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RESUMO 
 

Introdução: Novas técnicas não invasivas para modular a função cerebral vêm 
sendo desenvolvidas, dentre as quais se destaca a estimulação transcraniana 
por corrente contínua (ETCC). Tem sido demonstrado que a ETCC diminui a 
percepção do esforço (PSE) e frequencia cardiaca, mediante estimulação do 
córtex insular. Entretanto, devido a modificações estruturais e funcionais na 
arquitetura desta área cortical em indivíduos sedentários, a ETCC não mostrou-
se uma técnica eficaz em estimular a insula durante o repouso. É possível que 
estes achados se estendam também ao exercício físico. Objetivo: Investigar o 
efeito da ETCC sobre a PSE, afeto e controle autonômico em exercício aeróbio 
em indivíduos sedentários. Metodologia: 14 sujeitos foram submetidos a duas 
sessões de exercício (30 min.) em intensidade constante à 120% do limiar da 
variabilidade da frequência cadíaca (VFC), sendo aplicado previamente ao 
exercício ETCC anódica ou sham no córtex temporal esquerdo (T3), visando 
atingir o córtex insular. A cada 5 minutos foi verificado a PSE e afeto. Durante 
todo o experimento foi verificado a frequência cardíaca (FC) e a VFC. 
Resultados: Não houve diferença entre as condições anódica e sham, sobre a 
PSE (p>0,05), afeto (p>0,05) e FC (p>0,05) durante o exercício. Além disto, 
não houve diferença na VFC (p>0,05) nos momentos pré, imediatamente e 
60min pós-exercício. Conclusão: Os achados do presente estudo sugerem 
que a ETCC aplicada, previamente ao exercício, sobre T3 de individuos 
sedentários, não é capaz de alterar a PSE, afeto, FC e VFC durante e após 
exercício aeróbio. 
 
Palavras-chave: Neuromodulação; percepção subjetiva de esforço; valência 
afetiva; variabilidade da frequência cardíaca; exercício físico. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: New noninvasive techniques to modulate brain function has  
been developed, among which stands out the transcranial direct current 
stimulation (tDCS). It has been shown that tDCS decreases the rating perceived 
exertion (RPE) and heart rate by stimulation of the insular cortex. However, due 
to structural and functional changes in the architecture of the insular cortex in 
sedentary individuals, tDCS was not shown to be efficient in stimulating this 
cortical area during rest. It is possible that these findings also extend to physical 
exercise. Objective: To investigate the effect of tDCS on the RPE, affect and 
autonomic control in aerobic exercise in sedentary subjects. Methods: 14 
subjects underwent two sessions of exercise (30 min.) At constant intensity of 
120 % of the heart rate variability threshold (HRVt), applied sham or anodal 
tDCS in the left temporal cortex (T3) before to exercise. Every 5 minutes was 
checked RPE and affect, and during the whole experiment was recorded heart 
rate (HR) and HRV. Results: There was no difference between the anodic and 
sham conditions on the RPE (p>0,05), affect (p>0,05) and HR (p>0,05) during 
exercise. Moreover, there was no difference in HRV (p>0.05) at pre, 
immediately post-exercise and 60 minutes. Conclusion: The findings of this 
study suggest that tDCS applied , prior to exercise, on T3 sedentary individuals, 
is not able to change the RPE , affect, HR and HRV during and after aerobic 
exercise. 
 
Keywords: Neuromodulation, perceived exertion, affective valence, heart rate 
variability, exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, com os avanços tecnológicos, novas técnicas não 

invasivas para modular a função cerebral vêm sendo desenvolvidas, dentre as 

quais se destaca a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), 

que tem sido cada vez mais utilizada no âmbito da pesquisa e da prática clínica 

para alterar deliberadamente o estado funcional do cérebro humano (Nitsche 

and Paulus 2001; Fregni, Boggio et al. 2005; Fregni and Pascual-Leone 2007). 

Basicamente, dois eletrodos são colocados na cabeça do sujeito a ser 

estimulado, em que o tecido exposto à estimulação logo a baixo dos eletrodos 

é polarizado modificando a excitabilidade neuronal espontânea e a atividade 

elétrica do potencial de repouso da membrana (Nitsche, Cohen et al. 2008). 

Enquanto um dos eletrodos aumenta a excitabilidade neuronal (corrente 

anódica), o outro diminui (corrente catódica) (Nitsche and Paulus 2000).  

Alguns estudos com ETCC vem sendo desenvolvidos na tentativa de 

elucidar o potencial desta técnica no âmbito do exercício físico, através da 

estimulação do córtex motor, visando aumento da força isométrica sub-maxima 

(Cogiamanian, Marceglia et al. 2007) , córtex pré-frontal, visando aumento do 

consumo de oxigênio (Montenegro, Okano et al. 2013)  e córtex insular, 

visando aumento do desempenho (Okano, Fontes et al. 2013). Considerando a 

participação multifuncional do córtex insular em modular o controle autonômo, 

respostas perceptuais e afetivas ao exercício (Oppenheimer, Gelb et al. 1992; 

Williamson, McColl et al. 2001; Craig 2002; Craig 2009), alguns estudos com 

ETCC evidenciaram a eficácia desta técnica em atingir esta região cortical para 

modular o controle autonômico (Montenegro, Farinatti Pde et al. 2011), 

frequência cardíaca e percepção do esforço (Okano, Fontes et al. 2013).  

Entretanto, Montenegro et. al. (2011) em estudo pioneiro, verificaram em 

indivíduos sedentários, que a ETCC não mostrou-se uma técnica eficaz em 

estimular o córtex insular para modular a atividade parassimpática, durante a 

condição de repouso. Para tanto, foi sugerido que um dos fatores que poderiam 

interferir para a ineficácia da ETCC seria o nível de condicionamento dos 

sujeitos avaliados. É possível que modificações estruturais e funcionais na 

arquitetura do córtex insular (Gondoh, Sensui et al. 2009; Peters, Dauvermann 
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et al. 2009; Trevizani, Benchimol-Barbosa et al. 2012), influenciem para a 

ineficácia dos efeitos modulatórios da ETCC em indivíduos sedentários. 

Apesar do conhecimento a cerca da variabilidade na resposta à ETCC 

em modular a função cerebral decorrente do nível de atividade física dos 

sujeitos avaliados (Ridding and Ziemann 2010), poucos são os estudos que 

buscam verificar as limitações desta técnica de neuromodulação em 

sedentários. A hipótese deste estudo é de que esta técnica de estimulação 

cerebral não seja eficaz em modular as respostas psicofisiológicas e 

autonômicas durante o exercício em pessoas sedentárias. Entretanto, até o 

presente momento não foi investigado o efeito desta técnica de estimulação 

cerebral em protocolos de exercícios com essa população durante o exercicio. 

Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo investigar o efeito da 

ETCC sobre a percepção do esforço, afeto e o controle autonômico durante 

exercício aeróbio em indivíduos sedentários. 
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1.1.1. Objetivo geral 

Verificar o efeito da ETCC sobre as respostas psicofisiológicas e 

controle autonômico com exercício aeróbio em adultos jovens sedentários. 
 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Verificar o efeito da ETCC sobre a PSE durante exercício aeróbio 

em indivíduos sedentários; 

• Verificar o efeito da ETCC sobre a percepção do afeto durante 

exercício aeróbio em indivíduos sedentários; 

• Verificar o efeito da ETCC sobre a FC durante exercício aeróbio em 

indivíduos sedentários; 

• Verificar o efeito da ETCC sobre variáveis da VFC durante e após 

exercício aeróbio em indivíduos sedentários. 
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2.1. IMPORTANCIA DO CÉREBRO NAS RESPOSTAS 

PERCEPTUAIS AO EXERCÍCIO  

 

2.1.1. O CEREBRO E A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO ESFORÇO 

 
 A PSE, método desenvolvido por Borg (1982), é uma medida psicofísica 

que monitora o estresse decorrente da carga interna de treinamento e que tem 

apresentado boa correlação com o aumento da demanda fisiológica (frequência 

cardíaca e concentração de lactato) decorrente do esforço físico durante o 

exercício (O'Sullivan 1984).  

 De acordo com o modelo de Borg, a PSE seria gerada a partir dos 

estímulos aferentes advindos de articulações, dos músculos, de sistemas 

fisiológicos e em parte do SNC (Borg and Linderholm 1970; Borg 1982). 

Entretanto, novos estudos vêm evidenciando que a origem da PSE dissocia-se 

das respostas fisiológicas durante exercício (Sgherza, Axen et al. 2002; Green, 

Wang et al. 2006; Green, Wang et al. 2007), e experimentos têm corroborado 

sua origem central, independentemente dos estímulos periféricos (Jones 1986; 

Enoka and Stuart 1992; Gandevia 2001; Marcora 2008). 

 Além disto, o conceito de Borg sobre a origem da percepção de esforço 

vem causando divergências no meio científico, principalmente devido à 

associação do esforço físico com sensações desconfortáveis decorrentes do 

exercício (Smirmaul and Dantas 2011). 

 Desta forma, enquanto alguns autores consideram que a PSE é a 

resultante de uma interpretação do comando central do cérebro de informações 

aferentes periféricas (músculos, articulações) e centrais (FC, ventilação) 

(Noakes 2004). Outros estudiosos defendem um novo conceito, em que o 

comando central gera a PSE como a percepção da sensação de esforço 

(Enoka and Stuart 1992; Smirmaul, Fontes et al. 2010) originada de cópias do 

comando motor que formam a sensação de esforço (Jones 1986; Enoka and 

Stuart 1992; Gandevia 2001; Marcora 2008) através de mecanismo de 

feedforward por ativação paralela dos centros motores e cardiovasculares 

(Williamson, Fadel et al. 2006). 

