a condição simulada pelo Test t 
para amostras em pares. * P <0.05. **diferença marginalmente significante.  
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Tabela 8B. Efeito de cada condição de estimulação ativa em comparação à estimulação simulada sobre o equilíbrio de crianças com DT, com perturbação 
proprioceptiva (sobre espuma)  

DT - ESOA ETCC-CE anódica p ETCC-CE catódica p ETCC-M1 anódica p ETCC sham 

Amplitude AP (mm) -0,14 (1,01) 0,81 -0,09 (1,11) 0,92 -0,24 (0,89) 0,47 -0,06 (0,68) 

Amplitude ML (mm) -0,37 (1,34) 0,67 0,14 (1,61) 0,72 -0,18 (1,40) 0,81 -0,10 (1,51) 

Deslocamento total (mm) -3,39 (8,68) 0,93 -1,21 (9,62) 0,62 4,35 (8,19)* 0,04 -3,07 (9,74) 

Área (mm2) -0,58 (4,71) 0,82 -0,11 (2,28) 0,93 -0,88 (4,86) 0,65 -0,20 (3,44) 

Velocidade AP (mm/s) -0,06 (0,19) 0,87 0,00 (0,25) 0,63 0,06 (0,18) 0,12 -0,05 (0,21) 

Velocidade ML (mm/s) -0,07 (0,20) 0,87 -0,06 (0,19) 0,74 0,12 (0,19)* 0,03 -0,08 (0,22) 

DT - ESOF               

Amplitude AP (mm) -0,26 (0,93) 0,43 0,01 (1,64) 0,77 -0,38 (0,83) 0,35 0,14 (1,58) 

Amplitude ML (mm) 0,40 (0,77) 0,95 0,62 (0,75) 0,54 0,11 (0,79) 0,4 0,42 (0,95) 

Deslocamento total (mm) -3,83 (9,43) 0,3 1,84 (14,28) 0,95 -1,10 (10,58) 0,64 1,43 (15,25) 

Área (mm2) 0,25 (5,07) 0,63 2,38 (5,73) 0,44 -0,97 (4,55) 0,36 1,24 (6,07) 

Velocidade AP (mm/s) -0,10 (0,20) 0,27 0,04 (0,38) 0,88 -0,04 (0,26) 0,65 0,02 (0,36) 

Velocidade ML (mm/s) -0,08 (0,23) 0,32 0,04 (0,25) 0,99 -0,02 (0,19) 0,6 0,04 (0,38) 

ETCC: Estimulação transcraniana por corrente continua; AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; ESOA: Espuma com olhos abertos; ESOF: 
espuma com olhos fechados. Valores expressos em termos de média e desvio padrão. Resultados negativos significam piora do equilíbrio após a 
intervenção. Diferenças estatisticamente significantes nas condições ativas versus a condição simulada pelo Test t para amostras em pares. * P <0.05. 
**diferença marginalmente significante.  
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5.5. Qual das montagens da ETCC tem maior efeito sobre o controle postural 

de crianças com TDC e com DT? 

 

O efeito das quatro condições de estimulação transcraniana por corrente 

continua (ETCC) sobre o equilíbrio foi calculado, para cada variável, pela subtração dos 

valores de equilíbrio entre as condições de pré e pós-estimulação (pré menos pós). 

Diferenças nas variáveis de equilíbrio em cada montagem de intervenção (ETCC-CE 

anódica, ETCC-CE catódica, ETCC-M1 anódica ou sham) e no fator visão (olhos abertos e 

olhos fechados) foram analisadas pela análise de variância de duas vias com medidas 

repetidas (ANOVA 4 x 2). A análise foi conduzida separadamente para as condições sem 

perturbação proprioceptiva (sobre a PF) e com perturbação proprioceptiva (sobre a 

espuma), tanto para o grupo de crianças com TDC como para as crianças com DT. A 

esfericidade dos dados foi avaliada pelo teste de Mauchly, sendo considerado atendido 

o pressuposto valores acima de 0,05. Em caso de não atendimento, será aplicada a 

correção de Greenhouse-Geisser. Testes de Post hoc com correções de Bonferroni foram 

utilizados quando necessário. Nível de significância p<0,05. As análises foram realizadas 

separadamente para cada grupo, sendo que os dados resumidos podem ser 

encontrados nas tabelas 9a e 9b para o grupo TDC e 10a e 10b para o grupo DT. Foram 

utilizados como fatores a forma de estimulação (ETCC-CE anodal, ETCC-CE catodal, ETCC-

M1a e sham) e condição de perturbação visual (com olhos abertos e fechados) 

 

5.5.1. Grupo TDC  

A análise de variância com medidas repetidas não demonstrou efeito 

significativo dos fatores visão (F(1,14) = 3,44; 
2

p  = 0,20; p = 0,08) e intervenção (F(2.15, 

30.16) = 1,73; 
2

p  = 0,11; p = 0,19) na amplitude AP do COP na condição sem perturbação 

proprioceptiva. Também não houve interação significativa entre intervenção x visão 

(F(3,42) = 1,95; 
2

p  = 0,12, p = 0,14). Também não houve efeito dos fatores visão (F(1, 

14) = 0,34; 
2

p  = 0,24; p = 0,57) e intervenção (F(1,45, 20,28) = 0,96; 
2

p  = 0,06; p = 0,37), 
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nem interação entre intervenção x visão (F(3,42) = 0,40; 
2

p  = 0,28, p = 0,75) na condição 

com perturbação proprioceptiva. 

Na variável amplitude ML não houve efeito significativo dos fatores visão (F(1, 

14) = 3,24; 
2

p  = 0,19; p = 0,09), intervenção (F(1,65, 23,05) = 1,09; 
2

p  = 0,07; p = 0,34) 

ou interação entre intervenção x visão (F(1,48, 20,70) = 1,06; 
2

p  = 0,07, p = 0,34) na 

condição sem perturbação proprioceptiva. Não houve também efeito significativo dos 

fatores visão (F(1, 14) = 2,20; 
2

p  = 1,36; p = 0,16) e intervenção (F(3, 42) = 0,99; 
2

p  = 

0,07; p = 0,40) ou interação entre intervenção x visão (F3, 42) = 1,45; 
2

p  = 0,09, p = 0,24) 

na condição com perturbação proprioceptiva.  

Na variável deslocamento total, a análise de variância com medidas repetidas na 

condição sem perturbação proprioceptiva não demonstrou efeito significativo do fator 

visão (F(1, 14) = 0,24; 
2

p  = 0,02; p = 0,63) mas sim do fator intervenção (F(3,42) = 6,23; 

2

p  = 0,31; p = 0,001). Não houve interação significativa entre intervenção x visão (F(2,2, 

30,79) = 0,75; 
2

p = 0,05, p=0,49). Nos testes t com correções de Bonferroni foi observada 

diferença estatisticamente significante quando comparadas as estimulações ETCC-CE 

anódica e sham com olhos abertos (p=0,017), mas não houve diferença na condição com 

olhos fechados e nem entre as estimulações ETCC-CE catódica e ETCC-M1 quando 

comparadas à estimulação simulada. Já na condição com perturbação proprioceptiva 

houve efeito significativo do fator visão (F(1, 14) = 6,60; 
2

p  = 0,32; p = 0,02) mas não no 

fator intervenção (F(1,50, 21,99) = 0,49; 
2

p  = 0,03; p = 0,58). Também não houve 

interação significativa entre intervenção x visão (F(3, 42) = 0,32; 
2

p  = 0,02, p = 0,81).  

Na variável área do COP, a análise de variância com medidas repetidas não 

demonstrou efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 0,92; 
2

p  = 0,06; p = 0,35) e 

intervenção (F(1,32, 18,54) = 2,25; 
2

p = 0,14; p=0,15) bem como interação entre 

intervenção x visão (F(1,82, 25,48)= 1,19; 
2

p = 0,08, p=0.32) na condição sem 
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perturbação proprioceptiva. Já na condição com perturbação proprioceptiva não houve 

efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 0,95; 
2

p  = 0,06; p = 0,95) e intervenção 

(F(1,23, 17,26) = 0,87; 
2

p  = 0,58; p = 0,39) e também não houve interação significativa 

entre intervenção x visão (F(3, 42) = 0,84; 
2

p  = 0,57, p = 0,48).  

