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RESUMO 

Entende-se emoção por uma alteração comportamental, fisiológica e subjetiva do indivíduo em 

resposta a uma dada situação. Muitas vezes uma eficiente regulação destas emoções pode 

promover a sobrevivência social e psicológica do sujeito emocionado. Neste sentido, estudos 

recentes apontam que o Córtex Pré-frontal (CPF) apresenta relevante papel no controle 

cognitivo das emoções, principalmente durante a estratégia de reavaliação emocional. 

Paralelamente, a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua tem se mostrado uma 

eficiente técnica de neuromodulação no estudo causal entre estruturas corticais e funções 

cognitivas, tais como a regulação emocional. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo 

geral investigar o efeito do balanceamento inter-hemisférico de duas regiões do CPF (região 

Dorsolateral e Ventrolateral) com uso de diferentes montagens de ETCC, em diferentes 

estratégias de reavaliação cognitiva durante a avaliação de imagens de conteúdo negativo. Desta 

forma, buscou-se investigar a especificidade do envolvimento de ambas as estruturas em 

participantes saudáveis, com relação ao balanceamento inter-hemisférico durante a reavaliação 

cognitiva, sobre a experiência emocional comportamental (julgamento de valência e 

intensidade das imagens) e psicofisiológica (níveis da resposta de condutância da pele e o tempo 

do intervalo inter-batidas da resposta cardíaca). Participaram do estudo 180 estudantes 

universitários (média de idade 21,75±3,38) dividos em dois experimentos (CPF Dorsolateral = 

n90; CPF Ventrolateral = n90).Os resultados apontam: i) eficácia da tarefa na modulação de 

afetos positivos e negativos; ii) eficácia das estratégias de reavaliação cognitiva na modulação 

da experiência emocional comportamental (ambos os experimentos), e cardíaca (apenas 

experimento 1); iii) efeito de ETCC anódica em CPF Ventrolateral esquerdo no aumento do 

julgamento de valência emocional de imagens negativas, bem como na diminuição do intervalo 

inter-batidas nos primeiros momentos do processamento das imagens emocionais. Os achados 

sugerem influência do CPF Ventrolateral esquerdo no processo de seleção e inibição de 

conteúdo emocional negativo. Além disso, o presente trabalho demonstrou pela primeira vez 

modulação no recrutamento cardíaco em relação: i) a estratégia de reavaliação cognitiva 

utilizada (Experimento 1), e ii) a condição de ETCC aplicada (Experimento 2). Novos estudos 

se fazem necessários para confirmar as hipóteses aqui levantadas. 

 

Palavras-chave: Regulação Emocional; Reavaliação Cognitiva; Córtex Pré-frontal 

Dorsolateral; Córtex Pré-frontal Ventrolateral; Neuromodulação; Balanceamento inter-

hemisférico; Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua; Condutância da pele; Intervalo 

inter-batidas. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Emotions can be understood as behavioral, physiological, and subjective individual’s alteration 

due to a given situation. Several times, an efficient regulation of these emotions can promote 

psychological and social survival. In this sense, recent publication demonstrate that the 

Prefrontal Cortex (PFC) present a relevant role in cognitive control, especially during emotion 

regulation strategies. At the same time, the Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) has 

been shown to be an efficient technique neuromodulation in causal study between cortical 

structures and cognitive functions such as emotion regulation. Therefore, the aim of this study 

was to investigate the effect of inter-hemispheric balancing two regions of the PFC 

(Dorsolateral and Ventrolateral region) using different montages of tDCS on different strategies 

of emotional reapprasisal during the observation of negative images. The study purpose was to 

understand the specificity of the involvement of both structuresin healthy participants, with 

respect to the inter-hemispheric balance during emotion regulation, with respect to emotional 

experience, namely the behavioral aspect (valence and arousal judgement), and 

psychophysiological aspect (skin conductance response, and the cardiac interbeat interval). 180 

undergraduate student (mean age 21,75±3,38) participated in this study, divided in two 

experiments (Dorsolateral PFC = n90; Ventrolateral PFC = n90). The result showed: i) the 

experimental task efficacy on the modulation of negative and positive affect; ii) cognitive 

reappraisal strategy efficacy on both emotional experience, behavioral (both experiments), and 

cardiac (only experiment 1); iii) Effect of anodal tDCS applied over left Ventrolateral PFC on 

increased valence evaluation of negative images, as well as on the decreased cardiac interbeat 

interval on earlier momentos of emotional processment. The findings suggest a main left 

Ventrolateral PFC role on selection and inhibition of negative content. Furthermore, the present 

study demonstrate for the very first time, modulation of cardiac recruitment due to: i) the 

cognitive reappraisal strategy used (experiment 1); and ii) the tDCS condition applied 

(experiment 2). Further studies are needed to confirm the hypotheses raised here. 

 

Keywords: Emotion Regulation; Cognitive Reappraisal; Dorsolateral Prefrontal Cortex; 

Ventrolateral Prefrontal Cortex; Neuromodulation; Interhemispheric balancement; 

Transcranial Direct Current Stimulation; Skin Conductance Response; Interbeat interval. 
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1. INTRODUÇÃO 

Emoções estão presentes em nosso cotidiano e são a forma como demonstramos os 

nossos mais profundos sentimentos, que vão da alegria de uma conquista desejada até a tristeza 

da perda de um ente querido. Dentre as mais diversas definições, entende-se emoção, por uma 

alteração comportamental, fisiológica e subjetiva do indivíduo em resposta a uma dada situação 

(FRIJDA, 2000). 

Neste sentido, Bradley e Lang (1994) destacam que o processamento emocional ocorre 

dentro de dois grandes eixos: o eixo da valência (entre emoções de valência positiva e negativa) 

e o da intensidade (pouco intensa e muito intensa). Sendo assim, todas as formas de emoções, 

se encaixariam dentro dos dois eixos. Por exemplo, uma imagem de mutilação é caracterizada 

por alta intensidade e valência negativa, ao passo que uma imagem erótica, que também é 

caracterizada por alta intensidade, apresenta valência positiva. Alguns autores ainda integram 

um terceiro eixo, sendo este caracterizado pela dominância. 

Uma vez que as emoções apresentam correlato fisiológico, respostas corporais 

periféricas distintas são esperadas a partir da exposição a emoções distintas. Este é o caso de 

respostas como a Atividade Eletrocardiográfica (ECG), a Atividade Eletrodérmica (AED), e a 

resposta de Diâmetro Pupilar, para variações no eixo emocional de intensidade, e da Atividade 

Eletromiográfica (EMG) do Reflexo Startle para variações no eixo emocional de valência 

(BRADLEY e LANG, 2008). No entanto, uma distinção entre os conceitos de expressão/reação 

emocional e regulação emocional se faz necessária. O primeiro (reação emocional) diz respeito 

ao processo de resposta comportamental e fisiológica do sistema apartir da exposição a uma 

situação emocional. Já o segundo (regulação emocional), se trata da capacidade de modificação 

desta resposta, o qual será objeto-foco do presente trabalho. 

Segundo Gross e Thompson (2007), tipicamente o processamento emocional ocorre em 

quatro fases distintas: (1) Situação; (2) Atenção; (3) Avaliação; e por último (4) Resposta. A 

primeira fase se caracteriza pela exposição do indivíduo à situação emocionalmente eliciadora 

ou também conhecida como “estímulo-alvo”. Este estímulo alvo pode ser extrínseco ao 

indivíduo (como por exemplo, uma imagem negativa intensa), ou intrínseco ao indivíduo (como 

por exemplo, uma lembrança de uma situação negativa intensa). A segunda fase se caracteriza 

pelo direcionamento atencional, o que promove uma maior ou menor captação de informações 

da situação emocional, modulando a forma como esta situação é processada. A terceira fase se 
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caracteriza pelo processo de avaliação do conteúdo emocional percebido na etapa anterior. Já a 

última etapa apresenta a resposta emocional em si, como fruto da situação inicial. 

Paralelamente a discussão sobre as definições e as especificidades das emoções, muito 

se tem especulado a cerca das regiões cerebrais envolvidas no processamento emocional, e 

especificamente das diferenças inter-hemisféricas. Neste sentido, estudos com relação as 

diferenças inter-hemisféricas durante o uso de estratégia de Reavaliação Cognitiva se fazem 

necessários. Além disso, tendo em vista o novo cenário teórico e metodológico, o presente 

trabalho buscou averiguar as relações causais de estruturas cerebrais da região do Córtex Pré-

frontal na capacidade de regulação emocional, por meio do uso de técnica neuromodulatória 

não invasiva: a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. 

Nas próximas sessões serão abordados em maior profundidade alguns tópicos 

necessários para o presente trabalho, como: i) estratégias de regulação emocional, com foco na 

estratégia de Reavaliação Cognitiva, objeto de estudo do presente trabalho; ii) principais 

estruturas cerebrais envolvidas no processamento fisiológico durante o uso da estratégia de 

Reavaliação Cognitiva; e iii) uso da técnica de Estimulação Transcraniana por Corrente 

Contínua no processamento emocional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.Estratégias de Regulação Emocional 

Quanto ao processo de regulação emocional, Gross (2008) destaca as cinco principais 

estratégias distintas mais presentes na cronologia do processamento emocional, são elas: (1) 

Seleção da Situação; (2) Modificação da Situação; (3) Direcionamento Atencional; (4) 

Mudança Cognitiva; e por último (5) Modulação da Resposta (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Modelo do processamento emocional (linha inferior), e estratégias de regulação 

emocional possíveis (linha superior). Esquema adaptado de Gross e Thompson (2007). 

 

Dentro de uma perspectiva temporal da regulação do processamento emocional, a 

primeira estratégia possível é a Seleção da Situação, a qual se caracteriza pela seleção de 

situações que levem ao estado emocional desejado, como evitar uma situação desagradável para 

se manter alegre. A segunda estratégia possível é a Modificação da Situação, e ocorre após a 

situação. Nesta estratégia, o foco é a mudança do ambiente para promover a emoção desejada, 

como pode-se pensar no efeito de expressões faciais de desagrado durante uma conversa entre 

duas pessoas, o que possivelmente leva o outro participante a modificar o assunto abordado. 

Ambas as estratégias destacadas ocorrem no ambiente para modificação da consequente 

emoção. Apesar de apresentarem eficiente papel na regulação emocional, tipicamente não nos 

é possível evitar ou modificar o ambiente.  

As demais estratégias envolvem processamento cognitivo superior. Este é o caso da 

terceira estratégia possível, conhecida como Direcionamento Atencional. Caracterizada 
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predominantemente pela distração ou ruminação da situação emocional, sua modulação varia 

de acordo com o direcionamento de recursos atencionais para o estímulo-alvo. Já a quarta 

estratégia, a Mudança Cognitiva, ocorre após o direcionamento atencional, e se caracteriza pela 

reavaliação cognitiva do estímulo percebido, promovendo uma exacerbação/aproximação 

(aumento da emoção vigente ou up-regulation) ou atenuação/afastamento (diminuição da 

emoção vigente ou down-regulation) do impacto emocional. Desta forma, tanto o 

Direcionamento atencional quanto a Mudança Cognitiva ocorrem durante o processamento 

emocional. A quinta e última estratégia ocorre após o momento em que a emoção já se encontra 

instaurada. Nomeada Modulação da Resposta, esta estratégia busca intensificar ou suprimir a 

emoção já presente (OCHSNER e GROSS, 2008). Importante apontar que teorias mais recentes 

destacam o fato de que estas diferentes estratégias de regulação emocional ocorrem de forma 

não necessariamente linear. Assim como representado na Figura 2 extraída do livro Handbook 

of Emotion Regulation do pesquisador James J. Gross, Ochsner & Gross (2014) afirmam que 

este processo seria melhor representado em forma de espiral, uma vez que ocorrem múltiplos 

ciclos de processamento do conteúdo emocional ao longo da cronologia do processamento. 

 
Figura 2. Modelo do processamento emocional em espiral. As letras “W”, “P”, “V”, e “A” 

representam respectivamente as etapas de: i) estado de mundo anterior ao estímulo emocional; 

ii) percepção emocional; iii) atribuição de valor e rótulo cognitivo ao estímulo emocional; e por 

último iv) avaliação consciente da emoção vigente (extraído de OCHSNER e GROSS, 2014). 

 

Tipicamente, as principais publicações a respeito da regulação emocional buscam 

compreender os processos subjacentes a Mudança Cognitiva, e mais especificamente o 

processo de reavaliação emocional (OCHSNER e GROSS, 2008). Neste sentido, os tópicos a 
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seguir abordarão os principais achados no uso desta estratégia com relação aos aspectos 

comportamentais e neurofisiológicos.  

 

2.2.Neurofisiologia da Reavaliação Emocional 

Embora o estudo das emoções exista desde os primórdios da Filosofia e da Psicologia, 

apenas nas últimas duas décadas houve o estudo estruturado da regulação emocional (Figura 

3). Paralelamente, com o aprofundamento do conhecimento neurociêntífico e consequente 

aprimoramento de técnicas neurocientíficas, a compreensão do envolvimento de estruturas 

cerebrais, corticais e subcorticais durante a regulação emocional se tornou evidente 

(OCHSNER, SILVERS, e BUHLE, 2012). 

 

 
Figura 3. Representação do crescente número de publicações sobre regulação emocional nos 

últimos 70 anos. Fonte: (http://www.scopus.com). 

 

Estruturas subcorticais como Ínsula e Amigdala apresentam um envolvimento no 

processo de reavaliação emocional (OCHSNER et al., 2002; OCHSNER e GROSS, 2002). 

Estas estruturas estão tipicamente relacionadas com o sistema de alerta emocional, detecção de 

conflito e processamento emocional básico (PHELPS e LEDOUX, 2005). É interessante notar 

que ambas as regiões, por se tratarem de estruturas antigas no desenvolvimento filogenético, 

representam a base do processamento emocional, primordialmente descrevendo informações e 

características relevantes da situação emocional para que o processamento ocorra. No entanto, 

http://www.scopus.com/
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para que se possa regular emoções, alguns processamentos de ordem superior como a 

reavaliação cognitiva das emoções se fazem necessários, recrutando assim estruturas mais 

recentes do ponto de vista filogenético. 

Neste sentido, assim como exemplificada na Figura 4 extraída do capítulo de Ochsner & 

Gross (2014), durante o processo de reavaliação emocional destacam-se três principais 

estruturas da região cerebral frontal: Córtex Cingulado Anterior (CCA), Córtex Pré-frontal 

Dorsolateral (CPFDL) e o Córtex Pré-frontal Ventrolateral (CPFVL) (KALISCH et al., 2009; 

OCHSNER, SILVERS e BUHLE, 2012; OCHSNER e GROSS, 2014; para revisão). 

 
Figura 4. Principais estruturas corticais e subcorticais envolvidas no processo de regulação 

emocional (extraído de OCHSNER e GROSS, 2014). 

 

O CCA destaca-se como uma estrutura cortical integrante do sistema límbico, e 

relacionada à detecção de erro/conflito (BUSH, LUU, e POSNER, 2000). Alguns estudos sobre 

o processamento de conteúdo socialmente negativo como a Dor Social, a Rejeição Social, e o 

Ostracismo destacam que esta estrutura, principalmente a porção dorsal da mesma, está 

relacionada a avaliação cognitiva e julgamento cognitivo do conteúdo negativo, apontando o 

grau de ameaça da situação emocional (LIEBERMAN e EISENBERGER, 2006).  

Assim como Kompus et al. (2009) destacam, o CPFDL, por outro lado, possui uma 

importante relação com o processamento cognitivo e emocional por conta do seu importante 

papel em processos como atenção, memória, função executiva, controle inibitório, controle da 
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dor e tomada de decisão. Além disso, segundo a revisão de Ochsner, Silvers e Buhle (2012), 

durante tarefa de reavaliação emocional, estas funções proporcionam um efetivo 

direcionamento atencional para as características mais relevantes da situação emocionalmente 

eliciadora, além de contribuir na sustentação cognitiva do conteúdo (memória operacional) 

durante a reavaliação emocional. Os autores também apontam o predomínio de ativação do 

CPFDL no hemisfério direito em relação ao esquerdo durante a diminuição da emoção negativa 

através da reavaliação emocional, interpretando este predomínio através do maior recrutamento 

funções de controle cognitivo, inibindo reavaliações de ruminação acerca do conteúdo negativo 

e enfatizando reavaliações positivas (OCHSNER, SILVERS e BUHLE, 2012). 

Contudo, em seu recente estudo Golkar et al., (2012) demonstraram, que quando 

sobrepostas as imagens de ressonância magnética funcional do mesmo indivíduo apenas 

observando imagens negativas e neutras, versus o momento em que reavaliou emocionalmente 

imagens das mesmas categorias (diminuindo e aumentando a emoção negativa), pode ser 

observada ativação do CPFDL bilateral durante as duas estratégias independentemente do tipo 

de imagem observada. Além disso, os autores destacam que o CPFDL apresenta ligação indireta 

com a amigdala, possuindo como ponte de ligação, além de outras estruturas, o CPFVL. 

Neste sentido, alguns estudos como o de Wager et al., (2008) demonstram que uma maior 

ativação do CPFVL direito está correlacionada ao processo de reavaliação emocional em que 

se busca diminuir a emoção negativa vigente (OCHSNER, SILVERS e BUHLE, 2012). Esta 

estrutura, está tipicamente relacionada a processos como controle cognitivo diante de situações 

de risco, em que o indivíduo precisa avaliar a situação como prejudicial ou não, o que justifica 

seu recrutamento diante de situações de Ostracismo (RIVA et al., 2012), ou mais 

genericamente, em situações onde a reavaliação emocional de uma situação de perigo se faz 

necessária (WAGER et al., 2008).  

Sendo assim, estes estudos demonstram a correlação destas estruturas com o 

comportamento de reavaliação emocional. No entanto, uma compreensão das especificidades 

de cada estrutura acerca de sua implicação causal no comportamento regulatório ainda se faz 

necessária. Com isto, mais recentemente com o advento das técnicas de neuromodulação, o 

estudo da modulação da atividade de estruturas cerebrais corticais no processamento emocional 

se tornou possível, possibilitando desta forma a realização de estudos acerca das implicações 

causais entre regiões cérebro-corticais e comportamento. 
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2.1.Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

Entre as principais técnicas de neuromodulação destacam se a Estimulação Magnética 

Transcraniana (EMT), Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) e a 

Estimulação Cerebral Profunda (ECP), sendo as duas primeiras não invasivas e a última 

invasiva. Sendo assim, o uso da EMT e da ETCC em pesquisas vem crescendo a cada ano. 

