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“Porque da muita ocupação vêm os sonhos...” 

Eclesiastes 5:3 



 

RESUMO 

A atenção visual humana e os processos cognitivos nela envolvidos ainda despertam interesse 

em investigações e apresentam lacunas. Realizar uma tarefa de leitura ou procurar uma vaga no 

estacionamentosão ações comuns do nosso dia-a-dia que exigem o recrutamento do nosso sistema 

atencional visual. O presente trabalhoteve como objetivo investigar a influência da Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua em Córtex Parietal Posterior (CPP) no desempenho de tarefas 

de atenção visuoespacial, tais como Bissecção de Linhas e Busca Visual, em jovens saudáveis; a fim 

de analisar diferenças e semelhanças entre os diferentes tipos de estimulação (anódica, catódica e 

placebo), bem como o fenômeno pseudonegligência. Participaram do estudo 21 adultos jovens, 

sendo 90,47% do sexo feminino; 95,23% com ensino superior incompleto; destros e com idade 

média de 22,66 ±3,04 (média±desvio-padrão). Os resultados mostraram que na Tarefa de Bissecção 

de Linhas os participantes foram mais rápidos na segunda avaliação em comparação com a linha de 

base. Além disso, os voluntários foram mais rápidos quando diante das linhas Maiores à Esquerda. 

Outro achado importante do estudo foi o maior tempo de fixação visual em hemicampo esquerdo 

quando diante de linhas maiores à esquerda. Quanto aos resultados encontrados na Tarefa de Busca 

Visual, os participantes apresentaram maior número de acertos quando os alvos apareceram em 

hemicampo esquerdo. Além disso, independentemente da localização do alvo, seja em hemicampo 

esquerdo ou hemicampo direito, o tempo de fixação foi maior à esquerda. Outro achado significativo 

foi o aumento no tempo de fixação em hemicampo direito após estimulação catódica na tarefa Busca 

Visual em comparação com a linha de base. Tais achados apontam para o fenômeno 

pseudonegligência, assim como a inibição do CPP direito por meio da ETCC pode ter induzido a 

diminuição de tal fenômeno. O presente estudo trouxe importantes contribuições no entendimento da 

pseudonegligência, assim como demonstrou ser uma importante ferramenta de investigação sobre o 

fenômeno e com possibilidades futuras de intervenção.  

 

 

Palavras-chave: Pseudonegligência, Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua, 

Córtex Parietal Posterior, Movimento Ocular. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The human visual attention and cognitive processes involved still arouse interest in 

investigations and have gaps. Perform a reading task or look for a parking spot are common actions 

of our day-to-day life that require the recruitment of our visual attentional system. The present study 

aimed to investigate the influence of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) over Posterior 

Parietal Cortex (PPC) in the performance of visuospatial attention tasks, such as Bisection of Lines 

test and Visual Search test in young healthy volunteers. In order to analyze differences and 

similarities between different types of stimulation (anodic and cathodic simulation) as well as the 

pseudoneglect phenomenon, participated 21 young adults of which 90.47% female, 95.23% with 

incomplete higher education; right handed and with a mean age of 22.66 ± 3.04 (mean ± standard 

deviation). The results showed that participants were faster in the second assessment compared to 

baseline for both tasks. In addition, volunteers were faster in the Line Bisection test when the large 

lines was at left. Another important finding of the study was the longer fixation time in the left visual 

hemifield when faced with larger lines on the left in the Line Bisection Task. Furthermore, similar 

results when there are target to the left or right was find in the Visual Search test. Was also observe 

an increase in fixation time on right hemifield after cathodal stimulation in the Visual Search test 

compared to baseline. Therefore, these findings come against pseudoneglect phenomenon, as well as 

inhibition of the right posterior parietal cortex with the Transcranial Direct Current Stimulation can 

have induced a decrease in this phenomenon. The present study brought important contributions to 

the understanding of pseudoneglect phenomenon, and showed that tDCS can be an important tool for 

research and future intervention possibilities." 

 

Key-words: Pseudoneglect, Transcranial Direct Current Stimulation, Right Posterior Parietal 

Cortex, Eye-Tracking.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora intensamente pesquisados nos últimos 30 anos, os processos cognitivos 

relacionados à atenção humana ainda apresentam lacunas e instigam investigações 

futuras. Avanços recentes nos estudos utilizando métodos de neuroimagem e outras 

medidas neurobiológicas tem permitido a investigação dos mecanismos específicos do 

sistema cerebral da atenção.  

Realizar uma tarefa de leitura, pode num primeiro momento parecer fácil. Inibir 

estímulos distratores do ambiente e dirigir a atenção ao que se está lendo, é tarefa que 

envolve o recrutamento de inúmeras funções cognitivas. É exigido que o sistema 

cognitivoselecione as informações mais relevantes para a compreensão do texto. 

Provavelmente, muitos estímulos visuais, auditivos e tácteis estejam presentes no 

ambiente ao redor do leitor, e devem ser suprimidos ou atenuados para que seja possível 

se “concentrar”na tarefa de leitura (ROSSINI e GALERA, 2006). 

A atenção é um mecanismo cerebral cognitivo que possibilita alguém processar 

informações, pensamentos ou ações relevantes, enquanto ignora outros irrelevantes ou 

dispersivos (GAZZANIGA et al, 2006). 

Segundo Bear et al (2002) a atenção está diretamente relacionada ao 

processamento de informações sensoriais. Inicialmente a maioria dos estudos sobre a 

atenção priorizava a utilização de estímulos auditivos, como os de Donald Broadbent 

(1958), Anne Treisman (1960) e Cherry (1953) (GAZZANIGA et al, 2006, 

TREISMAN, 1964b). Talvez o primeiro a investigar de maneira sistemática a atenção 

visual tenha sido Herman Von Helmnholtz, cujo experimento é considerado por muitos 

como a primeira demonstração científica da capacidade visual humana em direcionar a 

atenção para uma determinada área do campo visual, na ausência de movimentos 

oculares. 

Em busca por respostas de como a atenção funciona, técnicas anatômicas tais 

como: a tomografia computadorizada e/ou a ressonância magnética; e fisiológicas 

(tomografia por emissão de pósitrons, registro de potencial evocado e ressonância 

magnética funcional) em humanos e animais, a fim de determinar o quanto eventos 

neurais intermediários desencadeiam mudanças na experiência perceptiva e cognitiva no 
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desempenho de tarefa durante atenção. Estudos com pacientes com lesões encefálicas 

ou doenças neurológicas têm fornecido informações importantes sobre os mecanismos 

neurais da atenção. 

Lesão em córtex parietal unilateral geralmente leva a sintomas da Síndrome de 

Negligência, cujo quadro é a falha em reconhecer que objetos ou eventos existem no 

hemiespaço oposto à sua lesão. Considerada um distúrbio atencional, a negligência 

representaria uma desatenção no lado contralateral à lesão (ANDRADE et al, 2004). 

Uma clássica tarefa utilizada para identificar negligência visuoespacial é a bissecção de 

linhas (MARSHALL AND HALLIGAN, 1989; PIZZAMIGLIO et al, 2000). 

Quando sujeitos saudáveis são submetidos a esta mesma tarefa, (bissecção de 

linhas) observa-se uma leve tendência do sujeito a superestimar o comprimento a 

esquerda em relação a direita. Tal fenômeno é conhecido como pseudonegligência 

(BISIACH, 1993).  

Estudo realizado por Fierro et al (2000), com sujeitos saudáveis, utilizando  

Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) sobre o Córtex Parietal Posterior Direito, 

durante uma tarefa visuoespacial, foi capaz de causar transitoriamente heminegligência. 

Outros estudos com EMT confirmaram o papel do córtex parietal posterior na atenção 

visuoespacial (BJOERTOMT et al, 2002; BRIGHINA et al, 2002). 

Outras técnicas de estimulação não invasiva, como a ETCC, têm sido utilizada 

para modular a atividade cerebral. Atualmente, estudos tem buscado compreender os 

mecanismos subjacentes às mudanças produzidas pela estimulação cerebral, e segundo 

Boggio (2006), apesar do crescente aumento de pesquisas, ainda são poucos os 

trabalhos publicados que descrevem a utilização clínica das técnicas. 

Estudos utilizando ETCC em sujeitos saudáveis ou pacientes com lesões 

encefálicas,com o objetivo de melhorar o quadro de heminegligência ou induzir um 

quadro de pseudonegligência foram descritos (KO et al, 2008; SPARING et al, 2009; 

VINES et al, 2008; GIGLIA, et al, 2011). 

A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua – ETCC é uma ferramenta 

de modulação cortical, indolor e de fácil aplicação, onde o córtex cerebral é estimulado 

de forma não invasiva, capaz de induzir excitabilidades focais corticais. Esta 
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neuromodulaçãopor sua vez, pode alterar funções cerebrais específicas (NITSCHE E 

PAULUS, 2000; ZAGO et al, 2008). 

Por ser uma ferramenta terapêutica para reabilitação neurológica, devido ao seu 

potencial para modular a excitabilidade local e, portanto promover a plasticidade 

funcional, o interesse pela ETCC tem crescido nos últimos anos (STAGG et al, 2011). 

Além disso, tal técnica tem se destacado nas neurociências em função do seu baixo 

custo, facilidade de aplicação e segurança. 

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo geral investigar a influência 

da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em Córtex Parietal Posterior 

(CPP) no desempenho de tarefas de atenção visuoespacial, tais como Busca Visual e 

Bissecção de Linhas, em jovens saudáveis. Com isso, pretende-se verificar diferenças e 

semelhanças da estimulação anódica e catódica em Córtex Parietal Posterior 

Direito,bem como o fenômeno pseudonegligência. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 2.1 Modelos Teóricos de Atenção 

Uma clássica definição para atenção foi dada por William James há mais de 100 

anos atrás como “tomar posse pela mente, de forma viva, clara, de algo entre o que 

parece ser um conjunto de vários objetos ou linhas de pensamentos simultâneos” 

(KOLB E WHISHAW, 2002).  

Comportamentos de atenção têm uma estrutura hierárquica. No nível mais 

global, estão os estados de alerta como o sono e a vigília. A vigília inclui estados mais e 

menos seletivos: sonolência, alerta e hiperalerta, como quando surge uma situação de 

ameaça a vida (GAZZANIGA et al, 2006). 

Para Gazzaniga et al (2006), a atenção é um mecanismo cerebral cognitivo que 

possibilita alguém processar informações, pensamentos ou ações relevantes, enquanto 

ignora outros irrelevantes ou dispersivos. 

A mais influente teoria psicológica da atenção foi proposta por Donald 

Broadbent em 1958, conceitualizada como sistema de processamento de informação. 

De acordo com esta teoria, indivíduos possuem uma capacidade limitada de atenção, na 

qual somente os estímulos relevantes são atendidos ou processados. Desta forma, este 

mecanismo funcionaria como um portão que se abre para a informação a que se prestou 

atenção e se fecha para a informação ignorada. Anne Treisman, em 1960, em conflito 

com a concepção de Broadbent mostrou que pode haver processamento também para 

eventos aos quais não se está atento, inclusive ao nível semântico se fosse 

suficientemente importante, podendo levar a uma mudança de atenção para sinais de 

entrada nos ouvidos não atendidos (seleção) após o nível de codificação semântica e, 

então, alcançar a consciência (GAZZANIGA, 2006). 

A maioria dos estudos sobre a atenção seletiva priorizava a utilização de 

estímulos auditivos, sobretudo nas pesquisas envolvendo a técnica da escuta dicótica, 

ou que investigavam o paradigma conhecido como o efeito da festa de coquetel, 

examinado pelo psicólogo britânico E.C.Cherry (1953). Neste tipo de tarefa o 

participante deve seguir uma mensagem apresentada a um dos ouvidos enquanto ignora 
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uma outra mensagem apresentada bilateralmente ao outro ouvido. Assim, em um 

primeiro estágio do processamento da informação atribuído à detecção das 

características físicas do estímulo, tanto a informação apresentada ao ouvido direito 

quanto ao ouvido esquerdo seriam processadas. Todavia, de acordo com a teoria do 

filtro atentivo, apenas a informação apresentada ao ouvido atendido deveria ser 

processada em níveis cognitivos mais complexos. No entanto, vários resultados 

experimentais mostraram que a seletividade deste suposto filtro atentivo pode ser 

parcial, e que em certas circunstâncias a informação, a priori não atendida, pode ser 

processada em níveis cognitivos superiores (TREISMAN, 1960, 1964a, 1964b). Esse 

fato levou à elaboração de uma teoria alternativa àquela proposta inicialmente por 

Broadbent, conhecida como teoria da atenuação do sinal. Segundo esta teoria, a atenção 

seria responsável por uma atenuação dos estímulos não relevantes, e atuaria como um 

mecanismo enfraquecedor do sinal irrelevante para o sistema. Para estímulos 

particularmente potentes, no entanto, os efeitos da atenuação atentiva não seriam 

suficientes para impedir o seu processamento em estruturas cognitivas superiores.  

Vários modelos teóricos foram propostos desde as considerações de William 

James. O foco destes modelos era determinar o momento em que os estímulos são 

selecionados. Desta forma, dividem-se as teorias da seleção precoce das teorias de 

seleção tardia. A primeira determina que os estímulos não precisam ser analisados 

completamente para serem selecionados. Já as teorias de seleção tardia indicam que os 

estímulos que chegam pelas vias sensoriais recebem análise prévia de características e 

significados e a partir daí são selecionados os estímulos que receberão um 

processamento mais aprofundado pelas áreas corticais (GAZZANIGA, 2006). 