 Além disso, apesar da ativação simultânea de duas redes separadas, 

uma para o controle motor central e outra para controle cardiovascular central, 
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interagirem como componentes de comando central durante o exercício é 

possível que elas possam funcionar independentemente um do outro, 

influenciando a PSE (Williamson, McColl et al. 2001; Williamson, McColl et al. 

2002).  

 

2.1.2. O CEREBRO E A PERCEPÇÃO AFETIVA 

 
 Pessoas sedentárias são mais suscetíveis a sentir desconforto durante 

os estágios iniciais de programa de exercício, e, por conseguinte, facilmente 

desencorajados de uma rotina de exercícios que provoca efeito negativo, 

independentemente da natureza transitória desses estados psicológicos (Focht, 

Knapp et al. 2007). 
 A investigação a cerca da resposta afetiva ("como" as pessoas se 

sentem), durante o treinamento pode fornecer informações importantes para 

melhorar a aderência. De acordo com Ekkekakis e Lind (2006) "existe uma 

cadeia causal ligando (a) a intensidade da atividade física, (b) respostas 

afetivas (prazer, impostas ou auto-selecionada vs   desprazer) e percepção 

subjetiva de esforço, e (c) a adesão ". As respostas individuais a partir destas 

dimensões podem permitir uma análise mais abrangente da experiência 

subjetiva durante o exercício. 

 Por esta razão, estudos recentes têm investigado a percepção “do que" 

as pessoas sentem e "como" as pessoas se sentem em relação as respostas 

afetivas durante o exercício. 

Recentes estudos têm sugerido que a aderência em programas de 

atividade física pode ser mediada pela quantidade de prazer que o indivíduo 

experiência durante o exercício (Ekkekakis 2003; Ekkekakis and Lind 2006; 

DaSilva, Guidetti et al. 2009; Dasilva, Guidetti et al. 2011). Segundo Emmons e 

Diener (Emmons and Diener 1986) quando a pessoa deriva prazer ou 

satisfação do exercício físico, ele provavelmente irá buscar repeti-la. Em 

contrapartida, quando a pessoa deriva desprazer, sensação de exaustão, dor 

ou desconforto do exercício físico, ele provavelmente irá evita - lá. 

Recentemente, Williams et al. (Williams, Dunsiger et al. 2008) demonstraram 

que a resposta afetiva (prazer/conforto) experienciada em uma sessão de 
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exercício moderado é capaz de predizer a futura participação em programas de 

exercício físico 6 a 12 meses depois.  

 Uma série de estudos foi desenvolvida na tentativa de elucidar os 

mecanismos pelos quais ocorre esta percepção das respostas afetivas ao 

exercício. Um dos modelos que vem ganhando destaque sobre esta temática é 

o modelo teórico proposto por Davidson et. al (Davidson 1998; Davidson 2000; 

Davidson 2004) . Tal modelo sugere uma assimetria na excitabilidade cortical 

inter-hemisférica frontal antagônica, de forma que o hemisfério cortical frontal 

esquerdo está associado a uma resposta afetiva positiva, enquanto que o 

hemisfério cortical frontal direito, resposta negativa. 

 De fato, a assimetria inter-hemisférica auxilia no entendimento do quanto 

um individuo pode predispor uma emoção decorrente de um estímulo externo 

(Davidson and Fox 1982; Davidson 2003). Desta forma, por exemplo, um 

individuo que apresenta menor atividade cerebral do hemisfério esquerdo e 

maior atividade cerebral do hemisfério direito, pode não apresentar um quadro 

clínico de depressão. Entetanto, quando o mesmo individuo é exposto a um 

estimulo afetivo negativo (morte de parente) é provável que ele tenha um maior 

efeito negativo, comparado a outro individuo que possua uma relação inter-

hemisférica contrária. 

 Assim, a assimetria inter-hemisférica poderia ser utilizada como um 

marcador de estado-independente. Nesta perspectiva, Tomarken et ai. (1990) 

analisou, por meio da eletroencefalografia (EEG) de repouso, a assimetria nas 

regiões anteriores do cérebro e observou que elas podem prever respostas 

afetivas previamente a filmes indutores de emoção.  

 Além disso, Petruzzelo et. al., (Petruzzello, Jones et al. 1997; 

Petruzzello, Hall et al. 2001) utilizou o modelo proposto por (Davidson, Ekman 

et al. 1990) para prever respostas afetivas durante o exercício. Seus estudos 

sugeriram que a intensidade de exercício pode influenciar a relação entre 

assimetria inter-hemisférica frontal e respostas afetivas para o exercício. Desta 

forma, exercícios de baixa intensidade, como cliclismo a 55% - 60% do VO2 

máx. não conseguiram predizer as respostas afetivas ao exercício (Petruzzello, 

Jones et al. 1997; Petruzzello and Tate 1997; Van Landuyt, Ekkekakis et al. 

2000). Em contrapartida, exercício de intensidades elevadas, como ciclismo a 

70-75% do VO2 máx., a assimetria bi-frontal conseguiu predizer as respostas 
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afetivas ao exercício (Petruzzello and Landers 1994; Petruzzello, Jones et al. 

1997; Petruzzello and Tate 1997). Outro fato importante é que o 

condicionamento aeróbico influenciou a relação entre a assimetria frontal de 

repouso e a responsividade afetiva relacionada ao exercício, de forma que 

pessoas bem condicionadas mostraram uma melhor resposta preditiva do afeto 

(Petruzzello, Hall et al. 2001). 

 Além disso, (Davidson, Ekman et al. 1990) comparou a combinação 

entre a medição do comportamento observável facial com medidas simultâneas 

de atividade elétrica cerebral, para avaliar padrões de ativação do hemisfério 

em diferentes regiões durante a experiência de estímulos afetiva positiva e 

negativa. Demonstrou-se que aspectos negativos estão associados com a 

ativação do hemisfério direito, nas regiões temporais e frontais anterior, 

enquanto que aspectos positivos estão associados com ativação do hemisfério 

esquerdo na região temporal anterior. 

 Evidencias demonstram que, dentre as estruturas do hemisfério 

temporal, o córtex insular é uma das principais áreas responsáveis pela 

consciência de sentimentos subjetivos do corpo (Craig 2002; Craig 2009). 

Sabe-se ainda que o CI possui vias do córtex pré-motor e córtex parietal 

(Augustine 1996), mas também recebe sinais aferentes homeostáticos, que 

fornecem a base para o fluxo insular de integração a cerca do 

"autoconsciente"(Craig 2010). É provável que o processo de decisão de 

permanecer em um exercício de alta intensidade, com base na "força de 

vontade", deve proporcionar a sensação subjetiva de engajamento subjacente 

à “sensação de esforço" (Craig 2009; Craig 2011). 

 

2.1.3. CÉREBRO E CONTROLE AUTONÔMICO 

 

O Sistema Nervoso Central (SNC) tem um papel fundamental na 

regulação do sistema cardiovascular, pela atuação conjunta do sistema 

nervoso autonômico (SNA) e de fatores neuro-humorais. Embora o sistema 

cardiovascular seja capaz de manter o fluxo sanguíneo e a função cardíaca na 

ausência de estímulos provenientes do SNC, a regulação por vias neurais, 

desencadeada por uma gama de redes neurais interconectadas no SNA, 
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permite um controle mais rápido do que a provocada por fatores neuro-

humorais (Wyss and Carlson 1999). 

O sistema nervoso autônomo inclui as divisões simpática e 

parassimpática e as vias sensoriais presentes ao longo de cada divisão, que 

através de mecanismos de retroalimentação constituem as redes neurais que 

buscam manter a homeostase (equilíbrio do sistema), tanto no repouso, quanto 

durante o exercício. O Sistema Nervoso Simpático é o componente excitatório, 

que tende a preparar o organismo à situações de estresse, que desencadeia 

dentre outros efeitos, o aumento da frequência cardíaca e respiratória, 

vasodilatação dos vasos que irrigam a musculatura ativa e também 

musculatura cardíaca. O Sistema Nervoso Parasimpático é o componente 

inibitório, que desencadeia efeitos apostos aos do SNS, como diminuição da 

frequência cardíaca e respiratória, constricção dos vasos que irrigam o coração 

(Krieger et. al., 1992). 

Tem-se sugerido que centros autonômicas recebem informações 

aferentes sobre os estados autônomos periféricos (Cechetto and Saper 1987). 

Assim, áreas do cérebro que fornecem a integração eferentes coordenaria as 

respostas para o controle autonômico (Colombari, Sato et al. 2001).  Estudos 

experimentais têm ajudado a identificar os componentes da "rede autonômica 

central" e têm melhorado a nossa compreensão das relações funcionais entre 

os centros corticais e subcorticais do controle autonômico cardiovascular  

(Cechetto and Saper 1987).  

Critchley (2000)em seu estudo de correlatos cerebrais de excitação 

autonômica cardiovascular a partir de uma investigação de estudos com 

neuroimagem funcional em humanos, destaca ques as alterações do ritmo 

cardíaco e da pressão arterial foram relacionadas com um conjunto de áreas 

distintas do cérebro, como o córtex cingulado anterior , córtex pré-frontal 

ventromedial e hipocampo córtex pré-frontal medial, cingulado anterior, lobo 

temporal medial e ínsula. 

Particularmente, o córtex da região da ínsula tem importante papel na 

regulação do controle autonômico, sendo indicado como um dos principais 

centros responsáveis pela regulação autonômica cardíaca, modulação 

barorreflexa e regulação da pressão sanguínea (Oppenheimer, Gelb et al. 

1992)  Evidências sugerem ainda que a região da ínsula localizada no 
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hemisfério esquerdo modula a atividade parasimpática, enquanto o hemisfério 

direito, atividade parassimpática (Oppenheimer, Saleh et al. 1992; 

Oppenheimer, Kedem et al. 1996).  