Contudo, mesmo sendo uma técnica relativamente recente em relação a EMT, a ETCC se 

apresenta como uma ferramenta neurocientífica de fácil manuseio, baixo custo e relevante 

significância no uso em pesquisa (NITSCHE et al., 2008). 

Desde o início da década de 2000, estudos estruturados que vêm sendo realizados com a 

ETCC, demonstram que através da aplicação de uma corrente elétrica contínua de baixa 

intensidade (tipicamente entre 1 e 2 mA) pode-se observar padrões de modulação da 

excitabilidade cortical da região imediatamente abaixo dos eletrodos (NITSCHE et al., 2005). 

Esta corrente elétrica é gerada a partir de um aparelho estimulador e circula através do 

posicionamento de dois eletrodos no escalpo (eletrodos anodo e catodo). Tipicamente, entende-

se que a excitabilidade cortical da região abaixo do eletrodo anodo aumenta ao passo que a 

excitabilidade cortical da região abaixo do eletrodo catodo diminui, ou seja, a excitabilidade 

cortical se encontra respectivamente mais próxima e mais distante do limiar do potencial de 

ação (NITSCHE & PAULUS, 2000). Sendo assim, pode-se entender que os processos 

subjacentes às estruturas corticais estimuladas pelo eletrodo anodo são facilitados, ao passo que 

as mesmas estruturas quando estimuladas pelo eletrodo catodo são suprimidas (NITSCHE et 

al., 2005). Interessante notar que o efeito conhecido da ETCC de 10 minutos em participantes 

saudáveis costuma gerar modulação cortical de até 1 hora (NITSCHE et al., 2005). 

Considerando que, conforme referenciam Fecteau e colaboradores (2007), a ETCC induz 

efeitos modulatórios na atividade cerebral mais fortes que aquelas conseguidas pela EMT, testar 

as relações causais entre estimulação e fenômeno cognitivo utilizando ETCC é potencialmente 

mais eficiente. Outra vantagem relevante é a segurança, uma vez que, ainda que os dois métodos 

sejam relativamente seguros, há indicações para que a EMT repetida (EMTr) seja realizado 

apenas em ambiente hospitalar, por haver a possibilidade da indução de convulsões (ROSSI et 

al., 2009). A ETCC não apresenta esta restrição, é indolor e permite um controle placebo mais 

confiável (BOGGIO et al., 2016). 
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A partir dos estudos iniciais com modulação motora (NITSCHE et al., 2003), alguns 

estudos demonstraram a efetividade da aplicação da ETCC também no estudo de processos 

cognitivos, como: memória (BOGGIO et al., 2009), integração multissensorial (MARQUES et 

al., 2014), tomada de decisão (FECTEAU et al., 2007), percepção emocional (BOGGIO et al., 

2008a), controle emocional (BOGGIO et al., 2008b) e reavaliação cognitiva das emoções 

(FEESER et al., 2014). Desta forma, reforça-se a competência desta técnica no uso em 

pesquisas em população saudável (NITSCHE et al., 2008) e clínica (NITSCHE et al., 2008; 

BRUNONI et al., 2011) e com com ambas as populações no tópico da Cognição Social, que 

aqui se mostra relevante (BOGGIO et al., 2016; Figura 5). 

 
Figura 5. Áreas-alvo e os principais achados dos efeitos de ETCC na Neurociência Social 

(extraído de BOGGIO et al., 2016). 

 

Atualmente, encontram-se poucos estudos que objetivaram compreender o efeito da 

ETCC em CPFDL durante a regulação emocional. É o caso do estudo recente de Feeser et al., 

(2014) em tarefa de reavaliação emocional (aumento e diminuição da emoção vigente) com 

registro da AED, controle de localização ocular e ETCC anódica aplicada em CPFDL direito 

com catodo em região contralateral supra orbital. Eles demonstraram que, durante a tarefa de 

aumento da emoção vigente, os participantes submetidos a condição ativa de ETCC, 

apresentavam maior ativação da AED e maiores avaliações de intensidade de imagens negativa 
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do que os participantes submetidos a ETCC placebo. Já durante a tarefa de diminuição da 

emoção vigente, foram observados menores níveis de ativação da AED seguidos de menores 

avaliações da intensidade durante a condição ativa em comparação a placebo. Estes achados 

demonstram que, possivelmente, o aumento da atividade do CPFDL direito está ligado ao 

aumento do controle cognitivo sobre tarefa de controle emocional ou reavaliação cognitiva das 

emoções. Com relação aos dados da localização ocular, nenhum efeito de ETCC foi encontrado. 

Entretanto, com relação a estimulação do CPFDL, este estudo apenas utilizou a montagem com 

eletrodo anodo em hemisfério direito, não possuindo outra montagem que possibilitasse uma 

melhor compreensão do papel do CPFDL contralateral (no caso, o hemisfério esquerdo) na 

mesma tarefa. 

A indicação desta região como moduladora de respostas emocionais é consistente na 

literatura. Estudos de sujeitos que sofrem de abuso de substâncias indicam a relação do aumento 

da atividade desta região com a redução de comportamentos de tomada de decisão de risco. 

Tais estudos reforçam a ideia de lateralização do CPFDL. Em estudo de 2013 realizado por 

Pripfl e colaboradores, a lateralização foi investigada, por meio de ETCC anódica em CPFDL 

direito com eletrodo referência localizado em região contralateral, em sujeitos fumantes e não 

fumantes. Foram criadas situações experimentais que exigiam respostas deliberativas e que 

envolviam afeto. Com este experimento foi possível comprovar a influência desta condição de 

ETCC na tomada de decisão de risco, sendo que a estimulação anódica, que aumenta a 

atividade, do lado direito, reduzia a tomada de decisão de risco em situações que envolviam 

afeto. A estimulação no CPFDL esquerdo reduziu as decisões de risco em situações que não 

envolviam afeto. Estes estudos indicam a importância do CPFDL no controle cognitivo de 

impulsos afetivos (PRIPFL et al., 2013). Mais recentemente, Pripfl e Lamm (2015), em estudo 

muito semelhante ao de Feeser et al., (2014), demonstraram que ETCC anódica em CPFDL 

direito, mas não em CPFDL esquerdo, está ligada a um maior controle cognitivo durante a 

regulação emocional, principalmente de imagens de valência negativa. Estes achados estão 

alinhados com outro estudo recente realizado por Rêgo et al. (2015), em que demonstrou-se o 

papel do CPFDL direito no controle do impacto de vídeos emocionais negativos sobre o humor. 

Contudo, outros estudos, embora não possuíssem como objetivo a modulação da 

regulação emocional, trazem para o tópico resultados relevantes com a mesma técnica. Este é 

o caso do estudo de Boggio et al., (2008a) que demonstrou que durante a estimulação periférica 

das mãos, ETCC anódica aplicada em CPFDL esquerdo, com catodo posicionado na região 
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supra orbital contralateral, foi capaz de aumentar o limiar de dor. No ano seguinte, o mesmo 

grupo demonstrou que durante a visualização de imagens com conteúdo negativo, sob o mesmo 

tipo de ETCC, os participantes apresentaram diminuição do desconforto e desagrado perante 

tais imagens (BOGGIO, ZAGHI, e FREGNI, 2009). Mais recentemente, Peña-Gomez et al., 

(2011) durante condição de ETCC e tarefa muito parecida com a de Boggio, Zaghi, e Fregni, 

(2009), mas que apresentava também imagens positivas e neutras, além de confirmarem os 

achados anteriores, acrescentaram que para as demais imagens (positivas e neutras) não houve 

modulação da ETCC na avaliação de valência. Além disso, baseando-se em estudos que 

relacionam o aumento da atividade do CPFDL direito e a diminuição da mesma região à 

esquerda em pacientes com Depressão Maior (COAN e ALLEN, 2004), estudo recente 

demonstrou que participantes saudáveis, quando submetidos a ETCC anódica em CPFDL 

direito durante uma situação de ostracismo, apresentam maiores níveis de ruminação 

(KELLEY, HORTENSIUS, & HARMON-JONES, 2013), comportamento este que está muito 

presente em pacientes com Depressão Maior. Além disso, alguns estudos com paciente com 

Depressão Maior demonstram que durante ETCC bilateral do CPFDL, com anodo a esquerda 

e catodo a direita, estes pacientes apresentam menores pontuações em escalas de depressão (ver 

NITSCHE et al., 2009 para revisão).  

Desta forma, pode-se entender que a modulação pela ETCC em sentido oposto ao padrão 

de atividade frontal observado neste grupo clínico (despolarizar a região hipoativa enquanto 

hiperpolarizar a região contralateral hiperativa) pode resultar em um balanceamento inter-

hemisférico e consequentemente um balanceamento comportamental e, no caso da depressão, 

a melhora nos sintomas depressivos. Contudo, é importante ressaltar o fato de que o estudo 

recente de Pripfl e Lamm (2015) não encontrou efeitos significativos de ETCC anódica aplicada 

em CPFDL esquerdo no controle cognitivo durante reavaliação emocional. Uma possível 

hipótese para este achado contraditório, pode estar no fato deste último estudo ter utilizado uma 

montagem da ETCC que gera uma modulação considerada uma estimulação de alta definição 

(ver KUO et al., 2013 para revisão), modulando o impacto deste tipo de estimulação no controle 

cognitivo das emoções. No entanto, para além destes resultados destoantes, outros estudos 

demonstraram que a montagem de ETCC com anodo em CPFDL direito e catodo na mesma 

região contralateral é capaz de aumentar o controle sobre situações de risco (FECTEAU et al., 

2007), além de aumentar o controle sobre a ingestão de calorias durante situação de restrição 

calórica (LAPENTA et al., 2014). 
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Em contrapartida, mesmo em menor quantidade quando comparado a estudo de ETCC 

em CPFDL, alguns estudos com ETCC em CPFVL vem sendo realizados. Este é o caso do 

estudo de Riva et al. (2012), que demonstrarou que ETCC anódica em CPFVL direito, com o 

eletrodo de referência posicionado em região supra orbital contralateral, durante tarefa de 

ostracismo como o Cyberball, é capaz de diminuir o desconforto e sentimentos de dor, quando 

comparado aos resultados do grupo placebo. Mais recentemente, o mesmo grupo demonstrou 

que as mesmas condições do estudo anterior, os participantes submetidos a condição de ETCC 

ativa relatavam menores níveis de agressividade após tarefa de Ostracismo (RIVA et al., 2014). 

Neste mesmo sentido, em estudo realizado pelo nosso grupo, mas ainda não publicado, 

encontraram-se resultados muito semelhantes ao do estudo de Riva et al. (2014), mas agora 

com ETCC anódica em CPFDL direito e eletrodo de referência posicionado em região supra 

orbital contralateral. No entanto além destes efeitos, também foi observado aumento dos níveis 

de raiva, acompanhado por aumento dos níveis das necessidades básicas, tipicamente reduzidos 

durante situações de Ostracismo. Juntos, estes estudos apontam que o CPFDL e o CPFVL, 

embora de forma distinta, possuem semelhante relação com processos de controle emocional e 

de reavaliação emocional. 

Contudo, mesmo alguns estudos demonstrando o papel de um dos hemisférios do CPF no 

controle cognitivo e controle emocional, a comparação da neuromodulação simultânea de 

ambos os hemisférios durante tais tarefas ainda se faz necessária. Além disso, apenas alguns 

estudos reportaram algum tipo de modulação periférica durante tais tarefas (BRUNONI et al., 

2013; FEESER et al., 2014). Neste sentido, a partir dos estudos aqui revisados, pode-se entender 

que a ETCC se apresenta como uma importante técnica de neuromodulação para o 

aprofundamento do estudo da regulação emocional, seja ele em população saudável ou clínica. 

Atualmente, são poucos os estudos utilizando técnicas de neuromodulação para a investigação 

acerca das estratégias de reavaliação cognitiva, fazendo com que as relações estabelecidas entre 

o funcionamento neurofisiológico e o controle emocional se caracterizem apenas pela 

correlação entre ambos; o que limita a discussão a respeito do papel de estruturas como o 

CPFDL e o CPFVL na regulação emocional. Dessa forma o presente estudo buscou investigar 

o papel destas estruturas através do uso da ETCC, técnica esta que possibilita o estabelecimento 

de relações causais entre estruturas corticais e funções cognitivas superiores, como a regulação 

cognitiva de experiência emocional. Além disso, os dados psicofisiológico, como AED e ECG, 

foram registrados simultaneamente a realização da tarefa emocional, possibilitando desta forma 

uma melhor compreensão do papel do CPFDL e do CPFVL em respostas deliberadas e 
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automáticas, bem como mais especificamente o papel do balanceamento inter-hemisférico 

destas mesmas estruturas corticais em tais respostas. Este estudo promoverá um aumento do 

conhecimento sobre as bases neurobiológicas e o consequente uso de estratégias de reavaliação 

cognitiva das emoções, presentes no nosso dia a dia.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Este estudo teve como objetivo geral investigar o papel do Córtex Pré-frontal na 

reavaliação cognitiva. Em particular, buscou-se investigar o papel do CPFDL e do CPFVL em 

diferentes estratégias de reavaliação cognitiva considerando os efeitos do balanceamento inter-

hemisférico. Nesse sentido, foram conduzidos dois experimentos com neuromodulação não-

invasiva durante o processo de reavaliação cognitiva em participantes saudáveis. A seguir 

encontram-se descritos os objetivos específicos de cada experimento contido no presente 

estudo. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Experimento 1 

Investigar o efeito da ETCC placebo versus as duas montagens de ETCC ativa em CPFDL 

(i, anodo em CPFDL direito e catodo em CPFDL esquerdo; e ii, anodo em CPFDL esquerdo e 

catodo em CPFDL direito; ver descrição no tópico Estimulação Transcraniana por Corrente 

Contínua), sobre: 

 A variabilidade do nível de afeto positivo e negativo durante o experimento (ver descrição 

no tópico Escalas e Questionários). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, na avaliação de valência e intensidade 

de imagens de conteúdo negativo (ver descrição no tópico Tarefa de reavaliação 

emocional). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, no nível de condutância da pele (ver 

descrição no tópico Registro da atividade eletrodérmica - AED). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, na frequência cardíaca (ver descrição 

no tópico Registro da atividade cardíaca - ECG). 
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Experimento 2 

Investigar o efeito da ETCC placebo versus as duas montagens de ETCC ativa em CPFVL 

(i, anodo em CPFVL direito e catodo em CPFVL esquerdo; ii, anodo em CPFVL esquerdo e 

catodo em CPFVL direito; ver descrição no tópico Estimulação Transcraniana por Corrente 

Contínua), sobre: 

 A variabilidade do nível de afeto positivo e negativo durante o experimento (ver descrição 

no tópico Escalas e Questionários). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, na avaliação de valência e intensidade 

de imagens de conteúdo negativo (ver descrição no tópico Tarefa de reavaliação 

emocional). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, no nível de condutância da pele (ver 

descrição no tópico Registro da atividade eletrodérmica - AED). 

 Cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, na frequência cardíaca (ver descrição 

no tópico Registro da atividade cardíaca - ECG). 
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4. HIPÓTESES E RESULTADOS ESPERADOS 

Tendo em vista o modelo experimental aqui proposto, serão sugeridas hipóteses para os 

Experimentos 1 e 2 com relação aos dados comportamentais (avaliação de afeto, e julgamento 

de valência e intensidade) e psicofisiológicos (registro ECG e AED). Considerando que as sub-

regiões do Córtex Pré-frontal aqui estudadas aparentam possuir importante papel no processo 

de controle cognitivo das emoções (como revisado por BOGGIO et al., 2016) e que o uso de 

estratégias de reavaliação cognitiva modulam a experiência emocional subsequente, tanto na 

resposta comportamental quanto na psicofisiológica (como revisado por GROSS et al., 2015), 

é esperado que as condições ativas de ETCC de ambos os Experimentos possam influenciar a 

experiência emocional comportamental e psicofisiológica. O papel tipicamente observado de 

regiões cerebrais frontais do hemisfério direito no controle cognitivo sugere que o aumento da 

excitabilidade cortical dessas regiões possibilitará um maior controle cognitivo diante de 

emoções negativas. Por outro lado, o papel tipicamente observado de regiões cerebrais frontais 

do hemisfério esquerdo no controle atencional e no controle de humor sugerem que o aumento 

da excitabilidade cortical dessas regiões promoverá um maior controle atencional e de humor 

diante de emoções negativas. 

Considerando os efeitos aqui expostos, é esperado observar: 

 Aumento dos níveis de afeto negativo e diminuição de afeto positivo após o experimento 

 Diferenças nos julgamentos de valência e intensidade dependendo da estratégia de 

reavaliação cognitiva utilizada e o grupo de ETCC. Comparado à estratégia Manter, 

esperam-se maiores avaliações de valência e menores de intensidade diante da estratégia 

de Diminuição, ao passo que menores avaliações de valência e maiores de intensidade 

diante da estratégia de Aumento. Acredita-se que ETCC anódica do hemisfério direito irá 

potencializar os efeitos das estratégias, ao passo que ETCC anódica do hemisfério 

esquerdo irá potencializar os efeitos apenas da estratégia de diminuição. 

 Diferenças nos níveis de amplitude de respostas de condutância da pele dependendo da 

estratégia de reavaliação cognitiva utilizada e o grupo de ETCC. Comparado à estratégia 

Manter, espera-se menores níveis níveis de amplitude de respostas de condutância da pele 

diante da estratégia de Diminuição, ao passo que maiores níveis de amplitude de respostas 

de condutância da pele diante da estratégia de Aumento. Acredita-se que ETCC anódica 

do hemisfério direito irá potencializar os efeitos das estratégias, ao passo que ETCC 
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anódica do hemisfério esquerdo irá rebaixar os níveis de amplitude de respostas de 

condutância da pele independentemente da estratégia utilizada. 

