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RESUMO 

 

A integridade do sistema sensorial é importante para o desenvolvimento das 

habilidades humanas. Entretanto, com a perda de um ou mais sentidos, a capacidade 

do sistema nervoso em adaptar-se a nova condição é variável devido ao tipo e idade 

de perda e outros fatores envolvidos na aprendizagem de novas habilidades, como na 

plasticidade neural. Todavia, essa adaptação é possível uma vez que os sentidos 

remanescentes associados a mecanismos compensatórios suprem a retenção da 

informação do sentido perdido. Muitos estudos buscam a compreensão dos substratos 

neurais diante da perda sensorial. Dessa forma, este estudo teve por objetivo 

investigar a influência da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) 

aplicada no Córtex Somatossensorial Primário (CS1), de indivíduos com visão 

preservada e de deficientes visuais, durante os testes de discriminação de dois pontos 

e de discriminação de texturas. Os resultados mostraram que a ETCC anódica 

aplicada no CS1 produziu efeito benéfico no desempenho da discriminação de dois 

pontos e da discriminação de textura. Já a ETCC catódica teve efeito prejudicial no 

desempenho da discriminação de texturas em deficientes visuais congênitos e 

indivíduos com visão. Esses resultados são atribuídos à capacidade que a ETCC tem 

em neuromodular a excitabilidade cortical do córtex somatossensorial. Por fim, 

concluímos que a aplicação da ETCC anódica e catódica no CS1 têm efeitos 

significativos na percepção tátil em deficientes visuais congênitos e indivíduos com 

visão durante as tarefas realizadas no presente estudo. Nesse sentido, pesquisas 

subsequentes com essa ferramenta poderão auxiliar em tratamentos de distúrbios e 

de perdas sensoriais ou mesmo potencializar a aprendizagem de deficientes visuais 

na leitura Braille. 

 

 

Palavras-chave: ETCC, deficiência visual, córtex somatossensorial, percepção tátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The integrity of the sensory system is important to the development of human skills. 

Notwithstanding, after the loss of one or more systems, the nervous system ability of 

adapting itself to the new condition is variably due to type and age of loss and other 

factors involved on the learning of new skills, as in neural plasticity for example. 

Nevertheless, such adoption is possible once the remaining systems, linked to 

compensatory mechanisms, supply the retention of sensory loss information. Several 

studies have pursued neural substrates understanding towards sensorial lost in the 

face of sensory loss. This paper had as primary goal unravel tDCS influence on 

somatosensory cortex over the two points and textures discrimination tests submitted 

to sighted and blind subjects and verify its possible neuromodulatory effects. The 

results have showed that Anodic tDCS applied to the left somatosensory field produced 

benefits on two points discrimination performance and texture discrimination. Cathodic 

tDCS, by its turn, had harmful effects on texture discrimination performance in early 

blind and sighted subjects. It was found that tDCS has the ability of neuromodulating 

the excitability of somatosensorial cortex over the tactile discrimination. By taking such 

findings into consideration, it is possible to conclude that anodic and cathodic tDCS 

have considerable different effects on early blind and sighted subjects regarding their 

tactile perception, when applied on primary somatosensory cortex. Inasmuch as anodic 

tDCS has improved tactile performance, sooner may be possible that, with further 

researches, such tool may aid sensory loss and disturb treatments or even strengthen 

Braille reading for blind subjects. 

 

Key-words: tDCS, , visual impairment, somatosensory córtex, tactile perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O sistema sensorial faz uso de diferentes modalidades especializadas para 

interpretar uma informação obtida por diferentes receptores localizados nos órgãos 

sensoriais, os quais transformam a informação obtida em sinal neural - processo 

conhecido como transdução. A integridade desse sistema é importante para o 

desenvolvimento das habilidades humanas. 

 É por esse sistema que recebemos informações do meio e/ou do próprio corpo, 

as quais, por sua vez, são repassadas às áreas corticais que interpretam as 

informações recebidas e enviam sinais para que o corpo responda a percepção do 

estímulo com determinada reação. 

 Segundo Baldo (2008), as várias modalidades sensoriais são processadas em 

paralelo, frequentemente, de forma simultânea, cooperando e competindo pela 

geração de um percepto. Assim devemos ter em mente que a construção de um 

percepto representa um fenômeno hierarquicamente complexo do sistema sensorial, e 

que várias respostas motoras e vegetativas podem ser geradas já a partir do 

processamento precoce de estímulos sensoriais, sem que tenham alcançado níveis de 

integração que permitam a sua percepção consciente.   

 Merabet et al., (2004) complementam que adquirimos representações 

sensoriais de diferentes modalidades especializadas, mas a nossa percepção do 

mundo é altamente integrada e unitária. Apesar da sua captura independente, a 

informação de um sentido influencia na percepção obtida por outro, resultando 

consequentemente, no que reconhecemos como percepção. 

 Essa percepção obtida é conhecida na literatura como ― percepção 

crossmodal ou multimodal, a qual ocorre quando dois ou mais sistemas estão 

envolvidos na composição de um mesmo sistema – por exemplo, a influência do 

sistema visual e do sistema auditivo para a percepção do equilíbrio.  

Em particular, o sistema visual gera grande influência nos outros sentidos. 

Quando, por exemplo, olhamos um objeto, realizamos a decomposição de sua forma, 

tamanho, textura, utilidade ou periculosidade sem termos a necessidade de tocá-lo. 

Dessa maneira, a informação visual antecipa a percepção que teríamos pelo toque. 

Parte do desenvolvimento da integração multimodal ocorre devido à experiência 

durante o desenvolvimento sensório-motor. Por exemplo, quando uma criança começa 

a explorar o ambiente e tocar em vários objetos ela retém informações sensoriais 

visuais, táteis e auditivas relacionadas à experiência, e assim com o passar do tempo 

ela não tem a necessidade de tocar para saber a utilidade do objeto. 
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Já com a ausência da visão, o mundo dos cegos pode parecer, estranhamente, 

desprovido de objetos. Embora o toque possa fornecer informações sobre a forma de 

um objeto, o seu processamento pode exigir uma análise mais lenta e está limitado ao 

espaço de alcance do sujeito (AMEDI et al., 2007).  Nesse sentido, parte substancial 

da literatura tem sido devotada ao entendimento de mecanismos de integração 

sensorial e do inter-relacionamento entre os sistemas, ressaltando mecanismos 

neuroplásticos de reorganização funcional após privação sensorial.  

Exemplos disso podem ser vistos em trabalhos que discutem evidências 

clínicas e em estudos que usam modelos animais. Observa-se, por exemplo, que a 

privação visual está associada com o desenvolvimento de habilidades superiores não 

visuais, tais como auditiva e tátil. Essas mudanças funcionais de adaptação parecem 

depender não só da natureza e do tempo da perda visual, mas também da 

complexidade da tarefa avaliada (MERABET et al., 2005). Tais resultados são 

interessantes por constituírem-se em um avanço nos conhecimentos tradicionais da 

neurociência.  

O conhecimento anterior considerava o sistema nervoso central (SNC) como 

um sistema com capacidade limitada de reorganização após um dano (por exemplo, 

em perdas sensoriais ou em lesões cerebrais). Evidências recentes, contudo, 

demonstram que o cérebro é capaz de adaptar-se de maneira dinâmica às mais 

diversas experiências, desde lesões cerebrais até mecanismos de aprendizagem 

(AMEDI, et al., 2005).  

As mudanças funcionais apresentadas anteriormente com relação à perda 

visual (e, com isso, melhor desempenho em tarefas não-visuais, como a discriminação 

tátil e localização sonora) têm sido relacionadas com o recrutamento do córtex visual 

para o processamento de informações não-visuais. Por outro lado, os mecanismos 

neurofisiológicos subjacentes a estas alterações crossmodais permanecem incertos. 

Uma possível explicação é que a privação visual está associada à liberação/facilitação 

de entradas sensoriais não-visuais no córtex visual, (MERABET et al., 2008).  

Logo, o estudo com indivíduos cegos oferece oportunidade única para 

investigar como se dão as mudanças e adaptações do SNC em resposta às demandas 

aferentes e eferentes.  

Recentemente, para compreender essas mudanças neuroplásticas, além de 

estudos conduzidos com técnicas de neuroimagem, pesquisadores estão utilizando 

técnicas de neuromodulação - entre essas, a Estimulação Magnética Transcraniana 

(EMT) e a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) - as quais 

contribuem na compreensão de como ocorrem, funcionalmente, os aspectos de 

integração multimodal. A EMT caracteriza-se pela emissão de pulsos magnéticos, 



 
 

16 
 

enquanto a ETCC, por sua vez, utiliza-se de corrente elétrica contínua. Ambas têm a 

finalidade de modular a atividade cortical, facilitando ou inibindo sinapses na região de 

interesse.  

A ETCC vem ganhando destaque como importante ferramenta de investigação 

na neurociência em função de seu baixo custo, facilidade de aplicação, segurança e 

por seus efeitos neuromodulatórios facilitatórios ou inibitórios. Essa técnica foi utilizada 

em diversos estudos para a neuromodulação de áreas visuais, cognitivas, motoras e 

sensório-motoras. 

 Rogalewski et al., (2004), por exemplo, investigaram o efeito da ETCC em 

tarefa de discriminação tátil de estímulos vibratórios no dedo anelar esquerdo antes, 

durante e depois da aplicação da ETCC no córtex somatossensorial. Os autores 

relataram que a estimulação catódica, comparada com o placebo, induziu a diminuição 

da resposta do estímulo tátil, enquanto a estimulação anódica não teve efeito 

significativo. Boggio et al (2009) mostraram que ETCC em C3 aumentou o limiar de 

percepção (6,5%) e de dor (8,3%) para estímulos elétricos periféricos (aplicados no 

dedo indicador da mão direita) em voluntários saudáveis. 

Contudo, até o presente momento, não encontramos estudos que buscassem 

entender os efeitos da ETCC aplicada no córtex somatossensorial durante tarefas de 

discriminação tátil em deficientes visuais.  

Este estudo, por sua vez, teve o intuito de relatar os possíveis efeitos da ETCC 

aplicada no córtex somatossensorial durante tarefas de discriminação tátil em 

voluntários deficientes visuais e voluntários com visão preservada.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Sistema Sensorial 

 Willis (2004) cita que os sistemas sensoriais são estruturas especializadas em 

apresentar respostas aos estímulos ambientais. Um estímulo é um evento do meio, 

que excita os receptores sensoriais, os quais fornecem informação sobre as 

características do estímulo ao SNC. A resposta ao estímulo é o efeito que este produz 

no organismo. As respostas podem ser reconhecidas em vários níveis; elas incluem: 

1. Alterações de potenciais nos receptores sensoriais (potenciais receptores); 

2. Transmissão de potenciais de ação ao longo dos axônios, nas vias sensoriais; 

3. Eventos sinápticos nas redes neurais sensoriais; 

4. Atividade motora, desencadeada por estimulação sensorial e, por último;   

5. Eventos comportamentais. 
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As informações para o sistema nervoso são fornecidas pelos receptores 

sensoriais que detectam estímulos como tato, som, luz, frio e calor. Assim, os 

mecanismos básicos pelos quais estes receptores transformam os estímulos 

sensoriais em sinais neurais que são então conduzidos para o SNC e por ele 

processados estão classificados abaixo, de maneira exemplificada, de acordo com 

(GUYTON & HALL, 2006).   

I. Mecanorreceptores – Sensibilidades táteis da pele (epiderme e derme); 

Sensibilidades do tecido profundo; Audição; Equilíbrio; Pressão arterial  

II. Termorreceptores – Frio; Calor   

III. Nociceptores – Dor  

IV. Receptotes eletromagnéticos – Visão  

V. Quimiorreceptores – Paladar; Olfato; Oxigênio arterial; Osmolalidade; CO2 

plasmático; Glicose, Aminoácidos e Ácidos Graxos Plasmáticos 

Dessa forma, o estímulo sensorial ocorre devido ao seu receptor específico que 

identifica e envia a informação adquirida para diferentes áreas corticais responsáveis 

pela sua interpretação.  

Segundo Baldo (2008), o sistema sensorial representa a porção do sistema 

nervoso (SN) diretamente relacionada à recepção, transdução, transmissão e 

processamento inicial das informações originadas no próprio corpo ou no ambiente, e 

que serão utilizadas na organização dos mais variados tipos de resposta. Assim, 

diferentes classificações do sistema sensorial podem ser adotadas, entretanto no geral 

elas são equivalentes. Adotaremos aqui a classificação sugerida pelo autor.  

 Visão  

 Audição 

 Olfação  

 Gustação  

 Somestesia – Sensibilidade táctil e pressórica  

                  – Sensibilidade térmica  

                                – Sensibilidade dolorosa  

 Propriocepção – Sensibilidade muscular  

                      – Sensibilidade articular  

   – Sensibilidade vestibular  

 Intercepção 

Contudo, mesmo conhecendo a classificação de modalidades e receptores 

específicos do sistema sensorial, é bem definido que a interpretação de um 

determinado estímulo é conjunta com outras regiões corticais, conhecidas como áreas 
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secundárias e de associação cortical. Por exemplo, a interpretação de um estímulo 

visual é dada primeiramente pelo córtex visual primário, entretanto a sua 

decomposição para o percepto é definida por áreas corticais secundárias. 

 

2.2 Somestesia  

A pele recobre nosso corpo, assim como na maioria dos animais, sendo uma 

estrutura complexa servindo a várias funções, como por exemplo, proteção, interação 

(com elementos da mesma espécie e de espécies diferentes) e a adaptação do 

organismo ao seu meio ambiente. Para tanto, o processo evolutivo forneceu à pele 

uma função sensorial, essa modalidade sensorial é denominada somestesia ou 

sensibilidade somática (BALDO, 2008).  

Reed (2002) complementa que percepção tátil ou somestesia refere-se a nossa 

habilidade para apreender uma informação através do tato.  

Somestesia é uma palavra originada do grego soma (corpo e aesthesia), que 

significa sensibilidade, sendo a capacidade que homens e animais tem de receber 

informações originadas de diferentes partes do próprio corpo e do ambiente.  Sua 

interpretação pode ser consciente (relacionada a percepção) ou inconsciente 

(relacionada ao equilíbrio, por exemplo). 

A sensação tátil começa na pele, sendo os dois principais tipos chamados de 

pele pilosa (com pelos) e glabra (sem pelos). A pele possui uma camada externa - a 

epiderme - e uma camada mais interna - a derme. A pele realiza função protetora 

essencial, evitando a evaporação dos fluídos corporais no ambiente em que vivemos. 

Contudo, a pele também fornece nosso contato direto com o mundo; de fato, a pele é 

o maior órgão que possuímos (BEAR, CONNORS & PARADISO, 2008). 

 Lundy-Ekman (2004) descreve que as informações sensoriais da pele são 

designadas superficiais ou cutâneas. As informações sensoriais cutâneas incluem o 

tato, a dor e a temperatura. A sensação do tato compreende a pressão e a vibração 

superficial (que se enquadram no sistema epicrítico, que é preciso, rápido e 

discriminativo). Já as informações sensoriais do sistema músculo-esquelético, em 

contraste, incluem a propriocepção e a dor (que se enquadram no sistema protopático, 

que é grosseiro, lento e impreciso).  

Os receptores cutâneos estão localizados nas extremidades distais dos nervos 

periféricos. Cada tipo de receptor é especializado, respondendo em condições normais 

apenas a um tipo específico de estímulo, (Lundy-Ekman, 2004). Os receptores 

cutâneos podem ser divididos de acordo com o tipo de estímulo para o qual eles 

respondem, os principais tipos são os mecanorreceptores (que respondem à 
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deformação mecânica do receptor), os nociceptores (que respondem aos estímulos 

que ameaçam ou danificam o organismo) e os termorreceptores (que respondem ao 

aquecimento ou resfriamento), (GUYTON & HALL, 2006; BEAR, CONNORS & 

PARADISO, 2008). 

A adaptação é outra propriedade característica dos receptores sensoriais por 

torná-los adequados aos tipos particulares de sinais da informação sensorial. Nos 

receptores de adaptação lenta (receptores de Merkel e corpúsculo de Ruffini), um 

estímulo prolongado produz uma descarga repetitiva nos neurônios aferentes 

primários, já nos receptores de adaptação rápida (corpúsculo de Meissner e de 

Pacini), o mesmo estímulo produz uma resposta breve (apenas poucas descarga) 

(WILLIS, 2004), como visto na figura apresentada abaixo. 

 

 

Figura 1. Mostra os mecanorreceptores da área da mão. A primeira e a segunda figura mostram os 

mecanorreceptores de adaptação rápida: Corpúsculo de Meissner e Copúsculo de Pacini. A terceira e 

quarta figura mostram os mecanorreceptores de adaptação lenta: Receptores de Merkel e Copúsculo de 

Ruffini. Fonte: Willis, (2004). 

 

Outro fator a ser levado em consideração são os campos receptivos. Baldo, 

(2008) descreve que os dois principais tipos de mecanorreceptores na superfície da 

pele glabra são; os corpúsculos de Meissner e de Merkel. Já o tecido subcutâneo 

também contém dois tipos de mecanorreceptores; os corpúsculos de Pacini e de 

Ruffini. Enquanto os receptores mais superficiais (Meissner e Merkel) se organizam 

em campos receptivos pequenos, os campos receptivos proporcionados pelos 

receptores mais profundos (Pacini e Ruffini) são relativamente maiores.  