 

2.2. ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 

CONTÍNUA (ETCC) 

  

2.2.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A PESQUISA ENVOLVENDO 

ETCC 

 

 Aplicação de correntes elétricas contínuas e de baixa amplitude 

utilizadas para modificar a função cerebral é uma técnica muito antiga. Há 

centenas de anos vem sendo documentada atravéz de experimentos 

rudimentares, que induziam eletricidade na cabeça de animais e seres 

humanos (Priori 2003; Nitsche, Cohen et al. 2008). 
 Entretanto, somente a partira da década de 60 que estudos com 

metodologia melhor delineada e conhecimento a cerca da técnica de 

estimulação, alavancaram o intresse do meio cientifico em estudar mais 

detalhadamente a eficácia desta técnica de estimulação. Contudo, com os 

resultados promissores encontrados na eleroconvulsoterapia e a eutilização de 

drogas para disturbios de humor, a ETCC teve seu interesse e o número de 

publicações a cerca do tema reduzido.  

 Somente em 1998 que a ETCC voltou ao cenário mundial novamente. 

Priori (Priori, Berardelli et al. 1998) voltou a discutir os efeitos da ETCC através 

de seu estudo que buscou investigar o efeito da polarização da ETCC no 

cerebro humano. Em seguida Nitshe (Nitsche and Paulus 2000) publicou um 

artigo que mudou o rumo das pesquisas a cerca da ETCC. Em seu estudo ele 

provou que este técnica não-invasiva de estimulação poderia efetivamente 

modificar a atividade cerebral em humanos. No ano seguinte ele mostrou que 

alterando o tempo de estimulação os seus efeitos poderiam durar por cerca de 

horas(Nitsche and Paulus 2001). Além de eficaz, foi mostrado que ETCC seria 

uma técnica segura (Nitsche, Liebetanz et al. 2003). Nos anos seguintes após 

estes achados, o interesse em analisar a aplicabilidade da ETCC em diversos 

disturbios neurológicos aumentou concomitantemente ao número de 
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publicação. Atualmente já foram publicados mais de 700 artigos desde 1998, 

que é considerada a época moderna da ETCC. Além disto, quase 80% dos 

artigos sobre o tema foram publicados nos ultimos 2 anos. 

  
2.2.2. APLICABILIDADE DA ETCC 

 

Com os avanços tecnológicos, novas técnicas não-invasivas para 

modular a função cerebral vêm sendo desenvolvidas. Dentre as quais se 

destaca a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) (Nitsche 

and Paulus 2001; Priori 2003; Fregni, Boggio et al. 2005; Fregni, Freedman et 

al. 2007). A ETCC tem sido cada vez mais utilizada no âmbito da pesquisa e da 

prática clinica, para alterar deliberadamente o estado funcional do cérebro 

humano (Priori 2003; Fregni and Pascual-Leone 2007).  

A ETCC é considerada uma intervenção neuromoduladora que induz 

alterações na excitabilidade do córtex motor humano (Nitsche and Paulus 

2001; Nitsche, Liebetanz et al. 2003). O tecido exposto é polarizado e a ETCC 

modifica a excitabilidade neuronal espontânea e a atividade elétrica do 

potencial de repouso da membrana (Nitsche and Paulus 2001). Basicamente, 

são utilizados dois eletrodos para gerar o estimulo elétrico. Um eletrodo, 

anódico, é posto sobre a região cerebral que se deseja estimular e outro, 

catódico, sobre hemisfério contralateral. Uma corrente elétrica contínua de até 

2mA é aplicada por um período de 1- 20 minutos. A natureza da modulação 

cortical depende da polaridade de estimulação. Desta forma, enquanto a 

corrente anódica aumenta a excitabilidade cortical da área estimulada, a 

corrente catódica tem o efeito inibitório (Nitsche and Paulus 2001; Nitsche, 

Liebetanz et al. 2002; Nitsche, Liebetanz et al. 2003; Nitsche, Niehaus et al. 

2004)  

Em estudo pioneiro utilizado para comprovar a eficácia da ETCC em 

modular a atividade neural, (Nitsche and Paulus 2000) verificaram o efeito 

neuromodulatório desta técnica através da análise da amplitude do potencial 

motor evocado (PME). Dois diferentes protocolos de estimulação foram 

realizados, com intensidade de 0,2 e 1,0 mA e tempo de estimulação de 1 e 5 

min, respectivamente. Observou-se que ETCC anódica com duração de 5 min 

aumentou a excitabilidade cortical, incrementando a amplitude do potencial 
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motor evocado em torno de 40% após a estimulação, enquanto a catódica 

provocou uma redução de 30% do PME.  

No ano seguinte o mesmo grupo de pesquisadores realizou o mesmo 

estudo, observando agora o efeito da ETCC em diferentes tempos de 

estimulação e o dobro da intensidade, analisado no decorrer de até 2h. Foi 

possível observar que a ETCC aplicada por 9 min. em uma intensidade de 

2mA, gera alterações na excitabilidade que persiste por uma hora ou mais 

(Nitsche and Paulus 2001).  

 A terapia clínica utilizando ETCC pode ser a aplicação mais promissora 

desta técnica. Diversos estudos evidenciam a efetividade clínica desta técnica 

para o tratamento dessas patologias como a doença de Parkinson (Fregni, 

Boggio et al. 2005; Boggio, Ferrucci et al. 2006; Fregni, Boggio et al. 2006), 

após acidente vascular cerebral (Fregni, Boggio et al. 2005; Boggio, Alonso-

Alonso et al. 2006; Boggio, Nunes et al. 2007), depressão (Fregni, Boggio et al. 

2006; Boggio, Bermpohl et al. 2007; Boggio, Rigonatti et al. 2007; Fregni, 

Liebetanz et al. 2007) e a dor crônica (Fregni, Boggio et al. 2005; Fregni, 

Boggio et al. 2006; Fregni, Gimenes et al. 2006; Fregni, Freedman et al. 2007). 
 

2.2.3. UTILIZAÇÃO DA ETCC NO EXERCÍCIO FÍSICO 

 
 Na ultima década, houve um crescente interesse em se estudar os 

efeitos da técnica de neuromodulação cerebral (ETCC) no exercício físico, 

favorecendo a ampliação de seus campos de atuação e, paralelamente, o 

entendimento sobre a capacidade do cérebro em modular o rendimento 

durante o exercício físico. 

 O estudo de Cogiamanian et. al., (Cogiamanian, Marceglia et al. 2007) é 

considerado o pioneiro nesta temática. Seu estudo buscou investigar o efeito 

da ETCC sobre o desempenho de sujeitos saudáveis durante exercício 

isométrico. Para tanto, foi realizado um exercício de contração isométrica a 

35% da contração voluntária máxima de flexores cotovelo até a falha muscular, 

em três sessões distintas de estimulação (anódica, catódica e sham) sobre o 

córtex motor contralateral ao membro avaliado, previamente ao exercício. Os 

resultados do estudo mostraram que a ETCC anódica promoveu melhoras no 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


25 
 

desempenho físico em exercício isométrico submáximo, quando comparada às 

condições de estimulação catódica e placebo.  

 Desta forma, para explicar os mecanismos pelos quais e ETCC 

aumentou o desempenho em exercício isométrico máximo até a fadiga, foi 

sugerido que a ETCC anódica aumentou a excitabilidade cortical e ação 

neuromodulatória sobre áreas premotoras, ocasionando uma facilitação 

prolongada sobre os neurônios corticoespinais e assim favorecendo a atividade 

neural supra-espinal. Além disso, uma provável diminuição da dor muscular 

tardia e aumento da motivação do sujeito ou melhorias na relação muscular 

agonista-antagonista, foram utilizados como argumentos para explicar o efeito 

da ETCC sobre o exercício. 

 Alguns estudos têm verificado ainda a eficácia da ETCC em aumentar a 

força máxima (Tanaka, Takeda et al. 2011) e em melhorar o desempenho 

motor (Reis and Fritsch 2011) através da modulação da atividade cortical de 

áreas motoras (Zimerman, Heise et al. 2012). 

 Nesta perspectiva, (Hendy and Kidgell 2013) buscaram avaliar o efeito 

do ETCC anódica sobre a força voluntária dinâmica e a plasticidade cortical, 

após um programa de treinamento de força de extensores de punho durante 

três semanas em voluntários saudáveis. A aplicação da ETCC em combinação 

com o treinamento de força dos extensores do punho não demonstrou 

benefícios adicionais para os ganhos voluntárias de força dinâmica. No 

entanto, o treinamento de força com ETCC anódica parece modular a 

plasticidade cortical via aumento na excitabilidade corticoespinhal e diminui 

inibição intracortical, o que não ocorreu após o treino de força com ETCC 

sham. 

Entretanto, um estudo recente de (Okano, Fontes et al. 2013) criou uma 

nova proposta para elucidar os efeitos benéficos da ETCC sobre o exercício 

físico. Os autores do estudo especularam que a ETCC anódica aplicada sobre 

o Córtex Temporal Esquerdo (CTE) poderia modular o córtex insular (CI), 

afetando as sensações subjetivas do esforço, diminuindo a PSE durante 

intensidades submáximas e desta forma melhorando o desempenho em teste 

incremental máximo. Em resumo, a ETCC aplicada sobre o CTE aumentou em 

4% o desempenho de ciclistas treinados. O resultado deste estudo foi o 
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primeiro a apresentar os potenciais efeitos da ETCC como um método não 

invasivo e ergogênico para melhorar o desempenho do exercício dinâmico. 