 Diferenças na frequência de respostas de condutância da pele dependendo da estratégia 

de reavaliação cognitiva utilizada e o grupo de ETCC. Comparado à estratégia Manter, 

espera-se menores frequências de respostas de condutância da pele diante da estratégia 

de Diminuição, ao passo que maiores frequências de respostas de condutância da pele 

diante da estratégia de Aumento. Acredita-se que ETCC anódica do hemisfério direito irá 

potencializar os efeitos das estratégias, ao passo que ETCC anódica do hemisfério 

esquerdo irá rebaixar a frequência de respostas de condutância da pele 

independentemente da estratégia utilizada. 

 Diferenças na modulação da resposta ECG de IBI dependendo da estratégia de 

reavaliação cognitiva utilizada e o grupo de ETCC. Comparado à estratégia Manter, 

espera-se menor recrutamento cardíaco diante da estratégia de Diminuição, ao passo que 

maior recrutamento cardíaco diante da estratégia de Aumento. Acredita-se que ETCC 

anódica do hemisfério direito irá potencializar os efeitos das estratégias, ao passo que 

ETCC anódica do hemisfério esquerdo irá rebaixar o recrutamento cardíaco 

independentemente da estratégia utilizada. 
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5. JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica na medida em que poucos estudos a respeito da influência 

de ETCC em regiões do Córtex Pré-frontal foram realizados até o momento. Destes poucos 

estudos, nenhum se propôs a investigar o efeito do balanceamento inter-hemisférico desta 

região cerebral por meio de uma montagem bilateral balanceada, ou seja, ambos os eletrodos 

da ETCC localizado em regiões homólogas de forma contralateral. Desta forma, observa-se a 

necessidade de aumentar o conhecimento a cerca das especificidades das estruturas corticais 

CPFDL e CPFVL e da lateralização a direita e esquerda, com relação a capacidade de 

reavaliação cognitiva emocional dentro dos diferentes estágios do processo de regulação 

emocional. 

Além disso, o registro psicofisiológico do sinal ECG e especificamente a análise do 

intervalo inter-batidas serão inovadores neste tópico de estudo, uma vez que nenhum outro 

estudo encontrado na literatura apresenta achados relativos a resposta cardíaca em relação ao 

uso de estratégias de reavaliação cognitiva das emoções. 
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6. MÉTODO 

Este estudo foi conduzido no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social (Rua Piauí, 

181, 10°andar, São Paulo) do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – São Paulo (SP). Este laboratório encontra-se plenamente equipado 

com todo o material descrito no presente método para a execução total dos dois experimentos.  

Este estudo contou com dois experimentos com design inter-participantes, cego, 

randomizado e placebo-controlado.  

 

6.1 Participantes 

Com base na literatura prévia sobre o tamanho do efeito da ETCC em funções cognitivas, 

estimou-se (software G*Power 3®) o tamanho de amostra de 90 participantes para cada 

experimento (total de 180 participantes). Para o cálculo de efeito, considerou-se literatura prévia 

em ETCC. Como até o momento não existem estudos similares ao presente estudo, adotou-se 

um valor médio para o tamanho de efeito baseando-se em diferentes estudos sobre 

neuromodulação de funções cognitivas e respostas emocionais. 

Cada participante participou apenas de um dos experimentos. Foram incluídos apenas 

aqueles: (i) sem histórico de doenças neurológicas, psiquiátricas e psicológicas severas 

(baseado no auto relato do participante e dos níveis inferiores a 18 pontos no Inventário de 

Depressão de Beck, e 16 pontos no Inventário de Ansiedade de Beck); (ii) destros segundo 

avaliação pela Escala de Dominância Lateral de Edinburgo; (iii) com idade entre 18 e 35 anos; 

(iv) sem uso de medicamento que atue no sistema nervoso central; e (v) sem histórico de 

dependência de álcool ou outras drogas. O recrutamento foi realizado por meio de informativos 

eletrônicos. Todos participantes forneceram seu consentimento de participação no estudo por 

escrito, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE; Anexo A), sendo que 

ao final receberam créditos extracurriculares pela colaboração. Cada participante foi convidado 

a comparecer ao laboratório em um único encontro. Adotou-se o modelo de estudo inter-

participantes pois, assim como apresentado no estudo de Feeser et al., (2014), foi levado em 

consideração o possível efeito de aprendizagem no uso de estratégias cognitivas de reavaliação 

cognitiva, o qual embasa o uso deste tipo de reavaliação emocional no trabalho psicoterapêutico 
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(NORTON e PAULUS, 2015; WEBB, MILES, SHEERAN, 2012). Contudo, é importante 

ressaltar a limitação experimental referente a impossibilidade de analisar o mesmo participante 

diante das diferentes condições experimentais (condições de ETCC). Além disso, optando pelo 

modelo inter-participantes, foi levado em consideração o possível aparecimento de variações 

individuais. No entanto, através dos critérios de inclusão/exclusão, buscou-se diminuir ao 

máximo tais variações. 

 

6.2 Instrumentos 

A seguir serão descritos os instrumentos e procedimentos utilizados nos dois 

Experimentos. A única diferença entre os experimentos se caracteriza em relação a área-alvo a 

ser estimulada com ETCC (ver descrição no tópico Estimulação Transcraniana por Corrente 

Contínua). 

Tarefa de Reavaliação Emocional 

Como paradigma experimental, foi adaptada a tarefa desenvolvida por Ochsner et al., 

(2004). A tarefa se constitui na observação, seguida de avaliação, de imagens de conhecida 

valência negativa e alta intensidade e imagens com valência neutra e baixa intensidade. Esta 

avaliação ocorreu em dois momentos por meio de resposta no teclado numérico pela mão 

dominante do participante: (i) julgamento da valência; e (ii) julgamento da intensidade (ver 

descrição das escalas no tópico Escalas e Questionários). Como pode ser observado na Figura 

6a, a sequência de apresentação (trial) ocorreu da seguinte forma: tela com a instrução sobre 

qual estratégia emocional deveria ser desenvolvida por 1000ms; imagem emocional por 

10000ms; tela com a avaliação de valência sem tempo máximo para a resposta; tela com a 

avaliação de intensidade também sem tempo máximo para a resposta; e por último, tela com 

uma cruz de fixação por 1000ms para preparação para o trial seguinte. Para a realização da 

tarefa, foi utilizado o software E-prime 2.0® (Psychological Software Inc) e monitor de 32 

polegadas widescreen (Samsung® 320BX). 

As três estratégias de reavaliação cognitiva utilizadas foram (Figura 6b.): (i) Aumentar a 

emoção vigente (“olhe para a situação na imagem e imagine que a situação é pior”); (ii) 

Diminuir a emoção vigente (“olhe para a situação na imagem e imagine que a situação é 
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melhor”); e (iii) Manter a emoção vigente (“olhe para a situação na imagem sem pensar se é 

melhor ou pior, apenas olhe passivamente”). Antes da realização da tarefa experimental, o 

participante foi convidado a realizar um treinamento acerca da forma de utilização das 

diferentes estratégias de reavaliação cognitiva. Durante o treinamento foram realizadas 

simulações (uma simulação por estratégia) do uso das estratégias que foram utilizadas na tarefa 

experimental subsequentes. O intuito deste treinamento está no fato de promover um 

aprendizado sobre qual era e como deveria ser executada cada uma das estratégias, a partir da 

apresentação do nome da estratégia na tela.  

 

 
Figura 6. A) Sequência de telas apresentadas por trial. B) Diferentes instruções, dependo da 

estratégia de reavaliação cognitivaa ser utilizada. C) Tempo de estimulação com relação a tarefa 

experimental. 
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A tarefa experimental contou com sequências contrabalanceadas e randomizadas dos três 

tipos de estratégia de reavaliação cognitiva. Ao todo foram utilizadas 72 imagens com conteúdo 

negativo, sendo 24 imagens para cada uma das três estratégias. Todas as imagens foram 

previamente selecionadas com o intuito de controlar os baixos níveis de valência, altos níveis 

de intensidade e baixos níveis de dominância. Para a seleção das imagens, foram utilizados os 

valores normativos obtidos por Ribeiro, Pompeia, e Bueno (2004) com a população do Estado 

de São Paulo, com relação as imagens do sistema internacional de imagens afetivas 

International Affective Picture System (IAPS; LANG, BRADLEY, e CUTHBERT, 1997). 

Além disso, foram incluídas 24 imagens de valência e dominância neutra e intensidade baixa 

na tarefa experimental para diminuição da habituação emocional, seguindo o paradigma de 

Ochsner et al. (2004). Como pode ser observado na Tabela 1 e Anexo B, o critério adotado para 

a seleção das imagens negativas se caracterizou por valência menor ou igual a três pontos, 

dominância menor ou igual a três pontos e intensidade maior ou igual a sete pontos. Por outro 

lado, o critério adotado para a seleção das imagens neutras se caracterizou por valência e 

dominância maior que quatro e menor que seis pontos e intensidade menor ou igual a cinco 

pontos. Todas as imagens apresentadas (negativas e neutras) foram controladas seguindo a 

resolução de 1024x758 pixels e o fundo na cor preta. A realização completa do treino e tarefa 

experimental apresentaram duração média de 40 minutos. 

 
Tabela 1. Valores normativos das imagens negativas e neutras escolhidas para a tarefa 

experimental, com relação aos eixos emocionais: prazer, alerta, e dominância. 
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Escalas e Questionários 

 Questionário Sócio Demográfico: Questionário Semiestruturado com perguntas sobre 

idade, uso de medicações, lateralidade, histórico de cirurgias e etc (Anexo C). 

 

 Questionário de Regulação Emocional (QRE; BOIAN, SOARES, e SILVA, 2009): 

versão brasileira do Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; GROSS e JOHN, 2003). Escala 

do tipo likert de sete pontos, contendo 10 itens, os quais buscam avaliar as estratégias de 

reavaliação cognitiva. O questionário possui dois subaspectos, sendo eles: i) Aspecto dos níveis 

de Reavaliação Cognitiva (QRE-RC), possuindo como escore final o valor mínimo de 6 pontos 

e máximo de 42 pontos; e ii) Aspecto de Supressão Emocional (QRE-S), possuindo como 

escore final o valor mínimo de 4 pontos e máximo de 28 pontos No presente estudo, este 

questionário foi utilizado apenas para caracterização da amostra coletada, sendo aplicado 

apenas uma única vez antes da realização da tarefa experimental (Anexo D). 

 

 Self Assessment Manikin: Versão adaptada para o Brasil das escalas do tipo likert de 

nove pontos (SAM; BRADLEY e LANG, 1994), as quais avaliam os níveis de intensidade e 

valência do estímulo emocional apresentado entre: (i) nada intensa (um ponto) e extremamente 

intensa (nove pontos); e (ii) extremamente negativa (um ponto) e extremamente positiva (nove 

pontos). No presente estudo, estas escalas foram aplicadas imediatamente após a visualização 

de cada imagem a fim de se avaliar a resposta emocional (Anexo E). 

 

 Escala de Dominância Lateral de Edinburgo: Versão adaptada para o Brasil da 

Edinburgh Inventory (OLDFIELD, 1971). Escala do tipo likert de três pontos, contendo 10 

itens, os quais avaliam o predomínio do uso da mão direita e esquerda para resolução de cada 

uma das tarefas apresentadas nos 10 itens. No presente estudo, esta escala foi utilizada como 

critério de inclusão para a participação, sendo aplicada apenas uma única vez antes da 

realização da tarefa experimental. Somente foram incluídos os participantes que pontuaram 

lateralidade destra acima de 40% (Anexo F). 

 

 Escala de Afeto Positivo e Negativo (EAPN; SIQUEIRA, MARTINS, e MOURA, 

1999): versão brasileira da Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; WATSON, 

CLARK, e TELLEGEN, 1988). Escala do tipo likert de cinco pontos, contendo 20 itens, os 

quais buscam avaliar o nível de afeto positivo e negativo, possuindo como escore final o valor 
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mínimo de 10 pontos e máximo de 50 pontos para cada afeto avaliado. No presente trabalho, 

esta escala foi utilizada como medida de variabilidade de afeto após a condição experimental, 

sendo aplicada uma vez antes da tarefa experimental e uma vez imediatamente após o término 

da mesma (Anexo G). 

 

 Escala de Efeitos da ETCC: Escala do tipo likert de quatro pontos, contendo nove itens, 

os quais avaliam sensações corporais durante a aplicação da ETCC, como dor de cabeça, enjoo 

e formigamento. No presente estudo, esta escala foi utilizada como medida de variabilidade das 

sensações corporais, sendo aplicada uma vez antes da tarefa experimental e uma vez 

imediatamente após o término da mesma. Além dos itens presentes na escala, esta contém uma 

pergunta referente a condição de ETCC aplicada, e uma escala likert de cinco pontos a respeito 

do grau de certeza sobre a resposta da condição de ETCC aplicada. O uso desta escala se 

justifica uma vez que, apesar da ETCC possuir centenas de publicações reportando a sua 

segurança, se trata de uma técnica de pesquisa que se encontra na fase III da pesquisa clínica 

(Anexo H). 

 

 Inventário Beck de Ansiedade (GORENSTEIN; ANDRADE; 1998): Escala do tipo 

likert que contém 21 questões as quais avaliam o nível de ansiedade do sujeito. O resultado 

máximo de ansiedade é 63 e as categorias são: 0-7 grau mínimo de ansiedade; 8-15 ansiedade 

leve; 16-25 ansiedade moderada; 26-63 ansiedade severa (Anexo I). 

 

 Inventário Beck de Depressão (GORENSTEIN; ANDRADE; 1998): Escala do tipo 

likert que contém 21 questões as quais avaliam o nível de depressão do sujeito. O resultado 

máximo de depressão é 63 e as categorias são: 0-9 indicam que o indivíduo não está deprimido; 

10-18 depressão leve a moderada; 19-29 depressão moderada a severa; 30-63 depressão severa 

(Anexo J). 

 

 

Registro da Atividade Eletrodérmica (AED) 

Os níveis da AED foram captados através do posicionamento de dois eletrodos 

localizados na face anterior das falanges distais dos dedos indicador e médio da mão não 
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dominante. O contato dos eletrodos com a pele foi feito através de eletrodos de EEG com 

diâmetro de 10mm e gel eletrolítico, previamente foi feita a limpeza da pele com água apenas. 

Com relação ao traçado da AED coletada, inicialmente foi realizada uma fase de pré-

processamento que contém: a) ganho de 1000µS/V; b) filtro de 10 Hz (Low Pass Filtering). 

Posteriormente, todo o registro da AED sofreu um processo de downsample para o registro de 

6.250 amostras por segundo. Em seguida, após detecção dos marcadores relativos ao início da 

apresentação das imagens emocionais de cada categoria, derivou-se o registro dos níveis de 

condutância da pele fásica a partir da mesma medida tônica. A partir deste procedimento, torna-

se possível a delimitação de respostas de condutância da pele. Portanto baseado na literatura a 

respeito desta medida (BRAITHWAITE, WATSON, JONES, e ROW, 2013), considerou-se 

como critério de inclusão somente os sinais da AED que possuíssem limiar de variação da 

condutância da pele superior a 0.01µS, no momento 0.250ms posterior a apresentação da 

imagem-alvo. Posto isto, todas as respostas de condutância da pele encontradas foram 

submetidas ao teste temporal a fim de se verificar se as mesmas se encontravam dentro da janela 

temporal de 1000-10000ms após a apresentação da imagem-alvo, período este considerado para 

observação de respostas emocionais (ver BRADLEY e LANG, 2008). Uma esquematização da 

janela temporal considerada como linha de base e como área-alvo de análise dos níveis de 

variação da condutância da pele pode ser observado na Figura 7. 

O pré-processamento dos dados coletados por meio do registro da AED foi o mesmo para 

os dois experimentos. A partir dos dados obtidos, foram calculados, para cada condição de 

ETCC e estratégia de reavaliação cognitiva, os valores máximos da amplitude da resposta de 

condutância da pele, sua magnitude e a frequência com que tais respostas foram observadas em 

relação ao total de imagens-alvo apresentadas para cada estratégia. Ao final, para a 

homogeneização dos dados, todos os valores obtidos foram submetidos a correção logarítmica. 

Tanto a aquisição quanto o processo de limpeza e análise dos dados da AED foram realizadas 

através do amplificador de sinal psicofisiológico BIOPAC® e software Acknowledge® (Biopac 

Inc.). 
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Figura 7.Esquematização do procedimento realizado no pré-processamento dos dados de AED, 

com destaque para as regiões utilizadas como linha de base e de janela temporal para a 

observação de respostas de condutância da pele relativas ao processamento emocional. 

 

Registro da Atividade Eletrocardiográfica (ECG) 

O sinal do ECG foi captado através do posicionamento de três eletrodos, sendo o 

posicionamento dos polos positivo e negativo ocorreu respectivamente em ambos os encontros 

intercostais direito e esquerdo, e o eletrodo de referência na face anterior/inferior da tíbia direita. 

Os eletrodos descartáveis utilizados apresentavam superfície de contato de 10mm, e já 

possuíam gel condutor. Previamente ao posicionamento dos eletrodos era realizada a limpeza 

da região-alvo com algodão e álcool. Com relação ao traçado da ECG coletado, inicialmente 

foi realizada uma fase de pré-processamento que contém: a) ganho de 1000µS/V; b) filtro de 

0.05Hz (High Pass Filtering); e c) filtro de 35Hz (Low Pass Filtering). 

Posteriormente, após detecção dos marcadores relativos ao início da apresentação das 

imagens emocionais de cada categoria, derivou-se o registro do tempo no intervalo entre batidas 

(IBI) ao longo do experimento como um todo. A partir deste procedimento, e levando em 

consideração marcadores relativos ao início da apresentação das imagens emocionais de cada 

categoria, foram extraídos os valores de IBI em 13 pontos distintos, sendo eles: dois pontos 

anteriores a apresentação da imagem-alvo (IBI-2 e IBI-1); um ponto no momento exato de 

início da apresentação da imagem-alvo (IBI0); e 10 pontos posteriores a apresentação da 
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imagem-alvo (IBI1, IBI2, IBI3, IBI4, IBI5, IBI6, IBI7, IBI8, IBI9, e IBI10). Assim como pode 

ser observado na Figura 8, considerou-se o intervalo de tempo de 1000ms entre cada um dos 

IBIs registrados. Este procedimento se encontra baseado em estudos anteriores, os quais 

utilizaram o valor do IBI-2 (dois segundos antes da apresentação da imagem-alvo) como 

medida de linha de base (MOOR, CRONE, e VAN DER MOLEN, 2010). Portanto, para a 

correção dos dados em relação a linha de base, e a partir da definição dos valores dos 13 pontos 

de IBI, o valor médio de IBI-2 para cada estratégia de reavaliação emocional de cada 

participante foi subtraído de todos os valores de IBI compreendidos entre IBI-1 até IBI10.  