Na variável velocidade AP, sem perturbação proprioceptiva, não houve efeito 

significativo do fator visão (F(1, 14) = 0,28; 
2

p  = 0,02; p = 0,60) mas sim do fator 

intervenção (F(3, 42) = 7,79; 
2

p  = 0,36; p <0.001). Nos testes t com correções de 

Bonferroni, diferença estatisticamente significante foi observada quando comparadas 

as estimulações ETCC-CE anódica e sham com olhos abertos (p=0.01), mas não houve 

diferença na condição com olhos fechados e nem entre as estimulações ETCC-CE 

catódica e ETCC-M1 quando comparadas à estimulação simulada. Também não houve 

interação significativa entre intervenção x visão (F(2,18, 30,49) = 0,45; 
2

p  = 0,03, 

p=0,66). Já na condição com perturbação proprioceptiva a análise de variância com 

medidas repetidas demonstrou efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 4,75;     

2

p =0,25; p = 0,04) mas não no fator intervenção (F(1,55, 21,74) = 0,64; 
2

p  = 0,04; 

p=0,50). Também não houve interação significativa entre intervenção x visão (F(3, 42) = 

0,26; 
2

p  = 0,02, p = 0,85).  

Por fim, na variável velocidade ML do COP, na condição sem perturbação 

proprioceptiva não houve efeito significativo do fator visão (F(1, 14) = 0,26; 
2

p  = 0,18; 

p=0.62) mas sim do fator intervenção (F(3, 42) = 4,32; 
2

p  = 0,24; p =0,01). Nos testes t 

com correções de Bonferroni não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes quando comparadas as estimulações ativas (ETCC-CEa, ETCC-CEc e ETCC-

M1a) à estimulação sham. Também não houve interação significativa entre intervenção 

x visão (F(2,12, 29,63) = 0,97; 
2

p  = 0,06, p=0,39). Já na condição com perturbação 

proprioceptiva, a análise de variância com medidas repetidas demonstrou efeito 

significativo apenas no fator visão (F(1, 14) = 5,977; 
2

p  = 0,30; p = 0,03) mas não no 
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fator intervenção (F(3, 42) = 0,60; 
2

p  = 0,04; p=0,62), não havendo também interação 

significativa entre intervenção x visão (F(3, 42) = 0,34; 
2

p  = 0,02, p = 0,80).  

 

5.5.2. Grupo DT 

A análise de variância com medidas repetidas na variável deslocamento AP, na 

condição sem perturbação proprioceptiva, não demonstrou efeito significativo dos 

fatores visão (F(1,14) = 2,58; 
2

p  = 0,16; p = 0,13) e intervenção (F(3,42) = 0,94; 
2

p  = 

0,06; p = 0,43). Também não houve interação significativa entre intervenção x visão 

(F(3,42) = 1,31; 
2

p  = 0,09, p = 0,28). Na condição com perturbação proprioceptiva, não 

houve efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 0,00; 
2

p  = 0,00; p=0,96) e 

intervenção (F(1,86, 26,05) = 0,63; 
2

p  = 0,43; p = 0,53) e nem interação entre 

intervenção x visão (F(3,42) = 0.23; 
2

p  = 0,15, p = 0,89). 

Na variável deslocamento ML, a análise não demonstrou efeito significativo dos 

fatores visão (F(1, 14) = 0,79; 
2

p  = 0,53; p = 0,39) e intervenção (F(3, 42) = 0.58; 
2

p = 

0,40; p = 0.63)ou interação entre intervenção x visão (F(3, 42) = 0,28; 
2

p  = 0,02, p = 0,84) 

na condição sem perturbação proprioceptiva. Já na condição com perturbação 

proprioceptiva, a análise de variância com medidas repetidas demonstrou efeito 

significativo do fator visão (F(1, 14) = 10.56; 
2

p  = 0,43; p = 0.00) mas não do fator 

intervenção (F(3, 42) = 0,76; 
2

p  = 0,05; p = 0,52). Também não houve interação 

significativa entre intervenção x visão (F(3, 42) = 0,16; 
2

p  = 0,01, p = 0,92).  

Na variável deslocamento total, sem perturbação proprioceptiva não houve 

efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 1,83; 
2

p  = 0,12; p = 0,19) e intervenção 

(F(3, 42) = 1,78; 
2

p  = 0,11; p=0,17) nem interação entre intervenção x visão (F(3, 42) = 

0,50; 
2

p  = 0,03, p=0,69). Na condição com perturbação proprioceptiva, também não 
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houve efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 0,20; 
2

p  = 0,01; p=0,66) e 

intervenção (F(3, 42) = 0,83; 
2

p  = 0,06; p = 0,48) ou interação entre intervenção x visão 

(F(3, 42) = 2,18; 
2

p  = 0,13, p = 0,10). 

Na variável área, a análise de variância com medidas repetidas não demonstrou 

efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 3,89; 
2

p  = 0,22; p =0,07) e intervenção 

(F(1.57, 21.87) = 1,065; 
2

p  = 0.07; p = 0,35) ou interação entre intervenção x visão (F(3, 

42) = 0,84; 
2

p  = 0,06, p = 0,48) na condição sem perturbação proprioceptiva. Também 

não demonstrou efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 1,57; 
2

p  = 0,10;  p=0,23) 

e intervenção (F(1,96, 27,49) = 0,87; 
2

p  = 0,06; p = 0,43) ou interação intervenção x 

visão (F(3, 42) = 0,62; 
2

p  = 0,04, p = 0,60) na condição com perturbação proprioceptiva. 

Na variável velocidade AP, na condição sem perturbação proprioceptiva, não 

houve efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 1,83; 
2

p  = 0,11; p=0,20) e 

intervenção (F(3, 42) = 2,36; 
2

p  = 0,14; p = 0,08), nem na interação intervenção x visão 

(F(3, 42) = 0,94; 
2

p  = 0,06, p = 0,43). Na condição com perturbação proprioceptiva, 

também não houve efeito significativo dos fatores visão (F(1, 14) = 0,09; 
2

p  = 0,01; 

p=0,76) e intervenção (F(3, 42) = 0,69; 
2

p  = 0,05; p = 0,56) nem internação entre 

intervenção x visão (F(3, 42) = 0,94; 
2

p  = 0,06, p = 0,43).  

Por fim, na variável velocidade ML, na condição sem perturbação proprioceptiva, 

a análise de variância com medidas repetidas não demonstrou efeito significativo dos 

fatores visão (F(1, 14) = 1,06; 
2

p  = 0,07; p = 0,33) e intervenção (F(3, 42) = 0,78; 
2

p  = 

0,05; p =0,51) nem interação entre intervenção x visão (F(3,42) = 0,40; 
2

p  = 0,03, 

p=0,75). Na condição com perturbação proprioceptiva não houve efeito significativo nos 

fatores visão (F(1, 14) = 0,34; 
2

p  = 0,02; p = 0,57) e intervenção (F(3, 42) = 0,93; 
2

p  = 

0.06; p = 0.44) mas houve interação significativa entre intervenção x visão (F(3, 42) = 



50 
 
 

 

2,95; 
2

p  = 0,17, p = 0,04). Nos testes t com correções de Bonferroni, porém, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes quando comparadas as 

estimulações ativas (ETCC-CE anódica, ETCC-CE catódica e ETCC-M1) à estimulação 

sham.
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Tabela 9a. Comparação dos efeitos entre todas as montagens ativas de ETCC com a ETCC-sham para o Grupo TDC, sem perturbação proprioceptiva. 