 Além dos efeitos relatados pela ETCC durante o exercício. Estudo 

realizado por (Montenegro, Okano et al. 2013) avaliou o efeito da (ETCC), 

aplicado sobre o córtex pré-frontal, sobre o consumo de oxigênio (VO2) em 

repouso e durante a recuperação pós-exercício. Para tanto, 11 indivíduos 

saudáveis tiveram seu VO2 mensurados antes (basal), durante a ETCC 

(anódica ou sham, 2mA/ 20 min) e 30 min após o exercício aeróbico 

isocalóricas (~ 200 kcal). Durante ETCC, não foram observadas alterações na 

taxa de VO2 em relação ao basal e a condição sham. Entretanto, durante os 30 

min de recuperação pós exercicio o VO2 da sessão com aplicação da ETCC 

anódica houve um aumento em relação a sessão sham. O consumo de 

oxigênio pós-exercício foi aproximadamente 19% maior na condição anódica, 

em comparação com a condição de sham.  

 No que se refere ao exercício no meio da reabilitação, um estudo 

realizado por (Kim and Ko 2013) verificou o efeito da ETCC anódica associado 

ao exercício sobre o Potencial Motor Evocado (PME) e comparou com o 

exercício e com a ETCC, ambos realizados isoladamente. Os resultados 

demostraram que a combinação da ETCC anódica com o exercício duplicou os 

valores de PME, quando comparado às outras duas situações. Desta forma, 

segere-se que a ETCC combinado com o exercício terapêutico poderia 

incrementar ainda mais os ganhos no processo de reabilitação neurológica 

cerebral, quando comparado a sua utilizaçãou isoladamente ou quando for 

utilizado somente o exercício. 

  
2.2.4.  EFEITO DA ETCC SOBRE O SISTEMA NERVOSO 

AUTÔNOMO 

 
 Até o presente momento, poucos foram os estudos que buscaram 

elucidar os efeitos da ETCC sobre o sistema nervoso autônomo. Um dos 

primeiros estudos que abordam esta temática, utilizaram uma técnica de 

estimulação extra-cefálica, ou seja, um eletrodo colocado em região cerebral, e 

o outro colocado na perna direita dos voluntários. Com esta montagem de 

eletrodos, (Redfearn, Lippold et al. 1964) observaram durante seus estudos um 
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episódio de depressão respiratória transiente indesejada, em uma voluntária 

saudável sob efeito da ETCC catódica (3mA/16min). Foi sugerido que a causa 

desta alteração respiratória seria devido a uma suposta modulação dos centros 

respiratórios do tronco cerebral, decorrente do fluxo de corrente conseguido 

com a estimulação extra-cefálica. 

 Apartir deste achado, recentemente, Vandermeeren et al (2010) buscou 

investigar em indivíduos saudáveis, o efeito da ETCC (1mA/ 20min.) anódica, 

catódica e sham, sobre a variabilidade da freqüência cardíaca (VFC), 

freqüência respiratória, pressão arterial, e o equilíbrio simpato-vagal de 

repouso. Os resultados não demonstraram diferença significativa entre as 

variáves nas diferentes condições de estimulação.  

É importante considerar que a intensidade da corrente dos dois estudos 

foi diferente, de forma que o primeiro estudo utilizou uma intensidade de 3mA 

enquanto o segundo utilizou uma intensidade de 1mA. Neste aspecto, um 

estudo de (Moliadze, Antal et al. 2010) observou que a distância entre os dois 

eletrodos se correlaciona negativamente com a duração e magnitude induzida. 

Desta forma, é possível que a intensidade utilizada no estudo de 

Vandermeeren (Vandermeeren, Jamart et al. 2010) não tenha sido suficiente 

para ocasionar excitabilidade cortical necessária para atingir os centros 

respiratórios. 

Além disto, (Im, Park et al. 2012) em estudo computacional que objetivou 

verificar a distribuição de campo elétrico gerados pela ETCC com eletrodos de 

referência posicionado em região cefálica e extra-cefálica, verificou que a 

densidade máxima de corrente e valores de intensidade do campo elétrico no 

tronco cerebral gerada pelos elétrodos de referência extra-cefálico eram 

comparáveis, ou ainda menor do que, aqueles gerados pelos elétrodos de 

referência cefálica. Sugerindo que os elétrodos de referência extra-cefálicos 

não seriam capazes de modular a atividade dos centros cardiorrespiratórios no 

tronco cerebral.  

 Considerando ainda que no estudo (Redfearn, Lippold et al. 1964) 

apenas um único sujeito referiu alterações respiratórias, ainda que de forma 

transitória. É possível ainda que tais achados tenham sido um efeito adverso 

decorrente da intensidade aplicada (3mA), e não necessariamente de uma 

ativação de centros respiratórios. 
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 Apesar dos achados controversos com relação ao efeito da ETCC em 

modular o controle autonômico, (Cogiamanian, Marceglia et al. 2007) 

hipotetizou que a estimulação cerebral não-invasiva, incluindo a ETCC, poderia 

influenciar o sistema nervoso autônomo a partir da modulação do fluxo 

simpático e, eventualmente, a pressão sanguínea, proporcionano inclusive uma 

nova abordagem terapêutica para o tratamento da hipertensão arterial 

sistemica. 

Nesta perspectiva, (Raimundo, Uribe et al. 2012) investigaram o efeito 

da ETCC sobre a função autonômica e de termorregulação durante o repouso. 

Entretanto, diferentemente dos estudos anteriores, foi utilizado uma montagem 

céfalo-cefálica convencional, ou seja, estimulação catódica de MI (área cortical 

motora) esquerda e a estimulação anódica na região dorso-lateral pré-frontal 

direita. Entretanto não foram observadas alterações respiratórias nos sujeitos 

após ETCC, em comparação com o grupo controle. Desta forma concluiu-se 

que a ETCC não seria capaz de modular o controle autonômico em repouso. 

 Contrapondo os achados anteriores, (Montenegro, Farinatti Pde et al. 

2011), propôs uma nova abordagem de estimulação para investigação do efeito 

da ETCC sobre o controle autonômico cardíaco em repouso. Pôs um eletrodo 

anódico no córtex temporal esquerdo e o catódico no córtex orbito-frontal 

direito. Verificou-se que a ETCC anódica foi capaz de modular o sistema 

nervoso autonômico de atletas durante o repouso, quando comparado à 

condição sham. Tais achados foram vinculados a um aumento na modulação 

parassimpática de repouso após aplicação da ETCC. Os autores do estudo 

postularam que a aplicação da corrente anódica no córtex temporal poderia 

modular a atividade de o córtex insular (CI), que por sua vez teria um papel 

fundamental neste controle dos centros responsáveis pela regulação 

autonômica cardíaca, modulação barorreflexa e regulação da pressão 

sanguínea, tanto em modelo animal (Cechetto and Chen 1990; Zhang and 

Oppenheimer 1997), quanto em humano (Williamson, McColl et al. 2001; 

Williamson, McColl et al. 2002).  

Além disso, há indícios de existir funções inter-hemisféricas antagônicas 

no córtex insular, de forma que o hemisfério cerebral esquerdo seria 

responsável pela modulação da atividade parassimpática, enquanto que o 

hemisfério cerebral direito modularia a atividade simpática (Oppenheimer, 
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Kedem et al. 1996; Oppenheimer 2006). O que justificaria a colocação do 

ânodo no hemisfério cortical esquerdo, visando modular a atividade 

parassimpática. 

Sustentando esta hipótese, (Okano, Fontes et al. 2013) utilizou a mesma 

montagem de ETCC do estudo de (Montenegro, Farinatti Pde et al. 2011) e 

observou, dentre outras variáveis, o efeito da ETCC sobre o sistema nervoso 

autonômico durante o exercício incremental máximo em indivíduos treinados. 

Os resultados mostraram que a ETCC retardou a retirada vagal, medida pela 

VFC, e diminuiu os valores de frequência cardíaca submáximas. Os resultados 

vão de encontro aos estudos que mostram associação entre o CI e o controle 

cardiovascular autonômico (Hilz, Devinsky et al. 2002), sendo possível 

especular que a ETCC anódica pode ter aumentado a modulação 

parassimpática, diminuindo a FC submáxima (Oppenheimer, Kedem et al. 

1996; Oppenheimer 2006). Assim, parece provável que a ETCC anódica pode 

induzir melhorias no controle autonômico cardíaco e eficiência cardíaca durante 

o exercício aeróbico (Sloan, Shapiro et al. 2009). 

Além disto, um grupo de pesquisadores liderados por André Brunoni 

buscou elucidar a interação entre a estimulação do córtex pré-frontal 

dorsolateral no controle autonômico, através do cortisol e VFC. 

 (Brunoni, Valiengo et al. 2013) verificaram o impacto da ETCC, 

associado ao uso de um fármaco, sobre a VFC em adultos com transtorno 

depressivo. 118 pacientes, sem medicação, de baixo risco cardiovascular 

foram recrutados para o estudo, sendo os pacientes pareados pela idade e 

sexo. 10 sessões consecutivas de ETCC anódica ou placebo, mais duas 

sessões extras a cada duas semanas (total de 6 semanas) foram dadas, 

associados a um fármaco (sertralina) ou placebo. Os resultados mostraram que 

a ETCC não alterou a VFC durante o repouso, associada ou não ao fármaco, 

quando comparado à condição placebo (sham). 

Além disto, (Brunoni, Vanderhasselt et al. 2013) realizou estudo com 20 

sujeitos saudáveis que receberam de forma randomizada ETCC anódica, 

catódica ou sham no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, sendo o outro 

eletrodo posicionado na mesma área cortical contra-lateral. Durante cada 

sessão de estimulação, após um período de repouso, foi mostrado aos sujeitos 

imagens que induzissem valência afetiva neutra ou negativa. Os resultados 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


30 
 

mostraram que a ETCC anódica aplicada no hemisfério cortical esquerdo, 

induziu uma diminuição nos níveis de cortisol e aumento da atividade vagal 

(verificado pela VFC), somente durante os estímulos emocionais negativos, 

quando em comparação com a condição sham e as imagens neutras. 

Observou-se também uma associação entre os escores mais elevados de 

humor, maior ativação vagal e os níveis de cortisol mais baixos para 

estimulação anódica. Os resultados sugerem que ETCC modula os eixo 

hipotalamico-pituitario-adrenal e a medula da suprarrenal.  