Segundo Bear et al (2002) o processamento de fontes simultâneas de informação 

de forma diferenciada é chamado de atenção seletiva. A atenção também pode ser 

aplicada para outras modalidades sensoriais. No sistema visual, a atenção capacita-nos a 

nos concentrarmos em um objeto no meio de muitos outros em nosso campo visual. A 

atenção tem a ver com o processamento preferencial de informação sensorial. Ou seja, 

no meio de visões, sons e paladares chegando ao nosso encéfalo, podemos atender 

alguma informação relativa e ignorar o resto. 

A partir da década de 1970, houve maior interesse aos estudos que utilizavam 

estímulos visuais. Esta tendência no estudo da atenção visual perdura até os dias atuais e
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tem permitido a elaboração de vários modelos sofisticados a respeito do processamento 

atentivo da informação. 

 

2.1.2 Atenção Visual 

Os primeiros estudos sobre atenção visual, foram datados em 1894 com 

Hermann von Helmoltz. Helmonltz construiu uma tela em que letras foram pintadas a 

várias distâncias do centro da tela. Esta tela foi dependurada no fundo do seu 

laboratório, que foi completamente escurecido. Como um flash de luz, uma faísca 

elétrica iluminava brevemente a tela. Além de investigar aspectos do processamento 

visual quando estímulos eram brevemente percebidos, Helmonltz descobriu que se 

mantivessem seus olhos no centro da tela, ele poderia decidir antecipadamente para 

onde iria prestar atenção. Ou seja, a localização do campo visual que o olhar se dirige 

pode ser diferente da localização que se escolhe para prestar atenção (WRIGHT & 

WARD, 1998).  

Um experimento realizado pelos neurofisiologistas Robert Wurtz, Michael 

Goldberg e David Robinson, no Instituto Nacional dos Olhos (1982), registraram 

atividade cerebral em vários locais de encéfalos de macacos, a fim de verificar se antes 

dos movimentos dos olhos, havia um aumento da atividade que poderia estar 

relacionada com a atenção. Os pesquisadores fizeram registros de neurônios do córtex 

parietal posterior de macacos enquanto os animais realizavam uma tarefa 

comportamental simples (o macaco se fixa em um ponto da tela do computador, ao 

aparecer um alvo periférico, o animal faz um movimento sacádico dos olhos rumo ao 

alvo).  O estudo mostrou que as taxas de disparo em neurônios do córtex parietal 

aumentam em resposta ao estímulo-alvo quando o animal está usando o estímulo como 

alvo para o movimento sacádico ou quando está discriminando ocultamente suas 

características. Mas, se o macaco está apenas esperando atentamente para o próximo 

teste em uma sequência de testes, os neurônios parietais usualmente não têm suas 

repostas aumentadas a estímulos visuais em seus campos receptivos (GAZZANIGA, 

2006; BEAR et al, 2002). 

Após trabalhos realizados durante a década de 1980, a atenção visual tem sido 

comparada a um holofote que se desloca através de uma superfície não iluminada. Este 
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modelo é conhecido como modelo do holofote atentivo (attention spotlight model). A 

atenção neste modelo move-se através de um campo visual interno de representações, 

seleciona e integra os estímulos com base nas suas localizações. Nesta situação o foco 

atentivo apresenta invariavelmente uma forma circular constante. Posner et al (1980) 

delinearam uma tarefa experimental em que os participantes eram solicitados a fixar o 

olhar em um ponto central no campo visual, preparando-se para responder a um 

estímulo luminoso simples. A seguir, uma possível posição à direita ou à esquerda do 

ponto de fixação era indicada de maneira simbólica (e.g., uma seta sobre o ponto de 

fixação apontando o lado em que o estímulo provavelmente ocorreria) ou de modo 

direto (e.g., a posição em que o estímulo provavelmente ocorreria era sinalizada 

diretamente através do aparecimento súbito e breve de um ponto luminoso). Logo após 

a apresentação desta "dica", o alvo (que poderia ser outro ponto luminoso) era 

apresentado, e os participantes realizavam uma tarefa de reação simples, acusando a 

detecção do alvo ao pressionar um botão. Invariavelmente os participantes respondiam 

mais rapidamente quando o alvo era apresentado na posição indicada pela dica visual 

válida do que quando era apresentado na posição oposta da indicada pela dica visual 

(dica inválida). Diferenças em tempo de reação em função da posição esperada 

foramchamados benefícios (diminuindo tempo de reação) e de custos (aumentando o 

tempo de reação) em relação à situação neutra na qual os sujeitos não esperam que o 

alvo esteja em um lugar mais do que em outro. Esses efeitos tem sido atribuídos à 

influencia da atenção oculta na eficiência do processamento da informação 

(GAZZANIGA, 2006). 

Considerando o substrato neurobiológico, segundo Posner e Peterson (1992), o 

sistema atencional está divido em dois grandes componentes: 

- Sistema atencional anterior, formado por córtex frontal e cingulado anterior, e 

pelos gânglios da base. O principal neurotransmissor é a dopamina. Este sistema 

desempenha uma função mais executiva e está envolvido no recrutamento atencional 

para detecção de estímulos e controle das áreas cerebrais para o desempenho de tarefas 

cognitivas complexas, como o reconhecimento da presença do objeto, de sua identidade 

e de seu significado, possibilitando uma reação comportamental adequada, comandada 

pela área motora suplementar e gânglios da base. 
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- Sistema atencional posterior, composto pelo córtex parietal posterior, colículo 

superior e pulvinar, sendo a noradrenalina o neurotransmissor mais atuante. Este 

sistema é responsável por selecionar a localização de um estímulo específico entre 

muitos e por deslocar a atenção de um estímulo a outro, estando envolvido no processo 

de orientação da atenção.  

Por fim, entrelaçado a estes dois sistemas, segundo Posner e Raichle (1994), está 

o sistema de vigilância, que inclui os lobos parietal e frontal direitos, garantindo a 

manutenção do estado de alerta que pode ser definido como uma mudança na 

receptividade geral do sistema nervoso para eventos externos. Em geral, tal mudança 

ocorre quando um estímulo alertante prepara o organismo para o outro estímulo que está 

por vir. Um evento alertante leva a diminuição dos tempos de reação a um segundo 

estímulo. Ainda para os mesmos autores, esse aumento geral no alerta do organismo 

ocorre em função de projeções da formação reticular e lócus coeruleus para diversas 

regiões do encéfalo.  

Outro modelo neuropsicológico da atenção, parecido com o descrito acima foi 

proposto por Mesulam (1981). Segundo ele, regiões parietais estão implicadas em uma 

representação sensorial (visual) do espaço, as regiões frontais laterais (ao redor dos 

campos oculares frontais) relacionam-se às respostas motoras para estímulos espaciais e 

o cingulado anterior está envolvido na determinação de qual estímulo é 

motivacionalmente saliente ou não. Um sistema de alerta (chamada de atenção matriz 

ou atenção estado) mediado pela formação reticular, regularia a capacidade de 

processamento global da informação, constituindo o que de maneira mais ampla 

denomina-se consciência. 
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Figura 1. Esquema dos modelos neuropsicológicos da atenção, propostos por (A) 

Posner e Petersen (1990) e (B) Mesulam (1998). Fonte: Andrade et al (2004). 

 

Como pontuado por Andrade et al (2004), diversos modelos de atenção vêm 

sendo propostos. Embora existam controvérsias em relação às concepções e outros 

tantos aspectos de cada um destes modelos, eles são extremamente úteis, pois auxiliam 

na sistematização das observações realizadas até o momento. Por outro lado, a partir 

destes modelos é possível gerar previsões claras sobre potenciais resultados 

experimentais, estimulando o desenvolvimento de novas pesquisas sobre atenção e 

promovendo avanços no conhecimento da área. 

 

2.2 Bases Neurobiológicas da Atenção 

 

2.2.1 Córtex Visual 

Estudos sobre inteligência artificial mostram que o cérebro humano reconhece 

os objetos de maneira que nenhum computador atual pode sequer começar a abordar. 

Ver, olhar para o mundo e reconhecer uma face ou apreciar uma paisagem, representa 

uma façanha computacional extraordinária (KANDEL et al, 2000). 

O aparelho da visão está apto a receber a energia luminosa, transformá-la em 

energia eletroquímica a qual, por sua vez, se tornará energia elétrica de determinado 

potencial. Esta última é transmitida ao encéfalo através das vias ópticas, onde 
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serádecodificada e interpretada de acordo com a memória (FERREIRA Fº e 

NOGUEIRA, 2011). 

As primeiras sinapses corticais com os neurônios que levam a informação visual 

estão na porção medial do lobo occipital, área 17 no mapa de Broadmann. Essa área que 

recebe as informações está localizada medialmente e abaixo da superfície do córtex, ao 

longo do sulco calcarino (GAZZANIGA et al, 2006).O núcleo geniculado lateral projeta 

para o córtex visual primário ipsilateral, ou V1, na área 17 (também chamada de córtex 

estriado). Como resultado desta projeção, o córtex estriado contém um mapa completo 

da retina. 

Segundo Kandel et al (2000), por fora do córtex estriado ficam as áreas extra-

estriadas, um conjunto de áreas visuais de ordem superior também contendo 

representações da retina. Há cerca de 32 representações da retina nas áreas extra-

estriadas.  

A primeira via que se origina em neurônios intercalados entre as camadas 

parvocelulares do núcleo geniculado lateral – a via parvocelular-bolha – está implicada 

na percepção da cor. Essa via faz sinapses nas bolhas das camadas superficiais de V1. 

De V1, a via vai para V2, e daí se projeta para área V4, uma área que tem muitas células 

que se respondem à cor. Finalmente, termina no córtex temporal inferior, uma área que 

diz respeito à percepção de cor e forma. A via parvocelular-interbolha, é a segunda via 

que se origina na via parvocelular e está implicada na percepção das formas. Esta via 

termina nas camadas profundas de V1, e também recebe uma pequena contribuição da 

via magnocelular. Tal como a via que diz respeito a cor, esta via, finalmente se projeta 

para o córtex temporal inferior. Esse sistema é sensível ao contorno e à orientação das 

imagens, elementos importantes na percepção da forma. Esse sistema se ocupa do que é 

visto.  A terceira via, a das listras largas-magnocelular, é especializada na detecção da 

profundidade. Estende-se das camadas magnocelulares do núcleo geniculado lateral, 

pelas regiões interbolhas de V1, para as listras largas de V2 e então para MT (V5), a 

área concernente à profundidade e ao movimento. MT projeta-se para outras áreas no 

córtex parietal que dizem respeito à função visuoespacial. Essa via se interessa mais por 

onde estão os objetos do que com o que estes são. 
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Figura 2. Três principais vias visuais paralelas do sistema visual. Esta organização é 

baseada em estudos no macaco Macacus. Fonte: Kandel et al (2000). 

 

2.2.2 Estruturas Corticais da Atenção Visuoespacial 

 Além das medidas comportamentais e psicofísicas para elucidar mecanismos 

neurais, muitos investigadores partiram para técnicas anatômicas (tomografia 

computadorizada e ressonância magnética) e fisiológicas (tomografia por emissão de 

pósitrons, registro de potencial evocado e ressonância magnética funcional) em 

humanos e animaisa fim de determinar o quanto eventos neurais intermediários 

desencadeiam mudanças na experiência perceptiva e cognitiva no desempenho de tarefa 

durante a atenção. Estudos de registros fisiológicos e de dados de pacientes com lesão 

ou com doença neurológica, também tem fornecido uma gama de informações sobre os 

mecanismos neurais de processos de atenção.  

O teste de orientação encoberta da atenção foi o mais utilizado nos estudos sobre 

controle neurobiológico (GAZZANIGA et al, 2006; POSNER,1995).  
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.  

Figura 3. Teste de orientação encoberta. Fonte: Bear et al, 2002 

 Desta forma, estudos revelaram o envolvimento de pelo menos três áreas 

encefálicas no controle do direcionamento da atenção para estímulos visuais; entre elas 

o córtex parietal posterior, os colículos superiores e o núcleo pulvinar do tálamo. 

 O córtex parietal é uma região-chave para o controle da atenção.Tal estrutura 

participa na representação de relações espaciais e mantém conexão com áreas 

subcorticais, como o córtex frontal. A maioria das primeiras pesquisas em atenção em 

cérebro de primata foi realizada em córtex parietal. A atenção está diretamente 

relacionada a aumentos e reduções significativas na atividade de neurônios corticais 

parietais (GAZZANIGA et al, 2006). 

 O desengajamento do foco atencional visual, ocorre no Lobo Parietal Posterior, 

principalmente no hemisfério direito. Lesões nesta região resultam em dificuldades de 

desengajar a atenção quando o alvo apresenta localização contralateral à lesão 

(POSNER, 1995). 
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 Segundo Andrade et al (2004),  no teste de orientação encoberta da atenção, 

pacientes com danos parietais exibem a esperada melhora de desempenho nas tentativas 

com pistas válidas, em relação às tentativas neutras. Também o esperado aumento do 

tempo de reação a alvos precedidos de pistas inválidas é observado nestes pacientes. 

Porém, este aumento é significativamente maior que o observado em sujeitos saudáveis; 

nesses casos, a atenção era direcionada pela pista apresentada ipsilateralmente à lesão e 

o alvo era apresentado no lado oposto. Em alguns casos, o alvo passava despercebido, 

em outros, havia significativo aumento do tempo de reação. Tais resultados sugerem 

que lesões nos lobos parietais não interferem na habilidade de engajar a atenção em 

determinado local, mas sim prejudica a inibição da atenção já direcionada. 