Assim, o campo receptivo de um neurônio sensorial é a região que, quando 

estimulada, afeta a descarga do neurônio. Um neurônio do SNC pode ser excitado 

pela estimulação de um campo receptivo, muitas vezes maior que aquele de um 

receptor sensorial. Isso ocorre porque os neurônios sensoriais do SNC podem receber 

informação de muitos receptores sensoriais, cada qual com campos receptivos 

ligeiramente diferentes. Já a localização de um campo receptivo é determinada pela 
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localização do aparelho de transdução sensorial, responsável por sinalizar a 

informação sobre o estímulo para o neurônio sensorial (WILLIS, 2004).      

                                                               

                        

Figura 2. Ilustra o sumário dos quatro principais tipos de respostas dos mecanorreceptores cutâneos em 

função de sua adaptação e tamanho do campo receptivo. O traçado inferior mostra a descarga na fibra 

aferente gerada por um estímulo mecânico. Fonte: Kandel et al., 2002 apud Baldo, (2008).    

  

Baldo (2008), acrescenta que as características funcionais e morfológicas 

desses conjuntos de receptores vão definir suas especificidades quanto à resolução 

espacial e temporal dos estímulos táteis. Enquanto a resolução espacial está 

principalmente associada ao tamanho de campos receptivos, a resolução temporal 

associa-se ao curso temporal de adaptação do receptor.  

Para termos uma noção da sensibilidade da pele, uma pessoa pode distinguir 

nas pontas dos dedos dois pontos separados mesmo quando os pontos estão tão 

próximos quanto 1 e 2 milímetros. Entretanto, nas costas a distância para que os dois 

pontos possam ser percebidos é de 30 a 70 milímetros. A razão para esta diferença é 

o tamanho diferente de receptores táteis especializados nas duas áreas (GUYTON & 

HALL, 2006). 

Outro exemplo é descrito por Bear, Connors & Paradiso (2008), os quais 

relatam que a pele é suficientemente sensível para que um ponto saliente, medindo 

apenas 0,006mm de altura e 0,04mm de largura, possa ser sentido quando tocado 

pela ponta de um dedo. Para servir de comparação, um ponto na escrita Braille é 167 

vezes maior do que isso. 

Contudo a informação codificada é uma abstração baseada em: (1) quais 

receptores são ativados; (2) as respostas dos receptores sensoriais ao estímulo, e (3) 

o processamento de informação da via sensorial. Alguns dos aspectos do estímulo 
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que podem ser codificados incluem a modalidade sensorial, localização espacial, 

limiar, intensidade, frequência e duração (WILLIS, 2004). 

Por fim, somestesia refere-se a um conjunto de submodalidades (tátil, térmica e 

dolorosa) presentes na pele, mucosas e tecidos profundos. Compreendendo a função 

dos receptores e suas respectivas funções, discutiremos a seguir o processamento de 

condução da informação para o SNC. 

2.3 Vias Sensoriais Somestésicas  

 Quase todas as informações sensoriais dos segmentos somáticos do corpo 

entram na medula espinhal através das raízes dorsais dos nervos espinhais. 

Entretanto, do ponto de entrada na medula até o encéfalo, os sinais sensoriais são 

conduzidos através de uma de duas vias sensoriais alternativas: (1) o sistema da 

coluna dorsal-lemnisco medial ou (2) o sistema ântero-lateral. Estes dois sistemas se 

juntam novamente, parcialmente, no tálamo (GUYTON & HALL, 2006).   

Parte dessa informação atinge, eventualmente, o nível consciente (o córtex 

cerebral), enquanto outra parte é destinada a centros subconscientes (cerebelo, por 

exemplo). As vias que conduzem informação até o nível consciente compartilham de 

certas características comuns, nas quais existe sequência de três neurônios entre o 

receptor periférico e o córtex cerebral, (CROSSMAN & NEARY, 1997). 

As principais diferenças entre os neurônios de primeira, segunda e terceira 

ordem dos sistemas ântero-lateral e lemniscal são segundo Baldo (2008), as 

seguintes: 

a) o sistema ântero-lateral origina-se de neurônios localizados na medula espinal, 

pós-sinápticos às fibras aferentes primárias, enquanto a maioria dos axônios 

constituindo a coluna dorsal (lemniscal) é constituída por fibras aferentes primárias;  

b) o trajeto medular do sistema ântero-lateral é contralateral à entrada das fibras 

aferentes primárias, cruzando a linha mediana ainda na medula, enquanto as fibras 

provenientes dos núcleos da coluna dorsal decussam no bulbo; 

c) ao contrário das lemniscais, as projeções do sistema ântero-lateral não são 

predominantemente talâmicas, mas terminam em varias regiões do tronco cerebral e 

também no hipotálamo;  

d) enquanto o lemnisco medial termina principalmente no núcleo ventral posterior 

do tálamo (os neurônios projetam-se as áreas corticais somatossensoriais), as fibras 

do sistema ântero-lateral projetam-se sobre três regiões talâmicas: o núcleo ventro-

póstero-lateral, os núcleos intralaminares e os núcleos posteriores (os neurônios 

dessas áreas projetam-se mais difusamente para áreas corticais, núcleos da base e 

regiões do lobo parietal externas à área somatossensorial primária. 
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Abaixo a figura 3 ilustra a via da Coluna Dorsal-Lemnisco Medial e sua projeção 

para o córtex somatossensorial e a via Ântero-Lateral. 

                A                                                            B                                                       C 

          

Figura 3. Via da coluna dorsal-lemnisco medial (A). Projeção do sistema da coluna dorsal-lemnisco medial 

através do tálamo para o córtex somatossensorial (B). Via sensorial ântero-lateral (C). Fonte: (GUYTON & 

HALL, 2006). 

 

Brust (2000); Guyton & Hall (2006), complementam que o sistema dorsal-

lemnisco medial é composto de fibras nervosas grossas e mielinizadas que transmitem 

os sinais ao encéfalo a velocidade de 30 a 110m/s, enquanto o sistema ântero-lateral 

é composto por fibras mielinizadas mais finas que transmitem sinais a velocidades 

variando de alguns metros por segundo até 40 m/s. 

Outra diferença é que o sistema lemniscal apresenta um alto grau de 

organização espacial das suas fibras em relação a sua origem enquanto que o sistema 

ântero-lateral tem uma organização espacial muito menor. Assim, a informação que 

precisa ser transmitida rapidamente e com fidelidade temporal e espacial é realizada 

pelo sistema lemniscal. Visto isso, abaixo segue os tipos de sensações transmitidas 

pelos sistemas ascendentes de acordo com (BRUST, 2000; WILLIS, 2004; GUYTON & 

HALL 2006; BALDO, 2008). 
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Tabela 1. Mostra os tipos de sensações transmitidas pelas vias ascendentes. 

SISTEMA 

Coluna Dorsal-Lemnisco Medial Ântero-Lateral 

Sensações táteis que requerem um alto grau de 
localização do estímulo. 

Dor. 

Sensações táteis que requerem a transmissão de 
graduações finas da intensidade.  

Sensações térmicas, incluindo tanto a sensação de 
calor quanto a de frio. 

Sensações fásicas, tais como as sensibilidades 
vibratórias. 

Sensações de tato e pressão grosseiras capazes 
apenas da localização grosseira na superfície do 
corpo. 

Sensações que sinalizam movimento contra a 
pele. 

Sensações de cócegas e prurido. 

Sensações de posição das articulações. Sensações sexuais. 

Sensações de pressão relacionadas à grande 
discriminação das intensidades de pressão.  

 

 

 Os dois sistemas ascendentes contribuem para a percepção consciente de 

estímulos somestésicos, enquanto outros componentes das vias somatossensoriais 

ascendentes participam do controle motor, da manutenção do estado de alerta e da 

regulação de processos autonômicos (BALDO, 2008).  

Contudo, sabendo que a finalidade dos estímulos sensoriais são as de informar 

o cérebro sobre o estado do corpo e do meio ambiente, a compreensão para o 

processamento da informação dependerá da integridade das vias ascendente assim 

como das áreas corticais responsáveis pela captação do estímulo e 

consequentemente, de suas redes neurais para gerar um percepto da informação.  

2.4 Córtex Somatossensorial  

 Após os sinais somáticos percorrerem a medula, o tronco encefálico e 

chegarem ao tálamo, os neurônios de terceira ordem localizados nos núcleos 

talâmicos projetam-se para o córtex somatossensorial conduzindo a informação 

periférica. Anatomicamente o córtex somatossensorial localiza-se no lobo parietal 

anterior. Sendo o córtex somatossensorial é dividido em: 

 Área somatossensorial primária I (S1) localizada no giro pós central (áreas 

3a/3b, 1 e 2 de Brodmann); 

 Área somatossensorial secundária II (S2) localizada na borda superior do sulco 

lateral; 

 Área de associação somatossensorial localizada no lobo parietal posterior 

(áreas 5 e 7 de Brodmann).  
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Figura 4. Ilustra as divisões do córtex somatossensorial. 

 

 

Fonte:(BEAR, CONNORS & PARADISO, 2008). 

 

A razão para esta divisão é que em cada uma dessas áreas existe uma 

orientação espacial separada e distinta, representativa das diferentes partes do corpo 

(GUYTON & HALL, 2006). A figura abaixo ilustra a distribuição das áreas corporais no 

córtex somatossensorial. 

 

Figura 5. Ilustra o Homúnculo Sensorial. Fonte: (WILLIS, 2004). 

 

Em relação à função de cada área somatossensorial, Guyton & Hall (2006); Reed, 

(2002) descrevem que estudos com lesões da área somatossensorial primária 
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mostraram que a mesma está funcionalmente engajada na percepção de diferentes 

sensações do corpo como: localização de um estímulo, pressão, discriminação de dois 

pontos, peso de objetos, estereognosia, avaliação de texturas. Entretanto, lesões 

nesta área não afetam o julgamento de dor, tato grosseiro e temperatura.  

Embora todas as áreas do córtex SI receberem projeções de todas as áreas do 

corpo, diferentes modalidades somestésicas tendem a se projetar predominantemente 

para certas áreas corticais. A área 3a, por exemplo, recebe projeções dos fusos 

neuromusculares, já a área 3b recebe projeções dos receptores cutâneos. A área 2 

recebe projeções de receptores profundos de pressão, e receptores cutâneos de 

adaptação rápida projetam-se para área 1 (BALDO, 2008). 

Já a função da área somatossensorial secundária permanece incerta. Evidências 

sugerem que a área SII é parte de um nível superior de associação central de 

reconhecimento tátil de objetos e aprendizagem. Em humanos, lesões na área SII 

prejudicam a discriminação de forma e textura. Outro papel do SII é integrar ações 

motoras e táteis. Além disso, projeções da área SI são necessárias para a função da 

área SII, entretanto, a remoção de partes da área SII não tem efeito aparente sobre a 

resposta dos neurônios da área SI. Assim muito do que sabemos a respeito da 

sensação somática parece ser explicado pelas funções da área SI (GUYTON & HALL, 

2006; REED, 2002). 

As áreas 5 e 7 de Brodmann localizadas no lobo parietal posterior estão 

associadas com o relacionamento do corpo com o espaço extrapessoal, integração do 

processamento sensório-motor, combinação da informação tátil e proprioceptiva com 

outras modalidades sensoriais, integração de áreas necessárias para processos que 

levam à percepção e também organização da motricidade. Em macacos, danos na 

área 5 afetam o input proprioceptivo e prejudica a orientação não visual dos 

movimentos do braço. Em humanos, lesões no lobo parietal superior direito podem 

produzir danos similares. A área 7 tem grande papel na integração com o sistema 

sensorial. Elas são ativadas por estímulo tátil não doloroso e em menor grau com 

estímulo visual e doloroso (REED 2002; WILLIS, 2004; GUYTON & HALL 2006; 

BALDO, 2008). 

Outra questão importante relacionada ao córtex somatossensorial é a sua 

integração com o córtex motor. Durante o controle de movimento ativo, o córtex 

parietal posterior (CPP) serve como uma ponte entre as áreas sensoriais e motoras. 

Ele associa modalidades sensoriais múltiplas: visual – entrada sensorial dominante 

para o CPP; Somatossensorial; e Auditivo. E transforma essas entradas em uma 

representação que é útil para guiar ações para os objetos do mundo externo 

MULLIKEN & ANDERSEN, (2009). 
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Como vimos, à relação entre os campos receptivos corporais e suas projeções 

para as áreas corticais responsáveis por sua interpretação deve ser bem 

compreendida para realização de uma avaliação sensorial. Nos últimos anos, técnicas 

de neuroimagem e neurofisiologia, assim como estudos clínicos tiveram grande 

importância na definição de qual tipo de estímulo deve ser gerado e qual ferramenta 

deve ser utilizada em uma avaliação sensorial, e como o avaliador deve interpretar a 

resposta obtida após o estímulo.  

2.5 Avaliação da Sensibilidade 

Uma avaliação sensorial completa compreende a medida de sensibilidade e 

dos limiares de estimulação de cada sensação consciente. Uma medida da 

sensibilidade ao tato consciente, por exemplo, é a capacidade de distinguir dois pontos 

bem próximos da pele (LUNDY-EKMAN, 2004).  

Para Brust (2000), um exame adequado da sensibilidade requer o 

conhecimento das áreas cutâneas supridas por raízes nervosas individuais 

(dermátomos), dos nervos periféricos e das vias sensoriais ascendentes - medula 

espinhal, tronco encefálico e prosencéfalo. A tabela abaixo ilustra os procedimentos 

para a avaliação do sistema somatossensorial. 

 

Tabela 2. Avaliação Somatossensorial 

 

Sistema Percepção Instrução ao 
individuo  

Procedimento do 
teste 

Interpretação  

Tato 
discriminativo 

Localização do 
tato 

Pedir ao individuo que 
diga ―sim‖ quando 
sentir o contato e 
aponte ou relate onde 
foi sentido. 

Toque o indivíduo 
levemente com um 
chumaço de 
algodão. 

Se as respostas forem 
precisas, indica que a via do 
tato discriminativo (sistema 
da coluna dorsal/lemnisco 
medial) esta intacta. A 
incapacidade de localizar o 
tato fino indica uma lesão 
superior ao tálamo. 

Limiares táteis  Pedir ao indivíduo que 
diga ―sim‖ caso sinta 
um estimulo. 

Encoste um 
monofilamento na 
pele do individuo. 
Pressione de modo 
que o filamento se 
dobre. 

Resposta normal: capaz de 
sentir o filamento mais fino. 
A incapacidade de perceber 
os filamentos mais finos 
indica diminuição do tato 
leve e dos mais grossos 
indica perda da 
estereognosia e da 
sensação protetora. 

Discriminação 
de dois pontos 

Pedir ao indivíduo que 
relate se sente um ou 
dois pontos. 

Usando um 
compasso, coloque 
a distância de 
acordo com as 
faixas normais de 
sensibilidade da 
área. Estimule ao 
acaso com uma 
única ponta.  

A capacidade de discriminar 
indica que a via do tato 
discriminativo (sistema da 
coluna dorsal/lemnisco 
medial) esta intacta. 
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Continuação tabela 1. 

Sistema Percepção Instrução ao 
individuo  

Procedimento do 
teste 

Interpretação  

Tato 
discriminativo 

Toque bilateral 
simultâneo 

Pedir ao indivíduo que 
diga ―sim‖ se o contato 
for sentido, e pedir 
para o mesmo relatar 
onde sentiu. 

Toque levemente 
ambos os lados do 
corpo 
simultaneamente. 

Se a pessoa não conseguir 
relatar ambos os estímulos 
indica um lesão do lobo 
parietal contralateral ao lado 
do corpo em que há a 
extinção sensorial. 

Grafestesia Pedir ao indivíduo que 
identifique a letra que 
você irá desenhar na 
palma da mão dele. 

Usando uma chave 
ou um objeto 
semelhante, trace 
uma letra na palma 
da mão. 

Se a sensação tátil estiver 
intacta, mas o indivíduo não 
conseguir nomear a letra, 
isso indica uma lesão no 
córtex parietal contralateral 
ou da substancia branca 
adjacente. 

Propriocepção 
consciente 

Movimento 
articular 

Pedir ao indivíduo que 
relate se a articulação 
esta dobrando ou 
estendendo durante o 
movimento. 

Flexione ou estenda 
passivamente a 
articulação 
aproximadamente 
10

o
. 

Erros na resposta indicam 
disfunções nos nervos 
periféricos, medula espinhal, 
tronco encefálico ou cérebro. 

Posição articular Mova a articulação e 
peça ao indivíduo que 
mova o membro 
oposto na posição 
equivalente na qual o 
outro membro foi 
deixado. 

Manter uma posição 
estática antes de 
pedir ao indivíduo 
para que mova o 
outro membro. 

Erros na resposta indicam 
disfunções nos nervos 
periféricos, medula espinhal, 
tronco encefálico ou cérebro. 

Vibração (usar 
diapasão com 
frequência de 
128Hz.) 

Pedir ao indivíduo que 
relate quando a 
vibração cessar ou 
relate quando o 
diapasão estiver ou 
não vibrando. 

Tocar o diapasão 
com ou sem 
vibração em uma 
proeminência óssea. 

Testa as grande fibras Aβ de 
nervos periféricos e os 
neurônios da coluna 
dorsal/lemnisco medial. 

Tato 
discriminativo e 
propriocepção 
consciente 

Estereognosia Pedir ao indivíduo que 
identifique o objeto 
colocado na mão dele. 