Figura 8. Representação do procedimento realizado no pre-processamento dos dados de ECG, 

com destaque para os diferentes canais (superior relacionado ao registro ECG, e inferior 

relacionado ao intervalo de tempo entre os batimentos cardíacos), e os momentos específicos 

para a derivação dos 13 pontos de IBI. 

 

Desta forma, em ambos os experimentos do presente estudo o pré-processamento dos 

dados coletados por meio do registro da ECG foi o mesmo e os valores de IBI reportados para 

os dois experimentos representam os valores delta obtidos neste procedimento. Além disso, 

assim como ocorrido com o registro da AED, tanto a aquisição como a análise dos dados da 

ECG, foram realizadas através do equipamento de medidas periféricas BIOPAC® e software 

Acknowledge® (BiopacInc). 
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Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) 

Equipamento composto por um estimulador que oferece uma corrente direta de baixa 

intensidade, dois eletrodos de borracha (cada um com 16 cm² de superfície) que são envolvidos 

em esponjas embebidas em solução salina e posicionadas sobre áreas alvo para estimulação no 

couro cabeludo, além de faixas elásticas que sustentam, durante o teste, os eletrodos no devido 

local (NITSCHE et al., 2008). Para a padronização do posicionamento dos eletrodos (Figura 9) 

foi utilizado o sistema internacional Eletroencefalografia 10-20 (JASPER, 1958). Baseado no 

trabalho de Feeser et al., (2014), no Experimento 1 foram realizadas três condições de diferentes 

montagens, sendo conduzida apenas uma condição com cada participante: (1) anodo 

posicionado em F3 e catodo em F4 (ANF3/CATF4); (2) anodo posicionado em F4 e catodo em 

F3 (ANF4/CATF3); e (3) estimulação placebo, a montagem realizada foi a mesma da condição 

ANF3/CATF4. Seguindo o sistema internacional Eletroencefalografia 10-20, considera-se a 

correspondência de F3 e F4 com o CPFDL esquerdo e direito respectivamente. Já em relação 

ao Experimento 2, baseado no trabalho de Riva et al., (2014), foram realizadas três condições 

de diferentes montagens, sendo conduzida apenas uma condição com cada participante: (1) 

anodo posicionado em F7 e catodo em F8 (ANF7/CATF8); (2) anodo posicionado em F8 e 

catodo em F7 (ANF8/CATF7); e (3) estimulação placebo, onde a montagem realizada foi a 

mesma da condição ANF7/CATF8. Seguindo o sistema internacional Eletroencefalografia 10-

20, considera-se a correspondência de F7 e F8 com o CPFVL esquerdo e direito 

respectivamente. 
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Figura 9. Padrões de montagens dos três grupos de cada um dos experimentos, seguindo o 

Sistema Internacional de Eletroencefalografia 10-20. 

 

Tanto a estimulação placebo como ativa apresentaram intensidade de corrente de 1,5 

mA (densidade de corrente de 0,094mA/cm²), fade-in (rampa de aumento da corrente no início) 

e fade-out (rampa de diminuição da corrente no final) com 15 segundos cada. O tempo de 

estimulação foi de 20 minutos (tempo da tarefa experimental) nas condições ativas, dos quais 

5 minutos foram prévios ao início da tarefa e 15 minutos durante a tarefa (Figura 6c.). Na 

condição placebo, após 30 segundos de estimulação a corrente foi diminuída até 0mA, 

permanecendo da mesma forma até o encerramento da tarefa experimental. 
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7. PROCEDIMENTOS 

Os participantes que se enquadraram nos critérios de inclusão do presente estudo foram 

convidados a comparecer ao laboratório apenas um dia (podendo participar somente em um 

único experimento). Inicialmente era entregue e apresentado o TCLE e o participante que 

concordasse com todas as informações apresentadas seguia para a sala experimental onde lá 

permaneceria até o término da participação. Antes do treinamento acerca da forma como utilizar 

as diferentes estratégias de reavaliação cognitiva, o participante era convidado a responder o 

Questionário Sócio Demográfico, Escala de Dominância Lateral de Edinburgo, QRE-RC, QRE-

S, BAI e BDI. Além disso, o participante era convidado a responder inicialmente a Escala de 

Afeto Positivo e Negativo e a Escala de Efeitos da ETCC. Após o término do preenchimento, 

o pesquisador responsável realizava a limpezada mão não dominante do participante com papel 

e água apenas, e a região dos eletrodos cardíacos com algodão com álcool. Em seguida eram 

posicionados os eletrodos da AED e os da ECG (Figura 10). Terminada esta etapa, se iniciava 

o processo de montagem da ETCC, com as etapas de medição, posicionamento e fade-in. Por 

fim, era explicada a tarefa experimental. 

 
Figura 10. Representação do posicionamento do participante durante o experimento. 

 

Durante toda a sessão experimental, os participantes permaneciam na mesma sala. Esta 

sala se encontra propriamente adaptada para a condução do presente estudo, sendo isolada de 

forma acústica e luminosa e com a temperatura controlada em 23ºC (22-24ºC). Durante a 

realização da tarefa os participantes se encontravam confortavelmente sentados a uma distância 

aproximada de um metro de distância do monitor e sozinhos na sala. 
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Após o término da tarefa experimental, fade-out da ETCC, retirada dos eletrodos e 

limpeza da pele, os participantes eram convidados a responder novamente as escalas: (i) Escala 

de Afeto Positivo e Negativo; e (ii) Escala de Efeitos da ETCC. Terminada esta etapa, os 

participantes eram encaminhados a saída do laboratório, onde era agradecida a participação no 

estudo e os créditos extracurriculares eram entregues. 

 

7.1 Aspectos Éticos 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do Comitê de Ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e também baseado nas recomendações estabelecidas na 

Declaração de Helsinki (1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-

Kong (1989). Todos os participantes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos do 

experimento assim como forneceram consentimento por escrito através do TCLE. Foram 

devidamente avisados que os mesmos poderiam deixar o estudo a qualquer momento que 

desejassem sem necessidade de justificativa. Além disso, todas as informações fornecidas 

foram estritamente sigilosas e cada participante foi nomeado e referenciado através de uma 

codificação. A coleta de dados do presente estudo só deu início após aprovação da Qualificação 

de Mestrado e aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pela 

Plataforma Brasil (CAAE: 42899215.2.0000.0084; parecer:1.022.355; data: 26/03/2015). 

  



48 
 

 
 

8. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

Todos os testes estatísticos realizados e reportados no presente estudo, utilizaram como 

erro α=5%, e foram realizadas com o uso do pacote estatístico STATISTICA (versão 8.0, cary, 

N. C., USA). A seguir se encontram as especificidades das análises estatísticas realizadas, sendo 

os mesmos procedimentos realizados em ambos os experimentos: 

 Com relação aos dados de caracterização da amostra foram realizadas seis Análises de 

Variância (ANOVA) univariada, em que as variáveis dependentes de cada análise 

realizada se caracterizaram pelos valores obtidos nas escalas BAI, BDI, Questionário 

Sócio Demográfico (Idade), Escala de Dominância Lateral de Edinburgo, QRE-RC, e 

QRE-S, e os fatores foram as condições de ETCC. 

 Com relação a variação de afetos positivos e negativos ao longo do experimento foram 

realizadas duas ANOVAs de medidas repetidas, sendo uma para cada um dos afetos 

(negativo e positivo), em que as variáveis dependentes se caracterizaram pelos valores 

obtidos nos momentos anterior e posterior a realização do experimento e os fatores 

foram as condições de ETCC, o TEMPO e a interação entre os fatores ETCC*TEMPO. 

 Todas as análises realizadas entre as diferentes categorias de estratégias de reavaliação 

cognitiva não incluíram a categoria de imagens neutras, uma vez que esta categoria 

apenas foi incluída no estudo a fim de se diminuira habituação emocional, seguindo o 

paradigma de Ochsner et al., (2004). 

 Com relação aos dados comportamentais relativos as avaliações de valência e 

intensidade das imagens foram realizadas duas ANOVAs de medidas repetidas, sendo 

uma para cada uma das avaliações (valência e intensidade), em que as variáveis 

dependentes se caracterizaram pelos valores obtidos na avaliação das imagens para cada 

estratégia de reavaliação cognitiva e os fatores foram as condições de ETCC, a 

ESTRATÉGIA e a interação entre os fatores ETCC*ESTRATÉGIA.  

 Com relação aos dados da AED relativos aos níveis de amplitude e frequência das 

respostas de condutância da pele foram realizadas duas ANOVAs de medidas repetidas, 

sendo uma para cada uma das medidas (amplitude e frequência), em que as variáveis 

dependentes se caracterizaram pelos valores obtidos nestas medidas para cada estratégia 

de reavaliação cognitiva e os fatores foram as condições de ETCC, a ESTRATÉGIA e 

a interação entre os fatores ETCC*ESTRATÉGIA.  
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 Com relação aos dados de ECG relativos aos tempos de cada IBI registrado (IBI-1 até 

IBI10), inicialmente foi realizada uma ANOVA para medidas repetidas, em que as 

variáveis dependentes se caracterizaram pelos valores obtidos em cada IBI para cada 

estratégia de reavaliação cognitiva e os fatores foram as condições de ETCC, a 

ESTRATÉGIA, o TEMPO e as interações entre os fatores ETCC*ESTRATÉGIA, 

ETCC*TEMPO, ESTRATÉGIA*TEMPO e ETCC*ESTRATÉGIA*TEMPO.  

 Nas ANOVAs em que efeitos estatisticamente significativos foram observados (p<.05), 

fez-se teste post-hoc Bonferroni para se averiguar o sentido dos efeitos observados. 

Especificamente em relação a análise conduzida para os dados do IBI, foi realizado teste 

post-hoc Duncan por conta das múltiplas comparações necessárias. 

 Todos os gráficos apresentam como valor representado a média±intervalo de confiança 

da variável dependente analisada (levando em consideração o intervalo de confiança de 

95%). Por outro lado, ao longo do texto, na descrição dos achados das ANOVAs e 

análises post-hoc, os valores representados correspondem a média±erro padrão da 

variável dependente analisada. 
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9. RESULTADOS 

9.1 EXPERIMENTO 1 

9.1.1 Caracterização da Amostra 

Todos os 90 participantes coletados no Experimento 1 foram incluídos em todas as 

análises descritas a seguir, com exceção das análises relativas a respostas de condutância da 

pele, uma vez que alguns participantes apresentaram frequência de resposta igual a zero durante 

uma ou mais estratégias. A análise relativa aos instrumentos de caracterização da amostra foi 

realizada com os 90 participantes (30 homens; 22,00±3,34; média±erro-padrão). 

Dentre todas as seis ANOVAs univariadas realizadas, apenas observou-se efeito 

significativo para a análise relativa ao fator Idade entre os grupos de ETCC (F(2, 87)=3,8955; 

p=0,024; ηp=0,082), mas não para as ANOVAs relativas aos escores nas escalas/questionários 

de BAI (F(2,87)=,95765; p=0,388; ηp=0,022), BDI (F(2,87)=1,6197; p=0,204; ηp=0,036), QRE-

RC (F(2,87)=1,8260; p=0,167;ηp=0,040), QRS-S (F(2,87)=1,3813; p=0,257; ηp=0,031), e 

Edinburgo (F(2,87)=,39765; p=0.673; ηp=0,009). Com relação ao efeito significativo observado 

na análise relativa ao fator Idade entre os grupos de ETCC foi realizado teste post-hoc de 

Bonferroni, que demonstrou que o grupo ANF3/CATF4 (23,1±0,6) apresentou idade 

significativamente superior ao grupo Placebo (20,8±0,6). Os dados encontrados podem ser 

observados na Tabela 2, em relação aos valores de média e erro padrão. 

Tabela 2. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do valor delta de todos 

IBIs (IBI-1 até IBI10), durante o uso de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva ao longo do 

tempo. Os valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da 

ANOVA realizada. *O valor de p observado no momento IBI10 entre as estratégias Manter e Aumento 

apenas representa tendência a efeito significativo. 
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9.1.2 Efeitos da ETCC nos níveis de afeto 

Assim como descrito no tópico “análise estatística dos resultados”, os níveis de afeto 

positivo e negativo foram analisados separadamente. Inicialmente, relativa a análise dos níveis 

de afeto negativo, ANOVA para medidas repetidas revelou efeito principal significativo para o 

fator Tempo (F1,87=46,052; p<0,001; ηp=0,346), mas não para o fator ETCC (F2,87=0,342; 

p=0,711; ηp=0,008), ou a interação ETCC*Tempo (F2,87=1,680; p=0,192; ηp=0,037). Com 

relação ao efeito significativo observado no fator Tempo, é interessante destacar os maiores 

níveis de afeto negativo após a tarefa experimental (22,90±0,81), quando comparados aos níveis 

observados anteriormente a tarefa (17,17±0,65), destacando o papel efetivo da tarefa como 

moduladora de afetos negativos (Figura11). 

Variação Afetiva Negativa (PANAS)

F(1, 87)=46,052; p<,001
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Figura 11. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) dos níveis de afeto 

negativo observado antes e depois do experimento. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 
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Em relação a análise dos níveis de afeto positivos, ANOVA para medidas repetidas 

revelou efeito principal significativo para o fator Tempo (F1,87=83,592; p<0,001; ηp=0,490), 

mas não para o fator ETCC (F2,87=0,287; p=0,752; ηp=0,007), ou a interação ETCC*Tempo 

(F2,87=0,412; p=0,663; ηp=0,009). Como pode ser observado na Figura 12, a partir do efeito 

significativo observado no fator Tempo observa-se os menores níveis de afeto positivo após a 

tarefa experimental (27,04±0,72) quando comparados aos níveis observados anteriormente a 

tarefa (33,33±0,59), destacando, assim como observado nos afetos negativos, o papel efetivo 

da tarefa como moduladora também de afetos positivos. 

Variação Afetiva Positiva (PANAS)

F(1, 87)=83,592; p<,001
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Figura 12. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) dos níveis de afeto 

positivo observado antes e depois do experimento. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

9.1.3 Efeitos da ETCC no julgamento de Valência 

ANOVA para medidas repetidas revelou efeito principal significativo para o fator 

Estratégia (F2,174=100,94; p<0,001; ηp=0,537), mas não para o fator ETCC (F2,87=0,015; 

p=0,985; ηp<0,001), ou a interação ETCC*Estratégia (F4,174=0,735; p=0,569; ηp=0,017). Com 
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relação ao efeito significativo observado no fator Estratégia foi realizado teste post-hoc de 

Bonferroni, que demonstrou diferenças significativas (p<0.001) entre todas as estratégias. Desta 

forma, os valores de julgamento de valência na estratégia de Aumento (2,39±0,08) foram 

significativamente inferiores aos observados na estratégia de Diminuição (3,50±0,11) e 

estratégia de Manter (2,82±0,10), assim como os valores observado na estratégia de Diminuição 

também foram significativamente superiores aos observados na estratégia Manter (Figura 13). 

Importante ressaltar que, na escala de valência, menores valores atribuídos representam 

valência mais negativa. 

Julgamento de Valência

F(2, 174)=100,94; p<0,001
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Figura 13. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do julgamento de 

valência observado durante a utilização de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva. Os valores 

de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

9.1.4 Efeitos da ETCC no julgamento de Intensidade 

Com relação aos valores de julgamento na escala de intensidade, ANOVA para medidas 

repetidas revelou efeito principal significativo para o fator Estratégia (F2,174=139,528; p<0,001; 
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η p=0,616), mas não para o fator ETCC (F2,87=0,526; p=0,593; ηp=0,012), ou a interação 

ETCC*Estratégia (F4,174=0,406; p=0,804; ηp=0,009). Com relação ao efeito significativo 

observado no fator Estratégia foi realizado teste post-hoc de Bonferroni, que demonstrou 

diferenças significativas (p<0.001) entre todas as estratégias. Desta forma, os valores de 

julgamento de intensidade na estratégia de Aumento (5,89±0,17) foram significativamente 

superiores aos observados na estratégia de Diminuição (4,25±0,18), e estratégia de Manter 

(5,21±0,19), assim como os valores observados na estratégia de Diminuição também foram 

significativamente inferiores aos observados na estratégia Manter (Figura 14). Importante 

ressaltar que na escala de intensidade, maiores valores atribuídos representam intensidade mais 

elevada. 

Julgamento de Intensidade

F(2, 174)=139,53; p<0,001
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Figura 14. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do julgamento de 

intensidade observado durante a utilização de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva. Os 

valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da ANOVA 

realizada. 
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9.1.5 Efeitos da ETCC nos níveis de condutância da pele 

Com relação as análises relacionadas a variações nos níveis de condutância da pele, e 

assim como descrito no tópico “análise estatística dos resultados”, foram realizadas duas 

análises separadas para cada uma das variáveis dependentes Amplitude e Frequência. 

Inicialmente, em relação aos valores de Frequência, ANOVA para medidas repetidas revelou 

efeito principal significativo para o fator Estratégia (F2,174=3,435; p=0,034; ηp=0,038), mas não 

para o fator ETCC (F2,87=0,669; p=0,515; ηp=0,015), ou a interação ETCC*Estratégia 

(F4,174=0,341; p=0,850; ηp=0,008). Com relação ao efeito significativo observado no fator 

Estratégia, foi realizado teste post-hoc de Bonferroni, que demonstrou diferenças significativas 

(p<0.05) entre as estratégias Aumento e Diminuição. Ou seja, como pode ser observado na 

Figura 15 a porcentagem de recorrência de respostas de condutância da pele durante o uso da 

estratégia Aumento (40,00%±2,43) foi significativamente maior que a porcentagem observada 

durante o uso da estratégia Diminuição (36,81%±2,60), mas em relação a estratégia Manter 

(37,78%±2,50). 