A partir da análise dos estudos anteriores, é provável que o 

posicionamento dos eletrodos e a população estudada sejam fatores 

importantes a serem considerados nos estudos que visam elucidar os efeitos 

da ETCC sobre o controle autonômico. Além disto, a maior parte dos estudos 

supra-citados testaram o efeito agudo da ETCC após uma única sessão e pode 

ser observado ainda, que atletas parecem responder mais favoravelmente a 

estimulação. Desta forma, novos estudos são necessários para investigar os 

efeitos desta técnica de neuromodulação sobre as variáveis do controle 

autonômico. 

 

2.2.5. ASPECTOS DE SEGURANÇA DA ETCC 

 
 No que se refere aos aspectos de segurança, os protocolos de aplicação 

da ETCC não têm demonstrado efeito térmico ou causado dano neuronal 

(marcado por enolase) (Nitsche and Paulus 2001; Nitsche, Liebetanz et al. 

2003; Poreisz, Boros et al. 2007). Por ressonância magnética, não foi verificado 

edema ou alterações na barreira hematoencefálica e no tecido cerebral 

decorrentes da ETCC (Nitsche, Niehaus et al. 2004; Noakes 2004), nem foi 

observado alterações cognitivas (Fregni, Boggio et al. 2006) ou quaisquer 

efeitos adversos decorrente de sua utilização (Poreisz, Boros et al. 2007). No 

entanto, para garantir a segurança e eficácia da técnica, algumas variáveis e 

parâmetros relativos à ETCC devem ser levados em consideração, como a 

intensidade da corrente aplicada (mA),  duração da sessão de estimulação, 

tamanho da superfície do eletrodo (cm2), densidade da corrente elétrica 

(mA/cm2) e carga total aplicada (intensidade/ tamanho do eletrodo cm2). 
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Nesta perspectiva, um único relato de queimadura da pele abaixo da 

área estimulada pela ETCC foi observado no estudo (Palm, Keeser et al. 2008). 

A hipótese para o ocorrido foi de que esta queimadura tenha sido devido a alta 

impedância e/ou distribuição da corrente de maneira não-uniforme sob a 

superfície do elétrodo, levando a regiões de alta densidade de corrente. Além 

disso uma revisão realizada sobre estudos com ETCC em animais, evidenciou 

apenas um relato inesperado de dano cerebral, decorrente de seis altas doses 

de corrente elétrica alternada (ânodo e cátodo), em densidades que variaram 

de 7-28 A/m2 (Brunoni, Amadera et al. 2011; Wachter, Wrede et al. 2011). 

Entretanto, esta dose é bem acima daquelas usadas em seres humanos, que 

variam entra 0,4 a 0,8 A/m2. 

Em uma recente revisão sistemática a respeito dos aspectos de 

segurança, Brunoni (Brunoni, Amadera et al. 2011) analisou 209 estudos no 

período de 1998 a 2010. Todos estes estudos eram randomizados e placebo-

controlados. Cento e dezessete estudos (56%) referiram efeitos adversos. 

Desses estudos, 74 (63%) relataram pelo menos um efeito adverso e apenas 

oito estudos quantificaram sistematicamente tais efeitos, ou seja, 35% do total. 

Foi observado taxas semelhantes de parestesia (39,3% vs. 32,9%), cefaleia 

(14,8% vs. 16,2%), sensação de esquentar/queimar (8,7% vs. 10%) e 

desconforto (10,4% vs. 13,4%) nos grupos ETCC ativo (anódica ou catódica) e 

sham (placebo), respectivamente, sendo que para todos estes achados não 

houve diferença estatisticamente significativa. Os resultados sugerem que 

somente coceira e formigamento foram mais freqüentes na ETCC ativa que na 

sham. É possível afirmar que a ETCC é uma técnica segura e ocasiona poucos 

efeitos adversos. Entretanto, praticamente metade dos estudos não fazem 

mensão aos efeitos adversos, que pode indicar que haja algum grau de viés no 

relato de efeitos associados a técnica.  

Poreisz (Poreisz, Boros et al. 2007) catalogou 567 sessões de 102 

pacientes saudáveis ou com distúrbios neurológicos que receberam ETCC 

sobre áreas corticais motora e não-motora (occipital, temporal parietal) durante 

2 anos de trabalhos realizados em seu laboratório. Os voluntários completaram 

um questionário que continha escalas de avaliação em relação à presença e 

severidade da dor de cabeça, dificuldade de concentração, alterações de 

humor grave, alterações de percepção visual e qualquer outra sensação 
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desconfortável como dor, formigamento, coceira ou ardência sob os eletrodos, 

durante e após ETCC. Dentre os efeitos adversos relatados durante ETCC, 

formigamento leve foi o efeito adverso mais relatado (70,6%), fadiga moderada 

foi sentido por 35,3% dos sujeitos, enquanto uma leve sensação de coceira sob 

os eletrodos de estimulação ocorreu em 30,4% dos casos. Foi relatado ainda, 

dor de cabeça (11,8%), náusea (2,9%) e insônia (0,98%). Além disso, a 

incidência da sensação de coceira e sensação de formigamento foram 

significativamente mais altos durante ETCC no grupo de indivíduos saudáveis, 

em comparação com os pacientes, ao passo que a ocorrência de enxaqueca 

foi significativamente mais elevada no grupo dos pacientes após a estimulação. 

Os resultados sugerem que a ETCC está associada a efeitos adversos 

relativamente pequenos em sujeitos saudáveis ou com distúrbios neurológicos, 

evidanciado em diferentes áreas de estimulação.  

Redfearn (Redfearn, Lippold et al. 1964) relatam ainda um único caso 

em que teria ocorrido um episódio de depressão respiratória transiente 

indesejada com duração de alguns segundos, após uma estimulação extra-

cefálica, sem ter havido perda de consciência. Especulou-se que a ETCC 

tivesse atingido centros respiratórios do tronco cerebral, provocando este efeito 

adverso. Contudo, como visto no tópico anterior, este achado ainda é 

controverso. Vale salientar ainda, que esta é uma técnica pouco documentada 

e pouco utilizada, quando comparada com o padrão de montagem da ETCC 

(cefálico-cefálico). Além disto, nenhum caso semelhante foi relatado na revisão 

sistemática de Brunoni et. al. (2011) que analisou 4000 sujeitos de diversos 

estudos. 

De maneira geral, quando utilizada dentro dos padrões de segurança e 

tolerabilidade, a ETCC utilizada em uma única sessão de estimulação pode ser 

considerada uma técnica segura, com efeitos adversos leves e transitórios. 

Entretanto, os efeitos adversos necessitam ser mais bem documentados e 

analisados em estudos que utilizem esta ténica de estimulação de forma 

crônica, tanto em modelo animal quanto em humano.  
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3. METODOLOGIA 

 
 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN (Anexo 1) sobre número de protocolo 282/2011 – CEP/UFRN e estão de 

acordo com as normas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

3.1. Delineamento experimental 

 

 Na primeira visita, após mensuração das variáveis 

antropométricas, os voluntários realizaram um teste incremental máximo para 

verificação do limiar da variabilidade da frequência cardíaca (LVFC) por meio 

de um relógio da marca Polar® (modelo RS800CX). Na segunda visita, os 

voluntários realizaram um teste retangular com carga de 120% do LVFC para 

familiarização com o protocolo realizado nas duas próximas visitas. Na terceira 

e quarta visita, previamente ao exercício retangular, foi aplicado nos voluntários 

a ETCC anódica ou placebo (sham), de forma contrabalanceada e 

randomizada. 

 

3.2. Sujeitos 

 

Foram selecionados voluntariamente 14 adultos jovens, do sexo 

masculino, na faixa etária entre 20 e 30 anos e sedentários de acordo com os 

critérios da Organização Mundial de Saúde (1995; Ollila and Koivusalo 2002). 

Após explanação sobre o propósito desta investigação e de todos os 

procedimentos a serem realizados durante toda a pesquisa, os sujeitos 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2) 

e posteriormente agendaram quatro novas visitas ao Laboratório do Grupo de 

Estudo e Pesquisa em Biologia Integrativa do Exercício (GEPEBIEX), 

necessárias à conclusão do projeto. 

 

3.3. Antropometria 
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Medidas antropométricas de massa corporal e estatura foram 

realizadas para posterior cálculo do índice de massa corporal (IMC). A massa 

corporal foi mensurada em uma balança de leitura digital com precisão de 0,1 

kg, e a estatura foi mensurada por meio de um estadiômetro com precisão de 

0,1 cm, de acordo com os procedimentos descritos por Gordon (Gordon, 

Chumlea et al. 1988).  
O IMC foi calculado considerando-se o quociente entre a massa corporal 

em quilogramas e a estatura em metros elevada à segunda potência (kg.m-2). 

 

3.4. Registro da FC e VFC 

 
A FC e VFC foram registradas pelo monitor cardiaco (RS800CX, 

PolarTM, Finland), com uma taxa de aquisição fixa em 1000Hz. Os dados do 

intervalo R-R foram armazenados pelo software “Polar Precision Performance 

Software” (Polar, Finland) e em seguida foram filtrados utilizando o software 

Kubios HRV (Kuopio, Finland) para aquisição dos dados das zonas de 

frequência (alta e baixa frequência). Além disso, o LVFC foi considerado 

quando a SD1 foi inferior que 3ms durante o teste incremental máximo.  
 

3.5. Teste incremental máximo 

 

O teste incremental foi realizado no cicloergômetro Inbramed®, com 

carga inicial de 25 W e incrementos de 15 W.min-1 com cadência de 60-70 

RPM, até a exaustão voluntária. O teste foi finalizado quando os sujeitos não 

conseguiam permanecer na cadência estabelecida (<5rpm) por mais de 5s. A 

potência de pico (PP) foi a maior potência sustentada por um estágio completo 

de 1min. 