Coloque um objeto 
(chave, grampo de 
papel) na mão do 
indivíduo. 

Se a sensação tátil estiver 
intacta, mas o indivíduo não 
conseguir identificar o objeto, 
isso indica uma lesão no 
córtex parietal contralateral 
ou da substancia branca 
adjacente. 

Dor rápida  Dor aguda, em 
picada 

Pedir ao indivíduo que 
relate se sente um 
toque de um objeto 
pontiagudo ou 
rombudo. 

Toque levemente 
com a ponta de um 
alfinete ou com a 
extremidade 
rombuda. 

Lesões completas de nervos 
periféricos produzem perda 
de todas as sensações. 
Lesões nos tratos ântero-
laterais produzem 
incapacidade de distinguir 
entre pontiagudo e rombudo. 

Temperatura 
discriminativa 

Quente e frio Pedir ao indivíduo que 
relate a temperatura 
como quente ou fria. 

Toque a pele com 
um tubo de ensaio 
cheios de água 
quente (40

o
C) e fria 

(10
o
C). 

Usado  para mapear áreas 
de deficiência, para 
determinar se a perda 
sensorial se ajusta a um 
padrão periférico ou 
dermatômico. 

Tabela adaptada. Fonte: Lundy-Ekman, (2004). 

2.6 Visão  

 Dependemos da visão e da audição para a maior parte da comunicação 

humana. O sistema visual detecta e interpreta estímulos luminosos. Nos vertebrados, 

os estímulos luminosos efetivos são ondas eletromagnéticas entre 400 e 750nm de 

comprimento, tais comprimentos de onda constituem a luz visível. O olho pode 

distinguir duas características da luz, seu brilho (ou luminosidade) e seu comprimento 

de onda (ou cor) (WILLIS, 2004). 
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Assim, Kolb & Whishaw (2002) explicam que os olhos têm várias partes 

funcionalmente distintas. Dentre elas estão; a esclera (a parte branca que forma o 

globo ocular), a córnea (o revestimento externo e claro do olho), a íris (que se abre e 

fecha para controlar a entrada da luz), o cristalino (que focaliza a luz) e a retina (onde 

a energia luminosa inicia a atividade neural). Quando a luz entra no olho, ao 

atravessar o orifício da íris denominado pupila, ela é levemente desviada pela córnea 

e, depois, mais um pouco, pelo cristalino. A forma do cristalino ajusta-se para desviar 

a luz em graus maiores ou menores, de modo que imagens, de perto ou de longe, 

possam ser focalizadas pela retina.  

A retina contém fotorreceptores (os cones e os bastonetes) especializados na 

conversão de energia luminosa em atividade neural. O resto do olho atua como uma 

câmera fotográfica, formando imagens nítidas do mundo sobre a retina. Como uma 

câmera, o olho ajusta-se automaticamente às diferenças de iluminação, focalizando 

automaticamente objetos de interesse (BEAR, CONNORS & PARADISO, 2008). 

Os fotorreceptores da retina estão conectados a duas camadas de neurônios 

retinianos. A primeira camada contém três tipos de células: bipolares, horizontais e 

amácrimas. As células bipolares induzem os potenciais de ação da segunda camada 

de células, denominadas células ganglionares da retina. Essas células são 

denominadas como M e P. As células M são encontradas por toda a retina, recebem 

informações dos bastonetes, são sensíveis à luz e ao movimento. Já as células P são 

encontradas em grande quantidade região da fóvea, recebem informações dos cones, 

e são sensíveis a cor e aos detalhes finos (KOLB & WHISHAW, 2002).   

 

               

Figura 6. Ilustra os quatro tipos de neurônios da retina: células ganglionares, amácrimas, 

bipolares e horizontais. E os fotorreceptores: cones e bastonetes. Fonte: Kolb & Whishaw, (2002).   

 

Hamassaki & Ventura (2008), descrevem que a primeira etapa da 

fototransdução ocorre no segmento externo dos fotorreceptores. O pigmento visual 

dos fotorreceptores (rodopsina nos bastonetes, opsina nos cones) é constituído pela 

forma aldeído da vitamina A (retinal), ligada a uma proteína (opsina). A absorção de 
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luz provoca uma alteração na configuração retinal e a molécula de rodopsina se 

modifica sendo esse processo crucial para a transdução. 

Willis, (2004) complementa que a adaptação a luz se associa a uma redução 

na quantidade de rodopsina que diminui a sensibilidade visual. A rodopsina clareada 

deve ser regenerada. Essa regeneração do fotopigmento é um mecanismo envolvido 

na adaptação à escuridão. Assim, os cones se adaptam mais rapidamente a escuridão 

do que os bastonetes, desta forma, os cones não funcionam quando o nível luminoso 

ambiente é baixo ao contrário, dos bastonetes que se adaptam a escuridão 

lentamente. 

Os três pigmentos visuais nos segmentos externos dos cones têm opsinas que 

diferem da opsina encontrada na rodopsina. Em decorrência destas diferenças, os três 

tipos de pigmentos nos cones absorvem a luz melhor nas partes azul, verde ou 

vermelha do espectro de luz visível. De acordo com a teoria tricromática, presume-se 

que as diferenças de absorção sejam responsáveis pela visão em cores (CARLSON, 

2002; WILLIS, 2004).  

2.7 Vias Visuais 

A transdução de sinais visuais envolve a hiperpolarização dos bastonetes e dos 

cones. A transmissão dos sinais visuais, desta forma, difere da maneira habitual de 

transdução de sinais, na qual, os receptores sensoriais são despolarizados (WILLIS, 

2004).   

Os sinais visuais saem das retinas através dos nervos ópticos, no quiasma 

óptico, as fibras do nervo óptico das metades nasais das retinas temporais opostas 

para formar os tratos ópticos. As fibras dos tratos ópticos por sua vez fazem sinapse 

com o núcleo geniculado lateral (NGL) do tálamo, e suas fibras projetam-se, por meio 

da radiação óptica, para o córtex visual primário. As fibras visuais projetam-se também 

para várias áreas mais antigas do cérebro: (1) para os núcleos supraquiasmáticos do 

hipotálamo; (2) para os núcleos pré-tectais no mesencéfalo; (3) para o colículo 

superior; e (4) para o núcleo geniculado ventrolateral (GUYTON & HALL, 2006). 

Kolb & Whishaw (2002), complementam que tendo entrado no cérebro, os 

axônios das células ganglionares se separam formando duas vias distintas: 

1- Todos os axônios das células ganglionares P e algumas células M formam 

uma via chamada sistema geniculostriado. Essa via vai da retina até o NGL do tálamo 

e percorre até a camada IV do córtex visual primário, conhecido também por córtex 

estriado. A partir do córtex estriado, o caminho dos axônios se divide formando duas 

rotas em regiões relacionadas com a visão, uma para o lobo parietal e outra para o 

lobo temporal.  
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Os lobos parietais e temporais estão envolvidos no processamento visual 

secundário (extra-estriado). A via do lobo parietal é conhecida como o ramo dorsal 

(sistema do onde), com funções relacionadas à localização de objetos, assim como 

com a orientação visual dos movimentos. A via do lobo temporal é conhecida como 

ramo ventral (sistema do o quê), com funções relacionadas ao reconhecimento de 

objetos (KOLB & WHISHAW, 2002; HAMASSAKI & VENTURA, 2008; BEAR, 

CONNORS & PARADISO 2008; WILLIS, 2004; CARLSON, 2002; LUNDY-EKMAN, 

2004). 

2- A segunda via é formada pelos axônios das células M restantes. Essas 

células enviam seus axônios para o colículo superior, que se localiza no teto 

mesencefálico. O colículo superior envia conexões para uma região do tálamo 

conhecida como pulvionar. Assim, essa via é chamada de sistema tectopulvionar. A 

região pulvionar tem duas divisões, uma medial e outra lateral, sendo que a primeira 

envia conexões para o lobo parietal, e a lateral para o lobo temporal (KOLB & 

WHISHAW, 2002). 

 

 

Figura 7. Fluxo de informações visuais para o cérebro pelo sistema geniculostriado e pelo sistema 

tectopulvionar. Fonte: Kolb & Whishaw, (2002).   

 

No NGL as projeções dos dois olhos permanecem segregadas em uma série 

de camadas antes de serem retransmitidas ao córtex cerebral. O NGL é constituído 

em primatas por seis camadas, sendo as projeções da retina ipsilateral transmitidas às 

camadas 2, 3 e 5, enquanto as projeções contralaterais alcançam as camadas 1, 4 e 

6. O NGL, por sua vez, envia projeções ipsilaterais para o córtex estriado, na área 17 

de Brodmann. Como resultado dessa projeção ordenada das aferências retinianas e 

talâmicas, o córtex estriado possui um mapa completo da retina, denominado 

organização retinotópica (HAMASSAKI & VENTURA, 2008).   
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De acordo com Willis, (2004); Hamassaki & Ventura, (2008) as células 

parvocelular (tipo P) são responsáveis por mais de 90% da população total de células 

ganglionares. A outra classe de células denominadas de magnocelular (tipo M) 

correspondem por cerca de 8% da população. O restante é composto por células que 

não se enquadram sob esses rótulos, por isso são denominadas como ―não – M e não 

– P. A distribuição das aferencias retinianas em diferentes camadas do NGL depende 

da subdivisão das células ganglionares em células P e M. As células M possuem 

campos receptivos maiores e inervam as camadas 1 e 2 (mais ventrais) e as células P 

possuem campos receptivos menores e inervam as camadas de 3 a 6 (mais dorsais).  

Assim, temos a seguinte distribuição: o NGL direito recebe informação sobre o 

campo visual esquerdo, o qual é visto pela retina nasal esquerda e pela retina 

temporal direita. No NGL direito, os axônios do olho direito (ipsilateral) estabelecem 

sinapses em células do NGL nas camadas 2, 3 e 5. Os axônios do olho esquerdo 

(contralateral) estabelecem sinapses em células nas camadas 1, 4 e 6 (BEAR, 

CONNORS & PARADISO, 2008). 

 

Figura 8. Distribuição da informação visual ipsilateral e contralateral para NGL. Fonte: Kolb & Whishaw, 

(2002).   

 

Em resumo, as células ganglionares P e M da retina enviam vias separadas 

para o tálamo, e essa segregação se mantém no córtex estriado. O olho esquerdo e 

direito também enviam vias separadas para o tálamo, que também se mantêm 

segregadas no córtex estriado. Assim, as informações visuais procedem do córtex 

estriado para o resto do lobo occipital e para os ramos dorsal e ventral (KOLB & 

WHISHAW, 2002).  
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Guyton & Hall (2006), complementam que as vias visuais podem ser divididas 

aproximadamente em um sistema antigo para o mesencéfalo e áreas prosencefálicas 

basais, e um sistema novo para a transmissão direta dos sinais visuais para o córtex 

visual. Em seres humanos, o novo sistema é responsável pela percepção virtualmente 

de todos os aspectos de forma visual, cores, e outra visão consciente. Inversamente, 

em muitos animais primitivos, até mesmo a forma visual é detectada pelo sistema 

antigo, usando o colículo superior. 

 Nesse sentido, observa-se que várias estruturas corticais estão envolvidas 

(conjuntas e/ou separadamente) na decodificação do processamento visual para 

obtermos a percepção da informação visual. Abaixo discutiremos a função do córtex 

visual e suas conexões com outras áreas corticais que estão envolvidas no 

processamento visual.   

2.8 Córtex Visual 

O córtex visual está localizado nos lobos occipitais. O córtex visual é composto 

por seis regiões visuais, conhecidas como V1, V2, V3, V3A, V4 e V5. A região V1 é 

conhecida como córtex estriado ou córtex visual primário. As áreas visuais restantes 

do lobo occipital são denominadas córtex extra-estriado ou córtex visual secundário 

(KOLB & WHISHAW, 2002). 

Ambos os córtices visuais primário e secundário possuem subdivisões 

baseadas na coloração obtida pela reação histoquímica com a enzima mitocondrial 

citocromo oxidase A coloração heterogênea do citocromo mostra regiões escuras nas 

camadas de V1 conhecidas como blobs e as regiões menos escurecidas chamadas de 

interblobs. Os neurônios dos blobs fazem parte da percepção da cor e os interblobs 

participam da percepção de formas e movimento (KOLB & WHISHAW 2002; 

HAMASSAKI & VENTURA, 2008; CARLSON, 2002). 

Hamassaki & Ventura, (2008); Bear, Connors & Paradiso, (2008); Kolb & 

Whishaw, (2002), descrevem que em seres humanos, V1 divide-se em seis camadas 

celulares. A camada IV, principal alvo de projeções do NGL, é subdividida em quatro 

outras subcamadas: IVA, IVB, IVCα e IVCβ. A camada IVCα (via magnocelular) 

projeta-se para a camada IVB no V1, e para regiões de V2. De V2 projeta-se para V5 

envolvida no processamento de movimento, relações espaciais e profundidade, além 

de alcançar outras áreas do córtex parietal (ramo dorsal) associadas a funções vísuo-

espaciais. 

Outra projeção do NGL é a via parvocelular, projeta-se para IVCβ trafegando 

pelas regiões dos blobs e interblobs em V1 alcançando V2 e finalmente depois de 

estações sinápticas alcança V4 no córtex temporal inferior (ramo ventral). A via 
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parvocelular é elemento essencial na percepção de forma, contribui também na 

percepção de cores. Uma terceira via, a coniocelular do NGL alcança regiões dos 

blobs das camadas II e III em V1, e projeta-se para V4 alcançando o córtex temporal 

inferior e esta envolvida na percepção de cor e forma (HAMASSAKI & VENTURA, 

2008). Essas projeções são ilustradas na figura abaixo.  

 

 

Figura 9. Distribuição das projeções do NGL para o córtex estriado e para o córtex extra-estriado. Fonte: 

Kolb & Whishaw, (2002).    

 

 Dessa maneira, as informações que chegam ao a partir do NGL para as áreas 

V1, C2, V3, V4 e V5 são processadas e repassadas para o córtex parietal e temporal 

onde sua decomposição mais específica transforma as informações obtidas em um 

percepto consciente do que estamos enxergando.    

2.9 Deficiência Visual 

A deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos os 

olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 

lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também pessoas com visão sub-

normal, cujos limites variam com outros fatores, tais como: fusão, visão cromática, 

adaptação ao claro e escuro, sensibilidades a contrastes, etc. (Instituto Benjamin 

Constant).  

São considerados cegos congênitos pessoas que nunca enxergaram. Seu 

sistema cognitivo é, desde o nascimento, constituído com base nos demais sentidos e 

sem referência de elementos visuais. Cegos precoces são aqueles que perderam a 

visão entre seis meses e um ano de idade. Como o diagnóstico da cegueira pode não 

ser imediato, a diferença mais significativa não é entre cegos congênitos e precoces, 

mas entre precoces e tardios, em função da existência, nesses últimos, de referências 

visuais e de coordenações neurais entre as modalidades sensoriais, que ocorrem, em 

média, até os três anos de idade (KASTUP, 2003). 

O decreto presidencial N 3.298/99, regulamentando a Lei 7.853/89, classifica, 

no artigo 4o, inciso III como deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 
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que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores. (Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989). 

O número de pessoas com deficiência visual em todo o mundo 

em 2002 foi superior a 161 milhões, dos quais cerca de 37 milhões eram cegos. 

(RESNIKOFF et al., 2004).  

No Brasil segundo o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

24,5 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de incapacidade. Os resultados do 

Censo 2000 mostram que, aproximadamente, 24,5 milhões de pessoas, ou 14,5% da 

população total, apresentaram algum tipo de incapacidade ou deficiência. São as 

pessoas com ao menos alguma dificuldade de enxergar, de ouvir, locomover-se ou 

com alguma deficiência física ou mental. No total de casos declarados de portadores 

das deficiências investigadas, 8,3% possuíam deficiência mental, 4,1% deficiência 

física, 22,9% deficiência motora, 48,1% deficiência visual e 16,7% deficiência auditiva. 

Entre 16,5 milhões de pessoas com deficiência visual, 159.824 são incapazes de 

enxergar, (IBGE, 2000).  

 

2.10 ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA 

2.10.1 Corrente Contínua 

O conceito de diferença de potencial elétrico e de movimento de carga elétrica 

leva-nos à eletrodinâmica, isto é, ao estudo das cargas elétricas em movimento. 

Aplicando uma diferença de potencial num condutor metálico, os seus elétrons livres 

movimentam-se de forma ordenada no sentido contrário ao do campo elétrico. Essa 

movimentação de elétrons denomina-se corrente elétrica, que pode ser simbolizada 

por i ou I, sendo que sua unidade de medida é o ampère [A] (MARKUS, 2003).  

A corrente elétrica é definida como sendo o movimento ordenado de cargas 

elétricas, positivas ou negativas, no interior de um condutor qualquer, devido à ação 

de um campo elétrico. Entretanto, o movimento ordenado das cargas elétricas pode se 

dar de várias formas, dentre as quais, as mais importantes são a corrente contínua e a 

corrente alternada (LOURENÇO, CRUZ & CHOUERI, 1996).  

Markus (2003); Lourenço, Cruz & Choueri (1996) descrevem que a corrente 

contínua caracteriza-se pelo fato de fluir sempre num único sentido, em função da 

tensão aplicada ao condutor ter sempre a mesma polaridade. Pilhas e baterias, por 

exemplo, têm em comum a característica de fornecerem corrente contínua ao circuito. 
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Isso significa que a fonte de alimentação da corrente continua mantém sempre a 

mesma polaridade, de forma que a corrente no circuito tem sempre o mesmo sentido. 