 Estudos de Robert Wurtz (1982)mostraram que as taxas de disparos em 

neurônios do córtex parietal aumentam em resposta ao estímulo-alvo, quando o animal 

está usando o estímulo como alvo para o movimento sacádico ou quando está 

discriminando ocultamente suas características. Entretanto, se o macaco está 

apenasesperando atentamente o próximo estímulo numa sequência de estímulos visuais, 

os neurônios parietais usualmente não tem respostas aumentadas em seus campos 

receptivos (GAZZANIGA et al, 2006). 

 A lesão parietal unilateral, geralmente leva a sintomas da Síndrome de 

Negligência, em que os pacientes falham em reconhecer que objetos ou eventos existem 

no hemiespaço oposto à sua lesão. Estes pacientes ignoram completa ou parcialmente o 

campo visual contralateral a lesão. Ou seja, tais sujeitos se maquiam ou barbeiam 

apenas metade do rosto, comem apenas o alimento situado em metade do prato ou 

vestem apenas um lado do corpo (GAZZANIGA et al, 2006; ANDRADE et al, 2004).  

 Considerada um distúrbio atencional, a negligência representaria uma 

desatenção no lado contralateral à lesão. Porém, segundo Allport (1993) o principal 

sintoma comportamental da negligência é o aumento da prioridade e engajamento 

atencional em uma direção (ipsilateral) e diminuição na direção oposta. 

 A exploração de uma cena visual durante a leitura ou simplesmente olhando a 

volta, depende de movimentos oculares. Os olhos não deslizam suavemente ao longo da 

cena, mas sim, “pulam” rapidamente de um ponto a outro na cena visual, constituindo 

os chamados movimentos oculares sacádicos (POSNER E RAICHLE, 1994). 
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 Em Gazzaniga et al (2006), estudos com macacos, realizados na década de 1970 

por Robert Wurtz e colaboradores, mostraram que quando os olhos de um macaco 

faziam um rápido movimento de um lugar para outro, onde o estímulo-alvo era 

apresentado, as taxas de disparo das células cujos campos receptivos incluíam o colículo 

superior do mesencéfalo, aumentavam.O movimento dos olhos não aumentava o 

disparo celular, porque sem estímulos sensoriais, os movimentos dos olhos não 

desencadeiam respostas neurais. O movimento dos olhos para outros locais também não 

aumentava as respostas ao estímulo. 

 Quanto as patologias relacionadas à movimentação ocular decorrentes do mal 

funcionamento dos colículos superiores, estão a Síndrome de Parinaud e a paralisia 

supranuclear progressiva. Na Síndrome de Parinaud, há o aparecimento de tumores no 

corpo pineal, levando a compressão dos colículos superiores, causando paralisia ocular 

voluntária ou reflexa no plano horizontal. Na paralisia supranuclear progressiva, há uma 

degeneração dos colículos e estruturas circunvizinhas, inicialmente, prejudicando os 

movimentos oculares sacádicos verticais, e posteriormente, os movimentos oculares 

horizontais (POSNER E RAICHLE, 1994). 

 O desempenho destes pacientes em testes de atenção encoberta é mais lento do 

que o observado em sujeitos saudáveis, tanto para pistas quanto para os alvos. Já os 

pacientes com paralisia supranuclear progressiva não apresentam inibição de retorno 

quando as pitas são periféricas (ANDRADE et al, 2004). 

 Desta forma, compreende-se que o mesencéfalo desempenha um importante 

papel na movimentação da atenção encoberta de um local para outro, da mesma forma 

que faz com os movimentos oculares (POSNER E RAICHLE, 1994). 

 Outra estrutura subcortical importante que tem sido considerada envolvida em 

processos de atenção é o núcleo pulvinar do tálamo.  

 O núcleo pulvinar tem neurônios visualmente responsivos que indicam 

seletividade quanto à cor, ao movimento e a orientação. Além disso, possui subdivisões 

contendo mapas retinotópicos do mundo visual e interconexões com as áreas corticais 

frontal, parietal, occipital e temporal (GAZZANIGA et al, 2006). 
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 Para os mesmos autores, experimentos realizados com macacos mostraram que 

esta região é central na atenção oculta, uma vez que esta região possui células cuja taxa 

de disparos aumenta durante mudanças encobertas da atenção. 

 Segundo Posner e Raichle (1994), pacientes com lesões talâmicas apresentam 

desempenho prejudicado no teste de orientação encoberta da atenção, com elevado 

tempo de resposta frente a alvos apresentados contralateralmente à lesão. Uma vez que 

esse prejuízo é observado mesmo em tentativas com pistas válidas, deduz-se que os 

pacientes não conseguem se valer da atenção para compensar a lentidão. Sendo assim, 

haveria uma dificuldade de engajamento atencional em decorrência da lesão talâmica.  

 

 2.3 Atenção Visuoespacial, Heminegligência e paradigmas de testagem 

 Como já visto anteriormente, heminegligência é a falha em perceber um lado do 

espaço. Isto pode ocorrer com as percepções táteis, auditivas e visuais (AGLIOTI et al 

1999; BELLMAN et al, 2001). O tipo mais comum de heminegligência é a negligência 

visuoespacial unilateral, relacionada à lesão em área frontal pré-motora e áreas do 

córtex parietal posterior do hemisfério direito. Outro fenômeno descrito na literatura 

pela primeira vez por Bowersand Heilman (1980) é chamado de pseudonegligência, que 

se refere a uma tendência para o lado esquerdo do espaço que ocorre quando a 

informação visual é lembrada (DARLING et al, 2012).  

 Um paradigma clássico frequentemente utilizado para medir a presença e a 

gravidade da heminegligência ou a pseudonegligência é a Bissecção de Linhas 

(MARSHALL AND HALLIGAN, 1989; PIZZAMIGLIO et al, 2000). Pacientes com 

heminegligência à esquerda geralmente fazem a bissecção horizontal da linha de 

comprimento moderado (> 10° ângulo visual) de forma significativa para a direita do 

centro verídico, demonstrando desatenção ao lado esquerdo (HEILMAN E 

VALENSTEIN, 1979; MESULAM, 1981; BARTOLOMEO E CHOKRON, 1999; 

JEWELL & MCCOURT, 2000) ou hiperatenção ao seu lado direito (KINSBOURNE, 

1970, 1973, 1993). 

 Nesta tarefa, é apresentada ao sujeito uma linha horizontal que deve ser dividida 

por ele, como por exemplo: “mostre o ponto médio/ou o meio desta linha”. Sujeitos 

neurologicamente normais também cometem erros de bissecção sistemáticos de 
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linhas, fendas, barras ou espaço, e geralmente erram à esquerda do ponto médio 

verídico. A pseudonegligência também tem sido investigada nas modalidades tátil e 

cinestésica. Mas independente da magnitude da bissecção, os erros cometidos por 

sujeitos saudáveis é muito menor do que em pacientes com negligência (JEWELL, 

2000). Segundo o mesmo autor, embora os fenômenos da negligência e da 

pseudonegligência sejam manifestações comuns de ordem atencional, ainda não há uma 

teoria unificadora. Existem suscetibilidades semelhantes a uma série de variáveis e que 

reforçam a ideia de que estão relacionadas entre si. 

 Uma exaustiva revisão da literatura realizada por Jewell (2000) sobre Tarefa de 

Bissecção de Linhas manual ou não-manual, mostra que embora a maioria destes 

estudos apontem um erro de bissecção a esquerda, em população neurológicamente 

normais (pseudonegligência), há uma considerável inconsistência em caracterizar a 

literatura, bem como uma variabilidade entre os estudos. Métodos de teste de escolha 

forçada (com a utilização de Taquistoscópio - aparelho destinado a examinar a rapidez 

da percepção visual e a explorar o seu campo), revelam maiores estimativas de erros de 

bissecção a esquerda do que quando foram utilizados procedimentos de métodos 

manuais. Tarefas de bissecção visual e táteis, levam os indivíduos saudáveis a 

cometerem  erros à esquerda, ao passo que em tarefas cinestésicas, os erros de bissecção 

acontecem à direita. No que se refere a idade, indivíduos mais velhos tendem a cometer 

erros significativos à direita quando comparados com indivíduos mais jovens. E sujeitos 

do sexo masculino cometem maiores erros à esquerda do que os do sexo feminino. 

 Outra população clínica cujos esforços estão direcionados na busca pela 

compreenção da patogênese da doença, é o Transtorno Déficit de Atenção (TDA), 

Combinada (TDAH-Ctipo combinado ou hiperatividade-impulsividade) ou 

predominantemente desatento (TDAH-I tipo desatento).Estudos apontam que o 

mecanismo do TDAH pode estar relacionado à disfunção do hemisfério direito 

(SANDSON, BACHNA, E MORIN, 2000). Assim como as observações feitas com 

pacientes com lesões em hemisfério direito podem exibir déficits atencionais 

semelhantes ao TDAH, estudos utilizando ressonância magnética com pacientes com 

TDAH, tem identificado anormalidades específicas na rede fronto-estriatais direita e 

parietais(MESULAM, WAXMAN, GESCHWIND E SABIN, 1976; CASEY et al, 

1997; CASTELLANOS et al., 1996;  SILK et al, 2005). 
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 Um estudo realizado por Rolfe et al (2008) utilizando cerca de 30 crianças com 

TDAH (5 a 12 anos de idade), realizaram a Tarefa de Bissecção de Linhas utilizando as 

versões papel-lápis e computadorizada. Um grupo com 15 crianças foram classificadas 

com o tipo de TDAH-desatento (TDAH-I), 15 foram classificadas com o tipo TDAH-

combinado ou hiperatividade-impulsividade (TDAH-C) e 15 crianças serviram como 

controles. Durante a tarefa papel e lápis, os participantes com TDAH-C dividiram as 

linhas com um viés para a direita, enquanto que os participantes com TDAH-I 

apresentaram um viés para a esquerda. Já durante a versão computadorizada, um padrão 

oposto de heminegligência foi observado, com um viés a esquerda para os participantes 

com TDAH-C e um viés para direita para os participantes com TDAH-I. Estes 

resultados sugerem que as diferentes demandas da tarefa estão associadas ao tipo de 

tarefa – computadorizada ou papel e lápis. Os resultados também apontam diferença do 

perfil cognitivo destes dois subtipos de TDAH e que possivelmente diferem também 

quanto ao déficit neural subjacente.   

 A busca visual é uma das ações mais comuns no nosso dia-a-dia. Procurar uma 

vaga no estacionamento ou um molho de chaves perdidas, são tarefas das quais 

realizamos busca visual. Desta forma, uma das marcas registradas de negligência é a 

dificuldade em realizar busca visual (FELLRATH et al, 2012). Em geral, nesta tarefa é 

proposto que o sujeito procure por um estímulo alvo em meio a estímulos distratores, 

sendo o tempo de reação a medida de eficiência mais utilizada. Ou seja, quanto menor o 

tempo necessário para encontrar o alvo, mais eficiente é a busca (MACEDO et al, 

2007). A eficiência da busca depende tanto das características do estímuloalvo, quanto 

dos distratores. Sendo assim, segundo ainda o mesmo autor, uma busca poderá ser 

eficiente se uma única característica (p.ex: cor ou tamanho), diferenciar o alvo dos 

estímulos distratores e, ainda mais eficiente, se os distratores forem homogêneos. Um 

estudo realizado por Fellrath et al (2012), mostraram que ao buscar um estímulo alvo 

único (p.ex: cor), pacientes com heminegligência, mostram apenas pequenas assimetrias 

no campo visual.Entretanto,quando o alvo é definido por uma combinação de cor e 

forma, os pacientes apresentam um importante déficit na busca contralesional.Esta 

constatação sugere uma diminuição seletiva da implantação da série da atenção espacial. 

Os resultados deste estudo apontam para a conclusão de que os déficits de busca visual 

nos pacientes com negligência reflete dois fatores: uma representação distorcida da 
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prioridade atencionalem favor das informações em campo ipsilesional e, a captura 

exagerada de atenção por inícios abruptos ipsilesional. 

 Quanto aos efeitos de campo visual, pacientes com heminegligência em tarefas 

de Cancelamento, cometem erros que variam sistematicamente em todo campo visual, 

sendo mais pronunciada no quadrante inferior esquerdo (HALLIGAN AND 

MARSHALL, 1989; CHATTERJEE, THOMPSON AND RICCI, 1999). 

 Medidas de tempo de reação em pacientes com heminegligência revelaram 

também relativa deficiência de respostas de orientação aos estímulos apresentados no 

quadrante inferior esquerdo (LADAVAS, CARLETTI E GORI, 1994). 

 Compreender como os componentes acima funcionam em diferentes grupos de 

pacientes pode nos levar a futuras estratégias de reabilitação nos distúrbios 

neurológicos, como negligência, hemianopsia e outros déficits após lesão.  

 

 2.4 Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

A utilização da estimulação elétrica para fins terapêuticos não é algo que surgiu 

somente neste século. Se considerarmos a utilização de peixe-elétrico como forma de 

induzir estimulação elétrica cerebral para aliviar dores de cabeça, o início de tal 

modalidade de tratamento é datada por volta de 43-48 d.C., com o médico da Roma 

Antiga Scribonius Largus (DEBRU, 2006). 

Com a descoberta dos princípios básicos do eletromagnetismo, vê-se o 

surgimento da pilha voltaica feita por Alessandro Volta, em 1800; impulsionando assim 

a investigação do uso terapêutico da estimulação elétrica. No final do século XVIII, 

Luigi Galvani, professor da Universidade de Bolonha (Itália) publicou em seu livro De 

Viribus Electricitatis in Motu Musculari Comentarius diversos experimentos sobre 

eletricidade (PICOLINO, 1998). Experimentos com sapos foram utilizados por Galvani.  