                          PFOA  PFOF 

 ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 
ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 

 Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Deslocamento AP 
-0,27 

-1,59 a 1,04 
,99 

0,22 

-1,27 a 1,71 
,99 

0,22 

-0,73 a 1,17 
,99 

-1,30 

-3,48 a 0,87 
,52 

-0,93 

-2,53 a 0,68 
,59 

0.09 

-1,28 a 1,46 
,99 

Deslocamento ML 
-0,56 

-2,00 a 0,87 
,99 

-0.19 

-1,03 a 0.64 
,99 

-0,39 

-1.69 a 0,90 
,99 

-0,27 

-1,82 a 1,27 
,99 

0,02 

-1,13 a 1,18 
,99 

0,93 

-1,42 a 3,28 
,99 

Deslocamento Total 
-10,19 

-18,85 a -1,53 
,02* 

0,01 

-7,56 a 7,57 
,99 

0,86 

-8,19 a 9,91 
,99 

-8,35 

-25,70 a 9,01 
,97 

0,50 

-9,16 a 10,16 
,99 

8,99 

-5,31 a 23, 30 
,44 

Área 
-2,76 

-10,32 a 4,80 
,99 

0,49 

-2,78 a 3,76 
,99 

-1,97 

-9,51 a 5,56 

,99 -8,45 

-24,74 a 7,84 
,80 

-1,53 

-5,47 a 2,41 
,99 

2,90 

-10,59 a 16,38 
,99 

Velocidade AP 
-0,24 

-0,46 a -0.01 
,04* 

0,01 

-0,20 a 0,22 
,99 

0,05 

-0,17 a 0,26 

,99 -0,24 

-0,66 a 0,17 
,58 

-0,06 

-0,27 a 0,14 
,99 

0,13 

-0,13 a 0,39 
,92 

Velocidade ML 
-0,18 

-0,40 a 0,03 
0,13 

-0,01 

-0,14 a 0,11 
,99 

0,01 

-0,18 a 0,18 
,99 

-0,14 

-0,49 a 0,22 
,99 

0,02 

-0,21 a 0,26 
,99 

0,20 

-0,11 a 0,52 
,38 

Efeito das formas de estimulação ativas em comparação à estimulação placebo (sham). Valores expressos em termos de diferença média e 95% do intervalo 
de confiança. Resultados positivos evidenciam efeito de melhora do equilíbrio após a estimulação, enquanto resultados negativos evidenciam piora no 
equilíbrio após a estimulação. ETCC: Estimulação transcraniana por corrente contínua. ETCC-CE (Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar); 
ETCC-M1 (Estimulação transcraniana por corrente contínua em córtex motor primário); AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; PFOA: Plataforma 
de força com olhos abertos, PFOF: plataforma de força com olhos fechados. Diferenças estatisticamente significantes pelo pos-hoc de Bonferroni. * P <0.05. 
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Tabela 9b. Comparação dos efeitos entre todas as montagens ativas de ETCC com a ETCC-sham para o Grupo TDC, com perturbação proprioceptiva.  

 ESOA  ESOF 

 ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 
ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 

 Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Deslocamento AP 
-0,69 

-2,48 a 1,09 
,99 

0,24 

-0.78 a 1,27 
,99 

0,90 

-1,10 a 2,91 
,99 

-0,34 

-3,37 a 2,68 
,99 

0,18 

-2,07 a 2,43 
,99 

0,41 

-1,91 a 2,74 
,99 

Deslocamento ML 
-0,73 

-1,93 a 0,47 
,50 

0,21 

-0,82 a 1,24 
,99 

0,20 

-0,62 a 1,03 
,99 

-0,44 

-2,39 a 1,52 
,99 

-0,56 

-1,91 a 0,78 
,99 

0,10 

-1,59 a 1,79 
,99 

Deslocamento Total 
-3,75 

-15,79 a 8,30 
,99 

0,34 

-6,79 a 7,47 
,99 

3,68 

-7,09 a 14, 45 
,99 

-5,74 

-26,74 a 15,26 
,99 

0,69 

-18,36 a 19,73 
,99 

-2,23 

-26,08 a 21,61 
,99 

Área 
-3,93 

-13,47 a 5,61 
,99 

1,31 

-3,02 a 5,64 
,99 

5,41 

-5,94 a 16,76 
,99 

1,78 

-12,99 a 16,56 
,99 

1,80 

-9,18 a 12,77 
,99 

4,81 

-9,94 a 19,55 
,99 

Velocidade AP 
-0,11 

-0,39 a 0,18 
,99 

0,03 

-0,13 a 0,19 
,99 

0,14 

-0,16 a 0,49 
,99 

0,09 

-0,72 a 0,54 
,99 

0,06 

0,04 a 0,57 
,99 

0,03 

-0,58 a 0,64 
,99 

Velocidade ML 
-0,06 

-0,28 a 0,16 
,99 

0,03 

-0,15 a 0,20 
,99 

0,02 

-0,20 a 0,24 
,99 

-0,15 

-0,52 a 0,21 
,99 

-0,01 

-0,37 a 0,34 
,99 

-0,11 

-0,54 a 0,32 
,99 

Efeito das formas de estimulação ativas em comparação à estimulação placebo (sham). Valores expressos em termos de diferença média e 95% do intervalo de 
confiança. Resultados positivos evidenciam efeito de melhora do equilíbrio após a estimulação, enquanto resultados negativos evidenciam piora no equilíbrio 
após a estimulação. ETCC: Estimulação transcraniana por corrente contínua. ETCC-CE (Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar); ETCC-M1 
(Estimulação transcraniana por corrente contínua em córtex motor primário); AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; ESOA: Espuma com olhos abertos; 
ESOF: espuma com olhos fechados. Diferenças estatisticamente significantes pelo pos-hoc de Bonferroni. * P <0.05. 
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Tabela 10a. Comparação dos efeitos entre todas as montagens ativas de ETCC com a ETCC-sham para o Grupo DT, sem perturbação proprioceptiva. 

 PFOA  PFOF 

 ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 
ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 

 Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Deslocamento AP 
0,04 

-1,07 a 1,161 
,99 

9,46 

-0,47 a 1,38 
,99 

0,51 

-0,16 a 1,27 
,37 

-0,14 

-1,19 a 0,91 
,99 

0,27 

-0,69 a 1,23 
,99 

-0,42 

-1,93 a 1,09 
,99 

Deslocamento ML 
-0,34 

-0,99 a 0,31 
,80 

0,56 

-0,71 a 0,82 
,99 

-0,31 

-1,01 a 0,39 
,99 

-0,06 

-1,67 a 1,54 
,99 

-0,18 

-1,70 a 1,34 
,99 

-0,21 

-1,86 a 1,43 
,99 

Deslocamento Total 
4,52 

-5,14 a 14,17 
,99 

1,69 

-7,74 a 11,12 
,99 

3,88 

-5,39 a 13,15 
,99 

4,38 

-5,87 a 14,62 
,99 

7,84 

-5,81 a 21,50 
,60 

6,99 

-8,8 a 22,79 
,99 

Área 
0,04 

-4,57 a 4,65 
,99 

1,64 

-2,91 a 6,20 
,99 

0,83 

-3,73 a 5,39 
,99 

2,08 

-6,02 a 10,18 
,99 

2,98 

-1,93 a 7,89 
,50 

0,48 

-5,34 a 6,29 
,99 

Velocidade AP 
0,14 

-0,11 a 0,40 
,65 

0,03 

-0,18 a 0,24 
,99 

0,14 

-0,07 a 0,35 
,34 

0,11 

-0,12 a 0,34 
,99 

0,21-0,09 a 
0,52 

,30 
0,17 

-0,20 a 0,54 
,99 

Velocidade ML 
0,07 

-1,12 a 0,25 
,99 

0,04 

-0,15 a 0,23 
,99 

0,01 

-0,18 a 0,20 
,99 

0,06 

-0,15 a 0,28 
,99 

0,10 

-0,20 a -,40 
,99 

0,11 

-0,22 a 0,44 
,99 

Efeito das formas de estimulação ativas em comparação à estimulação placebo (sham). Valores expressos em termos de diferença média e 95% do intervalo de 
confiança. Resultados positivos evidenciam efeito de melhora do equilíbrio após a estimulação, enquanto resultados negativos evidenciam piora no equilíbrio 
após a estimulação. ETCC: Estimulação transcraniana por corrente contínua. ETCC-CE (Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar); ETCC-M1 
(Estimulação transcraniana por corrente contínua em córtex motor primário); AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral, PFOA: Plataforma de força com 
olhos abertos, PFOF: plataforma de força com olhos fechados. Diferenças estatisticamente significantes pelo pos-hoc de Bonferroni. * P <0.05. 
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Tabela 10b. Comparação dos efeitos entre todas as montagens ativas de ETCC com a ETCC-sham para o Grupo DT, com perturbação proprioceptiva. 

