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RESUMO
A Ilusão da Mão de Borracha (IMB) é gerada pelo conflito entre estímulos visuais e
táteis sincronizados realizados ao mesmo tempo na mão do participante, que é ocluída
de sua visão, e em uma prótese de borracha visível. Tal conflito gera a sensação de
incorporação do membro extra nos participantes. Dessa forma, tal ilusão possibilita
avaliar o domínio da consciência corporal em relação a como percebemos nosso corpo e
partes dele. Estudos de neuroimagem mostram que durante a IMB as principais áreas
corticais envolvidas são o Córtex Pré-Motor (CPM) e o Córtex Parietal Posterior (CPP).
Sabendo que essas áreas desempenham importante papel de integração sensorial para
que a ilusão ocorra e que a técnica de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua
(ETCC) tem a capacidade de interferir na atividade cortical, o presente estudo objetivou
investigar os possíveis efeitos da neuromodulação durante a percepção da IMB.
Especificamente, investigamos o efeito das montagens de ETCC aplicadas sobre o CPM
e o CPP durante a i) percepção do tempo de início da IMB, ii) o deslocamento
proprioceptivo e iii) a intensidade da ilusão medida via questionário. Foram avaliados
40 voluntários divididos em 2 grupos. O grupo 1 recebeu ETCC sobre a área do CPM e
o grupo 2 sobre a área do CPP. As montagens realizadas para ambos os grupos foram i.
corrente anódica em hemisfério direito e corrente catódica em hemisfério esquerdo, ii.
corrente anódica em hemisfério esquerdo e corrente catódica em hemisfério direito, e iii.
condição placebo. Verificamos que a ETCC aplicada sobre o CPM com a montagem de
corrente anódica sobre o hemisfério direito e corrente catódica sobre o hemisfério
esquerdo revelou efeito significativo sobre a tarefa do deslocamento proprioceptivo.
Especificamente, os voluntários apresentaram maior deslocamento em direção ao
membro extra em comparação com a condição placebo, porém, não observamos efeito
significativo em relação a montagem contrária. Em relação à aplicação de ETCC sobre
o CPP, foi observado que a montagem corrente anódica sobre o hemisfério direito e
corrente catódica sobre o hemisfério esquerdo promoveu efeito significativo sobre a
percepção do tempo de início da IMB. Especificamente, a estimulação desta área levou
a apropriação mais rápida do membro extra em comparação com a montagem contrária
e também com a condição placebo. Por fim, não foram observados efeitos da ETCC nas
respostas do questionário para ambos os grupos. Desta forma, o estudo demonstrou que
a aplicação de ETCC anódica em hemisfério direito e catódica em hemisfério esquerdo
em ambas as áreas estudadas aumenta a percepção da IMB. Nossos resultados
sinalizaram pela primeira vez com o uso da ETCC a participação do CPM na percepção
da localização proprioceptiva e do CPP na percepção do tempo de início da ilusão
durante a indução da IMB. Em conclusão, este estudo amplia a compreensão do papel
de CPM e CPP na integração dos estimulos visuo-táteis durante a IMB ampliando os
conhecimentos sobre sobre os aspectos da propriedade corporal, além de apontar a
possibilidade da ETCC ser uma ferramenta útil para estudos nesta área e posteriormente
para futuras aplicabilidades clínicas.
Palavras-chave: Ilusão da Mão de Borracha, Estimulação Transcraniana por Corrente
Contínua, Córtex Pré-Motor, Córtex Parietal Posterior.

ABSTRACT
DALL’AGNOL, P. A. Neuromodulation effect in the rubber hand illusion. Doctorate
Thesis, Developmental Disorders Programa, Mackenzie Presbytrian University, São
Paulo, 2015.
The Rubber Hand Illusion (RHI) is generated by the conflict between synchronized
visual and tactile stimuli delivered at the same time in the participant’s hand, occluded
from the vision, and in a visible rubber prosthesis. Such conflict generates the sensation
of incorporation of the extra limb in the participant. This illusion enable evaluate body
awareness and how we perceive our body and single parts of it. Neuroimaging studies
show that during the RHI the main cortical areas activated are the Premotor Cortex
(PMC) and the Posterial Parietal Cortex (PPC). The knowledge of this areas playing an
important role of multisensory integration that underlies the generation of the illusion
and that the transcranial direct current stimulation (tDCS) technique has the ability of
interfere on cortical activity, this study aimed to investigate possible neuromodulatory
effects during the perception of the RHI. Specifically, we investigated effects of tDCS
over PMC and PPC over i) time to perceive the RHI, ii) proprioceptive shift and iii)
intensity of the illusion, measured via questionary. We evaluated 36 volunteers divided
in 2 groups. The group 1 received tDCS over the PMC and the group 2 received tDCS
over the PPC. The applied montages to both groups were: i anodal current at right
hemisphere and cathodal current at left hemisphere; ii. anodal current at left hemisphere
and cathodal current at right hemisphere; and iii. Sham condition.We verify that when
tDCS was applied over the PMC using anodal current on the right hemisphere and
cathodal current on the left hemisphere there is a significant effect on the proprioceptive
shift task. Specifically, the volunteers had a greater shift towards the extra limb when
compared to sham condition. However we found no effects for the opposite montage.
Regarding the application of tDCS over PPC, we observed that the montage of anodal
current on the right hemisphere and cathodal current on the left hemisphere promotes
significant effects over the time taken to perceive the RHI. Specifically, this stimulation
results in faster appropriation of the extra limb when compared to the opposite montage
and to sham conditions. Finally, no effects of tDCS were found at the questionary
evaluation in none of the groups. Thus, the study demonstrated that application of
anodal right and cathodal left tDCS, in both of the studied areas promotes an increased
perception of the RHI. In conclusion, this studiy increases the knowledge of the role of
PMC and PPC in the integration of visual and tactile stimuli during the RHI, thus
increasing knowledge about the aspects of body ownership. Besided it signals the
possibility of tDCS as na useful tool for studies in this área and following from clinical
application.
Key-words: Rubber Hand Illusion; transcranial Direct-Current Stimulation, Premotor
Cortex, Posterior Parietal Cortex.
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1. Introdução
A autoconsciência é o termo que representa a capacidade que os seres humanos
têm de sentir que experiências conscientes se dão em relação a um self e pertencem a
uma entidade (o “eu”) (BLANKE, 2012). Essa habilidade engloba diferentes
habilidades e processos cognitivos, como por exemplo, a linguagem, a memória e a
percepção integrada de diferentes vias sensoriais (EVANS & BLANKE, 2013; DE
VIGNEMONT, 2011; SERINO et al., 2013).
Uma das linhas de estudo sobre autoconsciência se dedica a investigar seus
aspectos mais básicos que envolvem mecanismos sensório-motores relativos à
experiência e reconhecimento do nosso próprio corpo (GALLAGHER, 2000; EVANS
& BLANKE, 2013; LONGO et al.,2009), processo conhecido como representação
corporal (LONGO et al.,2009).
A representação corporal resulta de informações sensoriais aferentes das
articulações, músculos, tendões e pele, bem como de informações visuais, auditivas e
vestibulares para as áreas dos córtices frontal, parietal e temporal do cérebro, onde a
integração desses sinais ocorre (GRAZIANO & BOTVINICK, 2002; GRAZIANO &
COOKE, 2006; MAKIN, et al., 2008).
De acordo com a literatura no tema, a representação corporal pode ser dividida
em dois tópicos principais: esquema corporal e imagem corporal (COLE &
PAILLARD, 1995; GALLAGHER, 2000b; de VIGNEMONT, 2011; GALLAGHER,
1995; PAILLARD, 1999). O esquema corporal é resultado do processamento de
informações somatossensoriais, tratando-se principalmente das informações sobre
percepção e atualização do posicionamento das partes do corpo no espaço durante a
realização de movimentos. A imagem corporal diz respeito a como nos percebemos
quanto à forma, tamanho e características corporais (LONGO et al., 2009). Logo, a
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junção do esquema e da imagem corporal formam bases para os componentes de
representação da autoconsciência corporal, sendo a integração desses sinais um
processo crucial para a percepção e a ação do próprio corpo no ambiente, bem como
para a percepção e interpretação das ações de outros (CONSTANTINI & HAGGARD,
2007; MEDINA & COSLETT, 2010; GALLAGHER & COLE, 1995).
O esquema corporal apresenta duas especificidades: a propriedade corporal (do
inglês body ownership) e a agência corporal (do inglês body agency). A propriedade
corporal, foco do presente estudo, é definida como a percepção do status do próprio
corpo, o que faz com que as sensações corporais pareçam exclusivas a si mesmo
(GALLAGHER, 2000a). Sendo esta, resultante da integração nos córtices
somatosensoriais de sinais aferentes oriundos de regiões periféricas que indicam a
posição do corpo.
A percepção da agência corporal, por sua vez, engloba a intenção e a execução
da ação do movimento, envolvendo informações eferentes de regiões corticais
relacionadas às áreas de produção e organização do movimento que precedem o
movimento voluntário (TSAKIRIS, PRABHU & HAGGARD, 2006).
Nesse sentido, a propriedade corporal está presente durante percepção da
posição corporal em ações passivas e voluntárias, enquanto que a agência corporal está
presente apenas em ações voluntárias e, desta forma, pode ser descrita como a
propriedade

do

movimento

(TSAKIRIS,

PRABHU

&

HAGGARD,

2006;

GALLAGHER, 2000a, 2000b; COSTANTINI & HAGGARD, 2007). Assim, a
propriedade e a agência corporal exercem diferentes influências sobre o esquema
corporal, as quais têm reflexos também na consciência do corpo (TSAKIRIS, &
HAGGARD, 2005b) figura 1.
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Figura 1: Ilustração dos aspectos da autoconsciência em relação a representação corporal com
suas subdivisões.

Para compreender melhor as particularidades de ambos os aspectos do esquema
corporal, os estudos em neurociências têm investigado como o processamento de sinais
multissensoriais e motores geram as experiências de propriedade e de agência corporais
respectivamente. A respeito do processamento de sinais multissensoriais e motores,
estudos têm explorado esses sistemas utilizando o paradigma da Ilusão da Mão de
Borracha (IMB). Tal paradigma permite manipular a experiência da propriedade
corporal e agência em relação a uma prótese de mão de borracha, e tem trazido novas
perspectivas e contribuições no que diz respeito ao envolvimento destes sinais na
percepção do corpo e de partes dele.
Em relação ao processamento cortical (descrito no referencial teórico), estudos
de neuroimagem apontam o papel relevante do Córtex Pré-Motor (CPM) e do Córtex
Parietal Posterior (CPP) para integrar e interpretar a percepção de uma mão extra
durante a IMB (EHRSSON, 2007; EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005;
EHRSSON, SPENCE & PASSINGHAM, 2004).
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Desta forma, sabendo que a IMB é uma ferramenta que possibilita investigar a
percepção da propriedade corporal em relação a uma mão extra e que as áreas corticais
envolvidas na interpretação da ilusão são principalmente o CPM e o CPP, o presente
estudo buscou utilizar o paradigma da IMB em conjunto com a técnica de Estimulação
Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), a qual tem a capacidade de interferir na
atividade cortical. Assim, o objetivo do projeto foi verificar a influência da técnica de
neuromodulação aplicada sobre as áreas envolvidas na percepção da propriedade
corporal de uma mão extra durante a IMB. Nesse sentido, esse estudo contribui para a
compreensão científica dos aspectos da propriedade corporal em relação ao
processamento cortical subjacente a IMB.
2. Referencial Teórico
2.1 Ilusão da Mão de Borracha
Descrita inicialmente por Botvinick e Cohen em 1998, a IMB clássica é gerada
por meio de estímulos táteis com pincéis realizados de forma sincrônica e simultânea na
mão do participante (deslocada lateralmente e removida do alcance da visão) e em uma
mão de borracha (visivelmente posicionada no local da mão real estimulada) Figura 2.