Frequência de Respostas de Condutância da Pele

F(2, 174)=3,4355; p=,034
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Figura 15. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) da porcentagem de 
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recorrência de respostas de condutância da pele durante o uso de cada uma das estratégias de reavaliação 

cognitiva. Os valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da 

ANOVA realizada. 

 

Em seguida, agora em relação aos valores de Magnitude da resposta de condutância da 

pele, ANOVA para medidas repetidas não revelou qualquer efeito, seja para o fator Estratégia 

(F2,158=0,291; p=0,748; ηp=0,004), para o fator ETCC (F2,79=1,768; p=0,177; ηp=0,043), ou a 

interação ETCC*Estratégia (F4,158=0,803; p=0,525; ηp=0,020). Os valores de média e erro 

padrão encontrados podem ser observados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 3. Tabela com os resultados da magnitude de respostas de condutância da pele durante o uso de 

cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva para cada um dos grupos de ETCC. Os valores 

representados correspondem aos valores da média e erro padrão, µS. 

 

Para finalizar a análise dos dados relativos a resposta de condutância da pele, em relação 

aos valores de Amplitude, ANOVA para medidas repetidas não revelou qualquer efeito, seja 

para o fator Estratégia (F2,158=0,605; p=0,547; ηp=0,008), para o fator ETCC (F2,79=2,070; 

p=0,133; ηp=0,050), ou a interação ETCC*Estratégia (F4,158=0,774; p=0,543; ηp=0,019). Os 

valores de média e erro padrão encontrados podem ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Tabela com os resultados da amplitude das respostas de condutância da pele durante o uso de 

cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva para cada um dos grupos de ETCC. Os valores 

representados correspondem aos valores da média e erro padrão, na unidade de µS. 

 

 

9.1.6 Efeitos da ETCC no intervalo inter-batidas 

Com relação aos valores obtidos em cada IBI, ANOVA para medidas repetidas revelou 

efeito principal significativo para os fatores Tempo (F11,935=49,768; p<0,001; ηp=0,369) e 

Estratégia (F2,170=4,475; p=0,013; ηp=0,050) e a interação Estratégia*Tempo (F22,1870=2,687; 

p<0,001; ηp=0,031), mas não para o fator ETCC (F2,85=0,700; p=0,500; ηp=0,016), ou para as 

interações ETCC*Estratégia (F4,170=0,235; p=0,918; ηp=0,005) e ETCC*Tempo (F22,935=1,097; 

p=0,343; ηp=0,025), ou ETCC*Estratégia*Tempo (F44,1870=1,002; p=0,469; ηp=0,023). Como 

pode ser observado na Tabela 5 e na Figura 16, com relação ao efeito significativo observado 

no fator Tempo e na interação Estratégia*Tempo foi realizado teste post-hoc de Duncan. 

 
Tabela 5. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do valor delta de todos 

IBIs (IBI-1 até IBI10) durante o uso de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva ao longo do 

tempo. Os valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da 

ANOVA realizada. *O valor de p observado no momento IBI10 entre as estratégias Manter e Aumento 

apenas representa tendência a efeito significativo. 
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Variação do Intervalo Inter-batidas (IBI)

F(22, 1870)=2,6864; p<,001
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Figura 16. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do valor delta de todos 

IBIs (IBI-1 até IBI10) durante o uso de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva ao longo do 

tempo. Os valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da 

ANOVA realizada. 
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9.2 EXPERIMENTO 2 

9.2.1 Caracterização da Amostra 

De todos os 90 participantes coletados no Experimento 2 apenas uma participante foi 

excluída de todas as análises descritas a seguir, uma vez que a mesma apresentou resultados 

discrepantes do seu grupo experimental em mais de 50% dos dados coletados de IBI e 

julgamentos de valência e intensidade. Além disso, alguns participantes não foram incluídos 

nas análises relativas a respostas de condutância da pele, uma vez que apresentaram frequência 

de resposta igual a zero durante uma ou mais estratégias. A análise relativa aos instrumentos de 

caracterização da amostra foi realizada com os 89 participantes restantes (30 homens; 

21,36±3,29; média±erro-padrão). 

Assim como realizado no Experimento 1, foram conduzidas seis ANOVAs univariadas 

para cada uma das medidas de caracterização da amostra, não se observando diferenças 

significativas entre os grupos de ETCC, seja para o fator Idade (F(2,86)=2,498; p=0,088; 

ηp=0,055), BAI (F(2,86)=2,404; p=0,096; ηp=0,053), BDI (F(2,86)=1,848; p=0,063; ηp=0,062), 

QRE-RC (F(2,86)=0,042; p=0,959; ηp=0,001), QRS-S (F(2,86)=1,590; p=0,210; ηp=0,036), e 

Edinburgo (F(2,86)=0,341; p=0.712; ηp=0,008). Os dados encontrados podem ser observados na 

Tabela 6, em relação aos valores de média e erro padrão. 
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Tabela 6. Caracterização da amostra coletada, com relação aos valores obtidos de idade, e nas 

escalas/questionários: BAI, BDI, Questionário de Reavaliação cognitiva – escore de Reavaliação 

Cognitiva (QRE-RC) e Questionário de Reavaliação cognitiva – escore de Supressão (QRE-S), Escala 

de Dominância Lateral de Edinburgo. Os valores representados para cada grupo de ETCC correspondem 

aos valores da média e erro padrão para cada escala/questionário, assim como os valores de F e o nível 

de significância (p) representam os resultados obtidos através das ANOVAs realizadas.  

 

 

9.2.2 Efeitos da ETCC nos níveis de afeto 

Assim como realizado no Experimento 1, os níveis de afeto positivo e negativo foram 

analisados separadamente. Inicialmente, relativa a análise dos níveis de afeto negativo, 

ANOVA para medidas repetidas revelou efeito principal significativo para o fator Tempo 

(F1,86=42,049; p<0,001; ηp=0,328), mas não para o fator ETCC (F2,86=0,128; p=0,880; 

ηp=0,003), ou a interação ETCC*Tempo (F2,86=0,410; p=0,665; ηp=0,009). Com relação ao 

efeito significativo observado no fator Tempo é interessante destacar os maiores níveis de afeto 

negativo após a tarefa experimental (22,43±0,80) quando comparados aos níveis observados 

anteriormente a tarefa (17,40±0,55), destacando o papel efetivo da tarefa como moduladora de 

afetos negativos (Figura17). 
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Figura 17. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) dos níveis de afeto 

negativo observado antes e depois do experimento. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

Em relação a análise dos níveis de afeto positivos, ANOVA para medidas repetidas 

revelou efeito principal significativo para o fator Tempo (F1,86=38,576; p<0,001; ηp=0,310), 

mas não para o fator ETCC (F2,86=0,500; p=0,608; ηp=0,012), ou a interação ETCC*Tempo 

(F2,86=0,636; p=0,532; ηp=0,015). Como pode ser observado na Figura 18, a partir do efeito 

significativo observado no fator Tempo, observa-se os menores níveis de afeto positivo após a 

tarefa experimental (29,25±0,93) quando comparados aos níveis observados anteriormente a 

tarefa (33,62±0,71), destacando, assim, como observado nos afetos negativos, o papel efetivo 

da tarefa como moduladora também de afetos positivos. 
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Variação de Afeto Positivo (PANAS)
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Figura 18. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) dos níveis de afeto 

positivo observado antes e depois do experimento. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

9.2.3 Efeitos da ETCC no julgamento de valência 

ANOVA para medidas repetidas revelou efeito principal significativo para os fatores 

ETCC (F2,86=3,727; p=0,028; ηp<0,080) e Estratégia (F2,172=135,815; p<0,001; ηp=0,612), mas 

não para a interação ETCC*Estratégia (F4,172=0,833; p=0,506; ηp=0,019). Com relação ao efeito 

significativo observado no fator ETCC foi realizado teste post-hoc de Bonferroni, que 

demonstrou diferenças significativas (p=0.023) entre os grupos ANF7/CATF8 e Placebo. Ou 

seja, como pode ser observado na Figura 19 independetemente da Estratégia de reavaliação 

cognitiva utilizada os valores de julgamento de valência observados no grupo ANF7/CATF8 

(3,33±0,15) foram significativamente maiores que os valores observados no grupo Placebo 

(2,74±0,15), mas não que os valores observados no grupo ANF8/CATF7 (3,02±0,15). 
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Figura 19. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do julgamento de 

valência observado para cada um dos grupos de ETCC. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

Já em relação ao efeito significativo observado no fator Estratégia foi realizado teste post-

hocde Bonferroni, que demonstrou diferenças significativas (p<0.001) entre todas as 

estratégias. Desta forma, os valores de julgamento de valência na estratégia de Aumento 

(2,47±0,09) foram significativamente inferiores aos observados na estratégia de Diminuição 

(3,66±0,10) e estratégia de Manter (2,96±0,10), assim como os valores observado na estratégia 

de Diminuição também foram significativamente superiores aos observados na estratégia 

Manter (Figura 20). 



65 
 

 
 

Julgamento de Valência (Estratégias)
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Figura 20. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do julgamento de 

valencia observado durante a utilização de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva. Os valores 

de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 

 

9.2.4 Efeitos da ETCC no julgamento de intensidade 

Com relação aos valores de julgamento na escala de intensidade, ANOVA para medidas 

repetidas revelou efeito principal significativo para o fator Estratégia (F2,172=124,405; p<0,001; 

ηp=0,591), mas não para o fator ETCC (F2,86=0,640; p=0,530; ηp=0,015), ou a interação 

ETCC*Estratégia (F4,172=0,252; p=0,908; ηp=0,006). Com relação ao efeito significativo 

observado no fator Estratégia foi realizado teste post-hoc de Bonferroni, que demonstrou 

diferenças significativas (p<0.001) entre todas as estratégias. Desta forma, os valores de 

julgamento de intensidade na estratégia de Aumento (5,78±0,19) foram significativamente 

superiores aos observados na estratégia de Diminuição (3,98±0,19) e estratégia de Manter 

(4,76±0,21), assim como os valores observados na estratégia de Diminuição também foram 

significativamente inferiores aos observados na estratégia Manter (Figura 21). 
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Figura 21. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do julgamento de 

intensidade observado durante a utilização de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva. Os 

valores de F e o nível de significância (p) representam os resultados obtidos através da ANOVA 

realizada. 

 

9.2.5 Efeitos da ETCC nos níveis de condutância da pele 

Com relação as análises relacionadas a variações nos níveis de condutância da pele, e 

assim como realizado no Experimento 1, foram realizadas três análises separadas para cada uma 

das variáveis dependentes Amplitude, Magnitude e Frequência. Inicialmente, em relação aos 

valores de Frequência, ANOVA para medidas repetidas não revelou qualquer efeito, seja para 

o fator Estratégia (F2,172=0,798; p=0,452; ηp=0,009), para o fator ETCC (F2,86=0,429; p=0,652; 

ηp=0,010), ou a interação ETCC*Estratégia (F4,172=1,745; p=0,142; ηp=0,039). Os valores de 

média e erro padrão encontrados podem ser observados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Tabela com os resultados da porcentagem de recorrência de respostas de condutância da pele 

durante o uso de cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva para cada um dos grupos de ETCC. 

Os valores representados correspondem aos valores da média e erro padrão, na unidade de µS. 

 

Em relação aos valores de Magnitude da resposta de condutância da pele, ANOVA para 

medidas repetidas não revelou qualquer efeito, seja para o fator Estratégia (F2,154=1,176; 

p=0,311; ηp=0,015), para o fator ETCC (F2,77=0,446; p=0,642; ηp=0,011), ou a interação 

ETCC*Estratégia (F4,154=1,559; p=0,188; ηp=0,039). Os valores de média e erro padrão 

encontrados podem ser observados na Tabela 8. 

 
Tabela 8. Tabela com os resultados da magnitude de respostas de condutância da pele durante o uso de 

cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva para cada um dos grupos de ETCC. Os valores 

representados correspondem aos valores da média e erro padrão. 

 

Para finalizar a análise dos dados relativos a resposta de condutância da pele, em relação 

aos valores de Amplitude, ANOVA para medidas repetidas não revelou qualquer efeito, seja 

para o fator Estratégia (F2,154=2,101; p=0,126; ηp=0,027), para o fator ETCC (F2,77=0,189; 
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p=0,828; ηp=0,005), ou a interação ETCC*Estratégia (F4,136=1,167; p=0,328; ηp=0,033). Os 

valores de média e erro padrão encontrados podem ser observados na Tabela 9. 

 
Tabela 9. Tabela com os resultados da amplitude das respostas de condutância da pele durante o uso de 

cada uma das estratégias de reavaliação cognitiva, para cada um dos grupos de ETCC. Os valores 

representados correspondem aos valores da média e erro padrão. 

 

 

9.2.6 Efeitos da ETCC no intervalo inter-batidas 

Com relação aos valores obtidos em cada IBI, ANOVA para medidas repetidas revelou 

efeito principal significativo para o fator Tempo (F11,935=76,407; p<0,001; ηp=0,473) e a 

interação ETCC*Tempo (F22,935=1,690; p=0,025; ηp=0,038), mas não para o fator ETCC 

(F2,85=1,600; p=0,208; ηp=0,036), o fator Estratégia (F2,170=0,387; p=0,679; ηp=0,005), ou para 

as interações ETCC*Estratégia (F4,170=1,086; p=0,365; ηp=0,025), Estratégia*Tempo 

(F22,1870=0,452; p=0,987; ηp=0,005), ou ETCC*Estratégia*Tempo (F44,1870=0,955; p=0,556; 

ηp=0,022). Com relação ao efeito significativo observado no fator Tempo e na interação 

ETCC*Tempo foi realizado teste post-hoc de Duncan, que demonstrou diferenças significativas 

do grupo ANF7/CATF8 em relação a ANF8/CATF7 (p=0,013) e Placebo (p=0,016), 

especificamente no momento IBI2. Ou seja, como pode ser observado na Figura 22, 

independetemente da Estratégia de reavaliação cognitiva utilizada o valor delta do IBI no 

momento IBI2 para o grupo ANF7/CATF8 (-0,01±0,01) foi significativamente menor que os 

valores observados no grupo Placebo (0,00±0,01) e no grupo ANF8/CATF7 (0,00±0,01). Além 

disso, post-hoc de Duncan também revelou diferenças significativas do grupo ANF7/CATF8 

em relação a Placebo (p=0,022), especificamente no momento IBI1. Desta forma, 
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independetemente da Estratégia de reavaliação cognitiva utilizada o valor delta do IBI no 

momento IBI1 para o grupo ANF7/CATF8 (-0,03±0,00) foi significativamente menor que os 

valores observados no grupo Placebo (-0,01±0,00), como pode ser observado na Figura 22. 

Variação do Intervalo Inter-batidas (IBI) por ETCC

F(22, 935)=1,6898; p=,02461
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Figura 22. Gráfico com média (barras denotam intervalo de confiança de 95%) do valor delta de todos 

IBIs (IBI-1 até IBI10) para cada um dos grupos de ETCC. Os valores de F e o nível de significância (p) 

representam os resultados obtidos através da ANOVA realizada. 
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10. DISCUSSÃO 

10.1 Discussão Experimento 1 

O Experimento 1 buscou investigar o efeito da ETCC placebo versus as duas montagens 

de ETCC ativa em CPFDL (i, ANF3/CATF4; ii, ANF4/CATF3) durante tarefa de reavaliação 

cognitiva de imagens emocionais. Os principais achados do estudo demonstram que, 

independentemente da condição de ETCC, pode-se observar:  

i) Aumento dos níveis de afeto negativo após a tarefa em comparação com a 

avaliação anterior a tarefa;  

ii) Diminuição dos níveis de afeto positivo após a tarefa em comparação com a 

avaliação anterior a tarefa;  

iii) Variação no julgamento de valência dependendo da estratégia de reavaliação 

utilizada, estratégia de Aumento apresentou rebaixado julgamento de valência em 

comparação as estratégias Manter e Diminuição, ao passo que durante a estratégia 

de Diminuição observou-se elevado julgamento de valência em comparação as 

estratégias Manter e Aumento;  

iv) Variação no julgamento de intensidade dependendo da estratégia de reavaliação 

utilizada, estratégia de Aumento apresentou elevado julgamento de intensidade 

em comparação as estratégias Manter e Diminuição, ao passo que durante a 

estratégia de Diminuição observou-se rebaixado julgamento de intensidade em 

comparação as estratégias Manter e Aumento; 

v) Maior frequência de respostas de condutância da pele durante o uso da estratégia 

de reavaliação Aumento em comparação com a estratégia de reavaliação 

Diminuição; 

vi) Menor intervalo inter-batidas durante o uso das estratégias de reavaliação 

cognitiva ao longo do tempo.  

 

Nos próximos parágrafos, os achados relativos ao Experimento 1, serão abordados em 

maior profundidade e relacionados a literatura prévia. 
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Inicialmente, com relação aos níveis de afeto negativo e positivo obtidos no momento 

anterior a realização da tarefa e imediatamente posterior a mesma, os achados corroboram com 

o que se observa na literatura. Como demonstrado por Sanchez et al. (2015), indivíduos 

saudáveis diante de tarefa de julgamento de imagens emocionais muito semelhante ao presente 

estudo (imagens neutras e negativas) apresentam aumento de afeto negativo acompanhado de 

diminuição de afeto positivo. Para além disso, o trabalho de Sanchez et al. (2015) também 

demonstrou ativação de Amigdala esquerda negativamente correlacionada aos níveis de afeto 

positivo. Ou seja, quanto menores os níveis de afeto positivo maior o recrutamento de Amigdala 

esquerda, o que se encontra alinhado com o referencial teórico do presente estudo, o qual 

relaciona diretamente o recrutamento desta estrutura subcortical com o impacto emocional 

(ETKIN, BÜCHEL, e GROSS, 2015). Desta forma, em relação aos achados do presente 

experimento, a tarefa com conteúdo predominantemente negativo levou a duas respostas 

subsequentes ao final da tarefa: i) aumento dos níveis de afeto negativo; e ii) diminuição dos 

níveis de afeto positivo. 