 ESOA  ESOF 

 ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 
ETCC-CE 
anódica 

 
ETCC-CE 
catódica 

 
ETCC-M1 
anódica 

 

 Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Dif. média 

95% IC 
P 

Deslocamento AP 
-0,08 

-1,11 a 0,94 
,99 

-0,03 

-0,94 a 0,88 
,99 

-0,18 

-0,94 a 0,57 
,99 

-0,40 

-1,92 a 1,12 
,99 

-0,13 

-1,45 a 1,20 
,99 

0,52 

-2,15 a 1,11 
,99 

Deslocamento AP 
-0,27 

-2,20 a 1,65 
,99 

0,24 

-1,18 a 2,25 
,99 

-0,08 

-2,01 a 1,84 
,99 

-0,02 

-1,08 a 1,03 
,99 

0,20 

-0,78 a 1,18 
,99 

-0,31 

-1,39 a 0,78 
,99 

Deslocamento Total 
-0,32 

-11,69 a 11,05 
,99 

1,86 

-9,30 a 13,02 
,99 

7,42 

-3,02 a 17,87 
,28 

-5,26 

-20,01 a 9,49 
,99 

0,42 

-19,47 a 20,30 
,99 

-2,53 

-18,67 a 13,61 
,99 

Área 
-0,38 

-5,34 a 4,59 
,99 

0,08 

-2,97 a 3,13 
,99 

-0,68 

-5,26 a 3,89 
,99 

-0,99 

-7,09 a 5,11 
,99 

1,14 

-3,31 a 5,59 
,99 

-2,21 

-9,46 a 5,04 
,99 

Velocidade AP 
-0,01 

-0,27 a 0,25 
,99 

0,05 

-0,24 a 0,33 
,99 

0,11 

-0,09 a 0,31 
,75 

-0,11 

-0,42 a 0,19 
,99 

0,02 

-0,39 a 0,43 
,99 

-0,05 

-0,41 a 0,31 
,99 

Velocidade ML 
0,01 

-0,23 a 0,26 
,99 

0,02 

-0,19 a 0,24 
,99 

0,20 

-0,06 a 0,46 
,22 

-0,12 

0,49 a 0,25 
,99 

-0,01 

-0,44 a 0,44 
,99 

-0,06 

-0,43 a 0,30 
,99 

Efeito das formas de estimulação ativas em comparação à estimulação placebo (sham). Valores expressos em termos de diferença média e 95% do intervalo de 
confiança. Resultados positivos evidenciam efeito de melhora do equilíbrio após a estimulação, enquanto resultados negativos evidenciam piora no equilíbrio 
após a estimulação. ETCC: Estimulação transcraniana por corrente contínua. ETCC-CE (Estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar); ETCC-M1 
(Estimulação transcraniana por corrente contínua em córtex motor primário); AP: Eixo anteroposterior; ML: Eixo mediolateral; ESOA: Espuma com olhos abertos; 
ESOF: espuma com olhos fechados. Diferenças estatisticamente significantes pelo pos-hoc de Bonferroni. * P <0.05. 
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5.6. Houve efeitos adversos nas diferentes condições de estimulação? 

As médias das notas dadas pelos sujeitos, de cada grupo, aos efeitos adversos (EA) mais 

comuns durante as 4 sessões de ETCC estão apresentadas a seguir na Tabela 11. Não foi 

possível coletar informações sobre todas as sessões de todas as crianças, pois não 

conseguimos acessar as crianças após a 4.a sessão. Desta forma, só tivemos as 3 primeiras 

sessões, totalizando até 8 relatos para cada área de estimulação.  

Com exceção do sintoma formigamento/coceira, nenhum outro efeito adverso foi 

relatado como presente de forma moderada ou severa. Mudança aguda de humor foram 

eventualmente reladas como “muito feliz”, e nenhuma crianças relatou outros sentimentos. 

Com respostas de sensação “leve” foram ainda frequentes a dor de cabeça, sonolência e 

dificuldade de manter concentração.  

  

Tabela 11. Efeitos adversos conforme questionário padronizado para ETCC* 

* Para cada efeito adverso a nota varia entre 1 (ausência), 2 (leve), 3 (moderada) e 4 (grave) 

  

Efeito adverso 

ETCC-CE    
anódica 

TDC      DT 

ETCC-CE 
catódica 

TDC    DT 

ETCC-M1 

anódica 

TDC       DT 

      Sham 

 

   TDC       DT 

Dor de cabeça 1,0      1,3 1,1      1,5 1,0      1,2       1,9      1,3 

Dor na cervical 1,2       1,0 1,0      1,0 1,3       1,2 1,0       1,0 

Dor no escalpo 1,5       1,0 1,0      1,1 1,0       1,2 1,1       1,1 

Queimadura no escalpo 1,0       1,0        1,0      1,0 1,1       1,0 1,3       1,0 

Formigamento/coceira 1,7       1,9 1,7      1,8 2,1       2,0 1,4       1,8 

Vermelhidão na pele 1,0       1,1 1,0      1,0 2,1       1,0 1,1       1,0 

Sonolência  1,5       1,6 1,6      1,6 1,6       1,8 1,9       2,0 

Dificuldade de manter 
concentração 1,7       1,6 1,2      1,0 1,0       1,0 1,1       1,3 

Mudança aguda de humor 1,7       1,9 1,2      1,5       2,0       1,3       1,4      1,3 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar como as áreas 

envolvidas no controle postural respondem à neuromodulação com estimulação 

transcraniana por corrente contínua (ETCC) em crianças com e sem TDC. Identificamos 

dois padrões de resposta à ETCC cerebelar: 1) a ETCC-CE anódica provoca uma piora da 

oscilação postural nas crianças com TDC, caracterizada pelo aumento do deslocamento 

total e das velocidades de deslocamento AP e ML do centro de pressão; 2) a ETCC-CE 

catódica produz redução da área de oscilação e velocidade AP em crianças com DT, 

sugerindo melhora do controle postural.  Com relação à ETCC anódica em córtex motor 

primário, nossos resultados sugerem uma melhora no controle postural de ambos os 

grupos: nas crianças com DT houve redução significativa do deslocamento total e da 

velocidade ML do COP quando com manipulação proprioceptiva, e marginalmente 

significativa da amplitude e velocidade AP sem manipulação proprioceptiva. Nas 

crianças com TDC, a ETCC-M1 produziu um efeito marginalmente significativo de 

melhora no deslocamento total e na velocidade ML.  

 

5.1. Efeito das diferentes montagens de ETCC sobre o controle postural de crianças 

com TDC e com DT. 

A piora do equilíbrio com ETCC-CE anódica nas crianças com TDC e a melhora do 

equilíbrio após a ETCC-CE catódica nas crianças com DT podem ser explicadas 

analisando-se a citoarquitetura do cerebelo e suas conectividades com áreas corticais 

cerebrais. As conexões cerebelo-tálamo-corticais participam do planejamento motor e 

da execução do movimento pela modulação do córtex motor primário (M1). Fibras do 

núcleo denteado cerebelar conectam-se via pedúnculo superior à região ventrolateral 

motora do tálamo que, por sua vez, enviam as informações para as áreas 4 (M1) e 6 

(córtex pré-motor e área motora suplementar). Essa via denteado-tálamo-cortical em si 

é facilitatória. As células de Purkinje do córtex cerebelar, porém, inibem o núcleo 

denteado. Desta forma, a ativação das células de Purkinje resulta numa desfacilitação 

do córtex motor, ou a chamada inibição cerebelo-cortical (ICC)123. Em estudos com 
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estimulação magnética transcraniana (EMT) a ICC pôde ser demonstrada quando, após 

um estímulo único no cerebelo, as células de Purkinje do córtex cerebelar são ativas 

levando a um aumento da inibição das conexões denteado-tálamo-corticais. Como 

resultado há uma inibição de M1, demonstrada pela diminuição do potencial motor 

evocado (PME) gerado pelo pulso posterior em M1123,155,156 (Figura 8). 