Numa primeira observação, um de seus assistentes acidentalmente tocou comuma das 

pontas de um equipamento de metal carregada com cargas elétricas estáticas no nervo 

interno da coxa de um sapo, acarretando contrações. Desta forma, Galvani erroneamente 

levantou a hipótese da existência de uma “eletricidade animal” inerente (BOGGIO, 

2006). 
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Nesta mesma época, outro pesquisador, também italiano, chamado Alessandro 

Giuseppe Antonio Anastasio Volta criticou duramente a hipótese de eletricidade animal.  

Volta, utilizando o mesmo material de Galvani, demonstrou que os resultados do 

estudo do seu colega eram dependentes do material utilizado nos eletrodos, pois se 

tratavam de eletrodos metálicos dissimilares que geravam entre eles fluxo de elétrons 

(BOGGIO, 2006) 

Sendo assim, ao invés de “eletricidade animal”, o organismo do sapo serviu 

como uma estrutura condutora de corrente elétrica. Volta seguiu com suas pesquisas, 

que culminaram na elaboração da chamada pilha voltaica, que consistia de discos 

metálicos alternados e sucessivos de cobre e zinco, e que foi a primeira bateria elétrica 

capaz de produzir corrente elétrica de maneira estável (BRUNONI et al, 2012). 

Giovanni Aldini, que também era professor na Universidade de Bolonha e 

sobrinho de Galvani, realizou avanços importantes na aplicação de eletricidade em seres 

humanos e forneceu elementos centrais para o desenvolvimento posterior de aspectos da 

fisiologia do Sistema Nervoso. No início do século XIX, experimentos com estimulação 

elétrica em cadáveres foram realizados por Aldini, observando durante as aplicações 

movimentos, obviamente, involuntários de membros, contrações de face, etc. 

(BOGGIO, 2006). 

Eduard Hitzig (1867) foi um dos pioneiros a testar estimulação por corrente 

constante em seus pacientes com depressão. Além dos efeitos benéficos, Hitzig 

descobriu que a corrente enviada através do crânio de um paciente, produzia 

movimentos oculares involuntários. Em 1870, ele, juntamente com o anatomista Gustav 

Fritsch, estudaram os efeitos da estimulação galvânica em várias regiões do córtex de 

um cão para verificar se estes efeitos eram de origem central ou periférica. Eles 

descobriram que estimulações elétricas em diferentes áreas corticais davam respostas 

distintas em membro contralateral e ablação destas áreas levou a fraqueza 

correspondente (SCHLAUG & RENGA, 2008). 
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2.4.1 Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua no século XX 

O século XX foi um importante período para a neuromodulação como um todo. 

Estudos com maior rigor metodológico foram realizados e métodos de estimulação 

cerebral foram descobertos. 

Um estudo com animais vertebrados do início do século de Bishop e Erlanger 

(1926), mostraram os efeitos da polarização anódica em neurônios motores, com 

aumento na diferença de potencial, amplitude de resposta à estimulação, duração do 

pico e redução do período refratário absoluto. Este mesmo estudo mostrou que a 

polarização catódica teve efeito oposto (SCHLAUG & RENGA, 2008). 

Estudos realizados com coelhos, por Goldring & O’Leary, em 1950 

investigaram os efeitos da polarização superficial positiva no potencial de ação. Os 

autores observaram que a polarização positiva aplicada na superfícia do córtex resultou 

no desenvolvimento de descargas paroxísticas. Além disso, verificaram que a 

intensidade da corrente necessária para isso variava de 1 a 3mA, após polarização de 20 

a 30 segundos. Notaram também variação do efeito após o término da estimulação, 

variando de 1 a 2 minutos. Nos casos em que a corrente foi de 0.1-0.5mA, nenhuma 

mudança foi observada. 

Na década de 60, Bindman & cols (1964) mostraram que o gradiente de 

potencial produzido por correntes da ordem de 0.1-0.5µA foram suficientes para 

produzir mudanças de excitabilidade neuronal no córtex de rato. Eles também 

mostraram que os potenciais evocados motores no membro contralateral foram 

aumentados por estimulação anódica e houve diminuição pela estimulação catódica. 

Em um estudo de 1964, Purpura & McMurtry puderam observar num 

experimento com gatos, os efeitos no disparo espontâneo após aplicação de corrente 

contínua anódica ou catódica em células do trato piramidal.  A estimulação elétrica 

anódica levava a um aumento na atividade neuronal, enquanto a estimulação catódica 

induzia efeitos opostos. 

Neste mesmo período, o uso clínico da estimulação diretase inicia com estudos 

na psiquiatria, para tratamento da depressão. 
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Lippold e Redfearn (1964), encontraram efeitos significativos em pacientes 

deprimidos que eram refratários a outras formas de tratamento, inclusive 

eletroconvulsoterapia (ECT). Eles usaram correntes diretas de 50-500µA com o eletrodo 

ativo acima das sobrancelhas eo eletrodo indiferente na perna. Eles relataram que a 

corrente anódica induziu um aumento na atividade de humor, vigilância e atividade 

motora, enquanto que a polarização catódica produziu tranquilidade e apatia em sujeitos 

saudáveis. 

Constain et al (1964) num ensaio clínico controlado, duplo-cego, mostraram que 

a estimulação elétrica foi efetiva em diminuir sintomas depressivos em comparação à 

estimulação elétrica placebo. Entretanto, os autores não utilizaram escalas psiquiátricas 

padronizadas, pois seu uso ainda não era disseminado na época. 

A técnica que hoje em dia é conhecida como estimulação transcraniana por 

corrente contínua, era chamada na época, entre outros nomes, de polarização cerebral, 

estimulação craniana, etc. (BRUNONI et al, 2012). 

Na ETCC, o córtex cerebral é estimulado de forma não invasiva e induz 

excitabilidades focais corticais, esta neuromodulação não invasiva por sua vez pode 

alterar funções específicas cerebrais (NITSCHE E PAULUS, 2000). 

Entre 1970 e 2000, com o advento e disseminação da psicofarmacologia na 

Psiquiatria e Neurologia, as técnicas de estimulação cerebral não invasiva ficaram em 

segundo plano na prática clínica durante grande parte deste período. 

Recentemente tem ganhado destaque como uma ferramenta de modulação 

cortical não-invasiva, indolor e de fácil aplicação. Estudos indicaram que esse tipo de 

estimulação produz uma variação no potencial de repouso da membrana, facilitando ou 

dificultando o disparo neuronal dependendo da polaridade aplicada, esta 

neuromodulação é mediada por uma corrente elétrica direta aplicada através de uma 

fonte de corrente constante transmitida por eletrodos na superfície do couro cabeludo 

(WAGNER, 2007). 
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2.4.2 Parâmetros e Procedimentos na ETCC  

 

O equipamento utilizado é constituído por quatro componentes: eletrodos (ânodo 

e catodo), amperímetro (medidor de intensidade de corrente elétrica), potenciômetro 

(resistor variável que controla a tensão entre os eletrodos, permitindo com isso a 

manipulação da intensidade aplicada na corrente) e um jogo de baterias (BRUNONI et 

al, 2012). 

 

 

Figura 4. Circuito elétrico básico do equipamento de ETCC. Fonte: Boggio (2006). 

 

 

Segundo os mesmos autores, o uso da ETCC em pesquisas, permite realizar dois 

tipos de estimulação: ativa ou placebo (sham). Na estimulação ativa, a intensidade da 

corrente é elevada gradativamente a taxa de aproximadamente 100µA/s até atingir a 

intensidade desejada, permanecendo constante até o final da sessão, quando também é 

diminuída gradativamente. Quanto à estimulação placebo, realiza-se o aumento 

gradativo da intensidade da corrente, mas em seguida a corrente é gradativamente 

reduzida, quando então o aparelho é desligado. Desta forma, os efeitos iniciais de 

formigamento são sentidos pelo voluntário, porém não há estimulação ativa. 

Os parâmetros de estimulação podem ser ajustados em relação a: (1) 

posicionamento e tamanho dos eletrodos; (2) intensidade da corrente elétrica; (3) 

duração da estimulação; (4) número total de sessões; e (5) intervalo entre as sessões. A 

combinação de tais elementos resulta em variadas cargas de corrente atingindo a área 

alvo, gerando efeitos fisiológicos distintos. O posicionamento dos eletrodos é baseado 



35 
 

no sistema 10x20 da classificação internacional de Eletroencefalografia (EEG). Os 

eletrodos mais utilizados são de 25 ou 35 cm² (BRUNONI et al, 2012). 

Um dos eletrodos é colocado sobre a área de interesse e o outro, chamado de 

referência é colocado em um local distante, a fim de completar o circuito. O eletrodo de 

interesse pode ser colocado usando técnicas auxiliares respeitando áreas do cérebro, 

como a ressonância magnética funcional ou neuronavegação. Uma vez que os eletrodos 

são colocados corretamente, os estímulos podem ser iniciados.  A aplicação da ETCC é 

de polaridade dependente, ou seja, a estimulação direta anódica aumenta a 

excitabilidade, enquanto a estimulação catódica diminui a excitabilidade (SPARING & 

MOTTAGHY, 2008). 

A utilização de eletrodos de borracha (não-metálicos) evitam a polarização 

eletroquímica. Para a aplicação da ETCC, a limpeza da pele, a área de contato, a 

umidade da esponja e uma cinta elástica para fixar os eletrodos, são itens importantes 

para que se obtenha uma baixa resistência elétrica. Estudos recentes sugerem que a 

concentração de um meio de NaCl (cloreto de sódio) entre 15 e 140 mM é perfeitamente 

adaptado para minimizar desconfortos (NITSCHE et al, 2008). 

A intensidade da corrente utilizada é de no máximo 2mA (miliamperes), sendo 

que sua densidade no córtex varia entre 0,28 e 0,80A/m (WAGNER, 2007). 

Quanto a duração da estimulação, correntes mais altas são limitadas por 

desconforto e percepção da estimulação. Uma alternativa para prolongar os efeitos pós 

ETCC seria o aumento do tempo da sessão. 13 minutos de estimulação em humanos, 

resultou em hiperexcitabilidade de até 150% em relação ao estado pré-ETCC, 

sustentada por até 90 minutos após o término da estimulação (BIKSON et al, 2009). 

Sessões sucessivas de ETCC podem ter efeito cumulativo, associadas a maior 

magnitude e duração dos efeitos comportamentais. Porém, o número necessário e/ou 

máximo ainda não foi estabelecido. Se um dado experimento não tem como objetivo o 

efeito prolongado das sessões de ETCC, então o intervalo entre cada estimulação deve 

ser suficientemente longo para prevenir efeitos cumulativos (BRUNONI et al, 2012).  

O uso de substancias psicoativas, como cafeína ou medicamentos diversos 

(benzodiazepínicos, antidepressivos, relaxantes musculares, etc), podem interagir com a 

estimulação, interferindo nos resultados. Variáveis como idade, gênero e tabagismo 
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também são fatores importantes a serem considerados (CHAIEB et al, 2008; LANG et 

al, 2008). 

 

 2.4.3 Mecanismos de ação da ETCC 

Sua diferença principal para outras técnicas de estimulação cerebral não-invasiva 

se dá pelo fato de não induzir a ativação neuronal por despolarização da membrana, 

massim modular a atividade da rede neuronal e o principal mecanismo de ação é de 

polaridade dependente. É este o mecanismo primário de polarização que permite a 

alteração na excitabilidade cortical gerando efeitos com duração de até uma hora pós-

estimulação (NITSCHE, 2003). 

Segundo Brunoni et al (2012), o efeito da ETCC está relacionado à modulaçãodo 

potencial de repouso da membrana neuronal. Tal efeito já havia sido descrito na década 

de 50 em estudos com estimulação elétrica aplicada em tecido cerebral de animais de 

diferentes espécies. Atualmente, a ETCC passou a ser usada concomitantemente com 

drogas bloqueadoras dos canais de sódio e cálcio, assim como drogas antagonistas e 

agonistas de receptores NMDA (N-metil D-aspartato). 

No caso do uso de ETCC e drogas pós-sinápticas bloqueadoras dos canais de 

sódio e cálcio, observou-se inibição dos efeitos da estimulação anódica, enquanto 

bloqueadores pós-sinápticos dos receptores glutamaérgicos do tipo NMDA ou 

moduladores alostéricos (agonistas) de receptores do ácido gama-aminobutírico 

(GABA) não interferiram nesse processo, demonstrando que o efeito agudo, 

periestimulatório, varia de acordo com o estado de polarização da membrana 

(BRUNONI et al, 2012 apud ISLAM et al, 1995). 

Segundo Nitsche (2000), Boggio (2006) e Riberto (2008), a estimulação produz 

mudanças específicas na membrana neuronal na direção de uma despolarização 

(aplicação do ânodo) ou de hiperpolarização (aplicação do cátodo). Entretanto seus 

mecanismos de ação não podem ser atribuídos unicamente às mudanças elétricas do 

potencial de membrana, já que sua duração perdura por tempos prolongados. Pesquisas 

como as de Liebetanz (2002) e Nitsche (2003) revelaram que a ETCC também modifica 

o ambiente sináptico através de alterações no receptor NMDA dependente ou alterando 
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a atividade GABA. Segundo Ardolino et al (2005), a ETCC interfere na excitabilidade 

cerebral através da modulação de neurônios intracortical e corticoespinal. 

Ardolino et al (2005) sugerem que o efeito da ETCC seria devido ao surgimento 

de vários mecanismos básicos que alteram a função da membrana neural, um campo 

elétrico constante, além de produzir mudanças na concentração iônica, poderia induzir 

migração de proteínas transmembrana e provocar alterações conformacionais na 

membrana gerando mudanças no equilíbrio ácido-base. 