Figura 2. Ilustra a indução da IMB em relação a oclusão visual da mão do participante e a
posição da mão de borracha no local da mão real (KAMMERS, VERHAGEN e DIJKERMAN. 2009).
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Após a estimulação sincrônica, Botvinick e Cohen (1998), demonstraram que os
participantes julgavam ter a sensação de propriedade corporal em relação à mão de
borracha, como se esta pertencesse a eles. Além disso, os voluntários também relataram:
(i) sensação de desapropriação da mão real; (ii) incorporação da mão de borracha ao
seu corpo e ao espaço ao seu redor; e (iii) falha no julgamento de localização
proprioceptiva da mão real estimulada. Os autores evidenciaram que a IMB permite
estudar a percepção da propriedade corporal no que diz respeito à apropriação, à
desapropriação, à incorporação e à localização espacial, também denominada
periespaço, isso foi confirmado por diversos estudos posteriores (para revisão ver
LONGO et al., 2008; TSAKIRIS, 2010; VIGNEMONT, 2011).
Esse efeito da IMB sobre a propriedade corporal resulta do conflito sensorial
entre o estímulo visual e o estímulo tátil. Conforme a pessoa vai sendo exposta ao input
visual da mão de borracha sendo tocada pelo pincel simultaneamente à percepção tátil
do pincel em sua própria mão (ocluída da visão), áreas corticais processam e integram
os estímulos visuais, táteis e proprioceptivos e levam a uma alteração perceptual que
faz com que a mão de borracha pareça ser a sua própria mão (COHEN & BOTINIVIK,
1998; MARAVITA, SPENCE, DRIVER, 2003; CARDINALE, BROZZOLI, FARNÈ,
2009).
Essas observações comportamentais sugerem que a IMB depende da integração
multissensorial e é determinada pela congruência temporal e espacial dos estímulos
visuais, táteis e proprioceptivos (MAKIN, HOLMES & EHRSSON, 2008; COHEN &
BOTINIVICK,

1998;

EHRSSON

et

al.,

2010;

EHRSSON,

SPENCE,

&

PASSINGHAM, 2004). Portanto, para que a ilusão ocorra, são necessários parâmetros
metodológicos em relação aos estímulos empregados. Tais parâmetros influenciam no
tamanho do efeito da ilusão, mensurado pela intensidade julgada via questionário, como
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a sincronia dos estímulos, a postura adotada, o posicionamento das mãos, semelhança
anatômica entre outros que foram testados descritos a seguir.

2.2 Manipulação da propriedade corporal durante a IMB
Após o estudo pioneiro de Cohen e Botnivik, (1998), evidências confirmaram
que o tamanho do efeito da IMB sobre a propriedade corporal é determinado pela
sincronia entre os estímulos táteis realizados na mão real e os realizados na mão de
borracha (BOTVINICK & COHEN, 1998; SHIMADA, FUKUDA & HIRAKI, 2009).
Recentes estudos apontam que durante a indução da IMB sincrônica 80% dos
participantes em média relatam perceber a ilusão entre 10-30 segundos após o início dos
estímulos (KAMMERS et al., 2009; EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005;
LLOYD, 2007; HEED et al., 2011).
Por exemplo, Shimada, Fukuda & Hiraki (2009) mostraram que a intensidade da
ilusão é maior quando o tempo de atraso entre o movimento sincrônico dos pincéis é
menor que 300ms, o que aumenta a congruência dos estímulos visuo-táteis.
Por outro lado, quando os estímulos são realizados de maneira assincrônica, ou
seja, quando não ocorrem ao mesmo tempo e na mesma direção, a ilusão é percebida em
menor intensidade ou não ocorre (BOTVINICK & COHEN, 1998; TSAKIRIS &
HAGGARG, 2005; ARMEL & RAMACHANDRAN, 2003; EHRSSON et al., 2004;
TSAKIRIS et al., 2006; COSTANTINI & HAGGARD, 2007; SHIMADA, FUKUDA
& HIRAKI, 2009). Armel & Ramachandran (2003) demonstraram que 1 segundo de
atraso entre o estímulo visuo-tátil pode interferir na percepção da ilusão. Corroborando
com esses achados, Tsakiris et al. (2006) demonstraram que apenas 500 milissegundos
de atraso entre os estímulos são suficientes para extinguir o efeito.
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Além do critério de sincronia dos estímulos, observou-se que quando a mão de
borracha é colocada em posição anatômica incongruente com o esperado para a mão
real do participante (por exemplo, mão direita de borracha quando deveria ser
esquerda),

o

efeito

da

ilusão

é

reduzido

ou

eliminado

(ARMEL

&

RAMACHANDRAN, 2003; TSAKIRIS & HAGGARG, 2005; COSTANTINI &
HAGGARD, 2007; GUTERSTAM, PETKOVA & EHRSSON, 2011).
O estudo conduzido por Cadieux, Whitworth & Shore, (2011) evidenciou que
quando a mão real ou a de borracha são colocadas cruzando a linha média (em relação
ao posicionamento do corpo), a IMB é inexistente, sendo também observada mudança
significativa no julgamento da direção da linha média pelos participantes. Desta
maneira, o alinhamento com a linha média é crucial para que a IMB ocorra.
Nesse sentido, a distância adotada entre a mão real e a mão de borracha em relação
ao distanciamento linha média pode influenciar na indução da ilusão. Por exemplo,
Lloyd (2007) utilizou distâncias de 17.5cm a 67.5cm entre as mãos. Foi observado que
quando uma distância pequena (17.5cm) entre a mão de borracha e a mão real é
adotada, a ilusão se torna mais robusta. Em contrapartida, quando as distâncias
excederam 30 cm a ilusão diminuiu significativamente. Foi proposto com este resultado
que células bimodais visuo-táteis estejam envolvidas na decodificação do espaço
peripessoal ao redor da mão do indivíduo. Desta forma, a proximidade espacial das
mãos pode ser necessária para a condição da experiência da propriedade corporal
(LLOYD, 2007).
Preston (2013) também verificou o efeito da IMB quando a mão de borracha era
posicionada com diferentes distâncias (17.5, 35 e 52.5cm) em relação ao tronco e em
relação à mão real. Foi demonstrado que a ilusão é reduzida conforme a distância da
mão de borracha em relação ao tronco ou à mão real aumenta. Porém, não foram
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observados efeitos sobre o deslocamento proprioceptivo com o aumento das distâncias
para ambas as condições. Foram sinalizados que distâncias maiores podem ajudar na
investigação do periespaço corporal (espaço ao redor da mão), e que as medidas do
questionário e do deslocamento proprioceptivo podem elucidar diferentes mecanismos
sobre a propriedade corporal no periespaço.
Outras evidências em relação ao posicionamento da mão de borracha e da mão
real foram apresentadas por Costantini & Haggard (2007), que observaram o efeito da
IMB pela incongruência da posição anatômica entre a mão real e a mão de borracha e
também na angulação dos estímulos com coordenadas de 100, 200 e 300 (definidas a
partir da área central do dorso da mão do participante). Os autores encontraram que a
ilusão ocorreu quando a postura da mão real foi modificada em relação a postura da
mão de borracha. Em contrapartida, quando a postura da mão de borracha foi
modificada em relação a mão real, a ilusão foi extinta, mostrando que o posicionamento
da mão de borracha, visualmente exposta, é mais relevante para a incorporação do que o
posicionamento da mão real, ocluída da visão.. Os mesmos autores ainda mostraram que
a ilusão se fez presente durante o estímulo congruente (mesma angulação na referência
do espaço central da mão). Tais achados evidenciam que a posição da mão de borracha
(estímulo visual) é parâmetro importante para gerar a ilusão em comparação com a
posição da mão real (estímulo tátil) (COSTANTINI & HAGGARD, 2007).
Sendo assim, as correspondências espaciais entre informações visuais e
proprioceptivas sobre a postura da mão e do braço e as restrições anatômicas, também
são importantes quando a mão de borracha é colocada em uma postura anatomicamente
implausível como, por exemplo, em uma rotação de 900 (PAVANI, et al., 2000;
TSAKIRIS & HAGGARD, 2005) ou em uma rotação de 1800 (EHRSSON et al.,
2004; LLOYD, 2007), sendo o efeito da IMB comprometido em ambas angulações.
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De acordo com Holl et al., (2011) a IMB induzida em rotação de 1800 leva ao
aumento no deslocamento proprioceptivo dos participantes durante estímulos
sincrônicos. Entretanto, essa rotação não leva à sensação de propriedade corporal da
mão de borracha, confirmando resultados de estudos prévios (PAVANI, et al., 2000;
TSAKIRIS & HAGGARD, 2005; EHRSSON et al., 2004; LLOYD, 2007). Outra
possibilidade de rotação foi descrita por Bertamini et al., (2011), que realizaram a IMB
em frente a um espelho demonstrando que a IMB não apresentou diminuição em
comparação com o procedimento clássico.
Além da relação com a linha média, distância e rotações, outra variável que
possui influência sobre a IMB é o tamanho da mão de borracha. Alguns estudos
observaram que em comparação a mão real, o tamanho da prótese não interfere na IMB,
mas sim na intensidade do efeito, mensurada por meio de questionário onde as respostas
são graduadas por escala likert, contendo diversas perguntas relacionadas a apropriação
e incorporação do membro de borracha, desapropriação do membro real e localização
da mão real, (HEED et al., 2011; PAVANI & ZAMPINI, 2007; HAGGARD & JUNDI,
2009). Por exemplo, foi observada uma intensidade ilusória maior para mãos menores
do que para mãos maiores (Pavani & Zampini, 2007; Haggard & Jundi, 2009). Em
contrapartida, no estudo conduzido por Bruno & Bertamini (2010) foi observado que a
intensidade ilusória da IMB ocorre de maneira similar com mãos pequenas e grandes.
Neste contexto, no experimento conduzido por Heed et al., (2011) também observou-se
que os participantes relataram a ilusão na mesma intensidade com mãos de tamanhos
diferentes. Entretanto, quando questionados sobre o tamanho de suas próprias mãos, os
participantes julgavam-nas como sendo maior quando utilizada a prótese maior e menor
quando utilizada a prótese menor. Desta maneira, sabe-se que o tamanho da mão de
borracha não influencia na ilusão, mas, pode interferir na magnitude do efeito.

22

Outro parâmetro avaliado na IMB é com relação ao formato da mão de borracha.
Foi demonstrado que a ilusão ocorre quando são colocados objetos no formato da mão
humana (e.g., luva) não sendo observado quando os objetos não apresentam esta forma
(e.g., toco de madeira) (TSAKIRIS & HAGGARD, 2005; HOLMES, SNIJDERS &
SPENCE, 2006). Haans et al., 2008 confrontaram próteses de mãos de borracha com
i)formato anatômico da mão humana com textura natural da pele, ii) com formato
anatômico sem textura natural, iii) sem formato anatômico com textura natural, e iv)
sem formato anatômico e sem textura natural. Foi observado que intensidade percebida
pelos participantes foi maior quando utilizadas próteses com formato anatômico com
textura semelhante a mão humana, seguida pelas próteses com formato anatômico sem
textura natural, sem formato anatômico com textura natural e por fim sem formato
anatômico e sem textura natural. Foi demonstrado que quanto maior semelhança entre
as características das próteses em relação a mão humana maior é a intensidade da ilusão,
portanto maior é a incorporação do membro artificial.
Neste contexto, além dos parâmetros citados, a cor da prótese utilizada
influencia no tamanho do efeito da ilusão. Dois estudos relevantes, conduzidos por
Maister, et al., 2013 e Farmer, Tajadura-Jiménez & Tsakiris 2012, exploraram se a IMB
realizada com uma mão de borracha de cor negra poderia alterar a percepção de
propriedade corporal em participantes caucasianos. Os dois estudos observaram que
independente da cor da mão de borracha utilizada a ilusão foi vivenciada pelos
participantes. Contudo foi observado que a intensidade foi menor quando utilizada a
mão de borracha de cor negra comparada com a mão de borracha de cor branca. Nesse
sentido, além de ser uma importante ferramenta para investigar os aspectos da
representação corporal, a cor da mão de borracha confere uma alternativa interessante
para investigações relacionada ao viés racial.
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Por fim, considerando os parâmetros e métodos apresentados anteriormente, sendo
alguns destes ilustrados na (figura 3), os estudos confirmam que a IMB é uma
ferramenta eficaz para avaliar a propriedade corporal. Nesse sentido, para mensurar a
influência da IMB sobre a propriedade corporal, discutiremos a seguir como os estudos
realizam a mensuração da intensidade da IMB.