                                        

Figura 8. Representação esquemática das conectividades envolvidas na inibição 
cerebelo-cortical (ICC – no inglês CBI). Um pulso único de Estimulação magnética 
transcraniana (CS TMS) sobre o cerebelo ativa as células de Purkinje (PC) que por sua 
vez inibe os Núcleos profundos cerebelares (DCN), que são excitatórios via rede 
discináptica até M1. Desta forma, combinando um CS sobre o cerebelo com um estímulo 
teste (TS TMS) sobre M1, resulta-se uma rápida redução da ativação de M1. Isto é 
evidenciado pelo menor potencial motor evocado (PME) em músculos da mão ou em 
membros inferiores (traço azul), em comparação ao PME elicitado pelo TS TMS sem um 
estímulo cerebelar prévio (traço preto). Adaptado de Celnik (2015) 156. 

 

A modulação do córtex cerebelar com a ETCC também interfere na ICC pela 

mudança na excitabilidade das células de Purkinje. A estimulação cerebelar catódica 

pode diminuir enquanto a estimulação anódica pode aumentar a atividade tônica que o 
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cerebelo exerce sobre o córtex motor primário (respectivamente redução e aumento da 

ICC)124 (Figura 9).  

 

Figura 9. Ilustração da interpretação de como a estimulação transcraniana por corrente 
contínua cerebelar (ETCC-CE) afeta a rede cerebelo-tálamo-cortical. (A) Células de 
Purkinje (PC; principal neurônio do córtex cerebelar) exerce uma inibição fisiológica (-) 
sobre os núcleos cerebelares profundos (DCN). Estes núcleos projetam-se para os 
núcleos talâmicos (+: rede talâmica excitatória), que se projeta difusamente ao córtex 
cerebral. (B) ETCC-CE anódica (vermelho) atua aumentando a excitabilidade das PC. 
Neste modelo, a inibição do córtex cerebelar aos DCN fica aumentada, gerando uma 
redução da facilitação tálamo-cortical. (C) ETCC-CE catódica (preto) diminui a atividade 
do córtex cerebelar, desinibindo os DCN e liberando o tálamo, deixando o córtex 
cerebral mais facilitado. Adaptado de Grimaldi et al. (2016)157 

 

Inukai e colaboradores (2016) em estudo com ETCC-CE catódica no controle 

postural de sujeitos saudáveis verificaram uma significativa redução do deslocamento 

total e da velocidade de deslocamento com a estimulação catódica, porém sem 

alteração do equilíbrio com a ETCC-CE anódica130. Nossos resultados com as crianças 
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com desenvolvimento típico corroboram estes achados, visto que houve um efeito 

positivo na redução da oscilação postural com a ETCC-CE catódica, mas sem alteração 

pela ETCC-CE anódica. Por outro lado, Foerster e colaboradores (2013) descreveram 

resultados opostos em seu estudo, identificando uma piora do equilíbrio com a ETCC-CE 

catódica158. A divergência destes resultados pode estar relacionado à tarefa executada, 

dado que o último investigou o equilíbrio dinâmico, enquanto nosso estudo e de Inukai 

e colaboradores investigaram o efeito da ETCC-CE no controle do equilíbrio estático, cuja 

demanda de controle postural, devido ao componente voluntário mais relevante na 

tarefa de equilíbrio dinâmico, pode estar ativando de forma diferente as conexões 

cerebelares. A ausência de efeitos com a ETCC-CE anódica no controle postural também 

foi verificada em estudos prévios com jovens e idosos saudáveis 134,137. Desta forma, este 

é o primeiro estudo, em nosso conhecimento, que evidencia os efeitos da ETCC 

cerebelar no controle postural estático de crianças com DT, sendo que estes efeitos são 

similares ao de adultos jovens saudáveis, com melhora do equilíbrio após a ETCC-CE 

catódica e sem efeitos após a ETCC-CE anódica.  

Já nas crianças com TDC, a inibição gerada pela ETCC-CE anódica foi notória, com 

piora das variáveis de DT e velocidades ML e AP. Nossa hipótese era de que as conexões 

cerebelo-corticais destas crianças poderiam se comportar como nos pacientes com lesão 

cerebelar, nos quais a estimulação cerebelar anódica levou a redução da oscilação e 

melhora do equilíbrio tanto em adultos atáxicos em sessão única125, em pacientes com 

ataxia degenerativa126 ou em 10 sessões em crianças com PC atáxica121. Nossos dados, 

porém, sugerem que o cerebelo e suas conexões nas crianças com TDC diferem dos 

casos de ataxia por lesão, levando a uma piora muito significativa com a ETCC-CE 

anódica. As crianças com TDC respondem de forma mais parecida ao padrão de adultos 

jovens que apresentam um aumento da ICC com a estimulação anódica157. No caso das 

crianças com TDC pode haver uma disfunção cerebelar basal específica, que as difere 

das crianças com DT, já possuindo uma ICC aumentada que se potencializa com a ETCC-

CE anódica, e que também as difere das conexões decorrentes da plasticidade pós lesão 

de pacientes com Paralisia cerebral atáxica. Zwicker e colaboradores (2012) reforçam 

esta ideia ao evidenciarem uma redução da difusividade nos tratos córtico-espinal e 

radiação talâmica posterior pela técnica de Imagem por tensor de difusão (TDI) nas 
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crianças com TDC, que é contrária aos achados descritos em crianças com PC, que 

apresentam aumento da difusividade159. Por outro lado, a redução da difusividade axial 

em crianças com TEA160 e dislexia161 fora descrita, sugerindo ser este um padrão 

relacionado a transtornos do neurodesenvolvimento. Assim, como nós discutimos, os 

autores colocam que, de forma diferente de crianças com PC que apresentam uma lesão 

macroestrutural cerebral, os transtornos do neurodesenvolvimento parecem ter uma 

disfunção na organização cerebral, seja por alterações na microestrutura axonal, ou por 

um teor de água reduzido nas regiões envolvidas159. Estudos de ETCC em outros 

transtornos como TDAH, dislexia e TEA não nos permitem comparação com nossos 

resultados, pois nenhum deles estimulou cerebelo ou M1, dado que o foco não foi em 

desfechos motores e sim em aspectos cognitivos162.    

Além da organização cerebelar diferente das crianças com TDC daquelas com PC, 

nossos dados parecem reforçar que as crianças com TDC têm uma organização cerebelar 

diferente também das crianças com DT. A modulação facilitatória desta área com 

estimulação elétrica parece interferir de forma a potencializar a atividade inibitória das 

células de Purkinje, aumentando ainda mais a ICC, acarretando prejuízo ainda maior do 

controle postural e equilíbrio destas crianças. Já foi evidenciado que as conexões neurais 

de crianças com TDC diferem de crianças com DT. A hipótese de uma disfunção nas 

conexões entre cerebelo e regiões supratentorias cerebrais já fora previamente descrita 

em estudo com exame SPECT (single photon emission computed tomography) em 

crianças com TDC. Os achados de hipoperfusão no hemisfério cerebelar direito 

associado à hipoperfusão no córtex pré-frontal esquerdo sugerem que uma maturação 

insuficiente ou desenvolvimento alterado das redes cerebelo-corticais justificariam os 

sintomas motores, cognitivos e afetivos presentes no Transtorno127. Estudos com 

Imagem por Ressonância Magnética Funcional (fMRI) também evidenciaram diferenças 

nos padrões de ativação cerebral de crianças com TDC quando comparadas com crianças 

com DT de mesma idade. O grupo com TDC apresenta uma menor ativação cerebelar 

quando comparada com crianças com DT, especificamente do lóbulo VI do cerebelo, que 

é descrito como participante de redes sensoriomotoras no controle do movimento34,53. 