Não foram observados efeitos das condições de ETCC sobre a variação dos níveis de 

afeto positivo e negativo. No entanto, apesar de alguns achados como o de Siegle, Thompson, 

Carter, Steinhauer e Thase, (2007) apresentarem correlação negativa entre a atividade de 

CPFDL e Amigdala, o que justificaria achados de diminuição de afeto negativo após ETCC 

anódica em CPFDL, não foi encontrado efeito de ETCC sobre os níveis de afeto. De qualquer 

forma, o presente estudo não tinha como hipótese inicial a modulação dos níveis de afeto por 

conta da ETCC aplicada, pois, como apresentado por Plazier et al. (2012), até o presente 

momento não foram encontrados efeitos da ETCC sobre os níveis de afeto. 

Segundo a literatura revisada por Gross (2015), o uso de estratégias de reavaliação 

cognitiva se mostra efetivo na manipulação da experiência emocional. Especificamente, 

observa-se diminuição do impacto emocional (seja ele a percepção subjetiva, ou a resposta 

fisiológica) diante do movimento de down-regulation, tanto para emoções positivas quanto 

negativas. Por outro lado, o movimento de up-regulation está relacionado ao consequente 

aumento do impacto emocional destas mesmas emoções e nestes mesmos aspectos emocionais 

(OCHSNER e GROSS, 2005). No presente estudo, as estratégias de reavaliação cognitiva de 

Aumento (up-regulation) e Diminuição (down-regulation) foram aplicadas somente diante de 

imagens com conteúdo declaradamente muito negativo (média de 1,53 na escala de valência) e 

muito intenso (média de 8,31 na escala de intensidade). Dessa forma, em relação ao julgamento 
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do nível de valência das imagens e, em comparação aos níveis observados durante o uso da 

estratégia Manter, esperava-se encontrar elevados julgamentos de valência durante o uso da 

estratégia Diminuição, enquanto que rebaixados julgamentos de valência durante o uso da 

estratégia Aumento, confirmando a eficácia do uso de estratégias de reavaliação cognitiva. De 

fato foram estes os achados observados, demonstrando que, independentemente dos grupos 

experimentais testados, o uso das estratégias de reavaliação cognitiva foi eficaz. 

Neste sentido, a respeito do julgamento do nível de intensidade das imagens e em 

comparação aos níveis encontrados durante o uso da estratégia Manter, esperava-se encontrar 

rebaixados julgamentos de intensidade durante o uso da estratégia Diminuição, enquanto que 

elevados julgamentos de intensidade durante o uso da estratégia Aumento, confirmando a 

eficácia do uso de estratégias de reavaliação cognitiva. Assim como observado em relação aos 

resultados do julgamento de valência, as hipóteses a cerca do julgamento de intensidade se 

confirmaram. Sendo assim, se torna evidente a eficácia da tarefa experimental para a modulação 

da experiência emocional e, mais específicamente, a eficácia do uso da reavaliação cognitiva 

como estratégia de regulação emocional. Estes achados se encontram alinhados à literatura, a 

qual demonstra o crescente uso deste tipo de estratégia na prática clínica (NORTON e 

PAULUS, 2015; WEBB, MILES, SHEERAN, 2012), e justificam o contínuo aumento no 

número de estudos a cerca da eficácia desta estratégia de regulação emocional em comparação 

as demais estratégias (OCHSNER e GROSS, 2008).  

Dando continuidade aos efeitos das estratégias de reavaliação cognitiva na experiência 

emocional subsequente, não foram encontrados resultados estatisticamente significativos em 

relação aos aspectos Amplitude e Magnitude da resposta de condutância da pele, mas sim para 

o aspecto Frequência. Foi observado que, diante do uso de estratégia de Aumento, a frequência 

de respostas de condutância da pele aumentou, o que sugere um maior impacto emocional 

durante o uso desta estratégia de regulação emocional. No entanto, levando em consideração a 

ausência de resultados estatisticamente significativos para o aspecto Amplitude, pode-se 

hipotetizar que a tela de instrução da estratégia de Aumento promoveu uma maior preparação 

do participante para a observação da imagem (levando a uma variação da AED na janela de 

tempo esperada), mas diante da imagem, a estratégia utilizada não levou a um maior impacto 

emocional (o qual teria sido observado nos níveis de Amplitude). De qualquer forma, os dados 

aqui discutidos seguem em direção contrária ao observado na literatura.  
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Aproximadamente 20 anos atrás Gross (1998) demonstrou aumento dos níveis de AED 

diante de vídeos negativos durante reavaliação cognitiva de Diminuição em comparação com a 

estratégia Manter. Mais recentemente, Feeser et al., (2014), em tarefa e modelo experimental 

muito semelhante ao presente estudo, observou que durante o uso da estratégia Aumento 

maiores amplitudes de resposta de condutância da pele foram observadas em relação as 

estratégias Manter e Diminuir, ao passo que durante o uso da estratégia Diminuição menores 

amplitudes de respostas de condutância da pele foram observadas em relação as demais 

estratégias. Sendo assim, algumas hipóteses podem ser levantadas. Em relação aos dados 

encontrados por Gross (1998), a resposta AED analisada se caracterizou pelo registro tônico da 

mesma, o que segundo Braithwaite et al. (2013) representa o impacto emocional geral em uma 

tarefa, mas não representa oscilações emocionais momentâneas (respostas fásicas), como as 

analisadas no presente estudo, o que dificulta a compração dos resultados. Já em relação aos 

achados de Feeser et al. (2014), o tempo de exposição de cada imagem ocorreu durante o 

período de 8000ms, enquanto o presente estudo realizou a mesma apresentação por 10000ms. 

A escolha de uma janela temporal maior para a apresentação da imagem se deu pelo fato de, 

tipicamente, em relação a resposta de condutância da pele diante de imagens emocionais, se 

observar tempos de até 10000ms após o pico para o retorno da AED a linha de base. Desta 

forma, uma janela temporal expandida (maior que 8000ms) proporcionaria mais tempo para a 

estabilização do sinal AED para o trial seguinte.  

Em relação a janela temporal na qual foram analisados os níveis de amplitude da 

resposta de condutância da pele (tanto para o calculo da linha de base quanto para a área alvo) 

e o limiar de variação da condutância da pele utilizado, Feeser et al. (2014) não apresentam tais 

especificações. No presente estudo, exceto os 1000ms posteriores a apresentação da imagem, 

considerou-se toda a janela de tempo da apresentação da imagem emocional (1000-10000ms) 

para a observação das respostas de condutância. Para o cálculo da linha de base, considerou-se 

a janela de tempo de 250ms posterior a apresentação da imagem-alvo. Já em relação ao limiar 

de variação dos níveis de condutância da pele, considerou-se variações superiores a 0.01µS. 

Desta forma, ficam evidentes as diferenças metodológicas que podem levar a resultados 

distintos. Tomando como exemplo as diferenças no limiar de variação dos níveis de 

condutância, ao se adotar apenas níveis mais elevados de variação, possivelmente seriam 

consideradas somente as imagens mais intensas. No presente estudo adotou-se baixo limiar de 

variação justamente para se considerar o maior número de imagens apresentadas. Muito 

provavelmente as diferenças observadas entre o presente estudo e o estudo de Feeser et al. 
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(2014) quanto aos achados de condutância da pele se justifiquem em relação a quais imagens 

foram incluídas para a análise. Futuras análises dos achados aqui apresentados devem levar em 

consideração estes valores de limiar, e o grupo de imagens analisadas. De qualquer modo, faz-

se necessário o desenvolvimento de novos estudos que busquem específicamente a 

compreensão de possíveis motivos que levaram a estas discrepâncias entre os achados destes 

estudos em relação ao uso de estratégias de reavaliação cognitiva. 

Com relação aos achados referentes ao registro cardíaco constatou-se que o tempo de 

IBI observado durante o uso das estratégias de reavaliação cognitiva diferiu significativamente 

ao longo do tempo. Especificamente, foi possível observar que, durante os momentos IBI0 e 

IBI1, o uso da estratégia de reavaliação cognitiva Diminuição esteve relacionado a menores 

tempos de IBI quando comparados às demais estratégias. Além disso, entre os momentos IBI2 

até IBI10, observaram-se menores tempos de IBI durante o uso das estratégias de reavaliação 

cognitiva Diminuição e Aumento, quando comparadas a estratégia Manter. Para uma melhor 

compreensão destes achados se faz necessária uma divisão temporal do processamento cardíaco 

de conteúdo emocional. 

Alguns trabalhos de revisão têm demonstrado que a resposta do sistema nervoso 

autônomo frente a estímulos emocionais recruta tanto sistema simpático quanto parasimpático 

(BRADLEY e LANG, 2008). No entanto, como apresentado por Bradley (2009) em relação a 

achados de estudos clássicos (LACEY, 1967; LACEY e LACEY, 1970), esse recrutamento se 

apresenta distinto diante da valência emocional do estímulo processado e na forma como o 

recrutamento cardíaco se dá (BRADLEY, 2009). Desta forma, especificamente em relação ao 

recrutamento de sistemas simpático e parassimpático observam-se particularidades temporais, 

sendo que inicialmente, logo após a exposição a um estímulo emocional ocorre um predomínio 

de ativação de sistema parassimpático, seguido de predomínio de ativação de simpático. Desta 

forma, tipicamente se observa uma inicial desaceleração cardíaca seguida de aceleração, achado 

este também encontrado no presente estudo. Os resultados apontam que, independente da 

estratégia de reavaliação e da condição de ETCC, os tempos de IBI variam ao longo do tempo 

seguindo os padrões observados na literatura. 

Para além destes achados, o presente experimento revelou que após o momento IBI2 

ocorre uma distinção quanto ao recrutamento cardíaco em relação ao uso de reavaliação 

cognitiva versus a simples observação das imagens, como na estratégia Manter. Este achado 
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pode ser compreendido a partir da demanda cognitiva aplicada durante o restante do tempo de 

apresentação da imagem (IBI2 até IBI10) para a reavaliação cognitiva, mas não para a estratégia 

Manter. Nesta mesma linha de compreensão, alguns estudos a respeito do recrutamento 

cardíaco durante tarefas onde o participante é exposto a rejeição social (MOOR, CRONE, e 

VAN DER MOLEN, 2010; MOOR, BOS, CRONE, e VAN DER MOLEN, 2014) observam 

aumento dos tempos de IBI (diminuição do recrutamento cardíaco) após o período de 2000ms 

a partir do estímulo emocional (feedback de rejeição. Os autores compreendem estes achados 

como uma diminuição do engajamento cognitivo após habituação em relação ao estímulo 

emocional exposto. No caso do presente estudo, o achado em relação ao uso de ambas as 

estratégias de reavaliação cognitiva ocorre em sentido oposto, ou seja, uma diminuição dos 

tempos de IBI (aumento do recrutamento cardíaco), o que, portanto, seguindo os achados da 

literatura (BRADLEY, 2009; MOOR, CRONE, e VAN DER MOLEN, 2010), refletiria um 

maior engajamento cognitivo. Desta forma, pode-se compreender que durante o uso de ambas 

as estratégias de reavaliação cognitiva, os participantes deveriam reformular o rótulo cognitivo 

da imagem emocional (diminuindo ou aumentando a negatividade da imagem) ao longo de todo 

o tempo de apresentação da mesma, observou-se manutenção do maior engajamento cognitivo 

(observado pelo recrutamento cardíaco), em comparação a simples observação da imagem.  

Para além dos achados relativos ao processamento tardio das imagens emocionais (IBI2 

até IBI10), o presente estudo também revelou diferenças significativas em relação aos tempos 

de IBI nos momentos IBI0 e IBI1 na estratégia Diminuição comparada as demais estratégias. 

Partindo do fato de que IBI0 representa o momento em que a imagem emocional foi apresentada 

aos participantes, pode-se inferir que os menores tempos observados em IBI0 e IBI1 para a 

estratégia de Diminuição quando comparada as demais estratégias reflitam uma resposta de 

engajamento cognitivo frente a apresentação da tela de instruções, a qual ocorreu no momento 

IBI-1. Ou seja, a apresentação da tela de instrução com a informação referente a estratégia de 

Diminuição possivelmente promoveu um maior engajamento cognitivo quando comparada a 

apresentação das demais telas de instrução. Esta hipótese poderia ser contrariada partindo da 

argumentação de que os mesmos padrões de modulação cardíaca não foram observados durante 

a estratégia Aumento, contudo, este não é o caso, uma vez que esta hipótese se fortalece a partir 

do auto relato dos participantes, que, ao final do experimento relataram maior dificuldade em 

realizar a reavaliação de Diminuição. Desta forma, provavelmente esta dificuldade em reavaliar 

as imagens diminuindo o rótulo cognitivo negativo das imagens promoveu um maior 

engajamento cogntivo imediatamente após a observação da tela de instruções, engajamento este 
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que possivelmente refletiu em maior recrutamento cardíaco observado nos momentos IBI0 e 

IBI-1 na estratégia de Diminuição, mas não nas demais estratégias. Este achado se encontra 

alinhado com o estudo de Vanderhasselt, Remue, Ng, e Raedt, (2014), que demonstra que a 

apresentação de uma tela informativa a respeito da valência da imagem apresentada em seguida 

promove alto engajamento cognitivo, medido pelos níveis de diâmetro pupilar. 

Juntos, os achados do Experimento 1 relativos ao recrutamento cardíaco revelam que: 

i) maior recrutamento cardíaco após a observação da tela de instrução para a estratégia de 

Diminuição quando comparado ao recrutamento para as demais telas de instrução; e ii) maior 

recrutamento cardíaco para as estratégias de reavaliação cognitiva ao longo do tempo de 

observação da imagem emocional quando comparadas a simples observação da imagem. Estes 

achados se mostram inovadores, uma vez que até o momento não existam na literatura achados 

relativos ao recrutamento cardíaco durante a reavaliação cognitiva das emoções. 

De uma maneira geral, diferentemente das hipóteses levantadas, não foram encontrados 

efeitos de ETCC no Experimento 1, o que contraria os achados observados na literatura. A 

seguir, serão apresentadas as principais hipóteses levantas sobre os achados em relação as 

condições de ETCC. 

Até o presente momento, tem-se conhecimento de um único estudo que objetivou 

investigar os efeitos da ETCC aplicada em CPFDL durante tarefa de reavaliação cognitiva. Este 

estudo realizado por Feeser et al. (2014) aplicou ETCC anódica em CPFDL direito, com 

eletrodo de referência e polo catódico em região supraorbital contralateral. Os autores 

observaram que durante estimulação ativa ocorreu uma potenciação do controle cognitivo sobre 

o uso de reavaliação cognitiva quando comparada a ETCC placebo. Especificamente, os autores 

encontraram maiores julgamentos de intensidade emocional durante o uso de estratégia de 

Aumento para ETCC ativa comparada a ETCC placebo. De forma semelhante, menores 

julgamentos de intensidade emocional foram observados durante o uso de estratégia de 

Diminuição para ETCC ativa comparada a ETCC placebo. Diante destes achados, os autores 

reforçam a importância de CPFDL direito sobre o seu conhecido papel no controle cognitivo. 

Além disso, os autores também encontraram efeitos no mesmo sentido em relação aos níveis 

de amplitude da condutância da pele em resposta a condição de ETCC aplicada. Contudo, os 

achados do presente estudo não caminham na mesma direção. Aqui, buscou-se investigar o 

efeito do balanceamento inter-hemisférico do CPFDL durante tarefa muito semelhante a de 
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Feeser et al. (2014), fazendo uso portanto de uma montagem bilateral balanceada, ou seja, 

ambos os eletrodos da ETCC posicionados em regiões homólogas. Muito possivelmente as 

diferenças metodológicas entre o estudo de Feeser et al. (2014) e o presente estudo, como o 

tamanho dos eletrodos (35x100cm2 versus 16x16 cm2 respectivamente) e a região do eletrodo 

de referência (região contralateral supraorbital versus região contralateral homóloga) podem ter 

influenciado nos diferentes resultados observados. Além disso, no presente estudo, optou-se 

por não realizar a montagem do eletrodo de referência em região contralateral supraorbital, 

visto que alguns estudos apontam o papel de Córtex Préfrontal Medial no uso da estratégia de 

reavaliação cognitiva (ETKIN, BÜCHEL, e GROSS, 2015), o que dificultaria a discussão dos 

achados. Neste sentido, o presente estudo levou em consideração os efeitos neuromodulatórios 

tanto de polo anódico quanto catódico sobre as regiões onde foram posicionados os eletrodos. 

Desta forma, os achados discrepantes em relação a Feeser et al. (2014) podem estar relacionados 

ao posicionamento e dimensões dos eletrodos utilizados. Por outro lado, poderia se hipotetizar 

que as diferenças nos achados seriam em relação as diferenças intra-individuais e de intensidade 

da corrente aplicada, uma vez que estudos recentes apontam achados distintos diante de 

múltiplas sessões de ETCC com o mesmo participante (HORVATH, VOGRIN, CARTER, 

COOK, e FORTE, 2016) e diante de diferentes intensidades de corrente (CHEW, HO, e LOO, 

2015). No entanto, tanto o tempo de estimulação, quando a intensidade de corrente aplicada e 

o design inter-indivíduos foram os mesmos entre os dois estudos em questão. 

Sendo assim, em relação ao papel do CPFDL a cerca da capacidade de reavaliação 

cognitiva, mais estudos se fazem necessários para um maior aprofundamento científico. 

  



78 
 

 
 

10.2 Discussão Experimento 2 

O Experimento 2 buscou investigar o efeito da ETCC placebo versus as duas montagens 

de ETCC ativa em CPFDL (i, ANF7/CATF8; ii, ANF8/CATF7), durante tarefa de reavaliação 

cognitiva de imagens emocionais. A partir dos principais achados do estudo, pode-se observar:  

i) Aumento dos níveis de afeto negativo após a tarefa em comparação com a 

avaliação anterior a tarefa;  

ii) Diminuição dos níveis de afeto positivo após a tarefa em comparação com a 

avaliação anterior a tarefa;  

iii) Variação no julgamento de valência dependendo da estratégia de reavaliação 

utilizada, estratégia de Aumento apresentou rebaixado julgamento de valência em 

comparação as estratégias Manter e Diminuição, ao passo que durante a estratégia 

de Diminuição observou-se elevado julgamento de valência em comparação as 

estratégias Manter e Aumento;  

iv) Variação no julgamento de valência dependendo da ETCC aplicada, ETCC ativa 

ANF7/CATF8 apresentou elevado julgamento de valência em comparação a 

ETCC ANF8/CATF7 e Placebo, independentemente da estratégia de reavaliação 

cognitiva utilizada;  

v) Variação no julgamento de intensidade dependendo da estratégia de reavaliação 

utilizada, estratégia de Aumento apresentou elevado julgamento de intensidade 

em comparação as estratégias Manter e Diminuição, ao passo que durante a 

estratégia de Diminuição observou-se rebaixado julgamento de intensidade em 

comparação as estratégias Manter e Aumento; 

vi) Menor intervalo inter-batidas durante ETCC ativa ANF7/CATF8 em comparação 

com os demais grupos de ETCC, especificamente no momento IBI2.  