 

 

Figura 10. Corrente Contínua. Fonte: Lourenço, Cruz & Choueri (1996). 

 

Já a corrente alternada caracteriza-se por fluir ora num sentido, ora no sentido 

inverso. A tensão muda, por exemplo, de polaridade em períodos bem definidos e o 

condutor inverte sua polaridade periodicamente. A corrente alternada mais importante 

é a senoidal. 

 

 

 

Figura 11. Corrente Alternada (senoidal). Fonte: Lourenço, Cruz & Choueri (1996). 

 

Os circuitos de corrente contínua e alternada se diferem na capacidade de 

transmitir energia de curta e longa distância. A corrente contínua, por exemplo, tem a 

capacidade de transmitir energia a curta distância, ou seja, ela é utilizada em circuitos 

como chuveiro, pilhas, baterias onde ela mantém a força que precisa transmitir em um 

trajeto curto. A corrente alternada por sua vez é utilizada para conduzir a energia à 

longa distância. Sendo assim, essa corrente não tem desperdício de energia devido ao 

circuito ser de alta voltagem e quanto maior a voltagem mais longe a energia pode 

chegar. Um exemplo dessa corrente é a energia gerada em usinas hidrelétricas que 

percorre quilômetros de distância. 

2.10.2 Descrição do aparelho de ETCC 

O aparelho de ETCC constitui-se de quatro componentes para gerar corrente 

contínua.  
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1- Pólo negativo (cátodo) e pólo positivo (ânodo): sentido do movimento 

ordenado das cargas elétricas. São utilizados eletrodos para distribuir a 

corrente a partir do fio metálico contido nos fios ligados ao aparelho.   

2- Amperímetro: medidor da intensidade de corrente, que vai de 0 a 2 

miliamperes (mA). 

3- Potenciômetro: permite a manipulação da intensidade de corrente 

4- Baterias: total de três baterias de 9 volts cada. 

Boggio (2006) descreve que a fonte de energia elétrica é obtida através da 

associação em série de 3 baterias de 9 volts resultando em uma tensão total de 27 

volts, (figura 12). Esta tensão é aplicada nos extremos de um potenciômetro (reostato) 

com resistência igual a 100 kOhms. A função do potenciômetro é de possibilitar uma 

tensão ajustável variando de 0 até 27 volts. Considerando que o parâmetro fixado nos 

estudos é a intensidade de corrente, a tensão variará em função da resistência. Tal 

variação pode ser entendida pela conhecida Lei de Ohm. 

Lei de Ohm: E = r x i 

Onde: E -> tensão elétrica em volt; r -> resistência elétrica em ohm; i -> intensidade de 

corrente elétrica em ampere 

 

 

 

 

Figura 12. Circuito elétrico básico do equipamento de ETCC. Fonte: Boggio, (2006). 

 

Para a aplicação, os eletrodos são posicionados de acordo com sua polaridade 

e finalidade do experimento. O aplicador então liga o aparelho e começa a girar 

lentamente o potenciômetro, observando o medidor que indica qual a intensidade em 

mA da corrente está sendo aplicada na pessoa. Em estudos com ETCC a intensidade 

aplicada varia de acordo com os objetivos e geralmente aplica-se de 1 a 2 mA. 
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. A limpeza da pele, a área de contato, a umidade da esponja e uma fita 

elástica para fixar os eletrodos, são itens importantes para que se obtenha uma baixa 

resistência elétrica, (BOGGIO, 2006). 

O posicionamento dos eletrodos é dado através do sistema 10-20 do 

Eletroencefalograma (EEG). Assim os locais de aplicação dos eletrodos são definidos 

de acordo com a área a ser estudada. Os eletrodos utilizados nesse estudo têm 

dimensões de 5x7cm (35cm2), sendo estes compostos por borracha condutora de 

eletricidade e envoltos por esponjas embebidas em soro fisiológico para gerar 

condutância e evitar lesões dermatológicas.  

2.10.3 Aplicabilidade Cortical da ETCC 

A ETCC é um aparelho que emite corrente elétrica de baixa intensidade 

aplicada no escalpe (área cortical), por meio do posicionamento de dois ou quatro 

eletrodos (ânodo e cátodo) colocados sobre o couro cabeludo.  

A aplicação em humanos da ETCC no córtex cerebral é capaz de induzir 

mudanças na excitabilidade cortical, sendo a direção dessa modulação relacionada à 

polaridade do estímulo: a estimulação anódica - aumenta a excitabilidade cortical, e a 

catódica – diminui a excitabilidade cortical.  

Esta mudança na excitabilidade pode ser explicada em função da estimulação 

catódica reduzir o disparo espontâneo de neurônios corticais, devido à 

hiperpolarização do corpo celular, enquanto que a estimulação anódica, por sua vez, 

tem efeito inverso. Tal efeito parece perdurar por mais tempo do que o período do 

estímulo e depende do tempo de aplicação.  

Nitsche et al., (2008) mostraram em um estudo de revisão que o tempo de 

aplicação da ETCC varia de segundos a minutos, por exemplo, nos artigos revisados o 

tempo mínimo de aplicação foi de 4 segundos e o tempo máximo de aplicação foi de 

40 minutos. A aplicação de 4 segundos é explicada para a compreensão dos efeitos a 

curto e longo prazo, por exemplo, Nitsche et al., (2003) investigaram os efeitos da 

ETCC aplicada com uso de bloqueador de canais de sódio dependentes de voltagem 

(carbamazepina) ou de antagonista de receptores do tipo NMDA (dextrometorfana) e 

também de bloqueadores de canais de cálcio (flunarizina). Consideraram a relação da 

interação-droga aos efeitos da ETCC em curto prazo (com aplicação de ETCC de 4 

segundos) e em longo prazo (após ETCC entre 9 e 13 minutos).  

Nesse sentido, os efeitos relacionados à aplicação da ETCC dependem do 

local de aplicação, da polaridade aplicada, da intensidade da corrente aplicada, do 

tempo de aplicação, do tamanho do eletrodo, uso de medicamentos ou drogas 

psicoativas.    
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2.10.4 Segurança 

A técnica de ETCC tem sido extensivamente estudada na Alemanha 

(Universidade de Göttingen). Esses estudos mostraram que essa técnica é segura 

para ser usada em seres humanos (Antal et al., 2004a; Antal et al., 2004b; Antal et al., 

2001; Antal et al., 2003; Fregni et al., 2005a; Fregni et al., 2005b; Fregni et al., 2005c; 

Hummel et al., 2005; Iyer et al., 2005; Lang et al., 2004; Nitsche et al., 2004a; Nitsche 

and Paulus, 2000; Nitsche et al., 2004b; Nitsche et al., 2004c). Um fator importante a 

ser considerado na estimulação elétrica cerebral é a possibilidade desta técnica 

causar lesão cerebral pela formação de produtos tóxicos oriundos da interação dos 

eletrodos com o córtex cerebral (Nitsche, 2003). Entretanto, esse risco não existe para 

a ETCC, pois os eletrodos estão em contato direto apenas com a pele, e não com o 

córtex cerebral. Esse risco existiria para a pele, contudo, esponjas com solução salina 

envolvidas nos estudos previnem o risco de lesão dermatológica.  

Outro complicador da estimulação com corrente contínua é o risco de dano 

neuronal devido à hiperatividade cortical ou ao aquecimento do tecido cerebral. Esses 

riscos são ausentes nesse estudo, pois a intensidade da estimulação usada será muito 

abaixo da intensidade necessária para causar um potencial de ação e, além disso, a 

intensidade aplicada nesse protocolo (0.02 C/cm2) é muito inferior a intensidade 

mínima de 25mA/cm2, que poderia levar a uma lesão neuronal (McCREERY et al., 

1990). 

2.10.5 ETCC X ETM 

Apesar das técnicas de neuromodulação terem a mesma finalidade, isto é, 

modular a atividade cortical, essas apresentam suas características devido às 

diferenças entre os aparelhos e as suas funções. A tabela 3 resume as principais 

diferenças entre as técnicas de neuromodulação. 

Tabela 3.  Diferenças entre a ETCC e a EMT. 

                   ETCC                                              EMT 
Qualidade das sensações Nenhum estímulo sonoro, leve e 

transitória sensação de coceira 
ou ―picada‖ na pele, sem 
contração muscular 

Estímulo sonoro (a cada 
emissão de um pulso 
magnético), contração muscular 
sob a bobina se a estimulação 
for acima do limiar 

Duração das sensações Apenas nos primeiros segundos 
da estimulação desaparecendo 
em seguida (em geral em torno 
de 10 a 20 segundos) 

Durante toda a aplicação 

Desconforto em relação às 
sensações 

Leve e transitório Leve se aplicado abaixo do 
limiar, moderado a forte se 
acima do limiar 

Modulação cortical Bem documentada Bem documentada 

Foco da estimulação Menor precisão Maior precisão 

Duração dos efeitos 
modulatórios 

De segundos a horas De segundos a horas 
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Continuação Tabela 3. 

                   ETCC                                               EMT 
Resolução temporal Da ordem de segundos Da ordem de milissegundos 

Capacidade de eliciar lesões 
virtuais temporárias 

Pouco testada, mas promissora Bem documentada 

Condução de estudos duplo-
cego com controle placebo 

Baixa dificuldade Dificuldade moderada 

Administração do estímulo 
simultaneamente a treinamento 
motor 

Facilmente exequível Maior dificuldade 

Segurança da intervenção Muito segura, entretanto novos 
estudos são necessários 

Bem documentada 

Simplicidade de aplicação Facilmente aplicável Facilmente aplicável, mas 
necessita suporte adicional para 
a manutenção da bobina em 
posição constante ou técnico 
responsável pela manutenção da 
bobina na área-alvo. 

Custo do equipamento Baixo Alto  
Fonte: Gandiga, Hummel & Cohen (2006b). 

 

Outra diferença entre as técnicas esta relacionada com o mecanismo de ação, 

onde a ETCC pode modular a atividade de membrana celular (não sináptica) 

polarizando ou despolarizando o corpo celular, ou seja, a ETCC não gera um potencial 

de ação, mas sim, movimentos de cargas (diferença de potencial) e assim tem seus 

efeitos na hora. Os efeitos após o desligamento do aparelho estão relacionados a 

atividades sinápticas remanescentes. Já a EMT tem seus efeitos pós interferência, os 

quais interferem na atividade cortical, devido ao pulso que interrompe a atividade 

cortical assincronica, e sincroniza (durante o pulso) essa atividade (pré-sináptica). 

Assim, a EMT tem influência em receptores e por consequência aumenta a 

probabilidade de um disparo pós-sináptico, entretanto isso irá depender da frequência 

aplicada.      

2.10.6 Neuromodulação e Neuroimagem na Área Visual e Sensorial 

Nas ultimas décadas, novas técnicas de imagem e estimulação cerebral foram 

desenvolvidas e/ou aprimoradas, tendo por consequência um aumento no número de 

pesquisas no campo das neurociências.  

Embora estudos em neurociências tenham trazido avanços significativos para a 

compreensão funcional dos domínios cognitivos, motores e sensoriais algumas 

questões ainda permanecem incertas, como por exemplo, a interação dos sentidos 

remanescentes diante uma perda sensorial. As principais dificuldades encontradas 

estão relacionadas com a idade de perda, tipo de perda (visual, auditiva, etc.), vivência 

anterior, plasticidade cerebral entre outras possíveis variáveis. Assim, a compreensão 

sobre o funcionamento cerebral, tanto em repouso como em realização de tarefas, 
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vêm crescendo em consequência de novas tecnologias e linhas de pesquisas 

específicas. 

Nesse sentido, procuramos estudos que utilizaram técnicas de 

neuromodulação e de neuroimagem para elucidar a compreensão da atividade 

cortical, da plasticidade neural e do remanejamento de funções sensorial diante da 

perda visual. As técnicas utilizadas foram Estimulação Magnética Transcraniana 

(EMT); Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC); Imagem por 

Ressonância Magnética Funcional (IRMf); Tomografia por Emissão de Prósitrons 

(TEP). 

Os artigos realizaram estudos com testes táteis, cognitivos, auditivos, visuais e 

de leitura em Braille. As áreas de interesse envolviam principalmente os córtex 

somatossensorial e occipital assim como suas subdivisões, entretanto também 

investigaram o envolvimento de outras áreas corticais como o córtex temporal, o 

córtex parietal e o cerebelo devido à tarefa estudada (ver tabelas: 4, 5, 6, 7 e 8). Os 

sujeitos submetidos aos estudos foram cegos congênitos e adquiridos, e pessoas com 

visão preservada, sendo essas últimas submetidas ou não a privação visual por um 

período de tempo.  

A seguir, descrevemos alguns estudos que buscaram compreender a interação 

e a adaptação cerebral - após privação visual (permanente ou temporária), assim 

como a ativação e interação das áreas corticais envolvidas nas tarefas estudadas 

relacionadas a área visual e a área somatossensorial.  

 
Tabela 4. Estudos com IRMf 

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Principais achados 

Blakemore et al., 

(1999). 

 

Cerebelo e córtex 

somatosensorial (CS) / 

IRM 

Dispositivo de 

estímulo tátil, 

aplicado nos dedos 

das mãos.  

Ativação do córtex somatosensorial e 

evidências que o cerebelo contribui para 

diminuição da atividade do CS durante 

estímulos táteis auto-produzidos 

Amedi et al.,  

(2001) 

Mapeamento/ IRMf Estímulos visuais e 

táteis  

Consistente ativação somatosensorial na 

região occipito-temporal. 

Burton et al., 

(2001). 

Mapeamento/ IRMf Geração de verbos 

em resposta a 

leitura Braille de 

substantivos em 

auto-relevo 

Ativação robusta do córtex visual; maior 

ativação em cegos congênitos no córtex 

occipito-temporal (V5 e V8). Não houve 

evidência de alteração na área de linguagem 

no córtex frontal e não encontraram 

alargamento do CS na representação do 

dedo de leitura braile 

Melzer et al., 

(2001). 

Mapeamento/ IRMf Leitura Braille Região do córtex temporal posterior esta 

envolvida no processamento de linguagem 

escrita. Ativação de V1.  

Roder et al., 

(2002). 

Mapeamento/ IRMf Escuta de 

sentenças 

semânticas. 

Cegos apresentaram ativação das estruturas 

homólogas do hemisfério direito e no córtex 

estriado e extra-estriado. E tanto a atividade 

perisylviana e occipital variaram em função 

da dificuldade sintática e conteúdo 

semântico. 
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Continuação Tabela 4. 

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Principais achados 

Sadato et al., 

(2002). 

V1/ IRMf Leitura em Braille Ativação de V1 na tarefa tátil em cegos que 

perderam a visão antes dos 16 anos, ao 

passo que foi suprimida em cegos que 

perderam a visão após os 16 anos. 

Amedi et al., 

(2003). 

Mapeamento/ IRMf Tarefa de memória-

verbal; geração de 

verbos e leitura 

Braille. 

Envolvimento de V1 e estriado na geração 

de verbos; assim como a área V1 esta 

envolvida na memória verbal e complexo 

occipital lateral (COL) na leitura braile. 

Burton, Sinclair & 

McLaren, (2004). 

Córtex somatosensorial/ 

IRMf 

Estímulo vibrotátil Todos os grupos apresentaram maior 

ativação do S1 esquerdo e S2 bilateral. Os 

cegos precoces mostraram maior extensão 

espacial em S1. 

Gizewski, 

Timmann & 

Forsting, (2004). 

Cerebelo/ IRMf Leitura Braille Ativação cerebelar (lobos IV, V e VIII) se 

sobrepõem a representação da mão no 

cerebelo e provavelmente esta relacionada 

com a parte sensório-motora da tarefa. 

Hodzic et al., 

(2004). 

Córtex somatosensorial/ 

IRMf 

Discriminação 

espacial e temporal; 

coativação no dedo 

index.  

Aumento significativo da representação das 

áreas corporais estimuladas no córtex 

somatosensorial primário e secundário. 

Pietrini et al., 

(2004). 

Mapeamento/ IRMf Reconhecimento 

visual e tátil de 

faces e objetos 

Ativação do córtex extraestriado ventral tanto 

nos cegos como em indivíduos com visão 

normal.  Ativação do córtex visual em 

indivíduos com visão durante 

reconhecimento de objetos. 

Kitada et al., 

(2006). 

Mapeamento/ IRMf Discriminação tátil Parte do sulco intraparietal direito esta 

envolvido no processamento multisensorial 

em tarefas de orientação espacial. 

Amedi et al.  

(2007). 

Região occipito lateral 

tatil visual (LOtv)/ IRMf 

Reconhecimento 

tátil e auditivo de 

objetos 

Sugerem que o LOtv atua como um 

operador metamodal para formas. 

Merabet, et al., 

(2007). 

Córtex occipital/ IRMf Sete padrões de 

pontos em alto 

relevo. 

O desempenho da tarefa resultou na 

ativação de V1 e desativação de regiões 

corticais extraestriadas V2, V3, V4 tendo 

maior desativação nas sub-regiões da área 

visual superior e dorsal. 

Amedi et al., 

(2010). 