Estudo com imagem por tensor de difusão (DTI) reforça estes achados, pois a ausência 

de uma diferença da difusividade e anisotropia nos pedúnculos cerebelares superior e 
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médio sugere que o envolvimento cerebelar caraterístico no TDC deve estar relacionado 

a uma disfunção intrínseca do cerebelo, e não nos tratos aferentes e eferentes159. Soma-

se ainda uma hipoativação do giro frontal superior esquerdo nas crianças com TDC, área 

envolvida na rede cerebelo-tálamo-cortical163. A ETCC-CE catódica, por outro lado, talvez 

não tenha sido suficiente para compensar a maior inibição cerebelo-cortical basal e 

consequentemente sem gerar efeitos de melhora no equilíbrio quando comparado com 

a ETCC-sham. 

Já a estimulação anódica em M1 tem um respaldo muito maior na literatura, com 

efeitos positivos de melhora no equilíbrio em diferentes populações113. Apesar do grupo 

TDC ter apresentado resultados marginalmente significativos, é notório o efeito de 

melhora do equilíbrio, principalmente neste protocolo que de modo geral, em todas as 

condições e grupos, houve um aumento da oscilação na reavaliação. No caso de M1 

houve uma real diminuição dos parâmetros do deslocamento total e velocidade ML após 

a estimulação anodal, evidenciando uma melhora da estabilidade postural em 

comparação à estimulação simulada. Apesar do controle da postura estática muitas 

vezes ser descrito como automático, e envolvendo estruturas inferiores do SNC, a 

participação de áreas corticais é essencial na manutenção de uma postura 

intencionalmente sustentada164, como na tarefa solicitada em nosso estudo.  

A melhora do controle postural com a ETCC anodal em M1 já foi descrita em 

pacientes com Acidente Vascular Cerebral165-167, Paralisia cerebral114-117, idosos 

saudáveis154,168 e adultos jovens169-171. A ausência de resultados estatisticamente 

significativos se deve provavelmente pela alta variabilidade na nossa amostra, com 

desvio padrão até mesmo maior do que a média (tabelas 7a e 7b). Este é um padrão 

recorrente em estudos com crianças com TDC, já descrito em diferentes tarefas 

motoras66,67 aparentemente associado à desordem generalizada na sincronização 

cortical levando a uma alta variabilidade de ativação cerebral, evidenciada em estudo 

de eletroencefalografia, explicando um padrão comumente encontrado de alta 

variabilidade intra e inter-indivíduos65.  

Nossos resultados com estimulação anodal em M1 foram ainda mais evidentes 

nas crianças com DT, com redução da oscilação do deslocamento total e da velocidade 
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ML quando sobre espuma com olhos abertos e redução marginalmente significativa da 

amplitude e velocidade AP na PF com olhos abertos. Apesar da ETCC anódica com 1mA 

em M1 em crianças já ter demonstrado efeitos facilitatórios da excitabilidade cortical 

com aumento do potencial motor evocado (PME)172,  nossa hipótese era de que eles não 

mudariam de forma comportamental perceptível em mudanças nas variáveis do COP, 

por serem tarefas relativamente fáceis, já estando em uma condição teto de 

desempenho. Mas de forma interessante, encontramos efeito principalmente na 

condição sobre espuma, sugerindo que esta manipulação sensorial é relevante para 

sensibilizar o equilíbrio de crianças com DT, mesmo também este grupo apresentando 

uma variabilidade alta. Em nosso conhecimento, não há na literatura estudos com ETCC 

em M1 com efeito sobre equilíbrio em crianças com DT. Mas estudos prévios com essa 

população já demonstraram efeitos positivos sobre aprendizagem motora com treino 

de tarefa manual associada à ETCC-M1 anódica em comparação ao treino com 

estimulação simulada140,141. 

Estudos com crianças com DT são importantes para melhor compreender se os 

modelos de investigação dos efeitos da ETCC diferem no cérebro em desenvolvimento, 

devido aos efeitos mais intensos e com campos elétricos mais difusos no cérebro das 

crianças142. Resultados com estudo do potencial evocado eletroencefalográfico N100 

gerado pela estimulação magnética transcraniana (EMT) em crianças e adolescentes 

reforçam de certa forma nossos achados173. N100 é tido como um componente 

eletroencefalográfico com grande reprodutibilidade inter-individual e inter-sessões, 

além de ter vantagens sobre o potencial motor evocado (PME) por este último ser a 

resultante da interação da atividade de diversas áreas corticais e subcorticais. Os autores 

verificaram que a ETCC em M1 anódica, apesar de já ter demonstrado gerar aumento do 

PME, não alterou a amplitude de N100. Os autores discutem que essa dissociação entre 

N100 e o PME se deve muito provavelmente pela interferência que áreas como o 

cerebelo geram modulando o PME. Isto justificaria o efeito motor observado pelos 

autores mesmo com a ausência de modulação do córtex motor em si pela ETCC173. 

Podemos olhar para estes dados de forma a reforçar que, apesar da ETCC anódica em 

M1 ter gerado uma melhora do controle postural tanto de crianças com DT como com 

TDC, mas com resultados opostos às estimulações anódica e catódica cerebelar, que 



63  

 

esteja justamente no cerebelo o cerne das diferença no controle dos movimentos entre 

os 2 grupos de crianças.  

Pela análise que nos permitia investigar qual das modalidades de estimulação foi 

efetivamente superior para a melhora do controle postural das crianças com e sem TDC, 

não foi possível observar diferenças significativas além do evidente prejuízo que a 

estimulação cerebelar anódica gerou no equilíbrio das crianças com TDC. O efeito do 

aumento da ICC com a facilitação cerebelar anodal sugere que a alteração na 

organização funcional do cerebelo seja o principal fator associado ao prejuízo do 

controle postural nas crianças com TDC, e talvez esta seja a grande diferença por trás 

dos déficits que as difere das crianças com DT. Diferença esta que parece ser específica 

desta população, pois até onde temos conhecimento, este é o primeiro estudo que 

demonstra efeito de piora funcional com a ETCC-CEa.  Já as crianças com DT parecem 

ter um maior equilíbrio na relação entre cerebelo e córtex no controle postural, de forma 

que a modulação com ETCC destas áreas geraria efeitos similares à ETCC-sham quando 

comparadas entre si.  

 

5.2. Considerações metodológicas  

Para representar o equilíbrio das crianças e melhor mensurar o efeito da ETCC, 

optamos por apresentar quase todas as variáveis do COP oferecidas pelo software da 

PF. Isto nos permitiu olhar como um todo as características dos padrões de oscilação e 

como estes respondem à eletroestimulação tanto nas crianças com TDC como com DT. 

Nas crianças com TDC, Cherng e colaboradores (2007) utilizaram apenas a área de 

deslocamento do COP como medida para comparar o equilíbrio das crianças com e sem 

TDC. Os autores verificaram prejuízo significativo do equilíbrio, com maior área de 

deslocamento nas crianças com TDC76, enquanto Geuze et al (2003) verificaram 

aumento não só da área, mas também maiores excursões lateral e anteroposterior das 

crianças com TDC quando comparadas a crianças com DT80. A área de deslocamento 

mostrou ser a medida mais confiável dentre as variáveis do COP174, além de ter sido a 

melhor variável para identificar o efeito da ETCC sobre o equilíbrio, segundo nosso 

trabalho de meta-analise do efeito da ETCC no controle postural113. No presente estudo, 
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porém, nós não encontramos efeitos significativos na variável área no grupo TDC, 

observando apenas redução desta variável como efeito da ETCC-CE catódica no grupo 

DT. Outras variáveis, contudo, foram mais consistentes em evidenciar as variações no 

COP como efeito da estimulação cerebral, sendo elas o deslocamento total, e as 

velocidades tanto AP como ML, que são variáveis diretamente relacionadas, dado que a 

velocidade determina o deslocamento total. As crianças com TDC apresentaram 

aumento nestas 3 variáveis após a ETCC-CE anódica, e redução do DT e da velocidade 

ML após a ETCC-M1. Já no grupo DT, além da redução da área de deslocamento com a 

ETCC-CE catódica, houve também redução da velocidade AP sobre a PF; e com a ETCC-