 
3.6. Teste retangular 

 

 Os participantes realizaram um protocolo retangular de 30 min na 

intensidade de 120% da carga correspondente ao LVFC e com cadência de 

pedalada entre 60 RPM e 100 RPM. O intervalo entre os testes retangulares foi 
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de no mínimo 48 horas. Todos os testes foram realizados aproximadamente no 

mesmo período do dia, respeitando o horário do teste incremental. A cada 5min 

de teste, os participantes reportaram sua PSE pela escala de Borg de 15 

pontos e percepção de afeto pela escala de sensação do afeto (+5/-5). Todos 

os sujeitos foram orientados a evitar consumo de bebidas alcoólicas, uso de 

tabaco e prática de atividade física extenuante nas 48 horas precedentes aos 

testes físicos. 

 

3.7. Procedimentos para aplicação da ETCC 

 

 A Corrente elétrica foi imposta por meio de uma aparelho portátil que possui 

bateria com capacidade de transmitir estímulos elétricos constantes com 

amperagem máxima de 5mA. Este aparelho possui um interruptor na parte 

traseira que permite a realização de condições simuladas, interrompendo a 

corrente elétrica, porém, permanecendo a exibição dos parâmetros de excitação 

ao longo do teste. Previamente a colocação dos eletrodos, foi realizada uma 

assepsia de modo a reduzir a impedância da pele. Os eletrodos (área de 35cm2) 

foram posicionados sobre o couro cabeludo, sendo a corrente anódica aplicada 

sobre a região do córtex temporal esquerdo (T3) e a corrente catódica sobre o 

córtex orbito-frontal direito (Fp2). Os sujeitos receberam estímulos de 2 mA por 

20min. Durante a ETCC, os sujeitos permaneceram sentados. 

 

3.8. Respostas Perceptuais durante o Exercício 

 

A PSE, definida conceitualmente como a habilidade de detectar e 

interpretar sensações orgânicas durante a realização de exercício físico (Noble 

and Robertson 1996), foi determinada através da escala de esforço percebido 

de Borg (Borg and Linderholm 1970). Esse instrumento é composto 

basicamente de uma escala do tipo Likert de 15 pontos, com âncoras variando 

de 6 (“nenhum esforço”) até 20 (“esforço máximo”). Durante a familiarização foi 

realizado o procedimento de ancoragem dos extremos (7 a 20). De modo 

resumido, as seguintes informações foram repassadas: “O esforço percebido é 

definido como a intensidade do esforço, estresse, desconforto e/ou fadiga que 

é sentida durante a realização do exercício físico. Por favor, utilize os números 
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desta escala para nos informar sobre o que seu corpo sente durante o 

exercício de pedalar. Observe atentamente o número 6 na escala, descritor 

numérico de “extremamente fácil”. Este número representa o seu mais baixo 

esforço imaginável. Agora observe o número 20 da escala, descritor numérico 

de “esforço máximo”. Este número representa o seu mais alto esforço 

imaginável. Se você sentir um esforço como algo entre o mais baixo esforço 

imaginável (designado como 6) e o mais alto esforço imaginável (designado 

como 20), então aponte para um dado número entre 7 e 20. A cada minuto do 

teste, nós solicitaremos para você nos informar um descritor verbal e na 

sequencia deverá indicar o número corresponde, que deve informar o que seu 

corpo como um todo está sentindo, incluindo as suas pernas e sua respiração, 

durante a caminhada e a corrida. Lembre-se, não há números certos ou 

números errados“ (Noble and Robertson 1996). Durante toda a realização do 

procedimento de ancoragem, uma escala de esforço percebido de Borg foi 

apresentada. A escala de esforço percebido de Borg apresenta os seguintes 

coeficientes de correlação com os parâmetros fisiológicos: VO2 (r = 0,63), % 

VO2máx (r = 0,63), VE (r = 0,61), FC (r = 0,62) e concentração de lactato 

sanguíneo (r = 0,57) (Chen, Fan et al. 2002). 

 
3.9. Respostas Afetivas durante o Exercício 

 

O afeto, definido conceitualmente como o componente característico 

básico de todas as respostas contrastantes [descritor de respostas negativas 

(prazer) e positivas (desprazer)], foi determinado através da escala de 

sensação de Hardy e Rejeski (Hardy and Rejeski 1989). Esse instrumento é 

composto basicamente de uma escala de 11 pontos, com itens únicos, bipolar, 

variando entre +5 (“muito bom”) e -5 (“muito ruim”). 

Resumidamente, as seguintes informações foram repassadas: “Afeto é 

definido como o componente característico básico de todas as respostas 

contrastantes, por exemplo, negativo/positivo, conforto/desconforto, 

prazer/desprazer, entre outras. No presente estudo, nós definimos as respostas 

afetivas especificamente como modificações na sensação de prazer e 

desprazer. Observe inicialmente os números positivos da escala, os quais 

representam prazer. O número +1 designa uma sensação “levemente 
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prazerosa”, enquanto o número +5 designa uma sensação “muito prazerosa”. 

Agora observe os números negativos da escala, os quais representam 

desprazer. O número -1 designa uma sensação “levemente desprazerosa”, 

enquanto o número -5 designa uma sensação “muito desprazerosa”. 

Finalmente, observe o número 0. Ele designa o ponto de transição entre as 

sensações positivas (prazerosas) e negativas (desprazerosas). Por favor, nós 

gostaríamos que você fizesse a utilização dos números desta escala para nos 

informar sobre como você se sente durante cada minuto do teste, em termos 

de prazer e desprazer. Lembre-se novamente, não há números certos ou 

números errados. Além disso, faça a utilização dos descritores verbais para lhe 

auxiliar na seleção de um dado número“ (Hardy and Rejeski 1989; Ekkekakis, 

Hall et al. 2000; Parfitt, Rose et al. 2006). 

De acordo com Van Landuyit, et al., (Van Landuyt, Ekkekakis et al. 

2000), a escala de sensação apresenta coeficientes de correlação variando de 

r = 0,51 – 0,88 com a escala de auto-avaliação Manakin e de r = 0,41 – 0,59 

com a escala de afeto de Russell et el. (Russell 1980). Além disso, prévias 

evidências demonstram a aplicação deste instrumento em amostras no Brasil 

(DaSilva, Guidetti et al. ; DaSilva, Guidetti et al. 2009; Elsangedy, DaSilva et al. 

2009; Elsangedy, Krinski et al. 2009; Dasilva, Guidetti et al. 2011). 
 

3.10. Tratamento estatístico 
 

  A normalidade e a homogeneidade das variâncias dos dados foram 

testadas utilizando os testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. 

Dessa forma, os dados foram expressos em média e (±) desvio padrão. Foi 

utilizado a ANOVA two-way para medidas repetidas para análise da PSE, 

percepção de afeto, FC e VFC durante as condições de ETCC anódica e sham, 

verificadas em momentos diferentes durante o teste retangular. Quando 

demonstrado diferença estatisticamente significativa entre os grupos, o teste 

post-hoc de Bonferroni foi utilizado para verificar onde estavam as diferenças 

previamente detectadas pela análise de variância. O nível de significância foi 

fixado em 5% (p<0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas com 

auxílio do software statistical package for the social sciences 20.0 (SPSS 20.0) 

para Windows®. 
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4. RESULTADOS 
 

Os sujeitos participantes do presente estudo eram jovens, destros, 

saudáveis e sedentários. A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização da 

amostra, bem como potência pico e potência desempenhada no LVFC e 

frequência cardíaca máxima (FCmáx) obtidas em teste incremental, e potência, 

frequência cardíaca média (FCmédia) e percentual da frequência cardíaca 

máxima (%FCmáx) obtidos nos testes retangulares de exercício aeróbio à 

120% do LVFC. 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra (n=14). Dados expressos em média e (±) 

desvio padrão. 

Variáveis Média e (±) desvio padrão 

Idade (anos) 23,0 ± 4,2 

IMC (kg.m-²) 25,6 ± 4,2 

PP (W)* 160,0 ± 32,4 

LVFC (W)* 80,0 ± 15,5 

120%LVFC (W)* 96,0 ± 18,6 

FCmáx (bpm)* 196,36 ± 6,77 

FCmédia (bpm)** 160,39 ± 13,25 

%FCmáx (bpm)** 81,68 ± 6,37 

IMC= índice de massa corporal; PP= potência pico; LVFC= limiar da 

variabilidade da frequência cardíaca; *= valores obtidos durante o teste 

incremental; 120%LVFC= exercício realizado à 120% do LVFC; FCmáx= 

frequência cardíaca máxima; FCmédia= frequência cardíaca média; **= média 

dos valores obtidos durante os testes retangulares; %FCmáx= percentual da 

frequência cardíaca máxima. 
 
 

A Figura 1 mostra a PSE durante o teste retangular com intensidade de 

120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de estimulação. Não 

houve efeito de interação das condições de estimulação sobre a PSE [F(1,5)= 

0,0; p= 1,00] durante o teste retangular nos momentos 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 

min. 
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Figura 1. Percepção subjetiva de esforço (PSE) durante o teste retangular com 

intensidade à 120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de 

estimulação (anódica e sham).  

 

A Figura 2 mostra a percepção de afeto durante o teste retangular com 

intensidade a 120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de 

estimulação (anódica e sham) durante os 30min de teste retangular. Não houve 

efeito de interação das condições de estimulação sobre a percepção de afeto 

[F(6,30)= 1,15; p= 0,35] durante o teste retangular nos momentos 1, 5, 10, 15, 

20, 25 e 30 min. 

 

 
Figura 2. Percepção de afeto durante o teste retangular com intensidade a 

120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de estimulação 

(anódica e sham).  
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A Figura 3 mostra a frequência cardíaca (FC) durante o exercício com 

intensidade a 120% do LVFC, nas condições de estimulação anódica e sham. 