Córtex occipital, 

complexo occipital 

lateral (COL) / IRMf 

Reconhecimento de 

objetos 

Ativação do LOC nos cegos foram 

semelhantes com visão, indicando que a 

identificação de objetos por si só é suficiente 

para evocar respostas no LOC / Lotv. E a 

ativação pelo reconhecimento em cegos 

congênitos foi no córtex occipital posterior. 

  

 A ativação das áreas envolvidas na leitura Braille foram relatadas por Melzer et 

al., (2001); Sadato et al., (2002), que mostraram ativação de V1 em indivíduos cegos e 

aumento na atividade do giro pós-central do córtex parietal posterior assim como uma 

diminuição na atividade da área S2 em cegos comparados com sujeitos avistados 

durante o teste de discriminação tátil.  

Esses achados são relacionados também com a idade de perda da visão, 

enquanto cegos que perderam a visão antes dos 16 anos mostram uma maior 

ativação de V1 em comparação com cegos que perderam a visão depois dos 16 anos 

de idade. Foi sugerido, que os primeiros 16 anos de vida representam um período 

crítico para uma mudança funcional de V1. Assim como a área 7 de Brodmann 
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(parietal posterior) pode preencher uma função básica na identificação de leitores de 

Braille. 

 Em um estudo de geração de verbos na leitura Braille de substantivos, foi 

demonstrado a ativação robusta do córtex visual em cegos. Nos cegos congênitos foi 

observado uma maior ativação do córtex occipito-temporal (V5 e V8). Porém, não 

houve evidências na alteração das áreas da linguagem no córtex frontal e não foi 

encontrado alargamento do CS na representação do dedo de leitura Braille (BURTON 

et al., 2001).  Da mesma maneira Amedi et al., (2003), demonstrou o envolvimento de 

V1 na geração de verbos e na memória verbal e ativação não retinotópica do 

Complexo Occipital Lateral (COL) na leitura Braille.  

 Gizewski, Timmann & Forsting (2004) mostraram ativação cerebelar em 

indivíduos cegos durante a leitura Braille, sugerindo uma sobreposição a 

representação da mão no cerebelo e provavelmente relacionada com a parte sensório-

motora da tarefa. Além disso, mostraram ativação de algumas áreas cerebelares 

durante a leitura Braille. Tal fato pode ser devido a processos de linguagem ou 

discurso interior semelhantes aos encontrados durante a leitura de texto em indivíduos 

com visão preservada / normal.  

 A ativação do cerebelo também foi relatada por Blakemore et al., (1999) onde 

indivíduos com visão preservada / normal durante testes com um dispositivo de 

estimulo tátil aplicados nos dedos das mãos, mostraram ativação do CS e evidências 

de que o cerebelo contribui para a diminuição da atividade de CS durante estímulos 

táteis auto-produzidos, assim sugerindo que o cerebelo está envolvido na previsão das 

conseqüências sensoriais dos movimentos. Por outro lado, o cerebelo teve uma 

diminuição na atividade quando os estímulos eram externos e não auto-gerados. 

 Amedi et al., (2001) descreveram ativação consistente do CS na região 

occipito-temporal, também conhecida como COL (via ventral), durante estímulos táteis 

e visuais realizados em indivíduos avistados. Essa região mostrou clara preferência 

por objetos em comparação com texturas. Com isso, os autores sugeriram que 

populações neurais do córtex occipito-temporal podem constituir uma rede multimodal 

relacionada ao objeto. 

 Da mesma forma, Pietrini et al., (2004) demonstraram em tarefas de 

reconhecimento visual e tátil de rostos e objetos, ativação do cortex extraestriado 

ventral tanto em cegos como em indivíduos com visão preservada e ativação do cortex 

visual em individuos avistados durante o reconhecimento de objetos.  

Já Amedi et al., (2010) estudaram indivíduos cegos e avistados em tarefas de 

reconhecimento de objetos. Os resultados mostraram que a ativação do COL nos 

cegos foram semelhantes aos com visão, indicando que a identificação de objetos por 
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si só é suficiente para evocar respostas no COL / Lotv (occipito lateral tatil visual). Em 

ambos os grupos, a ativação no COL/ Lotv pelo reconhecimento dos objetos foi 

bilateral, independentemente da mão utilizada, e o mais importante na ativação do 

reconhecimento em cegos congênitos (em comparação com seus pares avistados) 

foram encontradas no córtex occipital posterior.  

 Esses resultados sugerem que a imagem visual não é uma condição 

obrigatória para a ativação pelo objeto no cortex visual. Além disso, demonstra a 

enorme plasticidade do córtex visual de cegos no reconhecimento tátil de objetos, que 

envolve áreas occipitais tanto da parte ventral como da parte dorsal, provavelmente 

para suportar a alta demanda por esta função nos cegos. 

  

Tabela 5. Estudos com TEP 

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Resultado 

Sadato et al., 

(1996). 

Córtex visual e 

somatosensorial/ TEP 

Discriminação tátil, 

leitura Braile e não-

Braille 

Ativação de V1 e V2 em cegos. Em 

indivíduos com visão não houve ativação 

dessas áreas 

Buchel et al., 

(1998). 

Córtex visual/ TEP Leitura de palavras 

e não palavras em 

Braille 

Diferentes padrões de ativação de V1 e 

áreas extra-estriado entre cegos congênitos 

e tardios.  

Sadato  et  al., 

(1998). 

Mapeamento/ TEP Discriminação de 

caracteres e leitura 

em Braille 

Os padrões de processamento tátil são 

redirecionados nos cegos para a regiões do 

córtex occipital ventral originalmente 

reservada para a discriminação da forma 

visual. 

 

 Nos estudos com TEP, os artigos encontrados buscaram avaliar a atividade 

cortical durante a leitura em Braille. Sadato et al., (1996) estudaram indivíduos cegos e 

observaram ativação de V1 e V2 em cegos durante a leitura Braille, por outro lado no 

grupo controle (com visão) não encontraram ativação dessas áreas. No entanto, um 

simples estímulo tátil que não requer discriminação não produziu ativação de áreas 

visuais em nenhum grupo.  

Os autores sugerem que o input somatossensorial poderia ser transferido para 

o córtex visual primário através de áreas de associação visual durante a leitura de 

Braille por cegos. Complementam que o córtex visual primário de cegos parece ser 

capaz de se reorganizar para receber informações sensoriomotoras não visuais, e que 

a leitura Braille pode aumentar essa plasticidade, pelo fato de que a leitura Braille 

requer um prolongado aprendizado tátil.   

Buchel et al., (1998) mostraram diferentes padrões de ativação de V1 e áreas 

do extraestriado em cegos congênitos e tardios durante leitura de Braille. Pode ser 

observada ativação de V1 em cegos tardios enquanto que em cegos precoces tal 

ativação estava ausente. Estes achados sugerem que a ausência de estímulos visuais 
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precoces evitam a capacidade de resposta de V1 para estímulos do toque. Ou seja, 

cegos tardios com a experiência visual, onde as projeções entre o córtex estriado e 

extraestriado desenvolveram-se normalmente, podem possibilitar a mediação de 

interações recíprocas na ativação maior de V1. Assim, os autores sugerem que a 

imagem mental deve ser considerada como um possível mecanismo. 

Para comparar o funcionamento do cérebro de cegos e pessoas com visão, 

Sadato et al., (1998) avaliaram tarefas discriminação tátil, não tátil e de leitura Braille. 

Independentemente do dedo leitura em Braille nos cegos, foram ativados o lobo 

parietal inferior e superior, o córtex visual primário, o giro occipital superior, os giros 

fusiformes, a área pré-motora ventral, o cerebelo, a área sensório-motora primária 

bilateral, o córtex pré-motor dorsal direito, o giro occipital central direito e a área pré-

frontal direito. Durante tarefas de discriminação não-Braille, em indivíduos cegos, a 

região occipital ventral, incluindo o córtex visual primário e giros fusiformes 

bilateralmente, foram ativadas, enquanto o área somatosensorial secundária foi 

desativada.  

O padrão inverso foi encontrado nos indivíduos avistados em que a área 

somatosensorial secundária foi ativada enquanto a região occipital ventral foi suprida. 

Estes achados sugerem que o processamento das vias táteis geralmente ligadas a 

área somatosensorial secundária são remanejadas em cegos para regiões occipitais 

ventrais originalmente reservadas para a discriminação da forma visual. 

 

Tabela 6. Estudos com ETM 

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Resultado 

Cohen et al., 

(1997). 

Córtex occipital (CO)/ 

EMT 

Leitura Braille e 

letras romanas em 

relevo. 

A inibição do CO com a  EMT induziu erros 

em ambas as tarefas e distorceu as 

percepções táteis dos cegos. E a EMT no 

CO não teve efeito no desempenho tátil em 

indivíduos com visão normal 

Merabet et al., 

(2004).  

Co e CS/ EMT Discriminação de 

padrões táteis de 

pontos em relevos. 

Rugosidade e distância são inicialmente 

processadas pelo CS e o CO está engajado 

na discriminação espacial fina 

Collignon, et al., 

(2007). 

Córtex dorsal extra-

estriado/ EMT 

Parâmetro de 

intensidade, altura e 

localização espacial 

com o uso de 

prótese de 

substituição 

sensorial.  

EMT interfere tanto no uso de prótese de 

substituição sensorial como na localização 

espacial auditiva, mas não na altura e na 

discriminação da intensidade. Já em 

indivíduos com visão normal a EMT não 

interferiu no desempenho de qualquer tarefa.  

Ragert et al., 

(2007). 

CS/ EMT e estimulação 

theta-burst 

Discriminação de 

dois pontos 

Melhora no desempenho de discriminação 

de dois pontos por até 30 minutos após a 

estimulação no CS 

  

Cohen et al., (1997) descreveram que estudos de imagens funcionais em 

pessoas cegas precocemente revelaram que o seu córtex visual primário foi ativado 
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pela leitura de Braille e outras tarefas de discriminação tátil. Para responder essa 

questão, os mesmos autores utilizaram a EMT para interromper (simular uma lesão 

virtual temporária) a função de áreas corticais em pessoas que adquiriram cegueira 

precocemente durante leitura em Braille ou letras em relevo romano. Os autores 

mostraram que a inibição do córtex occipital com o uso da EMT induziu a erros em 

ambas as tarefas e distorceu as percepções táteis dos indivíduos cegos. Em contraste, 

a estimulação do córtex occipital não teve nenhum efeito sobre o desempenho tátil em 

indivíduos com visão normal.  

Com esses resultados, os autores concluíram que a cegueira em idade precoce 

pode fazer com que o córtex visual seja recrutado para desempenhar algum papel no 

processamento somatossensorial. Propuseram que esta plasticidade crossmodal pode 

explicar, em parte, as habilidades superiores de percepção tátil de indivíduos cegos. 

Estes resultados mostram que a plasticidade crossmodal, como identificado na 

eletrofisiologia e por técnicas de neuroimagem em humanos, pode estar envolvida na 

compensação funcional. 

Merabet et al., (2004) avaliaram a aspereza e a distância espacial, entre pontos 

em relevo, dispostos em uma placa por voluntários cegos congênitos e com visão 

normal. Foi percebido que, mediante a aplicação da EMT repetitiva (EMTr) no córtex 

somatosensorial, interrompeu-se a percepção da aspereza dos indivíduos, sem afetar 

os julgamentos desses em relação à distância, enquanto que, a estimulação do córtex 

occipital interrompeu a distância, mas não o julgamento da aspereza. Assim, 

sugeriram que o córtex occipital estaria envolvido nas tarefas que exigem 

discriminação tátil espacial fina.  

Com relação à discriminação de distâncias Ragert et al., (2007) avaliaram 

indivíduos avistados que realizaram o teste de discriminação de dois pontos. Os 

autores utilizaram 7 pares de agulhas arredondadas com diâmetro de 200µm e com 

distâncias que variavam de 0.7mm a 2.5mm. Eles aplicaram a EMT no córtex 

somatossensorial com freqüência de 50Hz repetida em 200 intervalos de 

milissegundos, no total de 190s (600pulsos). Com isso eles demonstraram uma 

melhora no desempenho de discriminação de dois pontos nos indivíduos por até 30 

minutos após a estimulação no CS, demonstrando a influência da estimulação na 

excitabilidade cortical em longo prazo. 
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Tabela 7. Estudos com ETCC 

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Resultado 

Rogalewski et al., 

(2004). 

CS / ETCC Discriminação tátil 

de estímulos 

vibratórios. 

Estimulação com o cátodo diminuiu a 

percepção do estímulo tátil 

Boggio et al., 

(2008). 

Córtex motor (M1), 

Córtex visual, Córtex 

pré-frontal dorsolatera 

(CPFDL) / ETCC  

Limiar de percepção 

e limiar de 

percepção da dor 

durante a 

estimulação 

periférica do dedo 

index direito. 

Efeito significativo entre a interação de 

tempo versus condição da estimulação para 

os limiares de percepção e dor.  A ETCC 

anódica em M1 aumenta os limiares de 

percepção e dor enquanto a ETCC anódica 

aplicada CPFDL apenas aumentou o limiar 

de dor. 

    

Grundmann et al. 

2011 

CS/ ETCC Percepção térmica e 

mecânica através do 

teste sensorial 

quantitativo  

ETCC catódica aumentou significativamente 

o limiar de detecção de frio. 

 

Rogalewski et al., (2004) aplicaram a ETCC no córtex somatossensorial (área 

C4) por 7minutos com 1mA de intensidade de corrente durante a aplicação de 

estímulos vibratórios no dedo anelar de 13 sujeitos saudáveis. Os resultados 

encontrados mostraram que a estimulação catódica induziu uma diminuição da 

percepção do estímulo comparado com as estimulações anódica e placebo, que durou 

por 7 minutos depois do fim da estimulação catódica e não houve diferença na 

percepção tátil entre as estimulações anódica e placebo.  

Com esses achados os autores descrevem que a ETCC no córtex 

somatossensorial tem um efeito direto comportamental/perceptual no qual a 

estimulação catódica interrompe a percepção tátil. Uma diminuição na excitabilidade 

cortical seria compatível com um comprometimento funcional. 

Grundmann et al., (2011) conduziram um estudo no qual aplicaram 1mA no 

córtex somatossensorial (C3) deslocando posteriormente 2cm dessa marcação, em 12 

indivíduos saudáveis e utilização o teste sensorial quantitativo.  Mostraram que a 

ETCC catódica aumentou significativamente o limiar de detecção de frio na mão 

contralateral como na mão ipsilateral, quando comparado com a condição da linha de 

base e a estimulação placebo. Também foi demonstrado um aumento significativo no 

limiar de detecção de calor depois da estimulação catódica que foi observado na mão 

contralateral quando comparado com a condição da linha de base, entretanto isso não 

foi observado com a estimulação placebo. Em relação a dor térmica, bem como a 

detecção de mecânica e limiar da dor se mantiveram inalteradas. 

Boggio et al.,(1998) demonstraram que a ETCC tem efeitos nos limiares de 

percepção e de limiares de percepção da dor. A ETCC anódica em M1 aumenta os 

limiares de percepção e dor enquanto a ETCC anódica aplicada CPFDL apenas 

aumentou o limiar de dor. 
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Esses estudos mostram que a ETCC tem a capacidade de modular a atividade 

do córtex somatossensorial influenciando na percepção tátil.  

 

Tabela 8. Estudos mistos/ outros  

Autor/Ano Área de 

Interesse/Técnica 

Teste Resultado 

Boroojerdi et al., 

(2000). 

Córtex occipital / EMT e 

IRMf 

Limiar de fosfeno 

(LF); privação visual. 

Aumento de excitabilidade do córtex visual 

associado com curto tempo de privação 

visual. 

Antal et al., 

(2004). 

V1 / ETCC e Potenciais 

Evocados 

Estímulos visuais ETCC catódica diminuiu enquanto a ETCC 

anódica aumentou a amplitude do N70. 

ETCC catódica tende a afetar o componente 

P100, já a ETCC anódica não produziu 

efeitos sobre P100. 

Matsunaga et al., 

(2004). 

ETCC e Potenciais 

Evocados 

Estimulação elétrica 

do nervo mediano. 

1mA de ETCC anódica sobre o córtex motor 

esquerdo resulta na facilitação de longa 

duração na amplitude de potenciais 

evocados somatossensoriais. Evocado pela 

estimulação contralateral do nervo mediano. 

Tegenthoff et al., 

(2005). 

CS /  EMT e IRMf Discriminação de 

dois pontos 

Alargamento da representação do dedo 

index em S1 - somatosensorial primário. 

Accornero et al., 

(2007). 

Área visual/ ETCC e 

Potenciais Evocados 

- ETCC anódica reduziu a amplitude de P-100 

e a ETCC catódica aumentou a amplitude de 

P-100 

Lang  et al., 

(2007). 

Córtex visual/ ETCC e 

EMT 

Limiar de fosfeno 

(LF) 

A ETCC anódica levou a uma redução 

transitória no LF e após 5Hz de EMT levou a 

um retorno mais rápido do LF. Já a ETCC 

catódica gerou um aumento de curta 

duração no LF e a aplicação de  5Hz de 

EMT não induziu ao aumento no LF. 

Merabet et al., 

(2008).  

CO / EMT e IRMf Discriminação de 

caracteres em 

Braille 

Córtex visual esta envolvido no 

processamento de informações não visuais 

Kalisch et al., 

(2009). 

CS / Potenciais 

evocados 

Discriminação de 

dois pontos 

Limiar de discriminação de dois pontos 

apresenta forte declínio em relação ao 

envelhecimento.  