M1 houve uma redução do deslocamento total, da velocidade ML sobre a espuma, e 

velocidade e amplitude AP sobre a PF. A área do deslocamento é uma variável que 

associa apenas os deslocamentos AP e ML, sem considerar o tempo, como o 

deslocamento total e velocidade. A velocidade média, e as variáveis híbridas associadas 

a ela, são descritas como as melhores variáveis para discriminar o equilíbrio de idosos 

de adultos jovens175. Os estudos que mostram a superioridade da área de deslocamento 

como desfecho para análise do controle postural se baseiam na população adulta 

jovem174, enquanto talvez as crianças de 7 a 11 anos do nosso estudo, ainda em fase de 

desenvolvimento do controle postural, se assemelhem mais a idosos com perdas 

funcionais do equilíbrio, e apresentem os componentes relacionados à velocidade mais 

sujeitos a variação176. Soma-se ainda que as medidas de deslocamento AP e ML levam 

em consideração o posicionamento dos pés, sendo que são válidas principalmente 

quando os pés estão alinhados e fixos no centro da PF175. Optamos por avaliar as crianças 

com os pés em posição confortável por acreditarmos ser uma postura mais ecológica, 

mais representativa da postura normal em pé, sendo apenas replicada em todas as 

sessões conforme modelo tirado para cada criança na primeira sessão.        

Alguns fatores devem ser levados em consideração em pesquisas futuras. A 

aplicação de ETCC em sessão única, em protocolo em geral do tipo cross-over, tem 

objetivo de investigar efeitos imediatos da neuromodulação sobre as áreas envolvidas 

no controle da tarefa. Já os estudos de sessões múltiplas são desenvolvidos para verificar 

o efeito da facilitação da ETCC mais a longo prazo, comparando o efeito de treinos 

associados à neuromodulação às práticas de reabilitação isoladamente. Em nosso 
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conhecimento, dos estudos de efeito da ETCC cerebelar no controle postural, dentre os 

cinco com estimulação cerebelar, somente um envolveu uma terapia associada a dez 

sessões de ETCC-CEa121. Todos os demais estudos verificaram os efeitos de sessão única 

a fim de compreender melhor os efeitos da neuromodulação cerebelar quando 

comparada a estimulação simulada129,134-136. Destes, somente o estudo de Foerster e 

colaboradores (2017) encontraram efeito, no caso de prejuízo do equilíbrio de adultos 

jovens, com a ETCC-CE catódica. Os demais estudos tiveram efeitos mínimos ou ausência 

de efeito da estimulação ativa em comparação à simulada. A inconstância e alta 

variabilidade de resultados de efeitos encontradas nos estudos com ETCC cerebelar se 

deve, pelo menos em parte, ao recrutamento de diferentes populações de células, dada 

a complexidade neuroanatômica da circuitaria cerebelar, deixando as repostas 

comportamentais heterogêneas em função das diferentes polaridades da 

estimulação177. 

Já nos estudos com estimulação em M1, dos dezesseis estudos encontrados 

associando o efeito da ETCC no controle postural, doze deles seguiram protocolo de 

sessão única ou cross-over, e quase todos, com exceção de apenas dois estudos sendo 

um com desfecho sobre o equilíbrio em pacientes pós AVE166 e um de aprendizagem de 

tarefa de equilíbrio em idosos178, apresentaram efeito positivo com melhora dos 

parâmetros mensurados de equilíbrio116,130,154,165,168,169,171,179,180. Nosso estudo foi 

pioneiro na invetigação dos efeitos da ETCC no controle postural de crianças com TDC e 

com DT, e justamente para conhecer a viabiliadade do protocolo e os efeitos individuais 

das diferentes áreas estimuladas e montagens, fez-se necessário o estudo com sessão 

única. Acreditamos, porém, que estudos com mais sessões e associadas a treino 

funcional sejam essenciais para verificar os benefícios da ETCC como técnica adjacente 

de melhora do equilíbrio de crianças com TDC ou para melhor compreensão dos efeitos 

da neuromodulação nas crianças com DT.   

A sessão única, no entanto, caracterizada por uma avaliação seguida de 

intervenção e reavaliação no mesmo dia, levou a um cansaço de todas as crianças 

observado até clinicamente pelas avaliadoras. Todas as crianças se mostravam muito 

mais dispostas na avaliação inicial em cada sessão do que na reavaliação. E isto ficou 

evidente na piora na grande maioria dos parâmetros na avaliação pós intervenção, em 
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todas as condições de estimulação, expressa pelos valores negativos nos efeitos, dado 

que este valor se refere aos parâmetros pré-intervenção menos pós-intervenção. Mas o 

protocolo visava justamente ver os efeitos imediatos da ETCC e, dado que o tempo de 

efeito da estimulação em sessão única é mais conhecido apenas até 60 minutos172,181, a 

reavaliação precisava ser realizada imediatamente após os 20’ de intervenção para 

garantir o efeito. 

A alta variabilidade de efeito em estudos com ETCC é recorrente, muitas vezes 

prejudicando o desfecho positivo na comprovação da efetividade da 

neuromodulação182,183. Esta diversidade de resultados pode estar associada ao efeito 

diverso da corrente sobre as diferentes anatomias das estruturas cerebrais dos 

indivíduos (isto é, diferentes características do couro cabeludo e/ou espessura do 

crânio) causando diferentes fluxos de corrente para as áreas estimuladas dadas a mesma 

intensidade e duração da estimulação para todos184,185. Nosso estudo tentou reduzir 

este efeito inter-indivíduos com um protocolo de cruzamento das sessões, porém a 

variabilidade ainda se manteve muito alta, e com isso as repostas mais modestas,  talvez 

pelas características também das populações estudas, cuja variabilidade é sempre 

relativamente alta186,187. Aumentar o número de sujeitos em estudos futuros se torna 

de extrema relevância para minimizar o efeito da alta variabilidade especialmente nas 

crianças com TDC, cuja atividade cortical é desordenada e heterogênea65.  

A escolha da montagem, tamanho dos eletrodos e intensidade da estimulação 

baseou-se no estudo prévio com estimulação cerebelar e foco no controle postural de 

crianças121. Com relação ao tamanho do eletrodo, assim como em nosso estudo, o 

trabalho utilizou eletrodos de 35cm2 com crianças de faixa etária similar em estimulação 

cerebelar. Como este era o único estudo com estimulação cerebelar em população 

infantil de nosso conhecimento e nossa ideia era uma montagem que possibilitasse a 

comparação entre as montagens cerebelar e em M1, optamos por manter o tamanho 

dos eletrodos de 35cm2 em todas as condições de estimulação. Outros estudos 

envolvendo crianças com PC e equilíbrio utilizaram eletrodos menores (25cm2) mas o 

eletrodo alvo fora sempre localizado em região lateral do córtex motor primário (C3 ou 

C4), devido ao quadro típico de hemiparesia ou assimetria de MMII nos casos de 

diparesia114,115,117-119,138. Além disso, estudos sugerem que a estimulação com eletrodo 
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de 35cm2 imediatamente após a estimulação, tem efeito modulatório similar à 

estimulação com eletrodo menor (24cm2)188,189. 