B

A

C

Figura 3. Diferentes métodos de indução da ilusão. A) Aplicação da IMB utilizando caixa de
espelho, com posicionamento próximo e distante da linha média (Bertamini et al., 2011); B) IMB
ocluindo ou não a mão real da visão do participante (Guterstam; Petkova; Ehrsson, 2011); C) Efeito da
IMB observado com condutância de pele após toque com agulha na mão de borracha (Avenanti; Sirigu;
Aglioti, 2010)

2.3 Mensuração da IMB
Os parâmetros de avaliação da intensidade da ilusão são baseados em uma medida
subjetiva mensurada por questionário e uma medida objetiva avaliada pelo
deslocamento ativo do membro superior durante uma tarefa de localização. As
perguntas utilizadas na maioria dos estudos são baseadas no questionário desenvolvido
por Cohen e Botinivick (1998), o qual contêm nove perguntas como, por exemplo,
“Parecia que o toque que eu sentia era no local onde eu via a mão de borracha”.
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A partir da análise das perguntas do questionário que avaliam a sensação da
propriedade corporal, Longo et al. (2008) identificaram os principais itens baseado nas
respostas subjetivas como sendo: (i) incorporação da mão de borracha; (ii) perda da
propriedade da própria mão; (iii) movimento e (iv) afeto. Adicionalmente, esses
componentes podem ser distinguidos por: (i) propriedade sobre a mão de borracha; (ii)
localização e (iii) agência corporal. O subcomponente propriedade diz respeito à
percepção da mão de borracha como pertencente ao próprio corpo, ao passo que o
subcomponente da localização compreende a sensação da mão de borracha e da mão
real ocupando a mesma localização no espaço. Esses dois subcomponentes são
preditores do grau de relocalização da própria mão e da mão de borracha no julgamento
da localização perceptual, sendo eles independentes entre si. Desta forma, parece haver
uma dissociação entre o grau em que a mão de borracha é percebida como parte do
próprio corpo e como a mão de borracha interfere na percepção da relocalização do
próprio corpo.
Uma questão de grande importância na elaboração dos questionários sobre os
efeitos da IMB é que, apesar destes serem semelhantes quanto aos componentes
avaliados, não existe uma padronização para os mesmos. Estes são desenvolvidos ou
modificados de acordo com o objetivo específico de cada estudo. Entretanto, para
quantificar a presença e intensidade da ilusão, tipicamente se utilizam questionários
subjetivos compostos por escala Likert de 5, 7 ou 10 pontos (variação ocorre de acordo
com o método de cada estudo) que vão de Discordo Plenamente a Concordo
Plenamente, (TSAKIRIS, PRABHU, & HAGGARD, 2006; EHRSSON et al., 2004;
LLOYD, 2007; ARMEL & RAMACHANDRAN, 2003; TSAKIRIS & HAGGARG,
2005); COSTANTINI & HAGGARD, 2007; GUTERSTAM, PETKOVA &
EHRSSON, 2011).
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Para a avaliação objetiva, também descrita inicialmente por Cohen & Botinivick
(1998), é solicitado ao participante que feche seus olhos e aponte com a mão que não foi
estimulada a localização de sua mão que foi estimulada. Essa avaliação também pode
variar de acordo com os critérios metodológicos adotados pelos estudos podendo ser
realizada de uma ou três vezes (COHEN & BOTINIVICK (1998); LONGO et al., 2008;
LONGO, 2009; TSAKIRIS, PRABHU, & HAGGARD, 2006; EHRSSON ET AL.,
2004; LLOYD, 2007; ARMEL & RAMACHANDRAN, 2003; TSAKIRIS &
HAGGARG, 2005; COSTANTINI & HAGGARD, 2007; GUTERSTAM, PETKOVA
& EHRSSON, 2011).
Por fim, como mencionado acima, além da verificação da intensidade da IMB
mensurada por meio do questionário e do deslocamento proprioceptivo, estudos
passaram a incluir medidas fisiológicas na avaliação da ilusão, utilizando técnicas de
neuroimagem (Erhsson et al., 2005); eletrencefalografia (Evans; Blanke, 2013);
condutância da pele (Guterstam, Petkova, Erhsson, 2011) e neurofeedback para verificar
as respostas comportamentais e neurofisiológicas.
Por exemplo, estudos avaliaram as respostas de condutância da pele após a
indução da IMB em resposta a estímulos dolorosos realizados com uma faca ou agulha
apenas na mão de borracha, tanto na condição sincrônica como assincrônica. Estes
estudos demonstraram que na condição sincrônica ocorre aumento significativo no
registro da condutância da pele, mostrando desta forma que a IMB é capaz de modular
respostas fisiológicas autonômicas, devido a incorporação do membro de borracha
(GUTERSTAM, PETKOVA, & EHRSSON,2011; ARMEL & RAMACHANDRAN,
2003).
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2.4 Aplicabilidade Clínica da IMB
É importante considerar a propriedade corporal diante de afecções clínicas, como
por exemplo, em lesões ou patologias que apresentam quadros clínicos de
heminegligência, desaferenciação por amputação, alteração na gnosia, distonias, entre
outras (MOSELEY, GALLACE & SPENCE, 2012; DE VIGNEMONT, 2010). Tais
afecções alteram o esquema corporal e promovem danos sobre a percepção da
propriedade corporal e na agência sobre os movimentos (HAGGARD & WOLPERT,
2005). Nesse sentido, estudos buscam investigar como a IMB pode auxiliar na
compreensão de processos sensoriais básicos após lesões e em patologias que
comprometem o esquema corporal, visando a possibilidades da utilização da IMB como
uma ferramenta alternativa no campo da reabilitação.
Ehrsson et al., (2008) mostraram que a IMB ocorre em pacientes com amputação
de membro superior. Em seu experimento, estímulos foram realizados no coto e no dedo
indicador da mão de borracha. Os estímulos provocaram nos participantes a sensação de
propriedade da mão de borracha, sendo que 6 dos 18 participantes relataram que
sentiam o toque no dedo da mão de borracha como se fosse na mão amputada. Além
disso, quando realizaram a localização proprioceptiva, os participantes tendiam a
apontar próximo a mão de borracha. Os autores relatam que esse efeito pode ser um
simples método de transferência de sensações táteis do coto para um membro artificial.
Nesse sentido, a IMB traria uma contribuição para o campo das neuropróteses onde a
principal meta é desenvolver membros artificiais que se sejam incorporados como sendo
parte do corpo.
Fiorio et al., (2011) investigou os efeitos da IMB realizada bilateralmente em
pacientes afetados por dois tipos de distonia focal, um principalmente afetando a mão e
o outro sem comprometimento da mão. Os pacientes e o grupo controle foram
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submetidos à ilusão e posteriormente avaliados subjetivamente, por meio do
questionário e objetivamente, pela identificação do posicionamento da mão. O principal
resultado foi em relação ao deslocamento proprioceptivo nos pacientes com distonia
focal da mão, especificamente o deslocamento foi seletivamente interrompido. Esse
achado foi associado com os diferentes aspectos de avaliação subjetiva e objetiva da
IMB, bem como, com a relação do córtex parietal inferior na distonia, o qual pode
interferir no julgamento de localização.
Outro exemplo que a IMB mostra sua influência em modular a propriedade
corporal vem de estudo em pacientes com distorções perceptuais. Eshkevari et al.
(2011), relataram que pacientes com desordens alimentares (anorexia nervosa, bulimia
nervosa e outros quadros não classificadas) apresentam uma percepção da IMB mais
rápida e mais intensa quando comparado com grupo controle. Esse resultado ficou mais
evidente nos grupos diagnosticados. Tais achados sugerem que desordens alimentares
podem apresentar maiores mudanças plásticas na consciência corporal.
O estudo conduzido por Peled et al., (2000) mostrou resultados semelhantes com
pacientes esquizofrênicos, onde essa população apresentou maior intensidade e a
velocidade mais rápida na indução da ilusão. Os autores relataram que a IMB tem
correlações com os sintomas positivos da esquizofrenia (alucinações sensoriais), mas
não com os sintomas negativos (embotamento afetivo). Posteriormente, Peled et al.,
(2002) observaram que pacientes esquizofrênicos tem um aumento na latência de
potenciais evocados sensoriais durante a IMB em comparação com o grupo controle.
Dessa forma, interpretações errôneas de estímulos sensoriais podem constituir as bases
neurológicas para interpretar alucinações como realidade.
Em pacientes com autismo de alto desempenho também foi possível observar um
padrão de comportamento durante a IMB. No estudo conduzido por Cascio et al.,
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(2012), foi verificado que crianças com autismo demonstram um atraso na percepção da
IMB quando comparadas ao grupo controle. Os efeitos da IMB foram vistos após 6
minutos do início da estimulação. Além disso, as crianças que apresentaram menor
empatia foram significativamente menos propensas a experimentar a ilusão do que
aquelas com maior capacidade de expressar a empatia. Resultados semelhantes foram
apresentados por Paton, Hohwy & Enticott, (2012) que verificaram em autistas adultos
de alto desempenho uma redução na sensibilidade dos estímulos durante a IMB. Os
pacientes apresentaram, ainda, maior precisão no deslocamento proprioceptivo.
Palmer et al., (2013) realizaram a IMB com foco na agência corporal (IMB mais
movimentos de agarrar) em pacientes com autismo divididos em dois grupos de acordo
com o coeficiente do espectro do autismo, i.e., menores traços vs maiores traços de
autismo. Foi observado que indivíduos com maiores traços de autismo têm efeito
reduzido nos seguintes aspectos: i) no efeito da IMB, ii) na percepção da posição do
braço e iii) nos movimentos de agarrar um alvo, em comparação com indivíduos com
menores traços de autismo. Esses achados foram relacionados à integração
multissensorial atípica encontrada no autismo. (Paton , Hohwy & Enticott, 2012;
Cascio et al., 2012; Palmer et al., 2013).
Outra linha de pesquisa explorada na IMB é em pacientes com pseudonegligência
(leve desvio da linha média relacionada à dominância hemisférica). Ocklenburg et al.,
(2012) mostraram que após a indução da IMB foi possível diminuir a pseudonegligência
durante o teste de bissecção de linhas. Foi sugerido com os resultados que a assimetria
hemisférica funcional para o processamento espacial faz com que o participante após
integrar a mão de borracha com a imagem do corpo desloque a linha média,
contrariando a pseudonegligência.
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Em contraponto, apesar dos estudos estarem em um nível experimental, a IMB
apresenta-se como uma ferramenta com potencial para contribuir na reabilitação de
pacientes que apresentam comprometimento sensório-motor e/ou cognitivo. Nessa
perspectiva, precisamos compreender mais sobre a flexibilidade de induzir mudanças na
propriedade corporal por meio da IMB e como suas implicações podem promover
efeitos benéficos para a aplicabilidade clínica.
2.5 Estudos com neuroimagem e neuromodulação durante a IMB
Buscando entender o processamento neural subjacente ao fenômeno da IMB,
estudos de neuroimagem foram conduzidos e explicam tal fenômeno como sendo
resultado da interação cortical de áreas de integração multissensorial. Os estudos
apontam para a Hipótese Multissensorial da Propriedade Corporal na indução da IMB.
Essa hipótese está associada principalmente com a ativação do Córtex Pré-Motor
(CPM) bilateral e do Córtex Parietal Posterior (CPP), importantes áreas de integração
multissensorial (EHRSSON, 2007; EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005;
EHRSSON, SPENCE & PASSINGHAM, 2004; KANAYAMA, SATO & OHIDA,
2007-2009). Além disso, observa-se a participação do cerebelo, da região insular
anterior bilateral, do cíngulo anterior bilateral e da junção temporo-parietal (EHRSSON,
2007). Cabe aqui destacar que durante a IMB, Lopez et al., (2012) mostraram por meio
da técnica de estimulação vestibular calórica (medida de equilibriometria dos canais
semi-circulares) que o sistema vestibular não influencia nas respostas do questionário
nem no deslocamento proprioceptivo durante a IMB.
Estudos de neuroimagem realizados em primatas demonstraram o envolvimento
dos neurônios do córtex pré-motor (CPM) e do córtex parietal posterior (CPP) na