Lucan et al., 

(2010). 

Mapeamento/ EEG Discriminação de 

formas geométricas  

Influência do complexo occipital no 

reconhecimento de objetos 

Thielscher et al., 

(2010). 

Córtex visual/ ETM e 

IRMf 

Estímulos visuais V1 e V2 estão envovidas  na supresão  

visual. V2 parece ser o alvo predominante 

para os efeitos diretos da ETM devido sua 

posição anatômica . 

 

Kalisch et al., (2009) investigaram, através do mapeamento de potenciais 

evocado somatossensoriais, a influência do envelhecimento na representação cortical 

da mão. Os autores realizaram teste de discriminação de dois pontos entre indivíduos 

jovens e idosos. Relataram que com o aumento da idade ocorre uma queda 

significativa no desempenho da discriminação tátil no dedo indicador direito e 

esquerdo. As mudanças comportamentais foram acompanhadas por mudanças na 

representação cortical da mão em S1 caracterizada por uma ampliação das 

representações das mãos direita e esquerda indicadas por um aumento das distâncias 

euclidianas entre a representação do dedo indicador e dos pequenos dedos.  
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Para explicar essa relação atípica entre expansão do mapa e mudanças 

comportamentais, os autores sugerem que a redução da inibição intracortical 

relacionada ao envelhecimento, contribui com o aumento do tamanho dos campos 

receptivos e maior ativação cortical que por fim leva a desintegração dos mapas 

corticais. 

Entretanto, Tegenthoff et al., (2005) realizaram em 49 indivíduos testes de 

discriminação de dois pontos com distâncias entre 0,7 e 2,5mm e aplicaram sobre a 

representação cortical do dedo indicado direito no córtex somatossensorial  5Hz de 

EMT,  logo após realizaram uma IRMf. Demonstraram uma melhora da discriminação 

tátil do dedo indicador que pode ser induzida pela aplicação da EMT, além disso, foi 

observado um aumento no desempenho do grupo que persistiu até 2 horas depois do 

término da aplicação e foi acompanhado pelo alargamento da representação sensorial 

do dedo indicador.  

Desta forma, os autores concluíram que a EMT pode induzir a processos 

plasticidade cortical que se assemelham a aspectos chaves de aprendizagem. Assim, 

o alargamento da representação de S1 resultou na melhora das habilidades individuais 

de percepção. 

Outro estudo que mostra a capacidade de reorganização neural foi conduzido 

por Merabet et al. (2008) os quais utilizaram a EMT para investigar o efeito súbito de 

uma completa privação visual por cinco dias em indivíduos com visão preservada. Os 

indivíduos foram submetidos a um programa intensivo de treinamento tátil, o qual 

resultou em melhor desempenho na tarefa de discriminação de caracteres em Braille 

do que no grupo controle. Após os cinco dias de total privação, exames com IRMf 

revelaram maior distribuição sanguínea no córtex occipital em resposta aos estímulos 

táteis. Esse aumento, entretanto, na distribuição sanguínea não estava mais presente 

depois de 24 horas após a remoção da venda. Ainda neste estudo, os autores 

realizaram a EMT (inibição) no córtex occipital no quinto dia e perceberam que a 

perturbação nessa área prejudicou a capacidade de reconhecer caracteres em Braille 

no grupo vendado. O mesmo, porém, não ocorreu no grupo controle.  

Com esses resultados, os autores propuseram que a súbita privação visual em 

indivíduos com visão normal pode levar a profundas, embora rapidamente reversíveis, 

mudanças neuroplásticas nas quais o córtex occipital se torna envolvido no 

processamento de informações não visuais.  

Argumentaram ainda, que a natureza da velocidade e dinâmica das mudanças 

observadas, sugere que funções inibidas ou mascaradas, nos indivíduos com visão 

normal, são reveladas pela perda visual. Assim, como o desmascaramento de 

conexões pré-existentes e mudanças na conectividade representam rápidas e 
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precoces mudanças neuroplásticas, e podem levar se sustentado e reforçado, para o 

desenvolvimento mais lento, porém mais mudanças estruturais permanentes, tais 

como o estabelecimento de novas conexões neuronais em cegos.  

 Apesar do amplo conhecimento a respeito dos sistemas sensoriais e, também, 

da recente discussão sobre integração multisensorial, a compreensão do substrato 

neural subjacente a essa integração continua limitada (AMEDI et al., 2007). 

Esses estudos mostram que áreas do córtex visual podem ser ativadas pela 

entrada somatossensorial em indivíduos cegos, mas não naqueles com visão. O 

significado deste efeito neuroplástico não é claro e uma pergunta importante diz 

respeito ao quão relevante é o papel do córtex visual no processamento de 

informações somatossensoriais ou vice-versa na perda visual.  

Nesse sentido, este estudo buscou investigar os possíveis efeitos da ETCC 

aplicada no córtex somatossensorial, em voluntários deficientes visuais e voluntários 

com visão preservada, durante tarefas de percepção tátil.   

 

OBJETIVOS 

3.1 Geral  

Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos da ETCC em tarefas de 

percepção tátil em voluntários deficientes visuais (congênitos ou adquiridos com perda 

total da visão) e em voluntários com visão preservada.  

 

3.2 Específico 

 - Verificar e comparar o efeito da ETCC anódica, catódica e placebo em córtex 

somatossensorial primário esquerdo na tarefa de discriminação de textura; 

 - Verificar e comparar o efeito da ETCC anódica, catódica e placebo em córtex 

somatossensorial primário esquerdo na tarefa de discriminação de dois pontos; 

 - Investigar se o efeito da ETCC é diferenciado em função da visão ser 

preservada ou não; i.e. investigar o efeito da ETCC considerando como fator o fato 

dos voluntários terem visão preservada, serem cegos congênitos ou terem cegueira 

adquirida. 
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4 HIPÓTESES 

4.1 Nula  

A ETCC não tem efeitos neuromodulatórios sobre a percepção tátil da mão em 

tarefas de discriminação tátil em voluntários deficientes visuais e com visão 

preservada. 

4.2 Alternativa 

A ETCC tem efeitos neuromodulatórios sobre a percepção tátil da mão em 

tarefas de discriminação tátil em voluntários deficientes visuais e com visão 

preservada. 

 

5 MÉTODO 

5.1 Tipo de Estudo 

 O presente estudo foi duplo-cego (o avaliador e os voluntários de pesquisa não 

tinham conhecimento sobre qual ETCC era aplicada em cada sessão), randomizado e 

contra balanceado (as estimulações foram distribuídas de maneira aleatória e 

equilibrada entre os sujeitos) e placebo-controlado (os mesmos voluntários receberam 

ETCC placebo em uma das sessões). 

5.2 Participantes  

  No total, 26 voluntários participaram desta pesquisa. O grupo de voluntários 

com visão preservada eram universitários e o grupo de portadores de deficiência 

visual foram encaminhados de uma associação de deficientes visuais. Todos os 

voluntários receberam informações e explicações sobre a pesquisa e concordaram em 

participar, após a leitura da carta de informação e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido do sujeito de pesquisa (ANEXO A e ANEXO B).  

Para a análise dos dados os grupos foram divididos da seguinte maneira: 

 Grupo (1): 13 Voluntários com visão preservada. 

 Grupo (2): 8 Voluntários com cegueira adquirida. 

 Grupo (3): 5 Voluntários com cegueira congênita. 

Todos foram selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão 

descritos abaixo. 

5.2.1 Critérios de inclusão 

- Para o Grupo (1) os critérios de inclusão foram: 

 Voluntários com visão preservada;  
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 Com idades acima de 18 anos; 

 Destros; 

 Sem alteração da sensibilidade tátil da mão, que foi verificada pelo Teste de  

       Limiar Tátil realizado com um estesiômetro.   

- Para o Grupo (2) e (3) os critérios de inclusão foram:  

 Voluntários com deficiência visual proficientes em Braille;  

 Deficientes visuais congênitos e adquiridos, com perda total da visão ou com 

baixa visão;  

 Todos com idades entre 18 e 55 anos;  

 Destros; 

 Sem alteração da sensibilidade tátil da mão, que foi verificada pelo Teste de 

Limiar Tátil realizado com um estesiômetro.  

5.2.2 Critérios de exclusão  

Os critérios de exclusão para os ambos os grupos foram: 

 Alteração da sensibilidade tátil da mão (que foi verificada pelo Teste de Limiar 

Tátil realizado com um estesiômetro) 

 Quadro de dependência química;  

 Quadros psicóticos;  

 Histórico de convulsões;  

 Histórico de cirurgia e lesão cerebral;  

 Histórico de cirurgia, trauma, queimadura ou lesões nervosas de membros 

superiores;  

 Canhotos. 

 

Em função dos parâmetros apresentados, foram excluídos da amostra dos 

voluntários do grupo de deficientes visuais. Esses apresentaram: neuropatia periférica, 

diálise peritoneal contínua e alojamento de projétil de arma de fogo no crânio.  

 

5.3 Materiais 

5.3.1 Inventário de Lateralidade 

 Inventário de Dominância Lateral: trata-se de teste que avalia a dominância 

lateral do corpo (ANEXO, E). 
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5.3.2 Venda para os olhos 

 Trata-se de venda para os olhos que bloqueia a entrada de luz ou de qualquer 

estímulo visual.  A mesma serviu para impedir que os voluntários com visão 

preservada enxergassem no momento dos testes e para que aqueles com baixa visão 

percebessem movimentos.   

 

 

Figura 13. Venda  

 

5.3.3 Estesiometria 

A estesiometria ou monofilamentos de Semmes-Weinstein é um kit para testar 

a sensibilidade, composto por um conjunto de sete tubos, cada um dos quais protege 

um par de filamentos de nylon especial. Os tubos têm um furo transversal onde se 

encaixa o suporte do filamento. A classificação é dada pela cor e vai de 0,05g à 300g. 

A aplicação é feita encostando o filamento até que o mesmo se dobre e o indivíduo 

deve relatar se sente ou não o filamento na pele. Para esse estudo utilizaremos o kit 

da marca Sorri e apenas o filamento verde (0,05g), que é sentido por indivíduos sem 

alterações sensitivas. Esse filamento foi aplicado sobre a primeira, segunda e terceira 

falange dos dedos e da região palmar da mão direita, nos voluntários do presente 

estudo, com o intuito de excluir os que apresentação alteração na sensibilidade. 

(ANEXO F).   

 

 Figura 14. Kit de Estesiometria. 
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5.3.4 Teste de Discriminação de Dois Pontos 

Utilizamos o Touch-Test – Two-Point Discriminator, que se trata de dois discos 

plásticos unidos, contendo várias pontas com o mesmo comprimento e diâmetro nas 

suas extremidades, que servem como pontos de referência com diferentes distâncias. 

Para mudar a distância entre os dois pontos, gira-se os dois discos em direção oposta.     

O disco tem medidas que vão de 1 a 25 milímetros. No presente estudo avaliamos a 

capacidade dos voluntários em relatar a percepção de um ou dois pontos. Os pontos 

foram aplicados sobre a primeira, segunda e terceira falange dos dedos e da região 

palmar da mão direita. As distâncias avaliadas foram de 1 ponto, 2mm, 3mm e 5mm.  

(ANEXO G)  

 

                                          

                                     Figura 15. Discriminador de Dois Pontos 

 

5.3.5 Teste de Discriminação de Texturas 

No total utilizamos 11 tipos de texturas com diferentes granulações (36 a 600 

grãos por unidade de área). As texturas foram classificadas de acordo com sua 

granulação e em ordem alfabética: Letra A = granulação de 600 (menos áspera) e 

assim sucessivamente até a Letra K = granulação de 36 (mais áspera). As texturas 

foram combinadas em pares (com todas as combinações possíveis) obtendo um total 

de 55 combinações (ANEXO G). Os estímulos utilizados para a discriminação de 

textura eram quadrados de madeira com tamanho de 10x10cm revestidos pelas 

texturas.  

Neste teste, os voluntários foram orientados a tocar com os dedos da mão 

direita nos diferentes pares de texturas. As texturas eram apresentadas de maneira 

aleatória e eram diferentes em cada aplicação. O voluntário era instruído a tocar a 

primeira textura apresentada e em seguida tocava a segunda textura com os dedos 
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indicador, médio e anelar. Após os toques deveriam relatar qual era a textura que eles 

achavam ser a mais áspera. 

 

 

Figura 16. Texturas 

 

5.3.6 ETCC 

 Para a estimulação, foi utilizado um aparelho de corrente contínua 

desenvolvido especialmente para essa finalidade. Os eletrodos utilizados eram de 

borracha e tinham tamanho de 35cm² e foram envoltos em esponjas embebidas em 

solução salina. A intensidade de corrente aplicada foi de 2mA para a ETCC catódica e 

para a ETCC anódica. Para a estimulação placebo, o mesmo procedimento foi 

adotado, entretanto, o aparelho era desligado após 20 segundos.  

 

 

Figura 17. Aparelho de ETCC 
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6. PROCEDIMENTO 

 Os participantes que se enquadraram nos critérios de inclusão descritos 

anteriormente foram convidados a participar do estudo. Após a obtenção do 

consentimento livre e esclarecido, os voluntários foram distribuídos de maneira 

aleatória para realizar os testes e receberam os três tipos de estimulação em 

sequência aleatória e contrabalanceada descritas a seguir:  

 ETCC anódica: ânodo posicionado unilateralmente na área somatossensorial 

primária esquerda e cátodo em músculo deltóide direito.  

 ETCC catódica: cátodo posicionado unilateralmente na área somatossensorial 

primária esquerda e ânodo em músculo deltóide direito.  

 ETCC placebo: ânodo posicionado unilateralmente na área somatossensorial 

primária esquerda e cátodo em músculo deltóide direito, entretanto o aparelho 

foi desligado após 20 segundos.  

Aplicamos a corrente na área somatossensorial esquerda (C3), de acordo com 

o sistema 10-20 do EEG. Para a definição da área, foi medido o crânio dos voluntários 

com uma fita métrica com as seguintes mensurações: 

1- Distância entre o násio (sutura frontonasal) e o ínio (vértice da 

protuberância occipital externa) e divide-se por dois a distância, por 

exemplo, 36 ÷ 2 = 18. Após encontrar a medida, o local foi marcado com 

um lápis próprio para essa finalidade.  

2- Distância entre os encontros auriculares (articulação temporomandibular) e 

divide-se por dois, por exemplo, 30 ÷ 2 = 15. Após encontrar a medida, o 

local foi marcado.  

3- Após a marcação das duas medidas anteriores, achou-se o encontro das 

mesmas, local onde se encontra o vértex (parte mais alta da cabeça, o 

ponto de referência para as demais medidas) também foi marcado. 

4- Uma vez encontrado o vértex, foi marcado 5cm abaixo para o lado 

esquerdo onde encontra-se a área somatossensorial primária, região 

responsável pela representação da mão.  

5- Feito isso, colocou-se um eletrodo sobre essa área e o outro no músculo 

deltóide direito com a polaridade que seria testada.  

As estimulações aconteceram em dias diferentes com intervalo mínimo de 24 

horas entre as sessões. Em cada sessão, os sujeitos foram estimulados por 5 minutos 

e, após esse período, realizaram os testes (o aparelho foi mantido ligado durante toda 

a aplicação do teste). Assim, o tempo total de estimulação foi de aproximadamente 25 

minutos (5 minutos somente de ETCC e mais 20 minutos de ETCC 

concomitantemente com os testes). 
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No total foram 78 aplicações, sendo 39 para o grupo com visão preservada e 

39 para o grupo com deficiência visual respectivamente. As coletas foram realizadas 

entre os meses de abril, maio e junho de 2011, no Laboratório de Neurociência 

Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Associação de 

Deficientes Visuais e Amigos (ADEVA), com as devidas condições normais de 

temperatura.  

 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

 O estudo após a aprovação (ANEXO D) e de acordo pleno com os 

requerimentos do comitê de ética Universidade Presbiteriana Mackenzie e também 

baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki (1964), 

conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989).  

Todos os participantes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e dos 

métodos do experimento, devendo dar seu consentimento por escrito. Para todos foi 

solicitado o termo consentimento livre e esclarecido do sujeito de pesquisa após serem 

explicados os objetivos, os métodos e os riscos potenciais do estudo.  

Para os voluntários deficientes visuais o termo de consentimento foi feito em 

carta timbrada e em Braille para os devidos fins legais, (ANEXO C). No final de cada 

estimulação todos os voluntários respondiam um questionário de efeitos colaterais 

para a ETCC. (ANEXO H). Todos os voluntários foram devidamente avisados de que 

todas as informações fornecidas permanecerão em sigilo.  

8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Com relação aos dados demográficos, a variáveis contínuas (foram analisadas 

com ANOVA univariada e as variáveis categóricas com teste de Pearson Chi-

Quadrado. Os valores estão apresentados sob forma de média (±erro-padrão). 