Um mecanismo sináptico que deve ser lembrado é a potenciação a longo prazo 

(long-termpotentiaton - LTP), que permite entender a estabilização da modulação 

sináptica por dias, meses ou anos, e foi, portanto, postulado como um provável 

candidato para a formação da memória no cérebro. Supõe-se que os efeitos duradouros 

da ETCC sejam similares a este mecanismo.Estes efeitos em longo prazo, não são 

apenas um fenômeno elétrico, mas também dependem da síntese proteica. Trabalhos 

mais recentes têm sugerido que ETCC anódica aumenta os níveis de cálcio intracelular 

e mostraram ser dependentes do receptor NMDA (STAGG, 2011).  

A longa duração de efeitos pós ETCC deve-se a uma maior eficácia de 

receptores NMDA, estas mudanças podem ser induzidas por uma despolarização 

neuronal ou hiperpolarização (LIEBETANZ et al, 2002 e NITSCHE et al, 2003). 

Por outro lado, sabe-se que a eficácia depende dos receptores de cálcio 

intracelular.Uma elevação dos níveis de cálcio aumenta a eficácia do receptor NMDA, 

ao passo que, uma queda dos níveis de cálcio diminui sua eficácia.Durante a 

ETCC,como há uma alteração nos canais de cálcio, as mudanças na concentração de 

cálcio intracelular podem contribuir para as modificações nos receptores (NITSCHE et 

al, 2003). 

Segundo Bindman et al (1964) e Brunoni et al (2012), diferente de outras 

técnicas de estimulação, como por exemplo a estimulação magnética transcraniana 

(EMT), a ETCC não deflagra diretamente potenciais de ação, mas sim altera o ambiente 

da rede neuronal, diminuindo ou aumentando a suscetibilidade de disparo do neurônio 

ou sua resposta diante de impulsos sinápticos aferentes. Desta forma, os mecanismos de 

ação dessa técnica baseiam-se não apenas em fatores neurais sinápticos e não sinápticos, 

mas também em outros componentes do sistema nervoso central. 
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2.5 ETCC na Atenção Visuoespacial e Heminegligência 

A população saudável em geral apresenta uma tendência atencional a esquerda. 

Este processo, conhecido como pseudonegligência é uma tendência do indivíduo 

saudável superestimar as características de um estímulo do lado esquerdo (BISIACH et 

al, 1976). Já em sujeitos com lesão, geralmente associado a lesões na área pré-motora 

fronto lateral e parietal lateral posterior e inferior do hemisfério direito (VALLAR, 

1998) é comum o quadro de heminegligência, caracterizado como uma falha para 

perceber ou atender estímulos do lado oposto ao lado lesionado (HEILMAN et al, 

1993). 

A estimulação cerebral não invasiva (seja a Estimulação Magnética 

Transcraniana - EMT ou a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua-ETCC), 

tem sido cada vez mais utilizada com o objetivo de interferir na atividade cerebral de 

indivíduos saudáveis ou pacientes com lesões encefálicas. Dependendo dos parâmetros 

de estimulação, é possível facilitar ou suprimir a atividade do cérebro, gerando efeitos 

comportamentais mensuráveis (NITSCHE, 2003; BRUNONI et al, 2012 ). 

Recentes evidências em neuroimagem e estudos com estimulação cerebral 

sugerem uma ampla circuitaria bilateral de interconectividade de áreas corticais e 

subcorticais, entre o córtex frontal e parietal envolvendo a atenção visuoespacial em 

humanos (CORBETTA et al, 2000). 

A assimetria hemisférica da negligência espacial unilateral pode ser explicada 

pela suposição de que o hemisfério cerebral direito possui uma larga representação 

bilateral do espaço, e pode facilmente dirigir a atenção espacial para outro lado do 

espaço com um viés contralateral (HEILMAN et al, 1987; KINSBOURNE, 1987, 

1993). Entretanto, o hemisfério esquerdo está envolvido com o lado contralateral direito 

do espaço, com uma representação menor do lado ipsilateral (BISIACH et al, 2000). O 

conceito de disputa hemisférica, baseado no modelo de Kinsbourne (1987, 1993), é até 

agora a base mais comum para a aplicação de estimulação cerebral não-invasiva a fim 

de modular a negligência. 

Estudo realizado por Fierro et al (2000), com sujeitos saudáveis, 

utilizandoEstimulação Magnética Transcraniana (EMT) sobre o córtex parietal posterior 
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direito, durante uma tarefa visuoespacial, foi capaz de causar 

transitoriamenteheminegligência. 

Outros estudos com EMT confirmaram o papel do córtex parietal posteriorna 

atenção visuoespacial, como o estudo realizado por Bjoertomt et al (2002) que 

investigou a negligência espacial para perto e para longe e o estudo de Brighina et al 

(2002) que verificou os componentes motores e perceptuais da negligência. 

Um recente estudo de revisão sobre estimulação cerebral não invasiva, realizado 

por Müri et al (2013), apontaram a escassez de pesquisas utilizando a ferramenta ETCC 

na reabilitação da heminegligência. Somente dois estudos foram realizados até o 

momento utilizando ETCC; o trabalho de Ko et al (2008) e Sparing et al (2009).  

No estudo realizado por Ko et al (2008), foi utilizada a estimulação anódica em 

córtex parietal posterior direito para melhorar a negligência visuoespacial em 15 

sujeitos com lesão em hemisfério direito, em região ipsilesional P4. Os resultados 

apontaram efeitos significativos com a estimulação anódica na tarefa Bissecção de 

Linhas e no teste de Cancelamento de Formas não estruturado. 

Sparing et al (2009) realizaram em controles saudáveis, estimulação anódica em 

córtex parietal posterior melhora na detecção de objetos em campo visual contralateral e 

estimulação catódica sobre o córtex parietal posterior melhora na performance do 

campo visual ipsilateral. Pacientes com negligência a esquerda, receberam estimulação 

anódica em córtex parietal posterior lesionado e estimulação catódica sobre o 

córtexparietal posterior contralateral a lesão. O resultado foi a redução da 

heminegligência na tarefa de bissecção de linhas.  

Uma nova abordagem, utilizando estimulação “dupla” (simultânea) em córtex 

motor, foi realizado por Vines et al (2008) em indivíduos neurologicamente normais. 

Neste estudo, os autores aplicaram bilateralmente estimulação anódica em córtex motor 

não-dominante e catódica em córtex  motor dominante. O objetivo deste estudo foi 

investigar se a estimulação dupla sobre córtex parietal comparado com estimulação 

catódica unilateral direita é capaz de induzir maiores e/ou aumentar os efeitos da 

negligência em sujeitos saudáveis.  

Um recente estudo de Giglia et al (2011), também utilizando estimulação 

simultânea em sujeitos sem lesões encefálicas, porém em córtex parietal, comparou com 
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estimulação catódica unilateral direita. O objetivo deste estudo foi verificar a 

capacidade de induzir melhores/maioresefeitos da negligência em sujeitos saudáveis. O 

resultado foi que com a estimulação simultânea comparada com a estimulação catódica, 

os efeitos foram mais significativos, mas não mais duradouros. 

Loftus & Nicholls (2012), examinaram os efeitos das estimulações anódica, 

catódica e placebo em córtex parietal posterior direito e esquerdo em sujeitos saudáveis. 

Uma tarefa de escalas de cinza foi administrada para medir a negligência virtual 

esquerda. Os participantes que receberam ETCC sobre o córtex parietal esquerdo 

demonstraram pseudonegligência para a tarefa escala de cinza, o qual foi 

significativamente reduzido com estimulação anódica, mas sem efeito pela estimulação 

placebo ou catódica. Segundo os autores, tarefas com um componente cognitivo 

superior pode não responder a ETCC catódica sozinha, mas pode ser mais sensível a 

estimulação simultânea ou estimulação em múltiplos locais. 

Desta forma, considerando que a ETCC tem sido uma importante ferramenta e 

possível estratégia complementar para o tratamento reabilitacional, o presente estudo 

buscará entender as interações entre ETCC e atenção visual, visando o desenvolvimento 

de novas abordagens na área clínica. Ou seja, se a ETCC pode reproduzir melhor os 

mecanismos subjacentes a lesões reais, poderia fornecer um modelo mais adequado para 

a reabilitação de pacientes negligentes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar a influência da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em 

Córtex Parietal Posterior (CPP) no desempenho de tarefas de atenção visuoespacial 

(Busca Visual e Bissecção de Linhas) em adultos saudáveis. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Verificar diferenças no fenômeno pseudonegligência nos diferentes tipos 

de ETCC (estimulação bilateral e placebo/sham); 

 Verificar o efeito da ETCC bilateral (anódica em Córtex Parietal 

Posterior Direito e catódica em Córtex Parietal Posterior Esquerdo, 

catódica em Córtex Parietal Posterior Direito e anódica em Córtex 

Parietal Posterior Esquerdo) comparado a estimulação placebo/sham no 

desempenho de tarefa de Bissecção de Linhas; 

 Verificar o efeito da ETCC bilateral (anódica em Córtex Parietal 

Posterior Direito e catódica em Córtex Parietal Posterior Esquerdo, 

catódica em Córtex Parietal Posterior Direito e anódica em Córtex 

Parietal Posterior Esquerdo) comparado a estimulação placebo/sham no 

desempenho de tarefa de Busca Visual; 

 Comparar o efeito da ETCC no desempenho das tarefas visuoespaciais 

antes e após o período de estimulação; 

 Correlacionar os efeitos da ETCC no desempenho das tarefas 

visuoespaciais com estratégias de rastreio dos movimentos oculares em 

função dos hemicampos. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Sujeitos 

Participaram deste estudo 21 adultos jovens saudáveis que se submeteram as 

Tarefas de Bissecção de Linhas Horizontais e Busca Visual antes e após a ETCC 

bilateral e placebo (sham). 

  

4.1.1 Critérios de Inclusão  

Os Critérios de Inclusão respeitaram as seguintes condições:  

 Idade entre 18 e 35 anos; 

 Universitários com ou sem curso superior completo; 

 Proficiência manual à direita; 

 Emétropes ou com correção óptica; 

 Outorga por escrito de consentimento informado para participar do 

estudo (anexo A).  

 

4.1.2 Critérios de Exclusão  

Os Critérios de exclusão seguiram orientações de Nitsche et al (2008) e Brunoni 

et al (2011). Foram excluídos os voluntários com história de epilepsia, implante de 

marca-passo, em uso de anti-inflamatório, em uso de relaxante muscular, dependência 

química, quadros psicóticos e quadros demenciais. 

 

4.2 Local 

Os dados foram coletados no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

localizado na Rua Piauí, 181 - 10ºandar, Consolação - São Paulo/SP – Brasil. 

 

4.3 Equipamentos 

 

4.3.1 Eyegaze EAS Binocular 600 Series® (LC Technologies, Inc).  

Para a apresentação dos estímulos e rastreamento dos movimentos oculares foi 

usado o Sistema Eyegaze® desenvolvido pela LC Technologies. Este sistema registra os 

movimentos oculares do participante automaticamente em tempo real.  
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O equipamento é composto por duas câmeras de alta resolução posicionadas na 

parte inferior de um monitor de 19 polegadas, junto com os diodos que emitem raio 

infravermelho (Near Infra-Red Light-Emitting Diodes NIR-LEDs), na direção de ambos 

os olhos. Os sujeitos sentarão a uma distância de aproximadamente 50 cm do monitor. 

A luz infravermelha ao atingir a retina, passando pela córnea, gera reflexo corneano que 

é captado pelas filmadoras embutidas. O reflexo melhora a iluminação da pupila, 

facilitando o registro da câmera de vídeo, além de refletir a luz em direção da tela do 

computador (pupil center corneal reflection PCCR), cujas coordenadas são também 

gravadas pelo vídeo numa freqüência de 120 Hz. As imagens da câmera e as 

coordenadas são computadas, e a partir do resultado é reconstruído o registro de traçado 

ocular. A faixa de erro é de 0.63 cm, sendo possível a movimentação da cabeça 7,6 cm 

para os lados, 6,4cm para frente e para trás, e 5,1cm para cima e para baixo. Os dados 

gerados pelo aparelho fornecem informações a respeito da localização 3D dos olhos 

(inclusive se ele se encontra ao alcance do aparelho), as coordenadas x e y do registro 

ocular no monitor, diâmetro pupilar, análise das fixações e movimentos sacádicos. Os 

dados foram exportados em arquivos Excel, como tempo real em arquivo AVI ou como 

imagens do tipo Hot Spot. 

 

  

4.3.2 ETCC 

Para a ETCC, foi aplicada corrente contínua através de um par de eletrodos, 

ânodo e cátodo, embebidos por esponjas umedecidas em solução salina, soro 

fisiológico, com dimensões de 5 x 7cm (35 cm²).  
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Figura 5: Aparelho de ETCC 

 

Para a estimulação simultânea, foi colocado sobre o Córtex Parietal Posterior 

Direito (CPPD) o anodo posicionado em região P6 e o catodo em Córtex Parietal 

Posterior Esquerdo (CPPE) em região P5 (CPPE), e posteriormente, o anodo em região 

P5 (CPPE) e catodo em região P6 (CPPD), segundo o Sistema Internacional de 

Posicionamento 10-20 de EEG.  

Para a estimulação placebo/sham - os eletrodos foram posicionados nas mesmas 

regiões, porém após 30 segundos o pesquisador reduziu a intensidade da corrente para 0 

(zero) e manteve em 0 até o final do período de estimulação. 