Não houve efeito de interação das condições de estimulação para a FC [F(6)= 

0,99; p= 0,44] durante o exercício.  
 

 
Figura 3. Frequência cardíaca (FC) durante o teste retangular com intensidade 

a 120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de estimulação 

(anódica e sham).  

 

A Figura 4 mostra o primeiro desvio padrão (SD1) da VFC durante o 

exercício com intensidade a 120% do LVFC, nas condições de estimulação 

anódica e sham. Não houve efeito de interação das condições de estimulação 

para o SD1 [F(6)= 0,99, p= 0,44] durante o exercício.  
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Figura 4. Primeiro desvio padrão (SD1) da VFC durante o teste retangular com 

intensidade a 120% do LVFC, em ambas as condições experimentais de 

estimulação (anódica e sham). 

 

A Figura 5 mostra o resultado da banda de baixa frequência (BF) da 

VFC nos momentos de repouso (antes da ETCC), imediatamente e 60min pós-

exercício com intensidade a 120% do LVFC, em ambas as condições 

experimentais de estimulação (anódica e sham). Não houve efeito de interação 

das condições de estimulação durante os momentos de repouso (antes da 

ETCC) e pós-exercício para análise das bandas de BF [F(1,4)= 3,85; p= 0,10]. 

 
Figura 5. Banda de baixa frequência (BF) da VFC em repouso (antes da 

ETCC), imediatamente e 60min pós-exercício em ambas as condições 

experimentais de estimulação (anódica e sham).  

 

A Figura 6 mostra o resultado da banda de alta frequência (AF) da VFC 

nos momentos de repouso (antes da ETCC), imediatamente e 60min pós-

exercício com intensidade a 120% do LVFC, em ambas as condições 

experimentais de estimulação (anódica e sham). Não houve efeito de interação 

das condições de estimulação sobre a VFC durante os momentos pré 

(repouso) e pós-exercício para análise das bandas de AF [F(1,115)= 1,34; p= 

0,29]. 
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Figura 6. Banda de alta frequência (AF) da VFC em repouso (antes da ETCC), 

imediatamente e 60min pós-exercício em ambas as condições experimentais 

de estimulação (anódica e sham).  

 

A Figura 7 mostra o resultado do balanço simpato-vagal, expresso pela 

relação entre as bandas de baixa e alta frequência (BF/AF) da VFC nos 

momentos pré-exercício (antes da ETCC), imediatamente e 60min pós-

exercício com intensidade a 120% acima do LVFC, em ambas as condições 

experimentais de estimulação (anódica e sham). Não houve efeito de interação 

das condições de estimulação sobre o balanço simpato-vagal [F(5,6)= 1,11; p= 

0,33] durante os momentos pré (repouso) e pós-exercício . 

 

 
Figura 7. Relação entre as bandas de frequência (BF/AF) da VFC em repouso 

(antes da ETCC), imediatamente e 60min pós-exercício físico nas condições de 

estimulação anódica e sham.  
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5. DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, a ETCC anódica aplicada sobre o córtex temporal 

esquerdo (T3) previamente ao exercício aeróbio de alta intensidade (120% do 

LVFC) em adultos jovens sedentários, não alterou de forma aguda a percepção 

do esforço, afeto e controle autonômico, após uma única sessão de 

estimulação. Até o presente momento, este é o primeiro estudo a investigar os 

efeitos desta técnica de estimulação cerebral sobre a percepção do esforço, 

afeto e controle autonômico nesta intensidade e população. 

Os achados do presente estudo corroboram os verificados por 

Montenegro et. al. (2011), que ao aplicar a ETCC sobre T3 em indivíduos 

sedentários, não observaram modulação na atividade parassimpática durante a 

condição de repouso. Para tanto, as especulações sobre a ineficácia da 

utilização da ETCC em sedentários basearam-se primariamente em torno do 

nível de condicionamento dos sujeitos avaliados. Além disto, estudos recentes 

demonstram que a intensidade do exercício, a região cortical estimulada e aos 

parâmetros (tempo e intensidade) de estimulação utilizada, atuando em 

conjunto ou separadamente, podem também influenciar para a ineficácia da 

ETCC. 

 

Nível de condicionamento 
 

Em relação ao nível de condicionamento dos participantes como fator 

influenciador para a ineficácia da ETCC, Montenegro et al. (2011) evidenciaram 

em seu estudo que atletas e não-atletas apresentam respostas heterogêneas a 

ETCC, sugerindo uma possível influência do nível de aptidão física sobre a 

eficácia da ETCC em modular a atividade cerebral. Foi sugerido que sujeitos 

fisicamente ativos apresentam adaptações específicas em áreas do cérebro 

relacionada às respostas cardiovasculares, como o córtex insular, que 

otimizam a capacidade da ETCC em modular a atividade cerebral desta área 

cortical.  

Tem sido observado que indivíduos sedentários apresentam uma 

diminuição da área cortical insular (Gondoh, Sensui et al. 2009; Peters, 

Dauvermann et al. 2009), que reflete na diminuição da atividade parassimpática 
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em repouso e pós-esforço (Trevizani, Benchimol-Barbosa et al. 2012) quando 

comparados a indivíduos fisicamente ativos. Desta forma, é possível que as 

diferenças funcionais e estruturais do córtex insular observada em indivíduos 

sedentários não favoreçam os efeitos modulatórios da ETCC sobre o controle 

autonômico cardíaco de repouso (Montenegro, Farinatti Pde et al. 2011), 

durante e após o exercício de alta intensidade, sugerindo um efeito dependente 

de uma excitação prévia da área a ser estimulada.  

Corroborando essa premissa, Brunoni et al. (2013) demonstraram que a 

excitação cortical prévia da área a ser estimulada é determinante para a 

eficácia da ETCC. Em seu estudo eles verificaram que a ETCC anódica 

aplicada no córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) esquerdo não ocasionou 

modificação nos níveis de VFC e cortisol salivar durante a condição de 

repouso, quando associado a um feedback visual neutro. Contudo, ao utilizar 

ETCC associada feedback visual que induzia uma valência afetiva negativa, e 

que sabidamente ocasiona uma exciaçao previa do CPFDL, foi observado 

modificações nos níveis de VFC e cortisol salivar de repouso. Assim, 

considerando a participaçao do CPFDL no controle autonomico mediante 

induçao do afeto, a ETCC conseguiu potencializar os efeitos associados ao 

feedback visual afetivo quando estimulado esta área cortical. 

Desta forma, as diferenças nos padrões de conexões neurais entre 

indivíduos sedentários e fisicamente ativos podem ter interferido na eficácia da 

ETCC sobre a atividade cerebral, visto que a esta é uma técnica 

neuromoduladora, e não indutora de disparo neuronal espontâneo (Bindman, 

Lippold et al. 1964). 

 

Intensidade do Exercício 
 
Em relação a intensidade do exercício como fator que possa ter 

influenciado para a ineficácia da ETCC, tem-se demontrado que mudanças na 

FC só foram significativamente correlacionadas com as mudanças na ativação 

do córtex insular esquerdo em FC abaixo de 100 bpm. Elevações iniciais da FC 

(~100) durante o exercício são ocasionadas principalmente devido à retirada 

vagal da atividade parassimpática do nó sinusal (Williamson, McColl et al. 

1999). 
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Quando a intensidade do exercício é aumentada, uma elevação do 

sistema nervoso simpático é o principal responsável pelo incremento da FC, o 

que indicaria uma predominância da ativação do córtex insular esquerdo 

somente em exercícios de intensidade leve (Robinson, Epstein et al. 1966). Na 

metodologia do presente estudo, foi estabelecida uma intensidade constante de 

120% do LVFC, que representou aproximadamente 80% da FCmáx. Assim, é 

possível que a intensidade do exercício tenha influenciado negativamente para 

a eficácia da ETCC, devido a baixa predominância da atividade parasimpática 

desencadeada no protocolo de exercício utilizado. 

 

Região cortical estimulada 
 
Tem sido demonstrado durante exercícios extenuantes até a fadiga, um 

aumento da atividade do córtex insular (Hilty, Langer et al. 2011). Além disso, o 

aumento na atividade do córtex insular direito, e não o esquerdo, foram 

significativamente corelacionados com aumento na PSE, bem como no controle 

autonômico durante o exercício (Williamson, McColl et al. 1999). Desta forma, 

visando uma diminuição da PSE, FC, VFC, é razoável supor que, a inibição da 

insula direita (estimulação catódica em T4) e não a estimulação da insula 

esquerda (estimulação anódica em T3) seria uma modulagem eficaz para 

desencadear alteração das variáveis analisadas neste estudo durante o 

exercício. Assim podemos especular que a região cortical estimulada também 

possa ter influenciado na resposta à ETCC. 

Entretanto, Okano et. al. (2013) utilizando a mesma modulagem de 

eletrodos do presente estudo (anódica em T3), em indivíduos treinados, 

verificaram que a ETCC foi capaz de causar uma diminuição da PSE e FC 

durante intensidade submáxima, otimizando o desempenho dos sujeitos 

durante exercício incremental máximo. 

Neste sentido, tem sido observado a partir de estudos por Ressonância 

Magnética Funcional, que em indivíduos treinados, a área cortical excitada 

durante o exercício tende a suprimir a atividade do hemisfério cortical contra-

lateral, aprimorando o mecanismo de inibição inter-hemisférica, adaptação esta 

que não é observada em indivíduos sedentários (Voelcker-Rehage, Godde et 

al. 2010). Inibição inter-hemisférica pode ser uma interação córtico-cortical 
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benéfica decorrente da prática regular do exercício (McGregor, Zlatar et al. 

2011), ou uma reação mal adaptativa aos distúrbios neurológicos, em que a 

ETCC vem sendo utilizada como uma técnica capaz de contrabalancear estas 

atividades inter-hemisféricas (Williams, Pascual-Leone et al. 2010).  