 Com relação aos instrumentos de avaliação (teste de discriminação de dois 

pontos e teste de discriminação de textura), foram investigadas as medidas obtidas de 

acertos (transformadas em percentual de acertos) comparando os tipos de 

estimulação (anódica, catódica e placebo) e o grupo (com visão, cego adquirido e 

cego congênito). Para isso, foram conduzidas ANOVA de medidas repetidas, e quando 

necessário teste post-hoc com o Fisher LSD. O nível de significância foi adotado para 

p<0,05. 
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9- RESULTADOS 

9.1 Caracterização da Amostra 

A partir dos critérios de inclusão e exclusão do estudo a caracterização da 

amostra foi constituída por 26 voluntários, contendo no Grupo (1) o total de 13 

voluntários e no Grupo (2), consequentemente, o total de 13 voluntários. No Grupo (1), 

dos 13 voluntários, 7 eram do gênero feminino e 6 do gênero masculino. No Grupo (2), 

dos 13 voluntários, 5 eram do gênero feminino e 8 do gênero masculino. Em ambos os 

grupos todos os voluntários eram destros. Para a caracterização da amostra, 

realizamos uma ANOVA para as variáveis contínuas (sexo e lateralidade) e uma 

média para idade, índice de massa corpórea (IMC), estesiometria e escolaridade. 

Como observado na tabela 9, não encontramos diferenças significativas, que 

pudessem interferir nos resultados do presente estudo, relacionadas à lateralidade, 

sexo, IMC, estesiometria e escolaridade.       

   

Tabela 9. Caracterização demográfica 

 

Com visão Cego adquirido Cego congênito 
p* 

 

n=13 n=8 n=5 

Idade 23,8 ±1,3 45 ±2,2 46,6 ±3,4 <0,001 

Lateralidade [destro (%)] 13 (100) 8 (100) 5 (100) 1,0 

Sexo [masculino (%)] 6 (46) 6 (75) 2 (40) 0,34 

IMC 24,5 ±1,0 27,0 ±1,1 26,5 ±1,8 0,25 

Estesiometria 96,5 ±1,2 97,7 ±0,8 99,2 ±0,5 0,35 

Escolaridade 14,5 ±0,8 12,1 ±0,9 13,8 ±1,2 0,19 

* Variáveis contínuas foram analisadas com ANOVA univariada e variáveis categóricas com teste de 

Pearson Chi-Quadrado. Os valores de idade, IMC, estesiometria e escolaridade estão apresentados com 

a média (±erro-padrão). 

9.2- Teste de Discriminação de Dois Pontos 

 Para o teste de discriminação de dois pontos, foram realizadas duas ANOVAS 

de medidas repetidas. Em uma delas, considerou-se como fatores a área da mão onde 

foram coletadas as medidas (4 níveis: primeira falange, segunda falange, terceira 

falange e palma da mão), ETCC (3 níveis: ânodo, cátodo e placebo), Grupo (3 níveis: 

com visão, cegos adquiridos, cegos congênitos). A variável dependente foi à 

porcentagem de acertos no teste. Os acertos foram computados para cada uma das 4 

áreas da mão estabelecidas (falanges e palma), considerando em conjunto as 

medidas obtidas pelo teste com 1 ponto, 2 pontos com 2 mm, 2 pontos com 3 mm e 2 

pontos com 5 mm.  



 
 

58 
 

Para a outra ANOVA, considerou-se como fatores o Teste (4 níveis: 1 ponto, 2 

pontos com 2 mm, 2 pontos com 3 mm e 2 pontos com 5 mm), ETCC (3 níveis: ânodo, 

cátodo e placebo), Grupo (3 níveis: com visão, cegos adquiridos, cegos congênitos). A 

variável dependente foi a porcentagem de acertos no teste. Os acertos foram 

computados para cada um dos 4 tipos de medidas (1 ponto, 2 pontos com 2 mm, 2 

pontos com 3 mm e 2 pontos com 5 mm), considerando em conjunto as medidas 

obtidas em todas as áreas da palma da mão (falanges e palma em conjunto). 

ANOVA – Fator Área da Mão, Grupo e ETCC 

A Tabela 10 apresenta os valores de ANOVA para medidas repetidas 

considerando os fatores Área da mão, Grupo e ETCC. Como pode ser observado pela 

Tabela 10, ANOVA revelou efeito principal significativo para Área (F3,69=93,7, p<0,001, 

n2=0,8) e ETCC (F2,46=7,2, p=0,002, n2=0,2). Não foram observados efeitos 

significativos para Grupo e interações Área*Grupo, ETCC*Grupo, Área*ETCC e 

Área*ETCC*Grupo. 

Tabela 10. Valores de ANOVA de Medidas Repetidas considerando os fatores Área, 

Grupo e ETCC 

Fatores F p 

Partial 

Eta 

Squared 

Grupo 0,8 0,4 0,1 

Área 93,7 <0,001 0,8 

Área*Grupo 1,0 0,4 0,1 

ETCC 7,2 0,002 0,2 

ETCC*Grupo 0,3 0,9 0,03 

Área*ETCC 0,7 0,6 0,03 

Área*ETCC*Grupo 0,8 0,6 0,1 

 

Com relação ao efeito observado para Área, foi realizado teste post hoc LSD o 

qual revelou efeito significativo para todas as comparações entre primeira falange, 

segunda falange, terceira falange e palma da mão (p<0,001 em todas as 

comparações). Como pode ser observado pela Figura 18, os participantes apresentam 

maior taxa de acerto para as mensurações realizadas na primeira falange e menor 

para a palma da mão.  
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Figura 18. Apresenta a taxa de acertos para as mensurações das falanges e da palma da mão. p<0,001 

em todas as comparações 

 

Já com relação ao efeito observado para ETCC, post hoc LSD revelou que a 

ETCC anódica resultou em efeito significativo em comparação a ETCC catódica 

(p=0,004) e ETCC placebo (p=0,02). Não foi verificado efeito significativo entre ETCC 

catódica e ETCC placebo (p=0,1). Como pode ser observado pela Figura 19, os 

participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações realizadas 

durante a ETCC anódica em comparação as outras duas estimulações. 
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Figura 19. Ilustra maior taxa de acerto para as mensurações realizadas durante a ETCC anódica em 

comparação as outras duas estimulações 

Apesar da ANOVA não revelar efeito significativo para grupo ou para a 

interação Grupo*Área, realizamos análise exploratório considerando exclusivamente 

os resultados obtidos na primeira falange. Tal análise se justifica pelo fato de o uso 

intensivo da primeira falange pelos deficientes visuais. Com isso, realizamos ANOVA 

para medidas repetidas tendo como fatores a ETCC (3 níveis: ânodo, cátodo e 

placebo) e o Grupo (3 níveis: com visão, cegos adquiridos, cegos congênitos). A 

variável dependente foi a porcentagem de acertos no teste para as medidas realizadas 

apenas na primeira falange de cada dedo. Os acertos foram computados 

considerando em conjunto as medidas obtidas pelo teste com 1 ponto, 2 pontos com 2 

mm, 2 pontos com 3 mm e 2 pontos com 5 mm. 

A Tabela 11 apresenta os valores de ANOVA para medidas repetidas 

considerando os fatores Grupo e ETCC. Como pode ser observado pela Tabela 11, 

ANOVA revelou efeito principal significativo para ETCC (F2,46=4,3, p=0,02, n2=0,2) e 

Grupo (F2,23=3,3, p=0,05, n2=0,2). Não foi observado efeito significativo para a 

interação Grupo*ETCC. 
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Tabela 11. Valores de ANOVA para medidas repetidas considerando os fatores Grupo 

e ETCC 

Fatores 
F p 

Partial Eta 

Squared 

ETCC 4,3 0,02 0,2 

Grupo 3,3 0,05 0,2 

ETCC * Grupo 1,0 0,4 0,08 

 

Com relação ao efeito observado para ETCC, post hoc LSD revelou que a 

ETCC anódica resultou em efeito significativo em comparação a ETCC catódica 

(p=0,01) e ETCC placebo (p=0,03). Não foi verificado efeito significativo entre ETCC 

catódica e ETCC placebo (p=0,8). Como pode ser observado pela Figura 20, os 

participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações realizadas 

durante a ETCC anódica em comparação as outras duas estimulações. 

 

 

Figura 20. Ilustra maior taxa de acertos para as mensurações realizadas durante a ETCC anódica em 

comparação as outras duas estimulações. 
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Já com relação ao efeito observado para Grupo, post hoc LSD revelou que o 

grupo de pessoas com deficiência visual congênita apresenta melhor discriminação no 

teste em comparação aos que enxergam (p=0,02). Não foram observadas diferenças 

significativas entre as demais comparações. A Figura 21 apresenta o desempenho e 

os valores de p para cada comparação.  

 

 

Figura 21. Ilustra que as pessoas com deficiência visual congênita apresenta melhor discriminação no 

teste em comparação aos que enxergam (p=0,02) 

 

ANOVA – Fator Itens do Teste, Grupo e ETCC 

A Tabela 12 apresenta os valores de ANOVA para medidas repetidas 

considerando os fatores Teste, Grupo e ETCC. Como pode ser observado pela Tabela 

15, ANOVA revelou efeito principal significativo para Teste (F3,69=36,4, p<0,001, 

n2=0,6) e ETCC (F2,46=6,4, p=0,004, n2=0,2). Não foram observados efeitos 

significativos para Grupo e interações Teste*Grupo, ETCC*Grupo, Teste*ETCC e 

Teste*ETCC*Grupo. 
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Tabela 12. Valores de ANOVA de Medidas Repetidas considerando os fatores Teste, 

Grupo e ETCC 

 

Fatores F p 

Partial 

Eta 

Squared 

Grupo 1,0 0,4 0,1 

ETCC 6,40 0,004 0,2 

ETCC*Grupo 0,38 0,8 0,03 

Teste 37,41 <0,001 0,6 

Teste*Grupo 0,65 0,7 0,05 

ETCC*Teste 0,99 0,4 0,04 

Teste*ETCC*Grupo 1,20 0,3 0,09 

 

Com relação ao efeito observado para Teste, foi realizado teste post hoc LSD o 

qual não revelou efeito significativo entre o teste com 1 ponto e o teste com dois 

pontos com distância de 5 mm (p=0.6).  Para as demais comparações, o teste revelou 

efeito significativo com p<0,001. Como pode ser observado pela Figura 22, os 

participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações realizadas com 

o teste de 1 ponto e de 2 pontos com distância de 5 mm. Também pode ser observado 

que o grau de dificuldade da tarefa está relacionado com a distância entre os pontos, 

sendo 2 mm associado com o pior desempenho, seguido de 3 mm e 5 mm.  

 



 
 

64 
 

 

Figura 22. Ilustra que os participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações 

realizadas com o teste de 1 ponto e de 2 pontos com distância de 5 mm. 

 

Já com relação ao efeito observado para ETCC, post hoc LSD revelou que a 

ETCC anódica resultou em efeito significativo em comparação a ETCC catódica 

(p=0,006) e ETCC placebo (p=0,03). Não foi verificado efeito significativo entre ETCC 

catódica e ETCC placebo (p=0,1). Como pode ser observado pela Figura 23, os 

participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações realizadas 

durante a ETCC anódica em comparação as outras duas estimulações. 
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Figura 23. Os participantes apresentaram maior taxa de acerto para as mensurações realizadas durante a 

ETCC anódica em comparação as outras duas estimulações. 

 

9.3- Teste de Discriminação de Textura 

Para o teste de discriminação de textura, foi realizada ANOVA de medidas 

repetidas. Considerou-se como fatores a Textura analisada (2 níveis: Textura 1 (pares 

de comparação com diferença de 20 pontos de granulação entre as lixas) e Textura 2 

(pares de comparação com diferença de 40 pontos na granulação entre as lixas), 

ETCC (3 níveis: ânodo, cátodo e placebo), Grupo (3 níveis: com visão, cegos 

adquiridos, cegos congênitos). A variável dependente foi a porcentagem de acertos no 

teste.  

A Tabela 13 apresenta os valores de ANOVA para medidas repetidas 

considerando os fatores Textura, Grupo e ETCC. Como pode ser observado pela 

Tabela 16, ANOVA revelou efeito principal significativo para Textura (F1,23=54,5, 

p<0,001, n2=0,7) e ETCC (F2,46=5,3, p=0,008, n2=0,2) e para as interações 

ETCC*Textura (F2,46=4,1, p=0,02, n2=0,2) e ETCC*Textura*Grupo (F4,46=2,8, p=0,04, 
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n2=0,2). Não foram observados efeitos significativos para Grupo e interações 

ETCC*Grupo e Textura*Grupo. 

 

Tabela 13. Valores de ANOVA para medidas repetidas considerando os fatores 

Textura, Grupo e ETCC 

 

Fatores F P 
Partial Eta 

Squared 

Grupo 0,04 0,96 0,003 

ETCC 5,3 0,008 0,2 

ETCC*Grupo 1,7 0,2 0,1 

Textura 54,5 <0,001 0,7 

Textura*Grupo 0,7 0,5 0,06 

ETCC*Textura 4,1 0,02 0,2 

ETCC*Textura*Grupo 2,8 0,04 0,2 

 

Com isso, foi realizada análise post hoc com teste LSD para a interação 

ETCC*Textura*Grupo. A Figura 24 apresenta os resultados obtidos considerando os 

três fatores (Grupo, ETCC e Textura). A análise post hoc revelou que, para os cegos 

congênitos, a ETCC anódica resultou em melhor desempenho em comparação a 

ETCC catódica (p<0,001) e ETCC placebo (p=0,02) para as comparações de Textura 

1. Além disso, revelou que a ETCC catódica resultou em pior desempenho quando 

comparada a ETCC placebo (p=0,04) durante Textura 1. É interessante notar que o 

melhor desempenho observado durante ETCC anódica em Textura 1 é similar ao 

desempenho dos mesmos sujeitos em Textura 2 (p=0,85). Análise post hoc também 

revelou que o desempenho dos cegos adquiridos não foi diferente entre as condições 

de estimulação (anódica, catódica e placebo; p>0,05 em todas as comparações). O 

efeito significativo observado com relação aos cegos adquiridos diz respeito a 

diferença de desempenho entre todas as condições durante Textura 1 versus Textura 

2. Como pode ser observado na Figura 24, os sujeitos foram melhor durante ETCC 

anódica, catódica e placebo durante Textura 2 em comparação a ETCC anódica 

(p<0,001), catódica (p<0,001) e placebo (p<0,001) durante Textura 1. Esse mesmo 

efeito também foi observado nos participantes com visão, i.e melhor desempenho em 

todas as condições durante Textura 2 em comparação a Textura 1 (p<0,001 em todas 

as comparações). Além disso, para os sujeitos com visão preservada, a análise 

revelou que a ETCC catódica resultou em pior desempenho durante Textura 1 em 
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comparação com a ETCC anódica (p=0,002) e placebo (p=0,002). No entanto, não 

revelou para Textura 1 efeito significativo entre ETCC anódica e placebo (p=1,0). Já 

para a Textura 2, há efeito significativo entre ETCC anódica e ETCC catódica 

(p=0,01), mas não entre ETCC anódica e ETCC placebo (p=0,4) e ETCC catódica e 

ETCC placebo (p=0,09).  

 

 

Figura 24. Ilustra a diferença entre o desempenho dos grupos durante a estimulação anódica, catódica e 

placebo durante o teste de discriminação de texturas. 

 

10. DISCUSSÃO 

Os principais achados deste estudo foram i. ETCC anódica aplicada na área 

somatossensorial primária esquerda melhorou o desempenho dos participantes no 

teste de discriminação de dois pontos independentemente da área da mão avaliada e 

da distância entre os dois pontos em comparação a ETCC catódica e placebo, ii. para 

os cegos congênitos, a ETCC anódica resultou em melhor desempenho em 

comparação a ETCC catódica e placebo (p=0,02) e ETCC catódica resultou em pior 

desempenho quando comparada a ETCC placebo durante Textura 1, iii. para os cegos 

adquiridos não foram observados efeitos entre as condições de estimulação, iv. para 
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os sujeitos com visão preservada, a ETCC catódica resultou em pior desempenho 

durante Textura 1 em comparação com a ETCC anódica e placebo, v. para esse 

mesmos sujeitos, a ETCC anódica resultou em melhor desempenho em comparação a 

ETCC catódica.  

Esses resultados mostram que a ETCC anódica, aplicada na área 

somatossensorial primária esquerda, produz um efeito benéfico no desempenho da 

discriminação de dois pontos e da discriminação de textura, assim como a ETCC 

catódica tem efeito prejudicial no desempenho da discriminação de texturas em cegos 

congênitos e indivíduos com visão.  

Estes resultados estendem achados prévios sobre o efeito neuromodulatório da 

ETCC no córtex somatossensorial e seu efeito em tarefas de percepção tátil 

(ROGALEWSKI et al., 2004; GRUNDMANN et al., 2011), diminuição da percepção de 

dor – efeito antinociceptivo (ANTAL et al., 2008), no aumento do limiar de percepção e 

de dor tanto em voluntários saudáveis quanto em pacientes com quadro de dor central 

crônica  (FREGNI et al., 2006a; 2006b). 

Dessa forma, os efeitos da ETCC, no presente estudo, vão de encontro aos 

efeitos obtidos com EMT, conforme demonstrado por Ragert et al., (2007) que 

aplicaram a EMT na área somatossensorial e mostraram melhora no desempenho de 

discriminação de dois pontos. Além disso, esses resultados somam-se aos achados 

de Merabet et al., (2004) que demonstraram capacidade da EMT em prejudicar o 

desempenho de julgamento de asperezas sem prejudicar o julgamento de distâncias 

quando aplicada em área somatossensorial; em nosso caso ETCC catódica prejudicou 

de forma significativa apenas o teste de discriminação de textura, mas não o de 

discriminação de dois pontos.  