representação do espaço próximo aos membros superiores (FOGASSI et al., 2006;
GRAZIANO, COOKE, 2006). Em humanos, um importante estudo realizado por
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Brozzoli, Gentile e Ehrsson (2012) demonstrou, por meio da Imagem por Ressonância
Magnética Funcional (fMRI), o envolvimento das mesmas áreas para a codificação do
dinamismo da mão no espaço. Além disso, foi identificada a relação dessa representação
espacial na mudança da percepção corporal. Esses achados, por meio do paradigma da
IMB, sugerem que o CPM tem uma forte ligação à avaliação subjetiva da propriedade
corporal na IMB na codificação do espaço peri-mão, enquanto que o CPP reflete
processamento das mudanças do sentido de posicionamento do braço.
Fiorio et al. (2011) após induzir a IMB mapeou os diferentes aspectos dos
substratos neurais da IMB com participantes saudáveis e com distonias. Os dados de
fMRI apresentaram que o CPM ventral apresenta maior ativação no processamento da
percepção da propriedade corporal, enquanto que a ativação do córtex parietal inferior e
o cerebelo se relacionam ao deslocamento proprioceptivo. Resultados semelhantes
foram encontrados em outros estudos com voluntários saudáveis (LLOYD &
ROBERTS, 2006; EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005; EHRSSON,
SPENCE & PASSINGHAM, 2004; KANAYAMA, SATO & OHIDA, 2007).
Uma vez que, as técnicas de neuroimagem trouxeram evidências do
envolvimento do CPM e CPP durante a IMB, estes achados formam as bases de
referências para que estudos com técnicas de neuromodulação pudessem explorar o
papel funcional dessas duas áreas buscando inferir causalidade entre tais estruturas e a
percepção da propriedade corporal.
Tsakiris et al., (2008) testaram o efeito da aplicação de EMT de pulso único
sobre a junção temporo-parietal direita durante IMB, tendo como foco de avaliação a
localização espacial do membro. A IMB foi testada com uma prótese de borracha ou
com um objeto e os voluntários observavam os estímulos em frente a um espelho. Neste
estudo, observou-se que a EMT sobre tal área diminuiu a incorporação quando utilizada
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a prótese de borracha e aumentou a incorporação quando utilizado objetos, sendo esse
efeito baseado na medida do deslocamento proprioceptivo. Os experimentadores
discutem que tal área tenha papel importante na filtragem dos sinais multisensoriais para
informar e sustentar o sentido de incorporação e localização, além de identificar o que
pode ou não ser parte do corpo. Esse estudo foi o primeiro a relatar a influência de uma
técnica de neuromodulação durante a IMB.
Posteriormente, Kammers et al., (2009) utilizaram a Estimulação Magnética
Transcraniana (EMT) de baixa frequência durante a IMB e movimentos balísticos
buscando inibir a atividade do CPP inferior esquerdo. Os participantes passaram por
duas sessões com intervalo de 24 horas. Como resultado, foi observado que a inibição
dessa área reduziu imediatamente as respostas na localização proprioceptiva, entretanto
não foram observados efeitos sobre a propriedade corporal durante as respostas
subjetivas. Desta forma, o CPP inferior apresenta um papel relevante para a localização
espacial. No entanto, com a IMB clássica tipicamente é identificado ativação de CPP e
CPM.
Outra técnica que mostra capacidade de neuromodular a excitabilidade cortical é
a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC). Devido às suas
características, somada a facilidade de aplicação e seu baixo custo a ETCC tem sido
utilizada em diferentes tipos de investigação tais como; i) o uso para a compreensão de
funções sensoriais, (onde a ETCC apresenta efeitos sobre a acuidade tátil
(ROGALEWSKI et al., 2004), no limiar de dor (BOGGIO, ZAGHI E FREGNI 2009),
no limiar de detecção de frio e calor (GRUNDMANN et al., 2011), e em potenciais
evocados visuais (ANTAL et al., 2004; MARQUES et al., 2014) ii) em funções
motoras, onde a ETCC mostra-se como uma ferramenta promissora de reabilitação,
promovendo melhora no desempenho motor tanto de voluntários saudáveis quanto de
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pacientes pós acidente vascular cerebral (Hummel et al., 2005; Fregni et al. ,2005;
Boggio et al., 2006), iii) na modulação de diversos processos cognitivos, como na
memória operacional de voluntários saudáveis (Fregni et al.,2005; Boggio et al., 2006)
e de pacientes com Alzheimer ou com Doença de Parkinson (Boggio et al., 2006;
Boggio et al., 2009; Boggio et al., 2012); em funções da linguagem, sendo sua
utilização na facilitação de funções como nomeação, fluência verbal e aprendizado
verbal (Dominguez et al., 2014; Fridriksson et al., 2011), iv) na possibilidade do uso em
patologias como no abuso de drogas, compulsão alimentar ou em apostadores
compulsivos (Fecteau et al., 2007; Lapenta et al., 2014).
No âmbito da representação corporal, estudos com ETCC mostram sua
contribuição na capacidade de inferir causalidade. Por exemplo, um estudo que buscou
compreender os possíveis efeitos neuromodulatórios em áreas envolvidas na IMB foi
conduzido por Avenanti, Annela & Serino (2012). Os autores utilizaram a combinação
da EMT (para medir os potencias evocados motores da representação da mão no córtex
motor primário - M1) e da ETCC (para investigar seus efeitos na excitabilidade cortical)
durante uma tarefa que gerava estímulos sonoros apresentados próximos e distantes das
mãos dos participantes. O intuito era avaliar o sentido de localização do membro no
espaço (periespaço) e verificar se a ETCC catódica aplicada sobre do córtex CPM e
CPP poderiam gerar uma interrupção no domínio espacial. Para a condição controle a
ETCC foi aplicada sobre o córtex visual primário (V1), uma vez que os participantes
realizavam os testes com os olhos fechados.
Foi observado durante a condição controle que a modulação espacial dos
potenciais evocados de M1 depende da representação motora da mão e apresenta
respostas inibitórias quando sons são apresentados próximos a mão do participante em
relação aos sons apresentados distantes. Este efeito foi abolido seletivamente quando
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ETCC catódica foi aplicada sobre o CPM gerando uma supressão da atividade neural,
Tais efeitos não foram encontrados quando perturbaram a atividade do CPP. Estas
descobertas sugerem que o CPM tem um papel crítico no mapeamento das
representações sensoriais de espaço para o sistema motor (Avenanti, Annela & Serino,
2012). Cabe destacar, que no estudo conduzido por Kammers et al., (2009) foi
investigado o efeito da EMT apenas no CPP inferior esquerdo, sendo sugerido que esta
área também tem um papel relevante na localização espacial.
Seguindo as considerações dos estudos de neuroimagem e neuromodulação, em
relação ao envolvimento do CPM e o CPP como áreas envolvidas na percepção da
propriedade corporal e na localização espacial levanta-se a questão de como a aplicação
da ETCC sobre estas diferentes áreas poderia modular a excitabilidade cortical durante a
IMB.
Partindo desse pressuposto, sabendo que a ETCC é uma técnica de baixo custo
com facilidade de aplicação e que a mesma promove mudanças na excitabilidade
cortical, nossa hipótese foi investigar se a ETCC poderia alterar as respostas
comportamentais da IMB quando aplicada na região das áreas envolvidas na ilusão
(CPM e CPP).
Além disso, a ETCC é uma ferramenta de reabilitação promissora em funções
cognitivas como memória (BOGGIO et al., 2006; BOGGIO et al., 2012); linguagem
(FRIDRIKSSON, RICHARDSON, BAKER & RORDEN, 2011); tomada de decisão e
compulsão (MINATI, CAMPANHA, CRITCHLEY & BOGGIO, 2012; FREGNI et al.,
2008); , integração multissensorial (BOLOGNINI & MARAVITA 2011); e funções
motoras (CRAMER & CRAFTON, 2006; FREGNI et al., 2005). Da mesma forma, a
IMB apresenta-se como uma ferramenta com potencial para contribuir na reabilitação
de pacientes que apresentam comprometimento sensório-motor e/ou cognitivo. No
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entanto, precisamos compreender mais sobre a flexibilidade de induzir mudanças na
propriedade corporal por meio da IMB e como suas implicações podem promover
efeitos benéficos para a aplicabilidade clínica. Desta forma, o presente estudo pode
contribuir para elaboração de pesquisas futuras visando viabilizar a aplicabilidade
clínica da IMB e da ETCC como recursos complementares na área da reabilitação.
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3. Objetivos
3.1 Geral
Verificar os possíveis efeitos neuromodulatórios da estimulação transcraniana
por corrente contínua durante a ilusão da mão de borracha.
3.2 Específicos
O presente projeto teve um experimento principal dividido em dois subexperimento
de acordo com as áreas corticais estimuladas, sendo: Subexperimento A - ETCC
aplicada no córtex pré-motor e Subexperimento B – ETCC aplicada no córtex parietal
posterior. Em ambos os casos utilizamos três condições: anódica a esquerda e catódica à
direita vs catódica a esquerda e anódica a direta vs placebo. Para ambos os
subexperimentos os objetivos específicos foram:
- Verificar o efeito das diferentes polaridades aplicadas sobre as respostas
comportamentais do teste.
- Observar os efeitos das diferentes condições de ETCC nas respostas da medida do
tempo de início da percepção da ilusão da mão de borracha.
- Observar os efeitos das diferentes condições de ETCC nas respostas da medida do
deslocamento proprioceptivo realizado antes e depois da ilusão da mão de borracha.
- Observar os efeitos das diferentes condições de ETCC nas respostas do questionário
da ilusão da mão de borracha.
- Comparar os efeitos da ETCC entre as duas áreas corticais investigadas, e verificar de
acordo com a área cortical a influência de uma ou ambas sobre a resposta da medida do
tempo de início da percepção da IMB, na medida do deslocamento proprioceptivo e nas
respostas do questionário de acordo com a área estimulada.
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4 Método
4.1 Tipo de Estudo
Trata-se de um estudo randomizado, cego, placebo-controlado, dividido em dois
subexperimentos. Todos os voluntários foram informados verbalmente sobre os
objetivos métodos, possíveis riscos e benefícios, e pela leitura da carta de
consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1). Além disso, foi ressaltado que todas as
informações fornecidas são sigilosas.
Os parâmetros de segurança da ETCC foram avaliados no final de cada sessão
por meio de um questionário de efeitos colaterais da ETCC (ANEXO 2).
O estudo seguiu as considerações éticas requeridas pelo Comitê de Ética da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (CAAE: 31481214.0.0000.0084) e também
baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki (1964), conforme
emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989).
4.2 Participantes
Participaram do estudo 40 voluntários divididos em dois subexperimentos sendo
20 voluntários alocados aleatoriamente no subexperimento A I e 20 voluntários alocados
aleatoriamente no subexperimento B. O tamanho da amostra foi estimado pelo programa
G-Power 3 considerando tamanho de efeito moderado (0.4), com modelo de ANOVA
para medidas repetidas para whitin, sendo o Alfa adotado de 5% e Beta de 90%, que
apontou a necessidade de 18 participantes em cada subexperimento. Todos participantes
foram selecionados a partir dos critérios de inclusão e exclusão.
Os mesmos critérios foram seguidos para os dois subexperimentos. Sendo os
critérios de inclusão: i) homens e mulheres com idades entre 18 e 40 anos; ii) visão
normal ou corrigida; iii) destros; iv) nível superior de escolaridade completo ou em
andamento. Os critérios de exclusão adotados foram: i) histórico de convulsões, ii)
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cirurgia ou lesão cerebral; iii) histórico de cirurgia ou lesão dos membros superiores; iv)
histórico de dependência química; v) histórico de quadros depressivos e/ou psicóticos;
vi) canhotos.
4.3 Materiais e instrumentos
Todos os materiais e instrumentos descritos a seguir foram utilizados para
subexperimento A e subexperimento B.
4.3.1