A localização para o posicionamento dos eletrodos foi baseada nos estudos 

experimentais de Nitsche et al (2003), Bjoertomt et al, (2002) e Giglia et al (2011). Os 

parâmetros de estimulação do Córtex Parietal Posterior Direito e Esquerdo foram: 

intensidade 1 mA e densidade da corrente 0,07 mA/cm², com duração de 15 minutos. 

 

 

4.4 Tarefas Visuoespaciais 

 

4.4.1Tarefa de Bissecção de Linhas 

A tarefa de Bissecção de Linhas Horizontais consistiu da apresentação de linhas 

horizontais pretas, com 1 mm de espessura, seccionada por outra linha vertical preta de 

1cm, apresentadas num fundo branco, com a bissecção exatamente no meio da tela. 
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Cinco linhas foram apresentadas, com a bissecção em posições diferentes (no 

meio, para direita e para esquerda).  

Antes da apresentação do estímulo o sujeito foi orientado a fixar o olhar num 

ponto central, representado pelo símbolo “*” que desaparecia após 250 milésimos de 

segundos. O software utilizado foi o Nyan Architect. 

Após a apresentação dos estímulos o sujeito respondeu, pressionando as teclas 

demarcadas no teclado do computador, as seguintes possibilidades: igual (tecla “barra 

de espaços), maior a direita (tecla “L”) ou maior a esquerda (tecla “A”). As respostas 

foram registradas pelo próprio software. 

Esta tarefa foi realizada em 2 blocos (antes e após a ETCC). Em cada bloco 

foram dadas 30 tentativas aleatoriamente, 10 linhas com bissecção igual (linha 1: 

segmento a direita, 75mm; segmento a esquerda, 75mm), 10 com bissecção a esquerda 

(linha 2: segmento a direita 70mm; segmento a esquerda, 75mm e linha 3: segmento a 

direita 75mm; segmento a esquerda 80mm) e 10 com bissecção a direita (linha 4: 

segmento a direita 75mm e segmento a esquerda 70mm; linha 5: segmento a direita 

80mm; segmento a esquerda 75mm). 

 

 

Figura 6: Tarefa de Bissecção de Linhas Horizontais apresentada aos 

participantes. 
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4.4.2 Tarefa de Busca Visual 

A tarefa de Busca Visual consistiu em determinar se havia um círculo verde 

(alvo) presente entre estímulos distratores (quadrados e círculos). Ao identificar o alvo 

(círculo verde), o participante pressionava a tecla “L” (tecla amarela previamente 

demarcada no teclado). Se o alvo não aparecesse, a tecla “A” (tecla rosa previamente 

demarcada no teclado) era pressionada. Os participantes foram orientados a responder o 

mais rápido possível. 

 Foram criadas 4 versões da tarefa, a fim de evitar o efeito aprendizagem e 

realizar randomização tanto nas versões da tarefa Busca Visual, como no tipo de 

estimulação (anódica, catódica e placebo). 

 Para a construção da tarefa, foram criadas 96 condições de telas de estímulos. 

Destas, 48 foram consideradas fáceis, visto que os distratores eram      (quadrados azuis) 

e o alvo     (círculo verde); já as outras 48 telas consideradas difíceis, eram compostas 

pelos seguintes distratores:      (quadrados verdes),       (círculos azuis) e o alvo 

(círculo verde). A partir destes dois grandes blocos (bloco fácil e bloco difícil), 24 telas 

continham alvo e 24 telas não continham alvo. As telas com alvo foram divididas de 

modo que o alvo “aparecesse” nos 4 quadrantes (25% no quadrante superior esquerdo; 

25% no quadrante superior direito; 25% no quadrante inferior esquerdo e 25% no 

quadrante inferior direito).  

 Quanto aos estímulos, foram criadas 4 telas (para cada uma das quantidades de 

distratores) com  4, 16 e 24 distratores. Sempre após a resposta dada pelo participante 

(sendo ela correta ou não), uma tela de feedback com a resposta correta surgia. 

A tarefa iniciava por um ponto de fixação, com duração variada em 3 tempos 

(600ms, 740ms e 800ms). Em seguida, a tela de estimulo era apresentada variando de 

acordo com o tempo de resposta do sujeito. E por fim, uma tela de feedback surgia, com 

duração de 850ms.  

A tarefa foi dividida em dois blocos, sem intervalo, iniciando sempre pela tarefa 

fácil seguida da tarefa difícil. Dentro de cada bloco, os trails foram randomizados. 
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Figura 7: Tarefa de Busca Visual 
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5. PROCEDIMENTOS 

 

Os participantes que contemplaram todos os critérios de inclusão e exclusão 

descritos anteriormente foram convidados a participar do estudo. Os voluntários de 

pesquisa compareceram ao Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social em um dia 

previamente agendado. Foram explicados os objetivos, métodos, benefícios e riscos 

potenciais do estudo. Assim, o termo de consentimento livre e esclarecido foi 

preenchido e assinado pelo participante.  

Inicialmente, os participantes foram levados para a sala preparada para a 

realização dos procedimentos, com iluminação adequada e sem interferência de ruídos e 

circulação de pessoas. Após explicação sobre o procedimento, foi realizada a medição e 

localização das áreas P6 (Córtex Parietal Posterior Direito) e P5 (Córtex Parietal 

Posterior Esquerdo), segundo o Sistema Internacional de Posicionamento 10-20 de 

EEG. O tempo de localização e posicionamento dos eletrodos variou de 10 a 15 

minutos. 

O participante manteve-se sentado em uma cadeira confortável a 50 cm da tela 

do computador, com a cabeça apoiada num suporte oftalmológico de uma mesa, a fim 

de evitar movimentos de cabeça. 

Os 21 voluntários de pesquisa foram submetidos às tarefas de Bissecção de  

Linhas Horizontais e Busca Visual em dois momentos diferentes, sendo eles: antes da 

ETCC (condição linha de base) e após a ETCC. 

Foram produzidas telas com as instruções das tarefas (mencionadas 

anteriormente) e lidas em voz alta junto com o participante.   

 Num primeiro momento, já com os eletrodos posicionados no escalpe, mas ainda 

sem receber a estimulação, os participantes realizaram as tarefas (Bissecção de Linhas e 

Busca Visual) na condição linha de base. Posteriormente, devido à condição duplo-cego 

do estudo, um ajudante de pesquisa entrava na sala e ligava a estimulação, de acordo 

com a randomização prevista para o momento. Passados no mínimo 5 minutos de 

estimulação, os participantesrealizavam novamente as tarefas com versões diferentes da 

já realizada. 

Todos os participantes foram submetidos, randomicamente, aos 3 tipos de 

estimulação – anódica, catódica e placebo - em dias diferentes, com intervalo entre as 

estimulações de no mínimo 48 horas. Simultaneamente a estimulação e realização das 

tarefas, o padrão de movimentos oculares dos sujeitos foi analisado. 
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5.1Aspectos Éticos  

 

Os procedimentos realizados no estudo foram conduzidos de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie que aprovou o presente estudo registrado junto no SISNEP (número CAAE - 

16880613.5.0000.0084 - Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos). O presente estudo também adotou as 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 métodos do 

experimento e deram seu consentimento por escrito, assim como foram devidamente 

avisados de que todas as informações fornecidas são estritamente sigilosas. 
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

Os dados comportamentais obtidos pelas tarefas visuoespaciais foram 

classificados em respostas do tipo acerto e erro (Tarefa de Busca Visual); igual, maior a 

direita ou maior a esquerda (Tarefa de Bissecção de Linhas) e tempo de reação. Quanto 

ao rastreio de movimentos oculares, foi derivada medida de tempo de fixação (Área de 

Interesse) em relação a 4 áreas de interesse dividindo a tela em 4 regiões (quadrante 

superior direito, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo e quadrante 

inferior direito). 

 A análise foi realizada com o uso do pacote SPSS Statistics 17.0. Na Tarefa de 

Bissecção de Linhas, para análise dos Acertos, Tempo de Reação e Área de Interesse foi 

realizada ANOVA de medidas repetidas, tendo como variáveis dependentes o total de 

acertos, tempo de reação e área de interesse; e como fatores os Tipos de Estimulação 

(anódica, catódica ou placebo), o Momento da Estimulação (pré-estimulação e pós-

estimulação) e Tipos de Linhas (maior à esquerda, maior à direita e igual). Na Tarefa de 

Busca Visual, para análise dos Acertos, Tempo de Reação e Área de Interesse, foi 

realizada ANOVA de medidas repetidas, tendo como variáveis dependentes o total de 

acertos, tempo de reação e área de interesse; e como fatores os Tipos de Estimulação 

(anódica, catódica e placebo), Momento da Estimulação (pré-estimulação e pós-

estimulação), Localização do Alvo (hemicampo direito ou hemicampo esquerdo) e duas 

ANOVAS foram realizadas em função do grau de dificuldade da tarefa. Para esta 

mesma tarefa foram realizadas comparações de pares com o uso de análise post hoc 

utilizando Bonferrone com relação ao efeito observado para interação do Tipo de 

Estimulação, Momento da Estimulação e Área de Interesse.   

Além disso, testes de correlação de Pearson também foram utilizados na 

investigação de possíveis correlações entre os dados comportamentais, os efeitos da 

ETCC e as medidas de rastreio de movimentos oculares. Para todos os testes, foi 

estabelecido um erro α=5%. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Caracterização da Amostra 

Foram incluídos um total de 21 adultos jovens saudáveis para participação no 

estudo. Todos cumpriram os critérios de inclusão e de exclusão apresentados 

anteriormente. A amostra foi composta de 21 adultos jovens saudáveis, sendo 90,47% 

do sexo feminino; 95,23% com ensino superior incompleto; destros e com idade média 

de 22,66 ±3,04 (média±desvio-padrão).  

 

 

7.2 Resultados da Tarefa Bissecção de Linhas 

7.2.1 Análise dos Acertos 

Para análise do número de acertos foi realizada ANOVA de medidas repetidas 

tendo como variável dependente o total de acertos e como fatores os Tipos de 

Estimulação, o Momento da Estimulação (pré-estimulação e pós-estimulação) e Tipos 

de Linhas (maior à esquerda; maior à direita e igual). Na Tabela 1, pode ser observado 

que não houve efeito significativo para nenhum fator principal nem para as interações 

entre esses fatores. O valor médio de acertos dos participantes nesta tarefa foi de 5,40 

±0,34 (média ±erro padrão). 

 

Tabela 1: Bissecção de Linhas – Acertos 

 

Fatores F p 

ETCC  0,51 0,61 

Momento   2,02 0,17 

Tipo de Linha  1,54 0,24 

ETCC * Momento   1,87 0,18 

ETCC * Tipo de Linha  1,51 0,25 

Momento * Tipo de Linha  0,39 0,69 

ETCC * Momento * Tipo de Linha  1,70 0,20 
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7.2.2Análise do Tempo de Reação 

A tabela 2 apresenta os dados obtidos com ANOVA para medidas repetidas 

considerando o Tempo de Reação como variável dependente e como fatores os Tipos de 

Estimulação (anódica, catódica e placebo), o Momento da Estimulação (pré-estimulação 

e pós-estimulação) e Tipos de Linhas (maior à esquerda; maior à direita e igual). Foi 

encontrado efeito significativo em relação ao Momento da Estimulação. Pela Figura 8, 

pode ser verificado que os participantes foram mais rápidos no teste na segunda 

avaliação quando comparados à linha de base. Também foi verificado efeito 

significativo para o fator Tipo de Linha. A Figura 9 revela que os participantes foram 

mais rápidos quando diante das linhas maiores à Esquerda. Com relação aos demais 

fatores e respectivas interações, não foram observados efeitos significativos. 
 

 

Tabela 2: Bissecção de Linhas –Tempo de Reação 

Fatores F p 

Tipo de Estimulação 1,19 0,32 

Momento  7,07 0,02* 

Tipo de Linha 4,49 0,02* 

Tipo de Estimulação * Momento  1,37 0,27 

Tipo de Estimulação * Tipo de Linha 0,37 0,83 

Momento * Tipo de Linha 2,05 0,14 

Tipo de Estimulação * Momento * Tipo de Linha 1,48 0,22 
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Figura 8: Tempo de Reação - Médias  Pré-Estimulação e Pós-

Estimulação 
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7.2.3 Área de Interesse 

Realizou-se uma ANOVA de medidas repetidas para análise da Área de Interesse como 

variável dependente e como fatores os Tipos de Estimulação, Momento da Estimulação (pré-

estimulação e pós-estimulação) e Hemicampo Visual (Hemicampo Direito e Hemicampo 

Esquerdo). A Tabela 3, apresenta dados relacionadas as regiões de maior fixação visual ou Área 

de Interesse (AI), como  pode-se observar, houve efeito significativo no que se refere ao Tipo de 
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Figura 9: Tempo de Reação - Interação entre Momento da Estimulação e Tipo de 

Linha 
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Linha, bem como na interação da ETCC com o Pré-Estimulação/ Pós-Estimulação e Tipo de 

Linha; e na interação do Tipo de Linha com o Hemicampo Visual. Já na Figura 11 estão 

expressas as médias 0,09 ±<0,001* para Linha Maior à Esquerda; 0,094 ±<0,001* para Linha 

Maior à Direita e 0,088 ±<0,001* para Linha com Bissecção Igual. 