Merabet et al., (2004) sugeriram com base nos efeitos de dupla-dissociação 

com relação a desempenho de aspereza e distância que em deficientes visuais há 

uma participação diferenciada do córtex somatossensorial e do córtex occipital, 

respectivamente. Nesse sentido, o córtex somatossensorial seria crucial para 

discriminação de textura, mas não de distância entre pontos e o córtex occipital seria 

crucial para discriminação de dois pontos e não para discriminação de textura. O 

termo crucial aqui empregado refere-se ao efeito deletério na função avaliada caso 

uma área cerebral específica seja virtualmente lesionada com o uso, por exemplo, de 

EMT. Ou seja, a inibição com o uso de EMT em córtex occipital resultou em 

comprometimento de habilidade de discriminar distâncias entre pontos, ou seja, essa 

área é crucial para processar esse tipo de informação.  

Nessa direção, apesar de não termos um grupo de ETCC em occipital, nosso 

achados podem ser entendidos em conjunto aos dados de Merabet et al (2004). O fato 
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da ETCC anódica melhorar a discriminação de dois pontos e da ETCC catódica não 

piorar o desempenho dessa tarefa pode sinalizar que o córtex somatossensorial 

contribui para essa função – a modulação facilitatória gera um incremento na função – 

mas não é crucial para ela – a modulação inibitória não prejudica o desempenho, ou 

seja, outras estruturas cerebrais são capazes de sustentar o desempenho dentro do 

esperado.  

Ao mesmo tempo, o fato da ETCC anódica melhorar a discriminação de textura 

e da ETCC catódica piorar o desempenho dessa tarefa pode sinalizar que o córtex 

somatossensorial contribui para essa função – a modulação facilitatória gera um 

incremento na função – e é crucial para ela – a modulação inibitória prejudica o 

desempenho de maneira que outras estruturas cerebrais não são capazes de 

sustentar o desempenho dentro do esperado.  

É interessante notar que os efeitos observados em textura são válidos para 

pessoas com visão preservada e pessoas com cegueira congênita. Não foram 

observados efeitos em pessoas com cegueira adquirida. No caso da discriminação de 

dois pontos, não foram observados efeitos de interação com Grupo, ou seja, os efeitos 

da ETCC foram semelhantes entre pessoas com visão normal ou com deficiência 

visual. Assim, os efeitos diferenciados da ETCC devem estar fundados em função do 

efeito neuroplástico decorrente da perda visual em associação com o tipo de estímulo 

a ser analisado 

Assim, cabe uma comparação entre as modalidades de estímulos táteis 

analisados. Guest & Spence (2003), por exemplo, sinalizam que a adequação de uma 

modalidade sensorial não é meramente função da capacidade discriminativa de 

apenas uma única modalidade sensorial, mas sim, a adequação da modalidade pode 

desempenhar um papel na determinação do sentido mais apropriado para 

determinada tarefa. Além disso, a contribuição que um sentido faz sobre outro, 

depende da natureza da tarefa. Logo, a visão pode ser mais adequada para tarefas 

que determinam a densidade espacial de texturas, enquanto o tato pode ser mais 

apropriado para tarefas que requerem julgamento de aspereza. 

Nesse sentido, Roland et al., (1998) descrevem que a aspereza e a distância -

elementos de um padrão de textura - são dicas importantes por acrescentarem 

informações sensoriais tanto para a visão quanto para o tato, uma vez que as 

superfícies contêm pequenos desvios e elementos que não podem ser discriminados, 

embora deêm a percepção de rugosidade ou de textura (percepção microgeométrica). 

Já o comprimento, área e curvatura estão relacionados com as formas dos objetos, 

(propriedade macrogeométrica).   
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No presente estudo, a percepção de aspereza, uma propriedade 

microgeométrica, foi testada mostrando melhor desempenho na percepção de texturas 

e de distâncias nos deficientes visuais congênitos, quando comparados aos 

participantes com visão. No entanto, não encontramos diferenças significativas em 

relação a essas discriminações entre o grupo de deficientes visuais congênitos e o de 

adquiridos. 

Isso pode estar relacionado com o remanejamento das funções corticais devido 

ao tempo de perda visual. Sadato et al., (2002) demonstraram que a ativação da área 

visual primária ocorreu durante a leitura de Braille em cegos que perderam a visão 

antes dos 16 anos, ao passo que essa ativação foi suprimida em cegos que perderam 

a visão após os 16 anos. Isso sugere que os primeiros 16 anos de vida representam 

um período crítico para uma mudança funcional da área visual primária de 

processamento de estímulos visuais ao processamento de estímulos táteis.  

Nessa perspectiva, pode-se dizer que o processo de reorganização funcional 

parece se dar de maneira diferente entre os deficientes visuais adquiridos e os 

congênitos. Além de ser um processo individual, dependente do tempo e idade da 

perda, como da experiência anterior e posterior a perda. Outra questão importante, 

que pode ter grande influência na neuroplasticidade, é o motivo da perda, no sentido 

de que algumas pessoas perdem abruptamente a visão e outras a perdem lentamente, 

podendo ser essa em meses ou anos.  

Amedi et al., (2005) relatam que essas mudanças neuroplásticas implicam não 

só no processamento realizado pelos sentidos remanescentes, mas também nas 

funções cognitivas superiores, tais como linguagem e memória.  

Na nossa amostra, o grupo com deficiência visual adquirida teve média de 15,8 

anos de perda total da visão. Entretando, o tempo para a perda total  foi variável não 

controlada no presente estudo e está relacionada a patologia associada. Assim, a 

realização de novos estudos com deficientes visuais adquiridos que busquem explorar 

os efeitos da ETCC aplicada em outras áreas corticais, bem como, em diferentes 

tarefas de percepção táteis controlando esta variável são necessários para responder 

essas questões e observar possíveis efeitos neuromodulatórios.    

Outro fator que pode ter influenciado está relacionado com a idade dos 

participantes apresentada na caracterização da amostra. A média de idade dos 

participantes com visão foi de 23,8 anos, 45 anos nos deficientes visuais adquiridos e 

46,6 anos nos congênitos. Entretanto, apesar das diferenças de idade entre o grupo 

de deficientes visuais e o grupo com visão, o único efeito observado para os grupos e 

não relacionado à ETCC, revelou que o grupo com deficiência visual congênita 

apresenta melhor discriminação em comparação ao grupo dos que enxergam. Não 
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foram observadas diferenças significativas com o grupo de deficientes visuais 

adquiridos.  

Vale ressaltar que esse efeito só foi observado para a análise exploratória no 

teste de discriminação de dois pontos, onde a variável dependente foi à porcentagem 

de acertos para as medidas realizadas apenas na primeira falange de cada dedo. 

Esse efeito pode estar relacionado com a maior experiência e dependência tátil dos 

indivíduos deficientes visuais congênitos e com a reorganização cortical apresentada 

pela perda visual (AMEDI et al., 2007; MERABET et al., 2005). 

Além dos efeitos já descritos, foi também observado no teste de discriminação 

de dois pontos efeito significativo com relação à área da mão testada. Os participantes 

apresentaram maior taxa de acerto nas mensurações realizadas na primeira falange e 

menor na palma da mão independente da estimulação. Esses dois últimos resultados 

podem ser justificados pela representação sensorial da mão no córtex 

somatossensorial, onde se tem uma maior distribuição dos receptores sensoriais e dos 

campos receptivos nas pontas dos dedos. 

Além disso, não foi verificado efeito significativo entre o teste realizado com 1 

ponto e com 2 pontos com distância de 5mm. Para as demais comparações, foi 

observado efeito significativo. Em resumo, os participantes apresentaram maior taxa 

de acerto com a medida de 1 ponto e de 2 pontos com distância de 5mm. Também foi 

observado que o grau de dificuldade da tarefa esteve relacionado com a distância 

entre os pontos, sendo 2 mm associado ao pior desempenho seguido de 3 mm e 5 

mm, respectivamente.  

Os resultados observados são promissores, uma vez que esse foi o primeiro 

estudo que investigou os efeitos da ETCC em tarefas de discriminação tátil em 

deficientes visuais. Por fim, para melhor compreensão dos efeitos neuromodulatórios 

da ETCC observados no presente estudo, o desenvolvimento de novas pesquisas e 

novas comparações de efeito-tarefa relacionadas à percepção tátil de deficientes 

visuais e indivíduos com visão são necessários.   

        

11. CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou que a ETCC anódica e catódica têm efeitos 

significativos na percepção tátil em deficientes visuais congênitos e em indivíduos com 

visão, quando aplicada no córtex somatossensorial primário. 

Este estudo, por ser de caráter exploratório, abriu novos caminhos para o 

desenvolvimento de futuras pesquisas e também para a aplicabilidade clínica da 

ETCC. Pelo fato da ETCC anódica ter apresentado melhora no desempenho tátil, pode 
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ser possível que, em breve, com pesquisas subseqüentes, essa ferramenta possa 

auxiliar em tratamentos de distúrbios e de perdas sensoriais ou mesmo potencializar a 

aprendizagem de deficientes visuais na leitura Braille. 
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ANEXO A. 

  CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 
O projeto de pesquisa ― Efeitos da Estimulação Trasncraniana por Corrente 
Contínua em tarefas de percepção tátil manual – entre indivíduos com visão 
preservada e deficientes visuais, da pesquisadora Patricia Aparecida Dall‗Agnol, 
orientada pelo Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio, se propõe a estudar a função do córtex 
somatossensorial em tarefas de percepção tátil em deficientes visuais e em indivíduos 
com visão preservada com o uso da Estimulação Transcraniana por Corrente 
Contínua (ETCC). Os dados para a pesquisa serão coletados no Laboratório de 
Neurociência Cognitiva e Social ou na Associação de Deficientes Visuais e Amigos 
(ADEVA), por meio de tarefas de discriminação tátil com duração média de 30 
minutos. Os grupos serão sorteados e receberão a estimulação ativa e/ou placebo. O 
placebo não faz nenhum efeito, e é usado para que se possa estudar o que acontece 
com o voluntário que não recebe a estimulação ativa. O aparelho de estimulação gera 
uma corrente contínua de baixa intensidade e essa será dirigida ao seu cérebro 
através de eletrodos de borracha envolvidos em esponjas umedecidas com soro. Essa 
estimulação é indolor e no máximo você poderá sentir um pouco de formigamento no 
couro cabeludo. Durante a estimulação, você ficará acordado, acompanhando tudo o 
que for feito. Esses procedimentos de estimulação já são utilizados há algum tempo 
em vários países e oferece riscos mínimos. As queixas mais frequentes são 
formigamento no local de aplicação e leve sonolência durante a aplicação. As 
pesquisas mostram que não existe risco de qualquer dano cerebral devido a essa 
estimulação. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas, seja pelos telefones abaixo ou pelo endereço do 
Laboratório (Rua Piauí, 181, 10o andar, Consolação, São Paulo-SP). Caso você tenha 
alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
– Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino - Mezanino. Aos participantes cabe o 
direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo algum. As 
informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 
será garantido sigilo absoluto sobre as tarefas realizadas, sendo resguardado o nome 
dos participantes. Os resultados serão analisados, e as conclusões serão 
apresentadas para a discussão científica como parte do processo de Mestrado. A 
divulgação da pesquisa tem finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior 
conhecimento do tema estudado. Desde já agradecemos a sua colaboração.  
 
 
__________________________________             _____________________________ 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio               Pesquisadora: Patricia A. Dall‗Agnol  
                 Tel: (11) 2114-8878                                                  Tel: (11) 2114-8878  

 

 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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ANEXO B.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

_______________________________________________________, voluntário de 

pesquisa, após a leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA, 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de 

confidencialidade e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, 

firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar 

da pesquisa proposta. 

 Fica claro que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica 

ciente que todo o trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por 

força do sigilo profissional. 

 

 

 

 

 

São Paulo, ___ de ______________de 20___. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu representante legal 
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ANEXO C. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (EM BRAILLE) 
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ANEXO D.  

Carta de Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO E.  

Inventário de Lateralidade 

Lateralidade (IDT) 
 
Material: tubo de papel, lápis, tesoura, bola 
Instrução: ―Finge que você está fazendo as coisas que eu disser‖ 
 

 D E 

1)Mão 

pentear cabelo   

escrever nome   

cortar papel   

fingir que come   

2)Pé 

chutar bola   

ficar em pé num pé só   

3)Olho 

olhar pelo canudo   

4)Ouvido 

sussurrar palavra no ouvido da 
criança 

  

 
 
Discriminação direita- esquerda (BTN; ed:EntreletraS) 
 

Tarefa certo errado 

Levanta a sua mão esquerda   

Mostre o seu olho direito   

Mostre o seu ouvido esquerdo   

Levante a sua mão direita   

   

Toque o seu ouvido esquerdo com a sua mão esquerda   

Toque o seu joelho direito com a sua mão direita   

Toque o seu olho esquerdo com a sua mão esquerda   

Toque o seu ouvido direito com a sua mão direita   

   

Aponte para o meu olho direito   

Toque a minha perna esquerda   

Aponte para o meu ouvido esquerdo   

Toque a minha mão direita   

   

Aponte com a sua mão direita para o meu ouvido esquerdo   

Aponte com a sua mão esquerda para o meu olho esquerdo   

Aponte com a sua mão esquerda para o meu ombro direito   

Aponte com a sua mão direita par o meu olho direito   
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ANEXO F.  

Ficha de Avaliação; Teste de Estesiometria 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:_______________           Data de Nascimento: ___/___/______ 

Sexo:_______________          Peso:_____________         Altura:_______________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone:________________________________ 

Escolaridade:____________________________ 

Idade de perda da visão:_________________________ 

Motivo da perda:______________________________________________________ 

Dominância Lateral:_______________________________________ 

 

 

ESTESIOMETRIA 

 Superior Inferior Centro Medial Lateral 

1
0 
F. Polegar      

1
0 
F. Indicador       

1
0 
F. Médio      

1
0 
F. Anelar      

1
0 
F. Mínimo       

2
0 
F. Polegar  X X  X X 

2
0 
F. Indicador  X X  X X 

2
0 
F. Médio  X X  X X 

2
0 
F. Anelar  X X  X X 

2
0 
F. Mínimo  X X  X X 

3
0 
F.Indicador  X X  X X 

3
0 
F.Médio X X  X X 

3
0 
F.Anelar X X  X X 

3
0 
F.Mínimo  X X  X X 

Hipotenar      

Tenar      

Palmar      

N
0
 de acertos:____________                                 N

0
 de erros:____________ 
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ANEXO G.  

Teste de Discriminação de Dois Pontos e Teste de Discriminação de Textura. 

 
DISCRIMINAÇÃO DE DOIS PONTOS 

 

 1 Ponto 2 Pontos 
(2mm) 

2 Pontos 
(3mm) 

2 Pontos 
(5mm) 

1
0 
F. Polegar     

1
0 
F. Indicador      

1
0 
F. Médio     

1
0 
F. Anelar     

1
0 
F. Mínimo      

2
0 
F. Polegar      

2
0 
F. Indicador      

2
0 
F. Médio      

2
0 
F. Anelar      

2
0 
F. Mínimo      

3
0 
F.Indicador      

3
0 
F.Médio     

3
0 
F.Anelar     

3
0 
F.Mínimo      

Hipotenar     

Tenar     

Palmar     

N
0
 de acertos:____________                                 N

0
 de erros:____________ 

 

DISCRIMINAÇÃO DE TEXTURAS 

A – B  
 
A – C A – D A – E 

 
A – F 

 
A – G 

 
A – H 

 
A – I 

 
A – J 

 
A – K 

 
 
 

B – C 
 
B – D 

 
B – E 

 
B – F 

 
B – G 

 
B – H 

 
B – I 

 
B – J 

 
B – K 

 

C – D 
 
C – E 

 
C – F 

 
C – G 

 
C – H 

 
C – I 

 
C – J 

 
C – K 

 
 

D – E 
 
D – F 

 
D – G 

 
D – H 

 
D – I 

 
D – J 

 
D – K 

 
 

E – F 
 
E – G 

 
E – H 

 
E – I 

 
E – J 

 
E – K 

 
 

F – G 
 
F – H 

 
F – I 

 
F – J 

 
F – K 

 
 

G – H 
 
G – I 

 
G – J 

 
G – K 

 
 

H - I 
 
H – J 

 
H – K 

 
 

I – J 
 
J  – K 

1 
 

J – K 
 

 

 

N
0
 de acertos:____________                                 N

0
 de erros:____________ 
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ANEXO H.  

 

Questionário dos Efeitos Colaterais para ETCC (side-effect checklist). 

 

ETCC 

Pós- estimulação 

1 – Ausente 1 – Nenhum 

2 – Suave 2 – Remoto 

3 – Moderado 3 – Possível 

4 – Severo  5 - Definitivo 

 

Sintomas Severidade Relação com o 

tratamento 

Observações 

Dor de cabeça    

Dor no pescoço    

Dor no couro cabeludo    

Queimação no couro 

cabeludo 

   

Prejuízo auditivo    

Prejuízo cognitivo    

Problemas na concentração    

Mudança de humor aguda    

Outros (especificar)    

 

Avaliação da qualidade de estudo cego (check on blind) 

- Qual tipo de estimulação você acredita ter recebido? 

  (   ) Estimulação ativa 

  (   ) Estimulação placebo 

- Dê uma nota de 0 a 5 para a sua resposta, sendo que 0 representa nenhuma certeza 

e 5 representa certeza máxima de sua resposta: _______ 

 