Com relação ao local de colocação do eletrodo não-alvo, optamos também por 

manter sempre em região supra-orbital central, e não extra-cefálico, seguindo 

montagem de estudos prévios de controle postural em crianças com Paralisia cerebral, 

tanto com montagem cerebelar121 como em estudos com montagem em M1 com efeitos 

significativos mesmo após sessão única de ETCC115,116. Protocolo publicado 

recentemente do mesmo grupo, também verificando comparativamente o efeito da 

estimulação cerebelar e em córtex motor primário em crianças com PC sobre o equilíbrio 

e melhora dos parâmetros da marcha também utilizam eletrodos de 5X7cm e eletrodo 

não-alvo em região supra-orbital, corroborando com nossa escolha de montagem para 

a população infantil190.  Além disso, como utilizamos eletrodo central e não lateral em 

C3 ou região de córtex cerebelar para acessar bilateralmente e simetricamente regiões 

mais mediais no giro pré-central, onde localiza-se área de representação de membros 

inferiores191, entendemos que o eletrodo não-alvo supra-orbital central seria a única 

opção para garantir simetria com o eletrodo alvo também central. Outros estudos que 

utilizaram eletrodos não-alvo extra-cefálicos em músculo deltoide192,193 ou músculo 

bucinador124 estimularam lateralmente M1 e cerebelo, utilizando o eletrodo não-alvo 

ipsi ou contralateral194,195. Estudo recente com adultos saudáveis comparou os efeitos 

da estimulação cerebelar sobre a ICC com eletrodo não-alvo nas três regiões: região 

supra-orbital contralateral à área alvo em córtex cerebelar direito, músculo bucinador, 

e músculo deltoide, estes últimos ipsilaterais à área alvo, e não encontraram diferença 

significativa entre as três regiões177. Em pacientes cerebelopatas também não houve 

variação de resultados com o eletrodo não-alvo supra-orbital ou músculo deltoide com 

estimulação anodal em cerebelo129. Seria importante, porém, investigar se os efeitos 

encontrados com as diferentes montagens são similares também para a população 

infantil e como o controle postural responde ao uso de diferentes tamanhos de 

eletrodos.   

Por fim, em relação à intensidade do estímulo, a escolha de 1mA é sem dúvida a 

intensidade mais segura e utilizada na população infantil104,162. Segundo Kessler et al 

(2013) a dose de uma mesma corrente sobre a superfície cortical após a aplicação de 
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ETCC vista em modelos computacionais é maior em média nas crianças do que em 

adultos. Os autores sugerem cautela em aplicar corrente de 2mA ou intensidades 

maiores nesta população142. Em nosso estudo, verificamos que 1mA foi suficiente para 

gerar respostas comportamentais significativas em comparação à estimulação simulada 

tanto na estimulação cerebelar como em M1, com mínimos efeitos adversos relatados 

pelas crianças. 

 

5.3. Efeitos adversos 

Efeitos adversos (EA) foram estudados em 19 crianças e adolescentes durante 10 

minutos de 1mA de ETCC anódica em M1, e os relatos mais frequentes foram 

formigamento, coceira e leve sensação de queimação. Cansaço e sensação de dor leve 

abaixo dos eletrodos também foram descritos por aproximadamente 15% dos 

participantes durante a estimulação, mas com cessação dos sintomas após o fim da 

sessão196. Nos estudos com crianças com PC também com ETCC-M1 anódica e 1mA, 

basicamente desconforto durante a estimulação e vermelhidão na pele no local do 

eletrodo foram relatados, com apenas uma criança dentre as 178 envolvidas nos estudos 

tendo descrita a presença de sensação de queimação197. Em crianças e adolescentes 

com transtornos psiquiátricos, incluindo esquizofrenia, TEA, transtornos de linguagem, 

TDAH, entre outros, os relatos mais comuns também foram coceira, formigamento, 

desconforto e vermelhidão, com uma frequência menor de cansaço/sonolência, 

mudança de humor, dor de cabeça e sensação de queimação, além de ausência de 

relatos de efeitos severos, tardios ou com necessidade de tratamento 

medicamentoso198.  Em nosso estudo, os EA relatados foram similares aos apresentados 

nos demais estudos, sendo formigamento e coceira os mais frequentes nas 4 condições 

de montagens, além de sonolência e dificuldade de concentração. Não houve diferenças 

relevantes entre as 4 sessões, com a grande maioria das respostas variando entre 

ausência de sintomas (nota 1) ou sensação leve (nota2). Nós optamos por aplicar o 

questionário de EA para as crianças na sessão seguinte com respostas relativas à sessão 

anterior. Desta forma, muito provavelmente, estes últimos relatos de sonolência e 

dificuldade de concentração podem estar associados ao protocolo como um todo, 
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estando relacionados inclusive com a piora dos desempenhos na avaliação pós ETCC. 

Uma única criança com DT após 3 sessões recusou-se a continuar na pesquisa, alegando 

dor de cabeça na sessão anterior, mas que não havia sido relatada durante a sessão. A 

mesma relatou que a dor de cabeça já estava presente antes da sessão, e que faltara nos 

dias seguintes por “virose” (segundo relato), o que pode sugerir dissociação da dor a 

efeitos da ETCC em si.  

 

5.4. Limitações do estudo 

Uma importante limitação do nosso estudo foi a impossibilidade de uso da EMT 

para avaliação do ponto motor (local de representação) dos membros inferiores, ou 

mesmo para verificar efeito da ETCC sobre a inibição cerebelo-cortical. Isto se deve ao 

fato de grande parte do estudo ter sido realizada dentro de uma sala em ambiente 

escolar, dado que tínhamos o interesse de buscar a população com TDC não 

diagnosticada, impossibilitando o uso do aparelho de EMT. Estudos futuros mais 

controlados podem favorecer os achados com a melhor compreensão neurofisiológica 

dos efeitos da ETCC sobre as áreas e conexões envolvidas no controle postural de 

crianças com e sem TDC.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Este foi o primeiro estudo a identificar efeitos da ETCC em áreas encefálicas 

envolvidas no controle postural de crianças com e sem TDC.  

O protocolo de sessão única com manipulação das informações visuais e 

proprioceptivas foi eficaz para detectar diferentes demandas do controle postural e para 

detectar diferenças no equilíbrio das crianças com TDC e com DT na maioria das variáveis 

e condições analisadas. 

A ETCC cerebelar anódica piorou de forma significativa o equilíbrio nas crianças 

com TDC, mas não nas crianças com DT. Os dados sugerem que esta montagem de 

estimulação elétrica potencializaria uma já aumentada atividade tônica inibitória do 

cerebelo sobre o córtex motor primário (ICC) nas crianças com TDC. Por outro lado, nas 

crianças com DT a estimulação cerebelar anódica não interferiu de forma significativa 

no equilíbrio de crianças com DT.   

Já a ETCC cerebelar catódica reduziu a oscilação corporal apenas das crianças 

com DT, possivelmente decorrente de uma ação inibitória sobre o córtex cerebelar 

levando a uma redução da inibição cerebelo-cortical com melhora do controle postural. 

Nas crianças com TDC, entretanto, a ETCC-CE catódica não gerou efeito no equilíbrio, 

sugerindo que esta forma de estimulação não foi suficiente para reduzir a ICC, 

corroborando com a ideia de uma inibição tônica aumentada nesta população.   

Por fim, a ETCC em córtex motor primário foi eficiente em melhorar o equilíbrio 

tanto das crianças com TDC como com DT, provavelmente devido a uma significativa 

facilitação cortical que levou à melhora do controle postural e do recrutamento 

muscular envolvido na manutenção do equilíbrio estático de ambos os grupos.  

Não foi possível identificar qual dentre as formas de neuromodulação realizadas 

(ETCC-CE anódica, ETCC-CE catódica ou ETCC-M1 anódica) foi mais eficaz para reduzir a 

oscilação postural de crianças com TDC e com DT. Foi observado, porém, que a ETCC-CE 

anódica prejudica de forma significativa o equilíbrio das crianças com TDC.  
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Não foram relatados, ainda, efeitos adversos significativos em nenhuma das 

condições ativas de estimulação, sendo eles similares aos descritos durante a 

estimulação simulada em ambos os grupos de crianças.  

Futuros estudos com múltiplas sessões poderão fortalecer o uso desta técnica 

para potencializar os ganhos no tratamento das crianças com TDC e aumentar a 

compreensão da organização das áreas cerebrais no controle da postura e do equilíbrio 

tanto de crianças com TDC como aquelas com DT.   
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8. ANEXOS

Anexo 1. Parecer Consubstanciado do CEP - FMUSP 
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Anexo 2. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
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Anexo 3. Termo de assentimento (TA) 
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Anexo 4. Termo de anuência CEU EMEF Jaguaré 
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8.1. Termo de anuência NEPALI – UNIFESP 
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Anexo 6. Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) 
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Anexo 7. Questionário de efeitos adversos 
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Anexo 8. Artigo publicado 
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