Ficha sócio-demográfica

A ficha foi composta por 9 itens sendo eles: 1) nome; 2) idade; 3) data de
nascimento; 4) nível de escolaridade; 5) profissão; 6) estado civil; 7) uso de
medicamentos e/ou drogas; 8) histórico de doenças na família; 9) patologias associadas.
4.3.2

Inventário de Lateralidade de Edimburgo – versão reduzida
(ANEXO 3)

Trata-se de uma escala de mensuração da lateralidade da mão, composta por 20
itens, sendo a versão reduzida composta 10 itens, relacionados ao uso da mão para
realização de atividades diárias como pentear os cabelos, escovar os dentes, escrever e
desenhar. O indivíduo foi instruído a marcar com uma cruz (+) o lado da mão que
utiliza predominante para realização da atividade, com duas cruzes (++) quando utiliza
exclusivamente a mão direita ou à esquerda, uma cruz (+) em ambas as colunas caso a
utilização das mãos seja indiferente durante a atividade. Para cada sujeito foi calculado
o coeficiente de lateralidade (OLDFIELD, 1971).
4.3.3

Questionário de Avaliação da IMB – versão adaptada

Esse questionário foi elaborado a partir dos estudos de Cohen & Botinivick
(1998) e Guterstam, Petkova & Ehrsson (2011). A tradução deste foi realizada por um
profissional especialista na área de tradução inglês-português para aplicação em nosso
estudo. O questionário é composto por 20 itens contendo perguntas para avaliar, após a
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IMB, o quanto o voluntário percebeu a apropriação para si da mão de borracha, a
desapropriação da própria mão, localização e agência da mão de borracha, o
questionário apresenta ainda algumas perguntas controle (Figura 4). Para confirmar a
eficácia do questionário realizamos um estudo que mostrou sua viabilidade de
aplicação, (ver LIRA et al., 2016).
Para responder o questionário os voluntários graduavam a intensidade da ilusão
para cada pergunta por meio de uma escala likert com pontuação de 1 a 5, sendo: 1
discordo plenamente, 2 discordo, 3 não discordo e não concordo (neutralidade), 4
concordo e 5 concordo plenamente.
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Categorias do Questionário da Ilusão pela Mão de borracha
Incorporação da MB
1. Parecia que eu estava olhando diretamente para minha própria mão, ao invés de uma mão de
borracha.
2. Parecia que a mão de borracha começava a assemelhar-se a minha mão real.
3. Parecia que a mão de borracha me pertencia.
4. Parecia que a mão de borracha era minha mão.
5. Parecia que a mão de borracha era parte do meu corpo.
6. Parecia que o toque que eu senti foi causado pelo toque do pincel na mão de borracha.
7. Parecia que a mão de borracha começava a assemelhar-se com as características da minha mão.
8. Eu senti o toque do pincel na mão de borracha.
Desapropriação
9. Parecia que minha mão tornou-se a mão de borracha.
10. Em alguns momentos, parecia que eu não estava sentindo o toque do pincel na minha mão.
11. Parecia que minha mão tinha desaparecido.
12. Parecia que eu estava incapaz de mover minha mão.
Localização e Agência
13. Parecia que a minha mão estava localizada onde a mão de borracha estava.
14. Parecia que eu podia mover a mão de borracha se eu quisesse.
15. Parecia que minha mão estava movendo em direção à mão de borracha.
16. Parecia que a mão de borracha era movida (foi movendo-se) em direção a minha mão.
Controle
17. Parecia que eu poderia mover minha própria mão se eu quisesse.
18. Parecia que eu tinha três mãos.
19. Parecia que eu tinha duas mãos esquerdas

20. Parecia que o toque do pincel ocorria simultaneamente nas duas mãos.
Figura 4: Questionário utilizado para mensuração subjetiva dos efeitos da IMB.

4.3.4

Medida de Deslocamento Proprioceptivo

A percepção do posicionamento da mão esquerda do participante foi avaliada
por meio da mensuração da localização da mão antes e após o procedimento de indução
da IMB. Após vendar o participante foi solicitado para que ele localizasse com o dedo
indicador da mão direita o dedo indicador da sua mão esquerda (figura 5). A medida foi
realizada antes e depois da indução da IMB por meio de uma fita métrica que era
colocada paralelamente à mão do participante e a mão de borracha. Para realizar o
cálculo de deslocamento da localização percebida da posição da própria mão, foi
realizada a subtração da medida encontrada antes e após o procedimento. Quando
ocorre o aumento da distância julgada entre a primeira medida e a segunda indica que a
percepção de localização da mão do participante foi direcionada para a mão de
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borracha, desta forma a incorporação da mão de borracha altera o julgamento da
localização da mão real (Longo, 2009; Schütz-Bosbach, Tausche, Weiss, 2009).

Figura 5: Ilustração de como é realizada a localização proprioceptiva da mão real pelo
participante antes e depois da indução da IMB (HAANS et al 2008).

4.3.5

Mensuração do tempo de percepção do início da ilusão

Inicialmente, para garantir a compreensão do teste os voluntários realizaram préteste da ilusão na mão direita. A seguir, ao realizar o experimento em si, aplicando a
ilusão na mão esquerda, avaliamos o tempo para a percepção do início da ilusão. Para
tanto, solicitamos aos voluntários que relatassem quando a ilusão começava a alterar a
percepção da propriedade da própria mão. As respostas foram obtidas pelo relato verbal
dos voluntários e cronometradas nos 3 encontros em ambos os grupos.
4.3.6

Próteses

As próteses das mãos foram produzidas por um protético e adquiridas na
empresa Ortopedia Gonzalez PGM & PGP. As próteses de mãos são feitas com material
de silicone de alta resistência e com similaridade e características da mão humana em
relação a cor, textura da pele e unhas. As articulações metacarpofalangeanas são
flexíveis e facilitadoras para posicionar a prótese de acordo com a posição neutra da
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mão do voluntário. Utilizamos no presente estudo modelos caucasianos de mão
masculina e feminina (Figura 6).

Figura 6: A mão da esquerda corresponde ao modelo de mão feminina e a da direita corresponde
ao modelo de mão masculina.

4.3.7

Aparelho para gerar os estímulos da IMB

O aparelho foi desenvolvido por um engenheiro eletrônico com a finalidade de
gerar estímulos precisos e harmônicos para induzir a IMB (Figura 7). O aparelho foi
testado por estudos-piloto e mostrou-se eficaz para gerar a IMB, além de apresentar
outras possibilidades de estímulos (ANEXO 5). No presente estudo aplicamos a
velocidade de 304 ms/grau e angulação de 19 graus.

Figura 7: Equipamento eletrônico desenvolvido pelo engenheiro elétrico Sérgio Américo
Boggio para aplicação de estímulos para a indução da IMB.
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4.3.8

Aparelho de ETCC

A ETCC foi aplicada com o uso de um aparelho que emite uma corrente elétrica
de baixa intensidade por meio do posicionamento de eletrodos (ânodo e cátodo) sobre o
escalpe (Figura 8). Os eletrodos utilizados nesse estudo tinham dimensões de 5x5cm
(25cm2), compostos por borracha condutora de eletricidade e envoltos por esponjas
embebidas em soro fisiológico para gerar condutância e evitar lesões dermatológicas.

Figura 8: Aparelho de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua.

5. Montagens da ETCC
Os eletrodos da ETCC foram posicionados sobre CPM ou CPP (subexperimento
A e subexperimento B, respectivamente) sendor:
- ETCC aplicada bilateralmente sobre o escalpe, sendo três tipos de montagem i)
corrente anódica aplicada no hemisfério direito e corrente catódica aplicada no
hemisfério esquerdo, ii) corrente anódica aplicada no hemisfério esquerdo e
corrente catódica aplicada no hemisfério direito, e iii) placebo adotamos a
montagem da corrente anódica no hemisfério direito, entretanto a corrente foi
desligada após 30 segundos (tempo levado para rampa de subida e descida de
1mA)
Aplicamos nos dois subexperimentos 1mA de intensidade de corrente e os
eletrodos foram posicionados a partir do sistema 10-20 do EEG (Figura 9).
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Figura 9: A imagem ilustra os pontos de referências dentro do sistema de mapeamento
eletroencefalográfico 10-20 (JASPER, 1958).