Desta forma, outra abordagem para explicar os efeitos observados no 

estudo de Okano et al. (2013), seria que em indivíduos treinados a ETCC 

aplicada sobre T3 favorece a diminuição da atividade do córtex insular direito 

via inibição inter-hemisférica, ocasionando uma redução da PSE e FC, 

mecanismo que não é evidenciado em indivíduos sedentários. Desta forma, é 

razoável supor que os efeitos positivos associados à estimulação do córtex 

insular esquerdo de atletas seriam decorrentes da inibição do córtex insular 

direito e não propriamente da excitação do córtex insular estimulado. 

 
Parâmetros de estimulação 
 
No presente estudo foi aplicada a corrente anódica com intensidade de 

2mA, com duração de 20min. Apesar dos conhecimentos fisiológicos a respeito 

da eficácia destes parâmetros de estimulação não serem claros, diversos 

estudos tem demonstrado sua eficácia em modular a atividade cerebral em 

diversas condições experimentais (Fregni, Boggio et al. 2006; da Silva, Conti et 

al. 2013; Votinov, Aso et al. 2013), inclusive, previamente ao exercício 

(Montenegro, Okano et al. 2013; Okano, Fontes et al. 2013). 

Sabendo que a aplicação da corrente anódica com uma intensidade de 

1mA durante 9 min. ou mais, gera alterações na excitabilidade cortical que 

podem persistir por uma hora ou mais (Nitsche and Paulus 2001), a utilização 

dos parâmetros de duração e intensidade de estimulação empregados neste 

estudo, basearam-se em uma suposição implicita de que estímulos com maior 

duração e intensidade poderiam potencializar a eficácia da estimulação 

Entretanto, ao contrario do esperado, foi evidenciado em estudos 

recentes que tempos mais longo ou estímulos mais intenso não representaram 

necessariamente um aumento da eficácia da ETCC. A utilização da corrente 

anódica com intensidade de 2mA aplicada durante 20min. podem ocasionar 

respostas inibitórias, ao invés de excitatórias (Batsikadze, Moliadze et al. 2013; 

Simis, Adeyemo et al. 2013). Desta forma, é possível que os parâmetros 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


47 
 

utilizados no presente não tenham sido eficazes em desencadear uma 

excitabilidade do córtex insular esquerdo, apesar de alguns estudos com os 

mesmos parâmetros utilizados vêm demonstrando a eficácia desta técnica em 

aumentar a atividade cortical, sendo necessário maiores estudos experimentais 

que visem elucidar os efeitos modulatórios com intensidade e tempo de 2mA e 

20min, respectivamente. 

 

Outras considerações 
 

Com relação às respostas afetivas (prazer/desprazer) analisadas no 

presente estudo em que não foi evidenciada diferença entre as sessões de 

estimulação, até o presente momento não foi relatado na literatura trabalhos 

que façam referência aos efeitos da ETCC sobre as respostas afetivas durante 

o exercício. Para tanto, os mecanismos fisiológicos que possam ter interferido 

nesta resposta a estimulação, são os mesmos que explicam a influencia da 

ETCC sobre as respostas perceptuais e autonômicas ao exercício, ou seja, a 

ineficácia desta técnica em modular o córtex insular esquerdo durante o 

exercício de alta intensidade em indivíduos sedentários, que é uma região do 

cérebro que participa também no controle das respostas afetivas prazerosas 

(Craig 2002; Craig 2009). 

Considerando que a variabilidade da resposta da ETCC pode ser 

influenciada por diversos fatores (ex. nível de atividade física, intensidade do 

exercício, sítios corticais estimulados), é sugerido a realização de novos 

estudos afim de aprimorar a eficácia desta técnica em modular as respostas 

psicofisiológicas e autonômicas durante o exercício físico. O presente estudo 

analisou o efeito agudo de uma sessão de ETCC. Apesar de poucos estudos 

se propuserem em analisar o efeito crônico desta técnica, é possível que a 

somatória dos estimulos neuromodulatórios sejam determinantes para a sua  

eficácia, sendo necessário a realização de estudos com análise longitudinal.  

Deve-se salientar que o exercício envolve várias regiões corticais que 

em conjunto interferem para o processo de formação das respostas 

perceptuais, afetivas e cardiovasculares ao exercício físico. Apesar da relação 

do córtex insular com estas respostas, várias regiões encefálicas são ativadas 

em paralelo. Desta forma, a investigação dos efeitos da ETCC sobre vários 
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circuitos neurais que atuam em conjunto podem trazer informações mais 

abrangentes do que a análise de sítios corticais isolados. Além disto, não foram 

utilizadas medidas de mensuração neurofisiológica como a 

eletroencefalografia, a espectografia por infravermelho ou a ressonância 

nuclear magnética, que forneceriam medidas mais sensíveis do efeito da ETCC 

sobre a função cerebral, que talvez não possam ser observadas pelas medidas 

utilizadas no presente estudo (PSE, percepção de afeto, FC e VFC). 
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6. CONCLUSÃO 
 

Os resultados do presente estudo sugerem que a estimulação 

trancraniana por corrente contínua aplicada previamente ao exercício, não 

influencia de forma aguda a percepção do esforço, afeto e controle autonômico 

durante exercício aeróbico de alta intensidade em indivíduos sedentários. 

Sugere-se que novos estudos devem ser realizados no intuito de se 

investigar quais variáveis (nível de condicionamento, intensidade do exercício e 

área cerebral estimulada) possam ter influenciado a ineficácia da ETCC em 

modular as respostas psicofisiológicas e autonômicas durante o exercício 

físico. Para tanto, estudos comparando indivíduos treinados e não-treinados, 

em diferentes intensidades (ex.: abaixo e acima do LVFC) e diferentes 

modulagem de eletrodos da ETCC (ex.: anódica em T3, catódica em T4) 

podem contribuir para o entendimento sobre a forma como esta técnica de 

neuromodulação age no cérebro humano durante o exercício. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “EFEITO DA 
ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA 
(ETCC) ASSOCIADO AO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A EXPRESSÃO 
DA NEUROTROFINA BDNF E A RESPOSTA AFETIVA” que é 
coordenada pelos Professores Dr.Alexandre Hideki Okano, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e Dr. Alexandre Moreira da Universidade de São Paulo 
(USP). 

O objetivo dessa pesquisa é verificar o efeito da estimulação transcraniana por 
corrente contínua e do exercício físico sobre a expressão da neurotrofina BDNF, na 
resposta afetiva e na percepção subjetiva de esforço em indivíduos sedentários. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 
procedimentos:  (1) Avaliação antropométrica e familiarização com os equipamentos e 
escalas utilizados; (2) Teste de esforço máximo no cicloergômetro; (3)  Dependendo de 
um processo de seleção aleatória, poderá ser submetido a sessões de ETCC anódica ou 
placebo, com duração de 20 (vinte)  minutos e com 48-72h de intervalo entre eles; (4) 
Irá realizar um protocolo de exercício físico no cicloergômetro, que terá duração de 30 
minutos, em que ao decorrer deste tempo terá mensurado sua freqüência cardíaca e em 
intervalos pré-estabelecido irá nos informar sobre a percepção do esforço e afeto 
durante o exercício. As sessões experimentais serão realizadas em uma sala 
especialmente preparada (com pouco barulho e baixa luminosidade).  

O Projeto não apresenta riscos significativos para os participantes. Você pode 
sentir apenas uma sensação de fadiga durante a realização dos experimentos. No caso da 
ETCC, você pode sentir um leve formigamento na região de colocação dos eletrodos. 
O benefício provável da pesquisa, caso a nossa hipótese seja confirmada, é a melhoria 
da sua função cerebral durante a prática de exercício físico associado a ETCC. Além 
disso, você pode contribuir para o entendimento da influencia do cérebro humano 
durante a prática de exercício físico em indivíduos sedentários.   

A sua participação na pesquisa é voluntária e você é livre para interrompê-la a 
qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga qualquer 
prejuízo ou penalidade. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 
será ressarcido, caso solicite. 
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Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 
desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o Prof. Alexandre Hideki 
Okano, no endereço Av. Salgado Filho s/n – Lagoa Nova – UFRN – Natal, ou pelo 
telefone (84) 8803-6526. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa 
Nova.  Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 
“EFEITO DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 
CONTÍNUA (ETCC) ASSOCIADO AO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A 
EXPRESSÃO DA NEUROTROFINA BDNF E A RESPOSTA 
AFETIVA”. 
 

Participante da pesquisa: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

Alexandre Hideki Okano 

Av. Senador Salgado Filho s/n, Lagoa Nova 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Natal, RN Caixa Postal-1666 
CEP – 59.078-900 
(84) XXXX - XXXX 
 

Comitê de ética e Pesquisa   
Comitê de Ética - UFRN 
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 
Telefone/Fax (84)215-3135 
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Apendice 1 - FICHA DE CADASTRO: 
 
Número de 
protocolo:____________________ 
Data:____/_____/______________ 
Hora:________________________ 
Nome:_______________________ 
Peso(kg):_____________________
Altura(cm):____________________ 
IMC: ________________________ 
Número do Polar:______________ 
Temperatura: _________________ 
Humidade: ___________________ 
Protocolo de 
exercício:____________________ 
 
QUESTIONÁRIO PADRÃO  
(assinale 1 única alternativa): 
 
Utilizou bebida alcóolica ou 
cafeinada nas últimas 24h? 

SIM   NÃO   
 

Realizou alguma refeição na última 
hora? 

SIM   NÃO   
 

Utilizou medicação esteroidal por 
via oral ou intra-venosa (ex.: 
prednisona e dexametasona)? 

SIM   NÃO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE EXERCÍCIO 

Tempo 
(min.) 

Percepção 
subjetiva do 

Esforço 

Escala do 
Afeto 

1   

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
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