 

Nos próximos parágrafos, os achados relativos ao Experimento 2, serão abordados em 

maior profundidade e relacionados à literatura prévia. 

Inicialmente, e de forma muito semelhante aos resultados discutidos para o Experimento 

1, com relação a variação dos níveis de afeto negativo e positivo ao longo da tarefa 

experimental, foram observados aumento nos níveis de afeto negativo e diminuição dos níveis 
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de afeto positivo. Assim como apresentado na discussão do Experimento 1, estes achados se 

encontram alinhados com a literatura (SANCHEZ et al., 2015) e mais uma vez reforçam a 

eficácia da tarefa experimental para a modulação da experiência emocional e, mais 

especificamente, dos níveis de afeto. 

Os achados relativos ao julgamento de valência e intensidade observados no 

Experimento 1 também foram replicados no Experimento 2. Em relação ao julgamento de 

valência, foram encontrados elevados julgamentos durante o uso da estratégia Diminuição e 

rebaixados julgamentos durante o uso da estratégia Aumento, quando comparados aos 

julgamentos durante o uso da estratégia Manter. Já em relação ao julgamento de intensidade, 

foram encontrados rebaixados julgamentos durante o uso da estratégia Diminuição e elevados 

julgamentos durante o uso da estratégia de Aumento, quando comparados aos julgamentos 

durante o uso da estratégia Manter. Estes achados replicados do Experimento 1 demonstram a 

estabilidade do fenômeno estudado e reforçam a eficácia do uso de estratégias de reavaliação 

cognitiva na regulação emocional.  

Além disso, para além destes achados, e diferentemente do observado no Experimento 

1, o presente experimento apontou efeitos da ETCC no julgamento de valência. Os achados 

demonstram efeito de ETCC ANF7/CATF8 no aumento do julgamento de valência, 

independentemente da estratégia de reavaliação cognitiva em uso. Ou seja, os participantes 

submetidos a condição ANF7/CATF8 julgaram as imagens negativas como menos negativas, 

mesmo durante o uso de diferentes estratégias de reavaliação cogntiva, sem exercer um efeito 

sobre tais estratégias. Desta forma, entende-se que a condição ANF7/CATF8 promoveu um 

olhar menos negativo diante das imagens emocionais. Este resultado se encontra alinhado aos 

achados de Silvers, Weber, Wager, & Ochsner, (2015), em tarefa muito semelhante à do 

presente estudo, os quais demonstraram que diferentemente de outras estruturas córtico-

frontais, o CPFVL esquerdo apresenta ativação durante o uso de estratégia de reavaliação 

cogntiva Diminuição de imagens negativas, independentemente da intensidade emocional. 

Outros estudos, como os realizados pelo grupo de Riva (2012 e 2014) demonstram que ETCC 

anódica em CPFVL direito durante tarefa de ostracismo é capaz de diminuir o desconforto e 

sentimentos de dor (2012) e diminuir os níveis de agressividade (2014), quando comparado aos 

resultados do grupo placebo. Juntos, estes estudos apontam o papel de CPFVL bilateral no 

processo de controle emocional. Importante destacar que este efeito observado não 

necessariamente diz respeito apenas a modulação da valência negativa, uma vez que o 
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julgamento de valência diante de imagens positivas não foi avaliado e, portanto, não exclui a 

possibilidade de um efeito generalizado diante de estímulos positivos e negativos. Sendo assim, 

considerando que o presente estudo apenas observou efeitos estatisticamente significativos em 

relação a condição ANF7/CATF8, mais estudos se justificam no intuito de se desbravar as 

especificidades de hemisférios direito e esquerdo do CPFVL durante o processamento 

emocional e, especificamente, durante a regulação emocional. 

Com relação aos resultados relativos aos aspectos Frequência, Amplitude e Magnitude 

da resposta de condutância da pele, não foram encontrados resultados estatísticamente 

signifcativos. Como apresentado na discussão do Experimento 1, a ausência de resultados 

significativos em relação as diferentes estratégias de reavaliação cognitiva nos aspectos da 

condutância da pele podem ser compreendidas em relação a quais imagens foram incluídas para 

a análise. Possivelmente a padronização do limiar de variação dos níveis de condutância da pele 

em respostas iguais ou superiores a 0.01µS, pode ter resultado na inclusão da maior parte das 

imagens apresentadas ao longo da tarefa experimental (o que possivelmente promoveu um 

aumento na frequência de resposta para todas as categorias). Por outro lado, a adoção deste 

baixo limiar provavelmente levou a inclusão de imagens de baixa resposta de condutância da 

pele no processo de análise, o que justificaria a homogeneidade entre as categorias estudadas. 

Desta forma, assim como apresentado na discussão do Experimento 1, futuras análises dos 

achados aqui apresentados devem levar em consideração a variação nestes valores de limiar, e 

o grupo de imagens analisadas. 

Ainda em relação aos resultados encontrados para os aspectos da condutância da pele, 

uma outra hipótese para o fato de não terem sido encontrados resultados estatísticamente 

significativos, está no fato dos resultados encontrados para ETCC ANF7/CATF8 no julgamento 

de valência e na variação no recrutamento cardíaco. Neste sentido, considerando que um terço 

da amostra se enquandra nesta condição experimental, é possivel inferir que resultados 

discrepantes para esta condição possam ter influenciado o resultado final das análises, por mais 

que não tenha sido observado efeito estatísticamente significativo para o fator ETCC. Portanto, 

deve-se considerar para futuras análises dos achados aqui apresentados, a investigação 

individual dos aspectos da condutância da pele para cada condição experimental de ETCC. 

Dando continuidade aos efeitos das estratégias de reavaliação cognitiva na modulação 

fisiológica, assim como nos achados do Experimento 1, o segundo experimento revelou efeito 
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estatisticamente significativo em relação a variação dos tempos de IBI ao longo do tempo. Ou 

seja, os padrões de variação de IBI observados na literatura em resposta a estímulos emocionais 

negativos (BRADLEY, 2009), os quais tipicamente apresentam uma inicial desaceleração 

cardíaca seguida de aceleração, também foram observados no presente estudo. Contudo, 

diferentemente do Experimento 1, o segundo experimento não revelou efeito estatisticamente 

significativo em relação ao uso das diferentes estratégias de reavaliação cognitiva. 

Possivelmente, este resultado se deva pelo fato da existência de outro resultado significativo: o 

achado em relação as condições de ETCC. 

Com relação as condições de ETCC testadas, o Experimento 2 revelou que durante 

ETCC ANF7/CATF8 houve diminuição dos tempos de IBI no momento IBI0 em relação a 

condição Placebo e no momento IBI1 em relação as condições ANF8/CATF7 e Placebo. Ou 

seja, independentemente da estratégia de reavaliação cognitiva em uso, os participantes 

submetidos a condição de ETCC ANF7/CATF8 apresentaram um maior recrutamento cardíaco 

nos dois segundos imediatos a apresentação da tela de instrução. Inicialmente estes achados 

podem ser compreendidos na mesma linha dos achados do Experimento 1. Neste sentido, pode-

se inferir que durante a condição ANF7/CATF8 e frente à apresentação da tela de instruções, 

ocorreu um maior engajamento cognitivo quando comparado às demais condições 

experimentais. Interessante notar que este achado não se limita ao uso específico de uma das 

estratégias de reavaliação cognitiva, mas sim independentemente da estratégia apresentada. 

Desta forma, é possivel inferir que os participantes, durante a condição ANF7/CATF8, 

apresentaram maior resposta de preparação para o estímulo emocional do que o observado nas 

demais condições experimentais.  

Este achado se encontra alinhado com o observado no estudo de Mocaiber et al., (2011). 

Neste estudo, anteriormente à tarefa de observação de imagens negativas, os participantes eram 

expostos a uma informação relativa a origem das imagens: imagens com cenário ficticio versus 

imagens reais. Os achados demonstram que diante da observação das imagens negativas após 

a informação a respeito da origem fictícia, mas não após a informação da real origem das 

imagens, houve recrutamento de CPFVL bilateral, o que, segundo os autores, representa o 

engajamento cognitivo para reavaliar cognitivamente o conteúdo emocional observado. Mais 

recentemente, outro estudo realizado por Allard, & Kensinger, (2014) demonstrou que o 

recrutamento de CPFVL bilateral em jovens adultos (18 a 35 anos) está relacionado com a 

observação da instrução de reavaliação cognitiva de Diminuição diante de vídeos negativos, 
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mas não para a instrução de desvio atencional diante dos mesmos estímulos. Este último estudo 

demonstra o envolvimento de CPFVL bilateral no uso de estratégias de reavaliação cognitiva, 

mas não para o uso de atenção seletiva para a diminuição do impacto emocional. Juntos, os 

resultados aqui encontrados e os achados na literatura possibilitam a inferência de que, diante 

da exposição a tela de instruções, participantes submetidos a condição de ETCC ANF7/CATF8 

apresentaram maior engajamento cognitivo, refletido através do recrutamento cardíaco. Futuras 

análises dos achados aqui apresentados devem considerar os escores obtidos nos questionários 

QRE-RC e QRE-S como possíveis mediadores nos efeitos de ETCC observados. 
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11. CONCLUSÃO 

 

 No que se refere aos dados de variação dos níveis de afeto, os achados, tanto do 

Experimento 1 quanto do Experimento 2 seguem os padrões observados na literatura, 

tipicamente se observa diminuição de níveis de afeto positivo e aumento dos níveis de 

afeto negativo diante de tarefa de observação de imagens negativas; 

 Relativo aos dados observados nas escalas de valência e intensidade, os achados, tanto 

do Experimento 1 quanto do Experimento 2 seguem os padrões observados na literatura, 

tipicamente se observa efeito significativos da estratégia de reavaliação cognitiva 

aplicada na modulação da experiência emocional; 

 Com relação aos dados psicofisiológicos de resposta de condutância da pele, os achados, 

tanto do Experimento 1 quanto do Experimento 2 se encontram distoantes dos padrões 

observados na literatura emocional, posto que tipicamente se observa modulação dos 

níveis de resposta de condutância da pele (amplitude e frequência) conforme a estratégia 

de reavaliação cognitiva aplicada, fenômeno este apenas presente nos valores de 

frequência de resposta observados no Experimento 1, e especificamente em relação a 

utilização da estratégia de reavaliação cognitiva de Aumento;  

 Os achados do Experimento 1 seguem em direção contrária às hipóteses prévias da 

literatura, uma vez que não se verificou efeito de aumento do controle cognitivo das 

emoções por meio de ETCC anódica em CPFDL direito (condição ANF4/CATF3);  

 Com relação a resposta ECG de IBI, os achados do Experimento 1 demonstram de forma 

inovadora os efeitos significativos da estratégia de reavaliação cognitiva Diminuição na 

modulação da resposta ECG de IBI;  

 Conclui-se pelo Experimento 2 que a modulação excitatória de CPFVL esquerdo 

(condição ANF7/CATF8), mas não de direito (condição ANF8/CATF7), promoveu 

modulação no impacto emocional, seja ela avaliada pelos altos julgamentos observados 

na escala de valência ou avaliada pelo precoce aumento no recrutamento cardíaco;  

 Existem diferenças metodológicas encontradas nos escassos estudos sobre os efeitos da 

ETCC aplicada em Córtex Pré-frontal durante tarefas emocionais. Diferenças estas que 

englobam tamanho de eletrodos e padrão de montagem entre os eletrodos alvo e 

referência;  
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 Novos estudos devem ser conduzidos para melhor descrever as diferenças inter-

hemisféricas do Córtex Pré-frontal, bem como as diferenças entre as distintas 

subestruturas dessa região cortical durante o uso de estratégias de reavaliação cognitiva.  
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - SUJEITO DE PESQUISA 
 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Balanceamento inter-hemisférico do Córtex 

Pré-frontal e Reavaliação cognitiva: um estudo neuromodulatório, comportamental e psicofisiológico” que 

se propõe avaliar o efeito comportamental e psicofisiológico da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

(ETCC) em Córtex Pré-frontal durante tarefas de reavaliação cognitiva. O experimento será realizado em encontro 

único com o seguinte procedimento: você sentará confortavelmente diante de um computador e será conectado aos 

aparelhos de ETCC e de registo de sinais periféricos para realizar a tarefa de observação e avaliação de imagens. 

Nesta tarefa durante a observação de imagens emocionais você deverá seguir uma das três estratégias de 

reavaliação cognitiva que será instruída pelo pesquisador responsável. Após a apresentação de cada imagem, você 

deverá julgar essas fotos quanto à valência e intensidade. Além disso você realizará o preenchimento de escalas e 

questionários para se avaliar níveis de afeto (positivo e negativo), reavaliação cognitiva, efeitos da ETCC e índices 

de lateralidade. Serão registrados, durante a tarefa de avaliação de imagens, sinais periféricos de condutância de 

pele e variabilidade de frequência cardíaca. Tanto as escalas utilizadas quanto as técnicas de registro de sinais 

periféricos são seguras e apresentam riscos mínimos ao participante. A ETCC é uma técnica não-invasiva de 

estimulação cerebral através da indução de corrente contínua de baixa intensidade por eletrodos posicionados no 

couro cabeludo. Por segurança, esta técnica não será aplicada nos seguintes casos: histórico de epilepsia, 

neurocirurgia ou trauma craniano; pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológico; e implante de marca-

passo. Caso você apresente qualquer destas características avise ao pesquisador. O procedimento é simples e 

seguro e oferece riscos mínimos, tendo como possíveis efeitos adversos: formigamento ou coceira no couro 

cabeludo sob a região estimulada e tontura. Ao final do estudo você será comunicado sobre os resultados do 

mesmo.  

 

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 a permissão para participar 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 - térreo. 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 e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade 

ou prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:______________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:__________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo 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 20_____. 

 

 

______________________________________ 

Lucas Murrins Marques 

lucasmurrins@gmail.com 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua Piauí nº181, 10º andar/2114-8878 

 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio 

psboggio@gmail.com 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua Piauí nº181, 10º andar/2114-8001 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Balanceamento inter-hemisférico do Córtex 

Pré-frontal e Reavaliação cognitiva: um estudo neuromodulatório, comportamental e psicofisiológico” que 

se propõe avaliar o efeito comportamental e psicofisiológico da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 

(ETCC) em Córtex Pré-frontal durante tarefas de reavaliação cognitiva. O experimento será realizado em encontro 

único com o seguinte procedimento: você sentará confortavelmente diante de um computador e será conectado aos 

aparelhos de ETCC e de registo de sinais periféricos para realizar a tarefa de observação e avaliação de imagens. 

Nesta tarefa durante a observação de imagens emocionais você deverá seguir uma das três estratégias de 

reavaliação cognitiva que será instruída pelo pesquisador responsável. Após a apresentação de cada imagem, você 

deverá julgar essas fotos quanto à valência e intensidade. Além disso você realizará o preenchimento de escalas e 

questionários para se avaliar níveis de afeto (positivo e negativo), reavaliação cognitiva, efeitos da ETCC e índices 

de lateralidade. Serão registrados, durante a tarefa de avaliação de imagens, sinais periféricos de condutância de 

pele e variabilidade de frequência cardíaca. Tanto as escalas utilizadas quanto as técnicas de registro de sinais 

periféricos são seguras e apresentam riscos mínimos ao participante. A ETCC é uma técnica não-invasiva de 

estimulação cerebral através da indução de corrente contínua de baixa intensidade por eletrodos posicionados no 

couro cabeludo. Por segurança, esta técnica não será aplicada nos seguintes casos: histórico de epilepsia, 

neurocirurgia ou trauma craniano; pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológico; e implante de marca-

passo. Caso você apresente qualquer destas características avise ao pesquisador. O procedimento é simples e 

seguro e oferece riscos mínimos, tendo como possíveis efeitos adversos: formigamento ou coceira no couro 

cabeludo sob a região estimulada e tontura. Ao final do estudo você será comunicado sobre os resultados do 

mesmo. 

 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão 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 a Instituição 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 - térreo. Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição 

para o contato com os Sujeitos de Pesquisa. 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 da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição:________________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:_____________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição 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 20_____. 

 

 

______________________________________ 

Lucas Murrins Marques 

lucasmurrins@gmail.com 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua Piauí nº181, 10º andar/2114-8878 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Boggio 

psboggio@gmail.com 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua Piauí nº181, 10º andar/2114-8001 
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ANEXO B 

VALORES NORMATIVOS DAS IMAGENS EMOCIONAIS UTILIZADAS 

(Segundolevantamento realizado por RIBEIRO, POMPEIA, e BUENO, 2004). 