Para a definição da área, foi medido o crânio dos voluntários com uma fita
métrica com as seguintes mensurações:
5.1 Subexperimento A - Córtex Pré-Motor
1- Distância entre o násio (sutura frontonasal) e o ínio (vértice da protuberância
occipital externa) e dividiu-se por dois a distância, por exemplo, 36 ÷ 2 = 18. Após
encontrar a medida, o local foi marcado com um lápis próprio para essa finalidade.
2- Distância entre os encontros auriculares (articulação temporomandibular) e dividiu-se
por dois, por exemplo, 30 ÷ 2 = 15. Após encontrar a medida, o local foi marcado.
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3- Após a marcação das duas medidas anteriores foi achado o encontro das mesmas,
local onde se encontra o vértex (Cz).
4- Uma vez encontrado a região de Cz, foi marcado 20% do valor da medida entre os
encontros auriculares no sentido lateral de Cz encontrando a região de C3 e C4,
referência para as medidas do CPM. A partir de C3 e C4 foi marcado 2.5 cm anterior e
após esse ponto mais 2.5cm medialmente.
5.2 Subexperimento B - Córtex Parietal Posterior
1- Distância entre o násio e o ínio utilizando 10% do valor para marcar FPZ na região
frontal e 10% do valor para marcar OZ na região occipital.
2- Distância entre os encontros auriculares (articulação temporomandibular) utilizando
10% do valor para marcar a região de T3 e T4.
3- Após isso, foi marcado o ponto de referência utilizando 40% do valor da distância
entre T3 e OZ. Depois utilizamos 50% da distância entre o ponto de referência e PZ
encontrando as áreas P3 e P4.
Após as marcações, os eletrodos foram colocados sobre a área de interesse de
acordo com a randomização do subexperimento em relação à polaridade.
As estimulações aconteceram em dias diferentes com intervalo mínimo de 48
horas entre os encontros. Em cada encontro, os voluntários permaneceram com a ETCC
ligada por 5 minutos antes do início do teste e o aparelho permaneceu ligado durante a
indução da IMB, assim, o tempo total de estimulação foi de aproximadamente 10
minutos (5 minutos somente de ETCC, 3 minutos de ETCC concomitantemente com a
IMB e aproximadamente 2 minutos para realizar a medida de deslocamento).
Todos os voluntários participaram de três encontros. As coletas foram realizadas
no período de agosto a novembro de 2015.
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6. Procedimento
Todos os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Neurociência Cognitiva
e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie que possui uma sala preparada com o
equipamento e os instrumentos necessários. Os voluntários que se enquadraram nos
critérios de inclusão participaram dos encontros anteriormente planejados de forma que
cada voluntário foi submetido a condições randomizadas de acordo com a ordem de
exposição das montagens da ETCC nos dois subexperimentos.
Nos dois subexperimento os voluntários participaram de 3 encontros sendo estes
distribuídos nas seguintes condições: 2 na condição de ETCC ativa e 1 na condição
placebo de maneira randomizada. Para ambos os subexperimentos as etapas seguidas
foram as mesmas, sendo estas:
 Preenchimento da ficha sócio-demográfica
 Preenchimento do inventário de lateralidade de Edimburgo
 Os voluntários foram conduzidos para uma sala com condições de temperatura e
ruído controlados. Em seguida, foi realizada um pré-teste na mão direita do
voluntário para garantir o entendimento da tarefa. Posteriormente foi feita a
marcação da área para a montagem da ETCC de acordo com o subexperimento
no qual o voluntário foi submetido.
 Posicionamento dos voluntários: Os voluntários sentaram em uma cadeira
confortável com controle ergométrico com o quadril e joelhos flexionados a 90
graus.
 Posicionamento da mão do voluntário e da mão de borracha: Todas as seções
realizadas foram apenas na mão esquerda. A mão esquerda do voluntário foi
deslocada 17 cm para a esquerda e apoiada sobre quadrados de EVA (10x10cm).
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 Após isso, o experimentador posicionou os eletrodos de acordo com a marcação
anterior e ligou a ETCC ajustando a intensidade lentamente até 1mA. O aparelho
permaneceu ligado durante 5 minutos. Até essa etapa o voluntário não teve
contato visual com a mão de borracha.
 Após os 5 minutos, o experimentador colocou a divisória do aparelho que
bloqueia a visão da sua mão e colocou a mão de borracha no local que foi
previamente marcado. Em seguida, o experimentador pediu para o voluntário
fechar os olhos. Após isso, retirou à divisória e solicitou que o mesmo realize o
teste de localização proprioceptiva. Antes de solicitar que o voluntário abrisse os
olhos, o experimentador colocou novamente a divisória.
 Após essa etapa, o experimentador deu o comando para o voluntário olhar para a
mão de borracha sinalizando que o teste da IMB ia ser iniciado. Logo em
seguida o aparelho foi ligado para gerar os estímulos com os pincéis. Junto a
essa etapa, o experimentador solicitou que o voluntário relatasse verbalmente
quando a ilusão começava a influenciar a sua percepção, obtendo dessa forma a
medida do tempo de início da ilusão que foi cronometrado.
 Os estímulos com os pincéis foram aplicados durante 3 minutos. Após esse
período, os estímulos foram cessados e o voluntário foi instruído a realizar
novamente o teste de localização proprioceptiva. Em seguida, o experimentador
desligou o aparelho de ETCC e retirou os eletrodos.
 Por fim, o voluntário respondeu o questionário sobre os efeitos da ilusão e o
questionário de efeitos adversos da ETCC. O procedimento completo está
ilustrado abaixo na figura 10.
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Figura 10 – Ilustração da sequência realizada no experimento.
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7. Análises Estatística
A análise dos dados foi realizada utilizando o software STATISTICA (versão
8.0, Stat-Soft Inc.). Com relação aos dados demográficos, foram conduzidas análise
descritivas para a distribuição da amostra. Os valores foram apresentados sob forma de
média (±desvio-padrão). Com relação aos instrumentos de avaliação (tempo de
percepção da IMB, localização proprioceptiva, e questionário) os subexperimentos
foram avaliados separadamente. As medidas obtidas por cada instrumento de avaliação
após cada tipo de estimulação (anódica, catódica e placebo) foram contrastadas por
meio do teste estatístico ANOVA de medidas repetidas, e quando encontrados efeitos
significativos foi realizado teste post-hoc de Fisher LSD. Consideramos alfa = 5%.

49

8. Resultados
Avaliamos os dados de 20 voluntários (11mulheres) no subexperimento A com
média de idade 20,7 DP±2,84. No subexperimento B, 4 voluntários foram excluídos por
serem considerados outliers portanto, avaliamos os dados de 16 voluntários (9
mulheres) com média de idade 23,5 DP±3,75.
Em relação às variáveis do teste, para ambos os subexperimentos (pré-motor vs.
parietal posterior) consideramos como variáveis dependentes as respostas das condições
tempo, deslocamento proprioceptivo e questionário. E, como variáveis independentes
foram consideradas o tipo de estimulação anódica, catódica e placebo.
8.1 Resultados subexperimento A (CPM) – Variável tempo e deslocamento
Para a análise da variável tempo, os dados apresentaram distribuição não normal
e, portanto, normalizamos os dados aplicando transformação logarítmica com log na
base 10. A seguir, realizamos uma ANOVA de medidas repetidas para cada grupo
considerando tipo de estimulação (3 níveis: ânodo, cátodo e placebo) como fator.
A análise de tempo (medido em segundos) do subexperimento A (ETCC sobre
CPM) revelou que a ETCC não apresentou efeito significativo de modulação
(F2,38=1,42, p=0,25, n2=0,06), apresentando: i) corrente anódica a direita (M=1,53
±0,07); ii) corrente anódica a esquerda (M=1,63±0,06); e iii) condição placebo
(M=1,56±0,07).
Para a análise da variável deslocamento subtraímos o valor da segunda medida
pela primeira medida, a partir do valor obtido realizamos uma ANOVA de medidas
repetidas para o subexperimento A considerando como fator os tipos de estimulação (3
níveis: ânodo, cátodo e placebo).
A análise do deslocamento do subexperimento A revelou efeito significativo
(F2,38=3,67, p=0,034, n2=0,16) tendo como média em centímetros para: i) corrente
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anódica à direita (M=5,95 ±0,78); ii) corrente anódica à esquerda (M=5,25±0,73); e iii)
condição placebo (M=4,10±0,79). Com relação ao efeito observado, o teste post hoc
LSD mostrou que a diferença significativa foi em relação à corrente anódica à direita e
catódica a esquerda vs. a condição placebo (p=0,01), enquanto que para corrente
anódica à direita e catódica a esquerda vs. a corrente catódica à direita e anódica a
esquerda não foi observada diferença significativa (p=0,31).

Gráfico 1: Efeito para o Deslocamento proprioceptivo no subexperimento A (CPM). Observa-se a
diferença da estimulação anódica à direita e catódica à esquerda em relação à estimulação placebo.

8.2 Resultados subexperimento B (CPP) - Variável tempo e deslocamento
Para a análise da variável tempo, os dados apresentaram distribuição não normal
e, portanto, normalizamos os dados aplicando transformação logarítmica com log na
base 10. A seguir, realizamos uma ANOVA de medidas repetidas para cada
subexperimento considerando tipo de estimulação (3 níveis: ânodo, cátodo e placebo)
como fator.
A análise de tempo do subexperimento B (ETCC sobre CPP) revelou efeito
significativo para ETCC (F2,28=4,57, p=0,01, n2=0,24) tendo como média±desvio
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padrão para as estimulações: i) anódica a direita (M=1,30 ±0,06); ii) corrente anódica a
esquerda (M=1,43±0,06); e iii) condição placebo (M=1,41±0,05). Com relação a esse
efeito observado, o teste post hoc LSD mostrou que a diferença significativa foi em
relação a corrente anódica à direita vs. corrente catódica à direita (p=0,009) e a corrente
anódica a direita vs. condição placebo (p=0,023) (Gráfico 2).

Gráfico 2: Efeito para Tempo de percepção da IMB no subexperimento B (CPP). Apresenta o efeito da
estimulação anódica à direita e catódica a esquerda em relação à catódica a direita e anódica a esquerda e
à placebo aplicadas no hemisfério direito.

Para a análise da variável deslocamento subtraímos o valor da segunda medida
pela primeira medida, a partir do valor obtido realizamos uma ANOVA de medidas
repetidas para cada subexperimento considerando como fator os tipos de estimulação (3
níveis: ânodo, cátodo e placebo).
A análise de deslocamento para o subexperimento B não revelou efeito
significativo para ETCC (F2,30=0,75, p=0,47, n2=0,04), tendo como média em
centímetros para: i) corrente anódica a direita (M=4,75 ±0,80); ii) corrente anódica a
esquerda (M=3,62±0,74); e iii) condição placebo (M=3,87±0,76) (Gráfico 2 ).
Considerando que a corrente anódica aplicada no hemisfério direito
concomitante a corrente catódica aplicada em hemisfério esquerdo teve efeito
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significativo sobre o deslocamento no subexperimento A e sobre tempo no
subexperimento B, realizamos 2 ANOVAs univariadas, uma para as medidas de tempo
e outra para a medida de deslocamento proprioceptivo obtidas apenas após a
estimulação anódica a direita e catódica a esquerda considerando área como fator (2
níveis CPM vs CPP).
Considerando a ANOVA para medida de tempo, quando comparadas as
estimulações sobre CPM e CPP, observamos efeito significativo entre o tempo de
percepção inicial da IMB (F1,33=4,79, p=0,03, n2=0,12). Foi verificado que o
subexperimento B que recebeu corrente anódica no CPP relatou a percepção da IMB
mais rápido que o subexperimenro A que recebeu corrente anódica no CPM (Gráfico 3).

Gráfico 3: Ilustra a diferença entre o tempo de percepção da IMB quando aplicada estimulação anódica
(direita) e catódica (esquerda) em CPM vs CPP.

Considerando a ANOVA para medida de deslocamento proprioceptivo sobre
CPM vs CPP, a análise não revelou efeito significativo (F1,34=1,11, p=0,29, n2=0,03).
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8.3 Resultados dos itens do questionário
Para avaliação das medidas subjetivas obtidas por meio do questionário. Para tal,
realizamos uma ANOVA de medidas repetidas para cada subexperimento, considerando
a média dos valores obtidos nas perguntas agrupadas por categorias do questionário
(i.e., incorporação, desapropriação, localização e movimento e controle) considerando
como fatores as condições de estimulação (3 níveis: anódica (direita) e catódica
(esqueda), catódica (direita) e anódica (esquerda) e placebo) e subexperimento (CPM
vs CPP). Não foi observado efeito significativo para ETCC (F1,34=0,32, p=0,72,
n2=0,02) ETCC*subexperiemento (F1,34=0,05, p=0,95, n2=0,003) ETCC*categoria
(F1,34=0,67, p=0,68, n2=0,12) categoria*subexperimento (F1,34=1,37, p=0,26, n2=0,11)
ETCC*categoria*subexperimento (F1,34=0,33, p=0,90, n2=0,06).
Por fim, visando confirmar que os voluntários foram induzidos à ilusão,
realizamos testes t de amostra única para cada item das categorias do questionário em
relação a valor 3, considerado como neutro uma vez que a escala likert varia de 1 a 5.
Estudos prévios consideram o valor intermediário da escala como neutro e sendo assim,
que valores acima da neutralidade e significativamente diferentes de 3 (no caso do
presente estudo) na categoria de incorporação do membro de borracha como
representam eficácia na indução da ilusão (Bertamini et al., 2011; Longo et al., 2008;
Riemer et al., 2013). Os dados dos subexperimentos A e B foram avaliados
separadamente. Abaixo segue a análise descritiva de cada item do questionário com
média e desvio padrão dos dois experimentos, junto ao valor de t e significância para
cada pergunta.
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Resultados teste t amostra única para o subexperiemento A:

Categorias
Incorporação da
MB
1
2
3
4
5
6
7
8

Anódica COM
Média
t(19)
Sig.
DP

Catódica CPM
Média
t(19) Sig.
DP

Placebo COM
Média
t(19) Sig.
DP

3,65±0,99
4,20±0,62
3,65±0,93
3,90±1,02
3,75±0,97
4,10±0,85
2,00±0,92
2,85±1,04

2,94
8,72
3,11
3,94
3,47
5,77
-4,87
-0,65

0,008
<0,001
0,006
0,001
0,003
<0,001
<0,001
0,527

3,85±0,99 3,85 0,001
4,20±0,77 6,99 <0,001
3,90±1,02 3,94 0,001
3,70±0,98 3,20 0,005
3,90±0,91 4,41 <0,001
3,75±0,97 3,47 0,003
2,10±1,02 -3,94 0,001
2,85±1,35 -0,50 0,625

3,95±0,60
4,25±0,79
4,00±0,86
3,90±0,97
3,90±0,91
4,20±0,77
1,90±0,85
2,60±1,31

7,02
7,11
5,21
4,16
4,41
6,99
-5,77
-1,36

<0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,189

2,50±1,05
2,30±1,08
3,55±1,23
4,05±0,69

-2,13
-2,90
1,99
6,84

0,047
0,009
0,061
<0,001

2,35±0,99 -2,94 0,008
2,45±1,23 -1,99 0,061
3,40±1,19 1,51 0,148
4,25±0,91 6,14 <0,001