Tabela 3: Área de Interesse – Interação entre Tipo de Estimulação, Momento da Estimulação, 

Tipo de Linha e Hemicampo Visual 

Fatores  F p 

Tipo de Estimulação  0,48 0,62 

Momento  3,56 0,07 

Tipo de Linha  6,12 0,01* 

Hemicampo Visual  0,18 0,67 

Verticalidade  0,25 0,62 

Tipo de Estimulação * Momento  0,51 0,60 

Tipo de Estimulação * Tipo de Linha  1,72 0,19 

Momento * Tipo de Linha  0,53 0,60 

Tipo de Estimulação * Momento * Tipo de Linha  3,67 0,03* 

Tipo de Estimulação * Hemicampo Visual  0,65 0,53 

Momento * Hemicampo Visual  2,33 0,14 

Tipo de Estimulação * Momento * Hemicampo Visual  0,59 0,56 

Tipo de Linha * Hemicampo Visual  3,64 0,05* 

Tipo de Estimulação * Tipo de Linha * Hemicampo Visual  1,43 0,26 

Momento * Tipo de Linha * Hemicampo Visual  0,001 0,10 

Tipo de Estimulação * Momento * Tipo de Linha * Hemicampo Visual  1,07 0,40 

Tipo de Estimulação * Verticalidade  0,83 0,45 

Momento * Verticalidade  0,54 0,47 

Tipo de Estimulação * Momento * Verticalidade  0,98 0,39 

Tipo de Linha * Verticalidade  0,35 0,71 

Tipo de Estimulação * Tipo de Linha * Verticalidade  1,20 0,34 

Momento * Tipo de Linha * Verticalidade  1,62 0,22 

Tipo de Estimulação * Momento * Tipo de Linha * Verticalidade  2,43 0,09 

Hemicampo Visual * Verticalidade  0,28 0,60 

Tipo de Estimulação * Hemicampo Visual * Verticalidade  0,15 0,85 

Momento * Hemicampo Visual * Verticalidade  2,78 0,11 

Tipo de Estimulação * Momento * Hemicampo Visual * Verticalidade  0,48 0,62 

Tipo de Linha * Hemicampo Visual * Verticalidade  1,55 0,23 

Tipo de Estimulação * Tipo de Linha * Hemicampo Visual * Verticalidade  1,35 0,29 

Momento * Tipo de Linha * Hemicampo Visual * Verticalidade  0,18 0,83 

Tipo de Estimulação * Momento * Tipo de Linha * Hemicampo Visual * 

Verticalidade 

 1,11 0,38 
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 Tabela 4: Área de Interesse - Média da interação entre Tipo de Estimulação, Momento e 

Tipo de Linha 

ETCC Momento Tipo de Linha Média Erro Padrão 

Anodo 

Pré-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,09 0,01 

Maior à Direita 0,09 0,01 

Igual 0,10 0,01 

Pós-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,11 0,01 

Maior à Direita 0,11 0,01 

Igual 0,10 0,01 

Catodo 

Pré-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,10 0,01 

Maior à Direita 0,08 0,01 

Igual 0,08 0,01 

Pós-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,11 0,01 

Maior à Direita 0,10 0,01 

Igual 0,09 0,01 

Placebo 

Pré-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,09 0,01 

Maior à Direita 0,10 0,01 

Igual 0,07 0,01 

Pós-Estimulação 

Maior à Esquerda 0,10 0,01 

Maior à Direita 0,09 0,01 

Igual 0,09 0,01 
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Figura 11: Área de Interesse - Média dos Tipos de Linhas 
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Tabela 5: Área de Interesse – Médias da interação dos Tipos de Linhas e Hemicampo 

Visual 

Tipo de Linha 
Hemicampo 

Visual 
Média Erro Padrão 

Maior à Esquerda 
Esquerdo 0,10 0,01 

Direito 0,09 0,01 

Maior à Direita 
Esquerdo 0,09 0,01 

Direito 0,09 0,01 

Igual 
Esquerdo 0,08 0,01 

Direito 0,09 0,01 

 

 

7.3 Resultados da Tarefa Busca Visual 

 

7.3.1 Análise dos Acertos 

Para análise do número de acertos foi realizada ANOVA de medidas repetidas 

tendo como variável dependente o número total de acertos e como fatores os Tipos de 

Estimulação, o Momento da Estimulação (pré-estimulação e pós-estimulação) e 

Hemicampo Visual (Hemicampo Direito e Hemicampo Esquerdo) 

No que se refere aos acertos no bloco fácil com alvo, os dados não foram 

analisados em função dos participantes acertarem praticamente 100% em todas as 

condições, com variáveis dependentes de variância zero. 

Entretanto, com relação aos acertos nos blocos difíceis houve efeito significativo 

para hemicampo visual como pode ser observado na Tabela 6.  

 

 
Tabela 6: Acertos – Interação entre Tipo de Estimulação, Momento da Estimulação e 

Hemicampo Visual 

Fatores F p 

Tipo de Estimulação 1,56 0,22 

Momento  0,10 0,75 

Hemicampo Visual 11,12 <0,001* 

Tipo de Estimulação*Momento 0,17 0,85 

Tipo de Estimulação*Hemicampo Visual 0,44 0,65 

Momento*Hemicampo Visual 2,44 0,14 

Tipo de Estimulação*Momento*Hemicampo Visual 0,14 0,87 
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De acordo com a Tabela 7, os resultados revelam maior número de acertos 

quando os alvos aparecem em Hemicampo Esquerdo.  

 

 
Tabela 7: Acertos  - Média dos Hemicampos Visuais 

Hemicampo Visual Média Erro Padrão 

Esquerdo 11,45 0,05 

Direito 11,05 0,10 

 

 

 

 

 

7.3.2 Tempo de Reação 

 

A Tabela 8 apresenta os dados obtidos com ANOVA para medidas repetidas 

considerando o Tempo de Reação como variável dependente e como fatores os Tipos de 

Estimulação (anodo, catodo e placebo), o Momento da Estimulação (pré-estimulação e 

pós-estimulação) e o Hemicampo Visual (hemicampo direito e hemicampo esquerdo). 

Em relação ao Tempo de Reação, para os estímulos fáceis com alvo não foram 

observados efeitos significativos para o fator Tipo de Estimulação, bem como os demais 

fatores. Entretanto, como pode-se observar na Tabela 8, foi encontrado efeito 

significativo para Momento da Estimulação (p=<0,001*) e Hemicampo Visual 

(p=<0,001*). Os voluntários de pesquisa apresentaram variação em relação ao efeito pré 

e pós-estimulação, demonstrando mais rapidez na pós-estimulação como pode ser 
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observado na Figura 13. Além disso, no que se refere ao hemicampo visual pode-se 

observar que os participantes foram mais rápidos quando o alvo era apresentado em 

hemicampo esquerdo como pode ser observado na Figura 14. Sendo assim, observa-se 

que além do número de acertos ser maior quando o alvo está em hemicampo esquerdo, 

os participantes também apresentam respostas mais rápidas para os estímulos 

localizados à esquerda.   

 

Tabela 8: Tempo de Reação - Interação entre Tipo de Estimulação, Momento da Estimulação e 

Hemicampo Visual 

Fatores F p 
 

Tipo de Estimulação 0,13 0,87 
 

Momento 10,09 <0,001* 
 

Hemicampo Visual 13,76 <0,001* 
 

Tipo de Estimulação * Momento 0,26 0,78 
 

Tipo de Estimulação * Hemicampo Visual 0,52 0,60 
 

Momento * Hemicampo Visual 3,61 0,07 
 

Tipo de Estimulação * Momento * Hemicampo Visual 0,36 0,70 
 

 

 

 Figura 13: Tempo de Reação – Momento  
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Figura 14: Tempo de Reação – Hemicampo Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Área de Interesse (AI) 

 

Foi realizada ANOVA de medidas repetidas para análise da Área de Interesse 

(hemicampo esquerdo ou direito) como variável dependente, e como fatores o Tipo de 

Estimulação, o Momento da Estimulação e a Localização do Alvo (hemicampo direito 

ou hemicampo esquerdo). Duas ANOVAS foram realizadas considerando o grau de 

dificuldade da tarefa. 

Observou-se que quando diante dos estímulos fáceis com alvo, os participantes 

rastreiam visualmente mais o hemicampo esquerdo independente da presença ou não do 

alvo. Se há presença do alvo à esquerda, a fixação em hemicampo esquerdo é 

significativa. E quando há presença de Localização do Alvo em hemicampo direito, o 

rastreio ocular ainda é maior à esquerda. 
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Tabela 9: Área de Interesse (Bloco com Estímulos Fáceis) – Interação entre Tipo de 

Estimulação, Momento da Estimulação e Localização do Alvo. 
Fatores F p 

Tipo de Estimulação 0,08 0,92 

Momento 4,55 0,05* 

Localização do Alvo 2,48 0,13 

Área de Interesse 418,92 <0,001* 

Tipo de Estimulação*Momento  0,76 0,47 

Tipo de Estimulação*Localização do Alvo 0,35 0,71 

Momento*Localização do Alvo 4,89 0,04* 

Tipo de Estimulação*Área de Interesse 0,59 0,56 

Momento*Área de Interesse 0,23 0,64 

Localização do Alvo*Área de Interesse 18,04 <0,001* 

Tipo de Estimulação*Momento*Localização do Alvo 1,94 0,16 

Tipo de Estimulação*Momento*Área de Interesse 1,15 0,33 

Tipo de Estimulação*Localização do Alvo*Área de Interesse 1,00 0,38 

Momento*Localização do Alvo*Área de Interesse 3,99 0,06 

Tipo de Estimulação*Momento*Localização do Alvo*Área de Interesse 0,07 0,93 

 

Figura 15: Área de Interesse (Bloco com Estímulos Fáceis) – Interação entre Hemicampo Visual 

e Localização do Alvo 
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Ainda em relação à Área de Interesse, mas frente aos estímulos difíceis, observa-

se com a análise ANOVA para medidas repetidas, considerando os fatores Tipo de 

Estimulação, Momento da Estimulação e Localização do Alvo interação significativa 

entre os mesmos, como descreve a Tabela 9, com valores de F e p. Entretanto, não 

foram observados efeitos significativos para os fatores Tipo de Estimulação e Momento 

da Estimulação. 

 

  
Tabela 10: Área de Interesse (Bloco com Estímulos Difíceis) – Interação entre Tipo de 

Estimulação, Momento da Estimulação e Localização do Alvo 

Fatores F p 

Tipo de Estimulação 3,59 0,04 

Momento 8,64 0,01 

Localização do Alvo 22,70 <0,001* 

Área de Interesse  563,11 <0,001* 

Tipo de Estimulação*Momento  1,29 0,29 

Tipo de Estimulação*Localização do Alvo 2,68 0,08 

Momento*Localização do Alvo 0,04 0,84 

Tipo de Estimulação*Área de Interesse  11,56 <0,001* 

Momento*Área de Interesse  11,65 <0,001* 

Localização do Alvo *Área de Interesse  50,94 <0,001* 

Tipo de Estimulação*Momento*Localização do Alvo 0,95 0,39 

Tipo de Estimulação*Momento*Área de Interesse  5,80 0,01* 

Tipo de Estimulação*Localização do Alvo *Área de Interesse  1,32 0,28 

Momento*Localização do Alvo *Área de Interesse  0,61 0,44 

Tipo de Estimulação*Momento*Localização do Alvo *Área de Interesse  0,09 0,92 

   

 

 

Por fim, com relação ao efeito observado para a interação Tipo de Estimulação, 

Momento da Estimulação e Área de Interesse, a análise post hoc utilizando o teste 

Bonferrone revelou dados significativos. Observa-se significativo efeito na interação 

estimulação catódica e Área de Interesse relacionada ao hemicampo direito. Os 

participantes apresentaram maior intenção atencional para hemicampo direito com a 

estimulação catódica em Córtex Parietal Direito. 
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Tabela 11: Teste post hoc com Bonferrone para Tipo de Estimulação, Momento da Estimulação 

e Área de Interesse 

   

Anodo Catodo Placebo 

      Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

      HE HD HE HD HE HD HE HD HE HD HE HD 

Anodo 

Pré-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE)   

                      

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* 

           

Pós-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE) 

1,00 <0,001* 
          

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* 1,00 <0,001*                   

Catodo 

Pré-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE) 

1,00 <0,001* 1,00 <0,001*                 

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* <0,001* <0,001* 0,01 <0,001* 

       

Pós-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE) 

1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 
      

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 0,01 <0,001*           

Placebo 

Pré-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE) 

1,00 <0,001* 0,28 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001*         

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 0,23 <0,001* 1,00 <0,001* 

   

Pós-Estimulação 
HemicampoEsquerdo (HE) 

1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* 
  

HemicampoDireito (HD) 
<0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001* <0,001* <0,001* 1,00 <0,001* 1,00 <0,001*   

 

 

 
Figura 16: Interação entre Tipo de Estimulação, Momento da Estimulação e Área de Interesse. 
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este estudo traz como principais achados: i)maior rapidez na tarefa Bissecção de 

Linhas Horizontais na segunda avaliação em comparação com a linha de base; ii)maior 

rapidez na execução da tarefa quando diante das linhas maiores à esquerda na Tarefa 

Bissecção de Linhas; iii)maior tempo de fixação em hemicampo esquerdo nas tarefas 

com linhas maiores à esquerda; iv)maior número de acertos quando estímulo alvo era 

apresentado em hemicampo esquerdo no teste Busca Visual; v)mais rapidez na Tarefa 

de Busca Visual na segunda avaliação em comparação com a linha de base; vi)mais 

rapidez dos participantes quando estímulo alvo era apresentado em hemicampo 

esquerdo no teste de Busca Visual; vii)maior tempo de fixação em hemicampo esquerdo 

independente do alvo ser apresentado à esquerda ou à direita; viii)aumento notempo de 

fixação em  hemicampo direito após estimulação catódica na tarefa Busca Visual em 

comparação com a linha de base. 