      Valência Intensidade Dominância   

Categoria ID Descrição Média DP Média DP Média DP Estratégia  

Neutras 1616 Pássaro 4,5 2,6 4,2 2,2 5,8 1,9 Manter 

 2381 Garota 5,4 2,2 4,1 2,2 6,0 1,5 Manter 

 2485 Homem 5,4 1,1 3,7 1,6 5,4 1,5 Manter 

 2600 Cerveja 5,5 2,0 4,1 1,9 5,8 2,2 Manter 

 5530 Cogumelos 5,4 1,7 4,3 1,8 5,7 1,8 Manter 

 7002 Toalha 5,5 1,5 3,6 2,1 5,5 1,6 Manter 

 7004 Colher 5,1 1,7 4,0 1,8 5,3 2,0 Manter 

 7009 Caneca 5,4 2,0 3,7 2,1 5,8 1,7 Manter 

 7025 Banco 4,7 1,4 4,1 1,7 5,6 1,8 Manter 

 7031 Sapatos 5,0 1,9 3,7 1,8 6,1 2,6 Manter 

 7035 Caneca 5,1 1,9 3,9 1,8 5,5 2,1 Manter 

 7050  Secador   5,2 0,9 4,2 1,5 5,7 1,1 Manter 

 7100 Extintor 5,0 1,2 3,9 1,7 5,3 1,5 Manter 

 7170 Lâmpada 5,3 2,7 4,3 2,5 5,5 2,8 Manter 

 7175 Lâmpada 5,1 1,6 3,3 1,8 6,3 2,3 Manter 

 7183 Abstrato 4,8 2,1 4,2 2,4 5,5 1,9 Manter 

 7185 Abstrato 4,9 2,2 3,7 2,6 5,9 3,0 Manter 

 7187 Abstrato 4,9 1,5 3,8 1,8 5,7 2,1 Manter 

 7205 Lenços 5,0 1,9 3,1 2,0 6,2 2,3 Manter 

 7217 Cabideiro 4,8 1,7 3,8 1,7 5,6 1,7 Manter 

 7224 Arquivos 4,7 0,8 4,1 1,6 5,0 1,4 Manter 

 7235 Cadeira 5,0 1,2 3,9 1,8 5,4 1,4 Manter 

 7490 Janela 5,0 1,6 3,7 1,9 5,4 1,8 Manter 

  7705 Gabinete 5,2 1,5 4,2 1,6 5,6 2,0 Manter 

Negativas 1040 Cobra 2,1 1,6 8,1 1,3 2,5 1,6 Aumento 

 1052 Cobra 2,4 1,7 7,8 1,8 3,2 2,3 Manter 

 1070 Cobra 2,6 2,0 7,9 1,4 3,1 2,2 Aumento 

 1113 Cobra 2,7 1,9 7,8 1,7 2,9 2,2 Diminuição 

 1200 Aranha 2,8 2,0 7,5 1,6 3,7 1,9 Manter 

 1201 Aranha 2,0 1,5 8,2 1,3 2,9 2,0 Aumento 

 1300 Pit Bull 2,4 1,6 8,2 1,3 2,8 2,2 Aumento 

 2710 Drogado 1,9 1,6 8,4 1,2 1,9 1,6 Diminuição 

 2730 Homem 1,2 0,5 8,0 1,7 2,7 2,0 Manter 
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 2800 Criança  1,2 0,6 8,3 1,5 1,7 1,6 Diminuição 

 3000 Mutilação 1,0 0,3 8,4 1,5 1,9 2,0 Manter 

 3010 Mutilação 1,2 0,6 8,4 1,2 2,3 2,3 Aumento 

 3015 Corpo 1,3 0,9 8,3 1,5 1,6 1,3 Manter 

 3051 Mutilação 1,2 0,7 8,2 1,6 1,8 1,6 Manter 

 3053 Corpo  1,0 0,0 9,0 0,3 1,3 1,2 Aumento 

 3060 Mutilação 1,0 0,4 8,6 1,4 1,8 1,9 Aumento 

 3061 Mutilação 1,9 1,8 8,3 1,2 2,7 2,0 Manter 

 3062 Mutilação 1,1 0,6 8,6 1,1 1,3 0,9 Manter 

 3063 Mutilação 1,0 0,2 8,8 0,6 1,6 1,2 Aumento 

 3064 Mutilação 1,1 0,4 8,3 1,7 1,5 1,1 Aumento 

 3071 Mutilação 1,4 1,5 8,5 1,1 2,3 2,1 Aumento 

 3080 Mutilação 1,6 1,7 8,1 1,9 2,2 2,5 Manter 

 3102 Corpo  1,0 0,0 8,7 1,0 1,3 0,9 Aumento 

 3120 Corpo  1,3 0,8 8,0 1,3 2,6 2,0 Diminuição 

 3140 Corpo  1,0 0,2 8,7 0,9 2,5 2,2 Diminuição 

 3150 Mutilação 1,4 1,1 8,3 1,2 2,5 1,9 Diminuição 

 3168 Mutilação 1,1 0,4 8,6 0,9 1,8 1,3 Manter 

 3170 Tumor 1,2 0,6 8,1 1,6 2,5 2,3 Diminuição 

 3261 Tumor 1,1 0,5 8,6 1,4 1,5 1,3 Diminuição 

 3266 Má-

formação  
1,1 0,4 8,7 0,6 1,6 1,4 

Manter 

 3301 Criança 1,1 0,4 8,5 0,8 2,2 2,3 Diminuição 

 3350 Bebê  1,2 0,9 8,6 1,0 1,5 1,1 Aumento 

 3400 Mão  1,3 1,0 8,2 1,4 2,0 1,7 Diminuição 

 3500 Ataque 1,6 1,2 8,1 1,5 1,7 1,3 Aumento 

 3530 Ataque 1,8 1,6 8,3 1,4 2,3 1,9 Diminuição 

 3550 Homem 1,4 1,5 8,5 1,0 2,8 2,3 Manter 

 5971 Tornado 2,6 1,9 7,7 1,6 2,6 1,9 Diminuição 

 6190 Arma  2,1 1,7 8,4 1,4 2,6 2,4 Manter 

 6200 Arma  1,5 1,6 8,8 0,8 2,2 2,3 Diminuição 

 6212 Soldado 1,3 1,0 8,4 1,4 1,9 2,1 Diminuição 

 6213 Terrorista 1,8 1,9 8,3 1,8 1,6 1,1 Manter 

 6242 Gangue 1,7 1,4 8,1 1,6 2,0 1,3 Aumento 

 6250 Arma  1,5 1,2 8,6 0,9 2,0 2,0 Diminuição 

 6260 Arma 1,2 0,7 8,8 0,8 2,5 2,7 Diminuição 

 6300 Faca 1,3 0,8 8,3 1,2 2,1 1,8 Diminuição 

 6313 Ataque 1,4 0,8 8,3 1,5 2,0 1,9 Manter 

 6350 Ataque 1,4 1,5 8,6 0,9 2,1 2,0 Aumento 

 6360 Ataque 1,2 0,6 8,5 1,2 3,6 2,9 Aumento 
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 6370 Ataque 1,7 1,6 8,2 1,9 3,4 2,8 Diminuição 

 6510 Ataque 1,4 0,9 8,6 1,2 2,8 2,3 Aumento 

 6540 Ataque 1,8 2,0 8,3 1,3 3,1 2,9 Aumento 

 6550 Ataque 1,4 1,3 8,5 1,1 2,3 2,3 Manter 

 6560 Ataque 1,4 1,0 8,2 1,8 1,6 1,2 Manter 

 6570 Suicídio 1,6 1,7 8,2 1,3 3,2 2,6 Manter 

 6571 Assalto 1,5 1,0 8,7 0,9 1,9 1,8 Diminuição 

 6821 Gangue 1,6 1,2 8,2 1,3 1,6 1,2 Diminuição 

 6834 Polícia 2,2 1,6 8,1 1,5 3,1 2,2 Aumento 

 6940 Tanque 1,8 1,4 8,1 1,6 2,2 2,1 Diminuição 

 9005 Tatuagem 2,9 2,6 7,3 2,3 3,5 2,9 Aumento 

 9040 Criança  1,3 1,1 8,0 1,9 2,1 2,0 Manter 

 9050 Queda  1,6 1,8 8,7 0,9 2,3 1,9 Manter 

 9120 Incêndios 2,2 2,0 8,1 1,8 2,9 2,2 Manter 

 9252 Corpo  1,5 1,6 8,3 1,5 2,2 2,0 Aumento 

 9253 Mutilação 1,4 0,9 8,3 1,3 2,2 1,9 Aumento 

 9265 Homem  1,4 1,1 8,1 1,5 1,8 1,7 Manter 

 9340 Lixo 1,3 0,6 8,0 1,8 3,7 3,1 Diminuição 

 9400 Soldados 1,4 0,9 8,1 1,4 2,2 1,6 Diminuição 

 9410 Criança  1,0 0,0 8,8 0,5 1,8 1,8 Manter 

 9420 Soldados 1,0 0,2 8,5 1,3 1,9 1,9 Diminuição 

 9600 Navio 1,6 1,4 8,0 1,4 2,2 1,9 Aumento 

 9910 Acidente  1,2 0,6 8,4 1,2 1,7 1,4 Aumento 

 9921 Fogo 1,2 0,9 8,8 0,9 1,6 1,7 Manter 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO 

Código:__________________ 

Ínion-Nasion:_____; Encontros pré auriculares:_____. 

       

Nome (iniciais): 

_______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

E-mail: ____________________________________________Telefone: __________________ 

Sexo: F (  ) M (  ) 

Medicação anticoncepcional:_____________________________________________________. 

Escolaridade: ___________________Profissão:______________________________________ 

Lateralidade: ___________________________________(destro ou canhoto) 

Medicações:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Uso de creme nas mãos: ( )Sim ( )Não     Doses por dia:__________  

Uso de drogas lícitas: ( )Álcool   ( ) Cigarro                             Último uso:__________________ 

Uso de drogas ilícitas ( ) Qual(is): ______________________Último uso: _________________ 

Faz uso de Café:( )Sim ( )Não     Doses por dia:__________  Último uso: _________________ 

Horário da última refeição:_________________  

 

Histórico de Doenças familiares (problemas cardíacos, psiquiátricos e 

etc):______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 
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ANEXO D 

QUESTIONÁRIO DE REAVALIAÇÃO COGNITIVA 

(QRE; BOIAN, SOARES, e SILVA, 2009). 

Gostaria de fazer algumas questões sobre a sua vida emocional, em particular, como controla 

as suas emoções (isto é, como regula e conduz). As questões abaixo envolvem duas situações 

diferentes sobre sua vida emocional. A primeira refere-se a sua experiência emocional, isto é, 

o modo como se sente. A segunda refere-se a expressão emocional, ou seja, a forma como 

demonstra as suas emoções, ao falar, gesticular ou atuar.Apesar de algumas questões parecerem 

semelhantes, diferem-se em importantes aspectos. Para cada item, por favor responda utilizando 

a seguinte escala: 

 

1 Discordo totalmente 

2  

3  

4 Não concordo nem discordo 

5  

6  

7 Concordo totalmente 

 

Valor  

 
Quando quero sentir mais emoções positivas (como alegria ou 

contentamento), mudo o que estou pensando. 

 
Eu conservo as minhas emoções para mim. 

 

 
Quando quero sentir menos emoções negativas (como tristeza ou raiva) 

mudo o que estou pensando. 

 
Quando estou sentindo emoções positivas, tenho cuidado para não expressa-

las. 

 
Quando estou perante a uma situação estressante, procuro pensar de uma 

forma que me ajude a ficar calmo. 

 
Eu controlo as minhas emoções não as expressando. 

 

 
Quando quero sentir mais emoções positivas, eu mudo o que estou pensando 

em relação à situação. 

 
Eu controlo as minhas emoções modificando a forma de pensar sobre a 

situação em que me encontro. 

 
Quando estou sentindo emoções negativas, tento não expressá-las. 

 

 
Quando eu quero sentir menos emoções negativas, mudo a forma como estou 

pensando em relação à situação. 
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ANEXO E 

SELF ASSESSMENT MANIKIN 

(SAM; BRADLEY e LANG, 1994) 

 

 

 

 

 

 

  

NADA INTENSA MUITO INTENSA 
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ANEXO F 

ESCALA DE DOMINÂNCIA LATERAL DE EDINBURGO (OLDFIELD, 1971) 

 

Por favor, indique sua preferência no uso das mãos nas seguintes atividades pela colocação do 

sinal + na coluna apropriada. Onde a preferência é tão forte que você nunca usaria a outra mão 

a menos que fosse forçado a usá-la, coloque ++. Se em algum caso a mão utilizada é realmente 

indiferente, coloque + em ambas as colunas. Algumas das atividades requerem ambas as mãos. 

Nestes casos a parte da tarefa, ou objeto, para qual preferência manual é desejada é indicada 

entre parênteses. Por favor, tente responder a todas as questões, e somente deixe em branco se 

você não tiver qualquer experiência com o objeto ou tarefa. 

 

 Esquerda Direita 

1 Escrever     

2 Desenhar   

3 Arremessar   

4 Uso de tesouras   

5 Escovar os dentes   

6 Uso de faca (sem garfo)   

7 Uso de colher   

8 Uso de vassoura (mão superior)   

9 Acender um fósforo (mão do fósforo)   

10 Abrir uma caixa (mão da tampa)   
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ANEXO G 

ESCALA DE AFETO POSITIVO E NEGATIVO 

(EAPN; SIQUEIRA, MARTINS, e MOURA, 1999) 

 

Esta escala consiste em um número de palavras que descrevem diferentes sentimentos e 

emoções. Leia cada item e em seguida selecione o número da escala abaixo que melhor se 

enquadra para cada palavra. Indique a extensão do sentimento no presente momento. 

 

 

1 Não me representa em nada 

2  

3 Neutro 

4  

5 Me representa perfeitamente 
 

ANTES DEPOIS 

(      )1. Interessado (     )11. Irritado (      )1. Interessado (     )11. Irritado 

(      )2. Angustiado (     )12. Alerta (      )2. Angustiado (     )12. Alerta 

(      )3. Animado (    )13. Envergonhado (      )3. Animado (_ )13. Envergonhado 

(      )4. Chateado (     )14. Inspirado (      )4. Chateado (     )14. Inspirado 

(      )5. Forte (     )15. Nervoso (      )5. Forte (     )15. Nervoso 

(      )6. Culpado (     )16. Determinado (      )6. Culpado (     )16. Determinado 

(      )7. Assustado (     )17. Atento (      )7. Assustado (     )17. Atento 

(      )8. Hostil (     )18. Agitado (      )8. Hostil (     )18. Agitado 

(__ )9. Entusiasmado (     )19. Energético (__ )9. Entusiasmado (     )19. Energético 

(      )10. Orgulhoso (     )20. Medo (      )10. Orgulhoso (     )20. Medo 
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ANEXO H 

ESCALA DE EFEITOS DA ETCC 

 

1 – Ausente 

2 – Suave 

3 – Moderado 

4 - Severo 

 

 ANTES DEPOIS 

Sintomas 

Severidade Severidade Relação com a 

estimulação (sim ou não) 

Dor de cabeça    

Dor no pescoço    

Dor no couro cabeludo    

Queimação no couro 

cabeludo 

   

Prejuízo auditivo    

Prejuízo cognitivo    

Problemas na concentração    

Mudança de humor aguda    

Outros (especificar)    

 

Avaliação da qualidade de estudo cego (checkonblind) 

- Qual tipo de tratamento você acredita ter recebido? 

(   ) Tratamento ativo 

(   ) Tratamento placebo 

- Dê uma nota de 0 a 5 para a sua resposta, para indicar a certeza de sua resposta, sendo que 0 representa nenhuma certeza e 5 certeza máxima 

de sua resposta: _______ 
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ANEXO I 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK - BAI 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada 

item da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última 

semana, incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada 

sintoma. 

 

 

Absolutamente 

não 

Levemente 

Não me 

incomodou 

muito 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente 

pude suportar 

1. Dormência ou formigamento 
    

2. Sensação de calor 
    

3. Tremores nas pernas 
    

4. Incapaz de relaxar 
    

5. Medo que aconteça o pior 
    

6. Atordoado ou tonto 
    

7. Palpitação ou aceleração do coração 
    

8. Sem equilíbrio 
    

9. Aterrorizado 
    

10. Nervoso 
    

11. Sensação de sufocação 
    

12. Tremores nas mãos 
    

13. Trêmulo 
    

14. Medo de perder o controle 
    

15. Dificuldade de respirar 
    

16. Medo de morrer 
    

17. Assustado 
    

18. Indigestão ou desconforto no abdômen 
    

19. Sensação de desmaio 
    

20. Rosto afogueado 
    

21. Suor (não devido ao calor) 
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ANEXO J 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK - BDI  

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, 

que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se 

várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada 

uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 

1 0   Não me sinto triste 

1   Eu me sinto triste 

2   Estou sempre triste e não consigo sair disto 

3   Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

7 0   Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1   Estou decepcionado comigo mesmo 

2   Estou enojado de mim 

3   Eu me odeio 

2 0   Não estou especialmente desanimado quanto ao     futuro       

1   Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

2   Acho que nada tenho a esperar 

3   Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as 

coisas não podem melhorar 

8 
0   Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 

1   Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros 

2   Eu me culpo sempre por minhas falhas 

3   Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

3 0   Não me sinto um fracasso 

1   Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

2   Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é 

um monte de fracassos 

3   Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

9 
0   Não tenho quaisquer idéias de me matar 

1   Tenho idéias de me matar, mas não as executaria 

2   Gostaria de me matar 

3   Eu me mataria se tivesse oportunidade 

4 
0   Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1   Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2   Não encontro um prazer real em mais nada 

3   Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

10 0   Não choro mais que o habitual 

1   Choro mais agora do que costumava 

2   Agora, choro o tempo todo 

3   Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, 

mesmo que o queria 

5 
0   Não me sinto especialmente culpado 

1   Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2   Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3   Eu me sinto sempre culpado 

11 0   Não sou mais irritado agora do que já fui 

1   Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava 

2   Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3   Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 

6 
0   Não acho que esteja sendo punido 

1   Acho que posso ser punido 

2   Creio que vou ser punido 

3   Acho que estou sendo punido 

12 0   Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1   Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar 

2   Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 

3   Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 
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13 
0   Tomo decisões tão bem quanto antes 

1   Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

2   Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3   Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

18 
0   O meu apetite não está pior do que o habitual 

1   Meu apetite não é tão bom como costumava ser 

2   Meu apetite é muito pior agora 

3   Absolutamente não tenho mais apetite 

14 

0   Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1   Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 

2   Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, 

que me fazem parecer sem atrativo 

3   Acredito que pareço feio 

19 0   Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

recentemente 

1   Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2   Perdi mais do que 5 quilos 

3   Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim 

_____  Não _____ 

15 

0   Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1   É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2   Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3   Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

20 0   Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 

habitual 

1   Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou constipação 

2   Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa 

3   Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra coisa 

16 0   Consigo dormir tão bem como o habitual 

1   Não durmo tão bem como costumava 

2   Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho 

difícil voltar a dormir 

3   Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não 

consigo voltar a dormir 

21 
0   Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por 

sexo 

1   Estou menos interessado por sexo do que costumava 

2   Estou muito menos interessado por sexo agora 

3   Perdi completamente o interesse por sexo 

17 0   Não fico mais cansado do que o habitual 

1   Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2   Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3   Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 

 

 

 

 