2,15±0,93
2,30±0,92
3,65±1,27
4,20±0,83

-4,07 0,001
-3,39 0,003
2,29 0,033
6,44 <0,001

3,60±0,99
3,50±1,05
2,85±0,88
3,05±0,76

2,70
2,13
-0,77
0,29

0,014
0,047
0,453
0,772

3,85±0,99
3,50±0,89
3,10±1,17
3,20±1,28

3,70±1,17
3,80±0,89
2,85±1,04
3,20±1,01

2,67
4,00
-0,65
0,89

Desapropriação
9
10
11
12
Localização e
Agência
13
14
15
16

3,85
2,52
0,38
0,70

0,001
0,021
0,705
0,494

0,015
0,001
0,527
0,385

Controle
3,60±0,99 2,70 0,014 3,55±01,23 1,99 0,061 3,85±1,09 3,49 0,002
17
2,10±0,91 -4,41 <0,001 2,35±0,99 -2,94 0,008 2,15±0,88 -4,34 <0,001
18
1,90±0,55 -8,90 <0,001 2,35±0,93 -3,11 0,006 1,95±0,60 -7,76 <0,001
19
3,55±1,23 1,99 0,061 3,45±1,43 1,41 0,176 3,55±1,05 2,34 0,030
20
Tabela 1: Apresenta o valores da média, desvio-padrão, significância do teste t de amostra única para os
itens do questionário do subexperimento que recebeu estimulação com CPM.
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Resultados teste t amostra única para o subexperimento B:

Categorias

Anódica CPP
Média
t(16)
Sig.
DP

Catódica CPP
Média
t(16)
Sig.
DP

Placebo CPP
Média
t(16)
Sig.
DP

Incorporação da
MB
1

4,19±1,11

4,28

0,001

4,13±1,02

4,39

0,001

4,38±1,02

5,37

<0,001

2

4,44±0,89

6,45

<0,001

4,31±0,70

7,46

<0,001

4,25±1,18

4,23

0,001

3

4,44±0,81

7,06

<0,001

4,44±0,81

7,06

<0,001

4,19±1,33

3,58

0,003

4

4,38±1,09

5,06

<0,001

4,19±1,17

4,07

0,001

4,31±1,08

4,87

<0,001

5

4,06±1,06

4

0,001

4,19±1,11

4,28

0,001

4,19±1,33

3,58

0,003

6

4,31±0,79

6,62

<0,001

4,44±0,63

9,14

<0,001

4,38±1,20

4,57

<0,001

7

2,00±1,10

-3,65

0,002

2,00±1,10

-3,65

0,002

1,88±0,89

-5,08

<0,001

8

3,19±1,42

0,53

0,606

2,69±1,20

-1,05

0,312

3,19±1,28

0,59

0,566

9

1,88±0,89

-5,08

<0,001

2,69±1,08

-1,16

0,264

2,50±0,97

-2,07

0,056

10

2,25±0,86

-3,5

0,003

1,88±0,96

-4,7

<0,001

2,38±1,15

-2,18

0,046

11

4,19±1,05

4,54

<0,001

4,13±0,62

7,27

<0,001

4,06±1,00

4,26

0,001

12
Localização e
Agência
13

4,06±1,18

3,6

0,003

4,13±0,81

5,58

<0,001

3,69±1,01

2,71

0,016

4,00±1,15

3,46

0,003

3,81±1,05

3,1

0,007

4,13±1,36

3,31

0,005

14

3,69±0,95

2,91

0,011

4,00±0,97

4,14

0,001

3,94±1,29

2,91

0,011

15

2,50±0,89

-2,24

0,041

3,38±1,26

1,19

0,252

3,25±1,18

0,85

0,411

16

3,25±0,86

1,17

0,261

3,19±0,98

0,76

0,456

2,75±1,29

-0,77

0,451

17

3,81±1,11

2,93

0,01

3,63±0,96

2,61

0,02

3,56±0,89

2,52

0,023

18

2,00±0,73

-5,48

<0,001

1,94±0,77

-5,51

<0,001

2,13±0,89

-3,95

0,001

19

1,94±0,57

-7,41

<0,001

1,94±0,85

-4,98

<0,001

1,75±0,68

-7,32

<0,001

Desapropriação

Controle

2,81±1,11 -0,68 0,509
3,00±1,15
0
1
3,06±1,18 0,21
0,835
20
Tabela 2: Apresenta os valores da média, desvio-padrão, significância do teste t de amostra única para os
itens do questionário do subexperimento que recebeu estimulação em CPP.
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9. Discussão
Neste estudo demonstramos que o equipamento eletrônico desenvolvido para
indução da ilusão da mão de borracha é eficaz na medida em que os participantes
reportaram incorporação do membro de borracha de acordo com a literatura no
questionário aplicado pós experimento.
Ademais, os principais achados do estudo são de efeitos área-depentente e
polaridade-dependente da ETCC durante a indução da IMB, promovendo alterações na
percepção corporal de um membro extra. Verificamos que a aplicação de corrente
anódica a direita e catódica a esquerda influencia a percepção da IMB de maneiras áreadependente. Especificamente, quando aplicada sobre CPM houve maior deslocamento
proprioceptivo em direção à mão de borracha e, quando aplicada sobre CPP os
voluntários foram induzidos mais rapidamente à ilusão.
De acordo com a literatura, a rede fronto-parietal contém áreas funcionalmente
relacionadas ao efeito e intensidade da IMB no processo perceptual da propriedade
corporal (EHRSSON, 2007; LLOYD & ROBERTS, 2006; EHRSSON, HOLMES &
PASSINGHAM, 2005; EHRSSON, SPENCE & PASSINGHAM, 2004; KANAYAMA,
SATO & OHIDA, 2007). As regiões do CPM e CPP foram evidenciadas ativas por
meio de fMRI durante a codificação do espaço da mão durante a ilusão (Brozzoli,
Gentile, Ehrsson, 2012). Os pesquisadores propõem que o CPM tem uma forte ligação à
incorporação da mão de borracha, como na codificação do espaço peripessoal, enquanto
que o CPP reflete processamento das mudanças do sentido de posicionamento do braço.
Outros estudos vão de encontro com tal achado, apontando que a representação do
espaço peripessoal depende da ativação da rede frontoparietal incluindo áreas do CPM e
do CPP (EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005; AVENANTI, ANNELA e
SERINO, 2012; SERINO et al., 2009). Estudos com primatas observaram o
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envolvimento da área do córtex pré-motor na decodificação do periespaço. (FOGASSI
et al., 1996; RIZZOLATTI et al., 2002) e da região intraparietal do CPP (GRAZIANO e
COOKE et al., 2006). Ademais, o CPM tem representações que respondem ao
periespaço por estímulos visuais, auditivos e táteis (MAKIN et al., 2009; SERINO et
al., 2009; AVENANTI, ANNELA e SERINO, 2012; EHRSSON, 2007). Desta forma, a
literatura suporta que o espaço peripessoal modula o sistema motor quando
apresentados estímulos sensoriais, uma vez que, a área pré-motora mostra um aumento
da atividade quando funções motoras são realizadas em resposta a estímulos visuais,
auditivos e somatosensoriais (AFIFI e BERGMAN, 2007; AVENANTI, ANNELA e
SERINO, 2012).
Desta maneira, nossos achados estão alinhados com a literatura na medida em
que obtivemos efeitos significativos e polaridade-dependentes quando a ETCC foi
aplicada no CPM do hemisfério direito. A ativação dessa área no que diz respeito à
incorporação da mão de borracha é constantemente citada pela literatura. Entretanto, a
maior parte dos estudos de neuroimagem apontam para uma ativação bilateral
((EHRSSON, 2007; EHRSSON, HOLMES & PASSINGHAM, 2005; EHRSSON,
SPENCE & PASSINGHAM, 2004). No presente estudo, o fato de o desbalanço interhemisférico ter resultado em aumento dos efeitos de deslocamento do proprioceptivo
trás novas informações sobre a possibilidade de lateralização da função do CPM.
Nossos dados sugerem que, a facilitação do hemisfério contralateral, concomitante à
inibição do hemisfério ipsilateral contribuam na geração e manutenção da ilusão.
Fornecendo importantes contribuições no âmbito da integração de estímulos táteis e
visuais.
Quando aplicamos a corrente anódica e catódica sobre CPM direito e esquerdo,
respectivamente, observamos aumento do deslocamento proprioceptivo. Desta forma, a
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corrente anódica aplicada nessa região pode ter promovido um aumento na
excitabilidade cortical de tal forma que potencializou o efeito da IMB sobre a
propriedade corporal, fazendo com que os voluntários incorporassem e mantivessem a
apropriação do membro de borracha com maior intensidade e, portanto, ampliando o
periespaço e potencializando a falha de detecção da mão real e linha média. O fato de a
montagem inversa não resultar no mesmo efeito, tampouco interromper o deslocamento
em direção à mão de borracha, somado aos achados de neuroimagem mostrando
ativação bilateral da porção ventral de CPM (TSAKIRIS, 2010; RIZZOLATTI et al.,
2002MARAVITA,

SPENCE

e

DRIVER,

2003;