Com relação ao teste de Bissecção de Linhas Horizontais, no que se refere ao 

tempo de reação, verificou-se que os participantes foram mais rápidos no teste ao 

realizarem a segunda avaliação quando comparados à linha de base. Foi possível 

observar também que, quando diante das linhas maiores à esquerda, a velocidade de 

resposta também foi maior. Num estudo realizado por Nicholls et al (2005), utilizando 

escolha forçada de discriminação de luminância entre dois gradientes de tons de cinza, 

os participantes escolheram o estímulo que era escuro à esquerda como sendo a 

condição mais escura. Os tempos de resposta também foram mais rápidos para as 

respostas à esquerda, achados que vão de encontro aos resultados do presente trabalho. 

Quanto aos dados relacionados às regiões de maior fixação visual, houve maior 

engajamento dos sujeitos em hemicampo esquerdo. Os resultados encontrados deste 

estudo corroboram com os dados encontrados por Dufour et al (2007) mostrando um 

consistente viés atencional a esquerda. Isto sugere uma superestimação da extensão da 

linha para esquerda e, por inferência, a atenção estaria aumentada para o lado esquerdo 

do espaço. Estes achados também foram confirmados num grande estudo de meta-

análise de desempenho em Tarefa de Bissecção de Linhas (JEWELL & MCCOURT, 

1999). 
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Uma explicação para tal mecanismo é a hipótese da ativação-orientação, 

proposta por Reuter-Lorenz et al (1990), cuja distribuição da atenção visuoespacial 

entre os hemicampos visuais esquerdo e direito são determinados por dois gradientes de 

controle opostos pelos hemisférios cerebrais contralaterais. Desta forma, a distribuição 

da atenção é polarizada no sentido oposto ao hemisfério ativado. Portanto, ao realizar 

tarefas espaciais, tais como a estimativa do comprimento de uma linha, pode ser 

esperado ativação do hemisfério direito mais do que o hemisfério esquerdo, levando a 

um desvio da atenção em direção ao hemicampo esquerdo (DUFOUR et al, 2007). 

Quanto aos resultados encontrados na tarefa Busca Visual, pode-se observar que 

os voluntários apresentaram maior número de acertos quando os alvos apareciam em 

hemicampo esquerdo. Assim como na tarefa anterior, houve efeito em relação à segunda 

avaliação quando comparados à linha de base, cujas respostas denotaram mais rapidez 

no segundo momento.  

Pode-se notar que além do número de acertos serem maior quando o alvo está 

em hemicampo esquerdo, os participantes também apresentaram respostas mais rápidas 

para os estímulos localizados à esquerda. Em relação ao tempo de fixação em área de 

interesse, observou-se que quando há presença de alvo em hemicampo esquerdo, o 

tempo de fixação é maior à esquerda. E embora, mesmo com a existência de alvos em 

hemicampo direito, o rastreio ocular ainda é maior à esquerda. Os resultados observados 

nesta tarefa contribuem para o consenso de que a atenção visuoespacial em indivíduos 

neurologicamente normais apresenta um pequeno, mas significativo viés à esquerda 

(BOWERS &HEILMAN, 1980; MCCOURT, 2001; LEONE & MCCOURT, 2001; 

MCCOURT et al, 2008). 

Segundo Macedo et al (2007) uma maior eficiência da tarefa pode ocorrer em 

função do tempo de reação, das características do estímulo alvo (cor e forma) e 

homogeneidade dos distratores. Neste estudo, apesar do melhor desempenho na segunda 

aplicação poder estar relacionado a estas variáveis descritas por Macedo et al (2007), é 

importante ressaltar que houve uma tendência do adulto jovem saudável dirigir sua 

atenção para o lado esquerdo, bem como superestimar as características de um estímulo 

deste mesmo lado. Tendência atencional que indica a existência do fenômeno da 

pseudonegligência. 
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Os achados observados tanto na tarefa de Bissecção de Linhas Horizontais como 

na Busca Visual, apontam para o fenômeno pseudonegligência (BISIACH et al, 1976; 

BOWERS AND HEILMAN, 1980). Uma teoria que explica tal assimetria hemisférica é 

a suposição de que o hemisfério cerebral direito possui uma larga representação bilateral 

do espaço, e pode facilmente dirigir a atenção espacial para o lado contralateral 

(HEILMAN et al, 1987) ou também podendo ser interpretado como um desequilíbrio 

fisiológico hemisférico no controle da atenção visual, como descrito por Kinsbourne 

(1970).  

Embora pseudonegligência e negligência clínica operem em direções opostas, os 

dois fenômenos podem ter uma base cognitiva e neural comum. O viés a esquerda em 

indivíduos normais e o importante viés a direita em pacientes com heminegligência, são 

manifestações gêmeas da especialização das redes neurais no hemisfério direito 

(HEILMAN & VALENSTEIN, 1979; KASTNER &UNGERLEIDER, 2000; 

KINSBOURNE, 1970, 1977, 1993; NOBRE et al, 1997; MESULAM, 2000). O 

consenso emergente é de que o hemisfério direito dominante (não lesionado) projeta um 

vetor predominante em hemiespaço contralateral esquerdo, aumentando a importância 

do hemicampo esquerdo (MCCOURT&JEWELL,1999). 

Outro importante achado deste estudo foi verificar que a ETCC catódica em 

CPPD demonstrou efeito significativo na interação com a área de interesse relacionada 

ao hemicampo direito, embora o valor na linha de base tenha sido inferior às demais. Os 

participantes apresentaram maior tempo de fixação para hemicampo direito. Tal 

resultado pode ser interpretado como maior alocação de atenção nessa área da tela. Os 

efeitos da ETCC catódica são em geral relativos a efeitos inibitórios, que diminuem a 

excitabilidade cortical, produzindo mudanças específicas na direção de uma 

hiperpolarização. Com isso, a inibição de CPPD pode ter induzido a diminuição do 

efeito pseudonegligência.  

Resultados similares foram descritos previamente por Giglia et al (2012), 

corroborando com os achados deste estudo. Esses autores verificaram que a estimulação 

simultânea em CPPD em comparação a estimulação catódica unilateral direta na mesma 

área, foi capaz de induzir melhores e maiores efeitos, com a mudança da lateralização 

do viés para o hemicampo à direita, produzindo uma espécie de “negligência virtual a 

esquerda”, como foi chamado pelos autores. Estes resultados também foram 
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previamente encontrados em estudos com Estimulação Magnética Transcraniana, em 

Córtex Parietal Direito (CPD) de Fierro et al (2000) e Bjoertomt et al (2012). 

 

Já Loftus & Nicholls (2012), examinaram os efeitos das estimulações anódica, 

catódica e placebo em CPPD e CPPE em sujeitos saudáveis, numa tarefa de Escalas de 

Cinza (isto é, os participantes selecionavam o estímulo- prismas coloridos numa escala 

de tons de cinza - que consideravam mais escuro),e o resultado foi que os sujeitos 

selecionaram a escala de cinza do lado esquerdo como sendo, em geral a mais escura. 

Neste estudo, os autores não observaram efeito com as estimulações catódica e placebo, 

mas encontraram efeito reduzido da pseudonegligência com a estimulação anódica em 

CPPE. Já com as estimulações (anódica, catódica ou placebo) em CPPD não houve 

alteração do viés a esquerda.  

 

Apesar de termos encontrado efeitos significativos para a ETCC catódica na 

condição área de interesse relacionada ao hemicampo visual direito não foram 

verificados outros efeitos dessa técnica. Não se verificou efeito da ETCC na interação 

número de acertos e tipo de estimulação, bem como no tempo de reação no teste de 

Bissecção de Linhas. Contudo, podem-se observar efeitos de momento (pré-estimulação 

x linha de base e pós-estimulação x segunda avaliação) nesta mesma tarefa. Tal 

resultado pode estar relacionado ao efeito aprendizagem da tarefa mesmo que tenham 

sido aplicadas versões diferentes, uma vez que a lógica das tarefas era a mesma. Ou 

seja, os voluntários podem ter utilizado a mesma estratégia de rastreio e este fator ter 

levado a um melhor desempenho da tarefa após a estimulação. 

Possíveis diferenças que justifiquem os resultados deste estudo com outros 

encontrados na literatura, podem estar relacionados ao tamanho do eletrodo utilizado. 

Segundo o trabalho realizado por Giglia et al (2012), o tamanho do eletrodo utilizado na 

ETCC foi com área de 16.3cm², ao passo que o eletrodo usado no presente estudo tinha 

área de 35cm². A densidade total da corrente usada pelo mesmo autor foi de 

0,07mA/cm², já neste estudo a densidade total da corrente foi de aproximadamente 

0,03mA/cm².  

Ainda existem controvérsias quanto à área a ser estimulada. Embora estudos 

apontem para as áreas P5 e P6 do Córtex Parietal Posterior Direito (BRIGHINA et al, 

2005; SHINDO et al, 2006; GIGLIA et al, 2012), estudo como os de Ko et al (2008), 
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Sparing et al (2009) e Loftus & Nicholls (2012) estimularam as áreas P3 e P4 do Córtex 

Parietal Posterior. 

Outro aspecto importante que pode justificar a diferença dos resultados 

encontrados e a dificuldade em se entrar num consenso, estão relacionadas a 

heterogeneidade de metodologias, medidas de resultados e parâmetros de estimulação. 

Além do número limitado de estudos, como visto na recente revisão de Müri et al 

(2013). 

Apesar das limitações deste estudo, tais como a pouca complexidade das tarefas, 

principalmente a Tarefa de Busca Visual, esta dissertação trouxe importantes 

contribuições no entendimento do fenômeno da pseudonegligência, abrindo 

questionamentos e hipóteses para serem investigadas em estudos futuros, 

principalmente com a utilização da estimulação cerebral não-invasiva, como a ETCC.  

Sugere-se que novos experimentos sejam realizados, considerando um 

aprimoramento da metodologia, levando em consideração: i) o tamanho do eletrodo; ii) 

a densidade total da corrente; iii) níveis de complexidade da tarefa; iv) pesos e valores 

as respostas, v) análise dos erros, bem como, vi) estudos com a população clínica. 

Com a compreensão deste fenômeno em indivíduos saudáveis, é possível 

ampliar o conhecimento da negligência espacial e compreender melhor distúrbios 

relacionados à atenção visuoespacial.  Além disso, novas pesquisas com ETCC são 

necessárias para melhor compreensão dos seus efeitos e possível ferramenta terapêutica 

para reabilitação neurológica.  
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10. ANEXOS    

ANEXO A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SUJEITO DE PESQUISA  

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “MODULAÇÃO DA ATENÇÃO 

VISUOESPACIAL COM ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 

CONTÍNUA EM CÓRTEX PARIETAL” que se propõe a investigar ainfluência da Estimulação 

Transcraniana por Corrente Contínua em córtex parietal posterior (CPP) no desempenho de tarefas 

de atenção visuoespacial. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador 

Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal não oferecem 

riscos aos participantes Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 

analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 

Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 

de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  

 

Desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 

tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa ou de retirar-me da mesma, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: ______________________________________________  

Assinatura Sujeito de Pesquisa:_____________________________________________  

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

 

São Paulo,______de____________ de 2013. 

 

 

__________________________________          _______________________________  

Psic. Ana Clara Portela Hara   Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio 
 Pesquisador responsável             Orientador 

 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930Consolação – São Paulo/SP 

Telefone e e-mail para contato: 11 2114-8878 / anaclaraportela@yahoo.com.br 

  

mailto:anaclaraportela@yahoo.com.br
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ANEXO B 

Data:_____/_____/_____      Grupo:______ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Sexo: (      ) Feminino      (      ) Masculino 

Estado Civil:(     ) Casado     (     ) Separado     (     ) Divorciado     (     ) Viúvo    (     )Solteiro  

Data de Nascimento: ______/______/______  

Telefone:________________________________ 

Escolaridade: _____________________________________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________ n°_______ 

Bairro:__________________ ____________Cidade:____________________Estado: ____________ 

Nascido em (país e cidade):___________________________________________________________ 

Email:___________________________________________________________________________ 

Lateralidade: (     ) Destro  (     ) Canhoto  (     ) Ambidestro 

 

Medicações em uso:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Histórico de problemas de saúde: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Consumo de drogas lícitas ou ilícitas? (      ) sim  (      ) Não 

Qual(ais)?________________________________________________________________________

_ 

Com que frequência faz uso? (      ) Diário (      ) Semanal     (      ) Mensal 
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ANEXO C 

 

QUESTIONÁRIO DOS EFEITOS COLATERAIS PARA EMT E ETCC (Side-Effectchecklist) 

Nome: _________________________________________________________________ 

 

(       ) ETCC    (       ) EMT 

(       ) Pré-Estimulação  (       )Pós-Estimulação 

 

1 - Ausente 1 - Nenhum 

2 - Suave 2 - Remoto 

3 - Moderado 3 - Possível 

4 - Severo 4 - Definitivo 

 

Sintomas Severidade Relação com o tratamento Observações 

Dor de cabeça       

Dor no pescoço       

Dor 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 tratamento você acredita ter recebido? 

Dia 1    Dia 2    Dia 3 

(     ) tratamento ativo (      ) tratamento ativo (      ) tratamento ativo 

(      ) tratamento placebo (      ) tratamento placebo (      ) tratamento placebo 

 

Dê uma nota de 0 a 5 para indicar a certeza da sua resposta ( 0 representa nenhuma certeza e 5 

representa certeza máxima da sua resposta). 

__________     __________     __________ 