EHRSSON,

HOLMES

&

PASSINGHAM, 2005; EHRSSON, SPENCE & PASSINGHAM, 2004) sugerem que
ambos hemisférios participem na integração dos estímulos visuo-táteis porém, que o
hemisfério direito especificamente, ou ainda, o hemisfério contralateral ao membro
estimulado tenha maior contribuição na integração dos estímulos e na formação da
consciência corporal.
Os efeitos da ETCC de aumento vs diminuição de excitabilidade nas regiões sob
os eletrodos anódico e catódico, respectivamente, são explicados pela influência da
corrente elétrica a nível do potencial de membrana (NITSCHE et al., 2003; NITSCHE
et al., 2008). Sabendo que o CPM constitui uma via altamente responsiva por suas
conexões e projeções multimodais (RIZZOLATTI et al., 2002; EHRSSON, SPENCE &
PASSINGHAM, 2004; MARAVITA, SPENCE e DRIVER, 2003) podemos dizer que a
população de neurônios estimulada pela corrente anódica pode ter potencializado a
responsividade cortical em relação aos efeitos exercidos pela IMB na percepção do
periespaço da mão e como resultado alterando o julgamento proprioceptivo.
Na mesma direção, Avenanti, Annela e Serino, (2012) observaram que a ETTC
catódica aplicada sobre CPM direito com referencia em supraorbital interferiu no
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julgamento de sons apresentados perto e distantes do espaço peripessoal (espaço ao
redor do corpo) da mão esquerda. Ao aplicar a mesma montagem sobre CPP ou córtex
visual primário (V1) não observaram efeitos significativos. Os autores sugeriram que a
rede neural do CPM tem um papel crucial no mapeamento sensorial da representação do
espaço para o sistema motor. Vale ressaltar que a tarefa em questão difere da tarefa da
IMB por constituir a integração de estímulos auditivos e proprioceptivos.
Da mesma maneira, a ausência de efeito da aplicação de ETCC sobre o CPP na
medida de deslocamento no presente estudo vai de encontro ao estudo de Avenanti,
Annela e Serino, (2012). É possível que as diferenças morfológicas entre essas áreas,
onde as projeções do CPM para o sistema cortico-espinhal são mais robustas e
direcionadas quando comparadas ao CPP (KOCH et al., 2010) expliquem o papel do
CPM durante a localização de um membro corpóreo. Portanto, somando nossos achados
aos do estudo mencionado reforça-se a noção de que o CPM direito tenha um papel
importante em integração multimodal relacionada à detecção do periespaço enquanto o
CPP possivelmente se mostra ativo em neuroimagem por exercer função secundária
nesta ou outras funções integrativas.
Em contrapartida, Kammers et al., (2009) durante a IMB junto a movimentos
balísticos apontou que a inibição utilizando EMT de baixa frequência sobre CPP resulta
em alterações de percepção corporal e localização espacial dos membros. Tais achados
conflitam com o encontrado neste estudo e no de Avenanti, Annela e Serino, (2012).
Neste cenário, levantam-se questões quanto à diferença das técnicas utilizadas.
Sabendo-se que a EMT apresenta maior focalidade e efeitos mais robustos por permitir
indução e inibição do disparo neural e não apenas aumento ou diminuição da
excitabilidade neural em contraste com a ETCC, é possível que esta interferência mais
intensa resulte em alterações de localização espacial, visto que o CPP assim como o
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CPM são estruturas classicamente envolvida com a consciência corporal (BLANKE,
2011). Cabe destacar que Kammers et al. (2009) não testaram os efeitos da EMT sobre
CPM, não sendo possível comparar os efeitos entre ETCC e EMT sobre essa estrutura
em tarefas de detenção do membro no espaço peripessoal.
Em conjunto, esses estudos mostram a importância das técnicas de
neuromodulação para a inferência de causalidade entre funções corticais relacionadas a
tarefas específicas, ampliando o cenário obtido por meio das técnicas de neuroimagem
quanto a tarefas de julgamento do periespaço da mão.
Considerando nossos achados quanto ao grupo que recebeu estimulação sobre o
CPP, este estudo contribui com a literatura quanto ao papel desta área, pois
evidenciamos que a ETCC anódica a direita concomitante a catódica a esquerda
influencia na velocidade de indução da ilusão. Obervamos que tal montagem promoveu
uma diminuição no tempo de julgamento da percepção do início da ilusão quando
comparada com a montagem inversa e à condição placebo. Além disso, na análise
exploratória considerando apenas a condição tempo vs. área estimulada, observamos
que o grupo que recebeu estimulação anódica no CPP direito foi significativamente
diferente do grupo que recebeu a mesma estimulação anódica no CPM.
Desta forma, o efeito na percepção do tempo gerado pela estimulação do CPP
pode ser explicado pelas projeções de áreas visuais para o córtex parietal
(GRAZZIANO e COOKE, 2006). É proposto que a recalibração da percepção da
localização do próprio membro no espaço seja baseada mais no input visual do que no
estimulo tátil (KAMMERS et al., 2009). Especificamente, o CPP apresenta um papel
funcional na decodificação temporal e espacial entre os estímulos visuotáteis durante a
IMB, uma vez que, a percepção da IMB é determinada pela congruência temporal e
espacial dos estímulos visuais, táteis e proprioceptivos (MAKIN, HOLMES &
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EHRSSON, 2008; COHEN & BOTINIVICK, 1998; EHRSSON et al., 2010;
EHRSSON, SPENCE, & PASSINGHAM, 2004). Nesse sentido, a facilitação
promovida pela corrente anódica pode ter influenciado na comunicação entre o CPP e
córtex visual pela proximidade dessas áreas potencializando a interação das mesmas,
consequentemente facilitando a incorporação do membro extra durante a IMB.
Entretanto, não podemos afirmar que ocorreu interferência na propriedade corporal ou
mesmo inferir causalidade.
Embora seja uma medida subjetiva, cabe destacar que a diferença entre a
percepção do tempo da estimulação anódica a direita vs catódica a direita foi de 13s e
entre a estimulação anódica a direita vs. placebo foi de 11s. Se considerarmos essas
diferenças em termos de tempo de reação percebemos que existe uma ligação da
participação do CPP na correção temporal de entre os estímulos sensoriais na IMB.
Além disso, devemos destacar o papel do CPP em demandas atencionais e espaciais
(MALHOTRA, COULTHARD e HUSAIN, 2009), que podem ter influenciado na
percepção. Em contrapartida, não observamos efeito da ETCC no CPM.
Esses achados vão de encontro com estudos em primatas, que mostram que a
rede frontoparietal na sua porção posterior parece ser mais envolvida com o
processamento sensorial e atencional, enquanto que a porção anterior parece estar mais
envolvida com o output motor (GRAZIANO e COOKE et al., 2006).
O CPM e o CPP são áreas de integração multissensoriais que apresentam, ainda,
participação em demandas sensoriais, motoras e cognitivas. A IMB, por sua vez,
demanda de vias de integração multisensoriais por integrar estímulos táteis, visuais e
proprioceptivos e sabe-se que projeções frontoparietal e cortico-espinhal são
subjacentes a percepção e integração de tais estímulos (MARAVITA, SPENCE e
DRIVER, 2003, KOCH et al., 2010). Foi obsevado que diversas porções do CPM e do
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CPP respondem a estímulos sobre a mão (GENTILE et al., 2011), a face (BREMMER
et al., 2001), e estímulos visuais e auditivos apresentados próximos ao corpo (MAKIN
et al., 2007).
Assim, é possível compreender os resultados e o papel do CPP no processo de
integração sensorial, bem como do CPM, por meio da modulação com ETCC. Nossos
dados sugerem que a neuromodulação dessas regiões tenha interferido na via
frontoparietal, facilitando a integração entre os estímulos e potencializado a correção
temporal destes no caso do CPP. De fato, estudos prévios acusam o papel do CPP na
correção temporal e espacial entre os estímulos táteis, visuais e proprioceptivos gerados
durante esta ilusão (LLOYD et al.,2003; EHRSSON et al., 2004, EHRSSON et al.,
2007), uma vez que os estímulos competem e cooperam para a percepção final.
O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser abordadas
permitindo elucidar questões que se mantém em aberto sobre o papel das estruturas
estudadas na integração de estímulos táteis e visuais e especificamente, da IMB. E
ainda, para sugerir alterações metodológicas quanto aos métodos de avaliação da
percepção da ilusão.
Este estudo foi o primeiro a mensurar o tempo de percepção inicial da IMB.
Apesar de os participantes realizarem um pré-teste para garantir que conhecessem a
sensação da incorporação para relata-la, trata-se de uma medida subjetiva que pode
apresentar vieses interpessoais. Seria interessante avaliar o inicio da ilusão por meio de
marcadores neurofisiológicos. Entretanto acoplar uma medida neurofisiológica à
percepção pessoal se apresenta como um grande desafio e, apesar desta limitação
buscamos contrastar os dados de três tipos de estimulação em um mesmo grupo
populacional, minimizando os possíveis efeitos de diferenças individuais. Ademais,
observamos na análise do grupo, um efeito altamente significativo na percepção do
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tempo quando ETCC anódica a direita foi aplicada sobre CPP direito em comparação
aos demais tipos de estimulação.
Além disso, não observamos efeitos significativos de nenhum tipo de
estimulação em nenhum dos grupos quanto à percepção da ilusão relatada no
questionário. A ausência desse efeito sobre os itens do questionário pode estar
relacionada a subjetividade do questionário ou, ainda, ao nível de aprendizagem da
tarefa,. Os questionários fornecem uma medida subjetiva da incorporação da mão de
borracha e a ausência de efeito neuromodulatório na maioria das respostas do
questionário foram relatadas previamente no estudo de Kammers et al., (2009), que
relatam efeito em apenas 3 perguntas. É possível que essa ausência de efeito ocorra
devido à robustez da ilusão em si, visto que todos os participantes relataram, em todas
as condições, a incorporação do membro de borracha. Assim, o questionário não parece
sensível a alterações mais sutis da percepção.
Discute-se na literatura a necessidade de padronização dos questionários e dos
critérios de análises dos mesmos, e a necessidade de um instrumento mais sensível foi
previamente levantada (HAANS et al., 2012, LONGO et al., 2008; LONGO, 2009).
Diversos estudos com a IMB utilizam como base o questionário desenvolvido Botvinick
& Cohen, 1998, entretanto, modificam algumas perguntas e suas categorias buscando
abordar de forma mais sensível o que se pretende avaliar de acordo com o método
aplicado e a pergunta da pesquisa (TSAKIRIS & HAGGARG, 2005; EHRSSON et al.,
2004; TSAKIRIS et al., 2006; COSTANTINI & HAGGARD, 2007; SHIMADA,
FUKUDA & HIRAKI, 2009;TSAKIRIS, PRABHU, & HAGGARD, 2006; EHRSSON
et al., 2007; LLOYD, 2007; GUTERSTAM, PETKOVA & EHRSSON, 2011).
Contudo, tais estudos mostram a eficácia do questionário para verificar a presença do
efeito da ilusão, a presença apenas mas não diferenças sutis de percepção dentro da
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mesma. Em consonância, independente da ETCC mostramos que as perguntas utilizadas
no presente estudo acusaram eficácia na indução da ilusão. É possível, ainda, que no
caso deste estudo, o fato de o participante responder ao mesmo questionário por três
vezes promova um viés no qual em uma escala de 1 a 5 o participante tenda a escolher
respostas sempre similares considerando a experiência como um todo. Considerando
que a ordem das estimulações foi randomizada e contrabalanceada entre os
participantes, nossos dados indicam que a ilusão é bastante robusta, não sendo
bloqueada pela interferência neuromodulatória.
Por fim, nosso estudo foi limitado a três montagens de ETCC apenas, sendo
estas bilaterais e bipolares em duas áreas diferentes e, ainda, a ilusão foi realizada
apenas na mão esquerda, não-dominante, do participante. Assim, não foi possível
avaliar efeito da mesma polaridade aplicada a ambos os hemisférios ou, ainda, inferir se
há lateralização do processo de integração dos estímulos táteis e visuais ou, se estes se
devem ao estimulo ser apresentado no membro contralateral. Neste âmbito estudos
posteriores contribuiriam na elucidação quanto a lateralização dos processamentos do
CPM e CPP aplicando a mesma polaridade bilateralmente e, ainda, testando estas e as
montagens realizadas neste estudo durante a ilusão na mão direita ou dominante.
Apesar da ausência de efeito neuromodulatorio no questionário, observamos
efeitos nas medidas objetiva de localização e subjetiva de tempo de indução. Assim,
nossos resultados são promissores por trazer novas informações quanto ao
envolvimento do CPM e do CPP na percepção da propriedade corporal no que diz
respeito às questões temporais e espaciais relacionadas ao periespaço corporal durante a
IMB.
Por fim, o conjunto dos nossos resultados foram promissores e trazem novos
questionamentos metodológicos interessantes para aprimoração da avaliação da ilusão e
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as possibilidades de aplicação da ETCC em investigações deste âmbito visto que o
presente estudo foi o primeiro a avaliar os efeitos com o uso da ETCC durante a IMB.
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10. Conclusão

A IMB por si só promove alterações no processamento sensório-motor, dessa
forma a ilusão desencadeia mudanças na excitabilidade cortical das áreas envolvidas na
ilusão. Por isso é importante destacar o quanto cada tipo de estímulo pode inibir ou
potencializar a interpretação do outro. Nossos resultados mostraram que com o uso da
ETCC anódica ocorre a potencialização das vias de integração multissensoriais
(frontoparietal e cortico-espinhal) envolvidas na IMB.
Em conclusão, nossos resultados sinalizaram pela primeira vez com o uso da
ETCC a participação do CPM na percepção da localização proprioceptiva e do CPP na
percepção do tempo de início da ilusão. Esses efeitos foram resultantes da estimulação
anódica a direita e catódica a esquerda, em ambas as áreas, levando a apropriação mais
rápida do membro extra, no caso de estimulação sobre CPP e maior deslocamento em
direção ao membro extra, no caso de estimulação sobre CPM. Desta forma, o presente
estudo contribui para a compreensão científica no que diz respeito aos aspectos da
propriedade corporal e apontou que a ETCC pode ser uma ferramenta útil para novas
investigações e posteriormente também para futuras aplicabilidades clínicas.
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Anexo 1.
CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA
O projeto de pesquisa “PERCEPÇÃO DA PROPRIEDADE CORPORAL: AVALIAÇÃO POR
MEIO DA ILUSÃO DA MÃO DE BORRACHA E DA NEUROMODULAÇÃO NÃO-INVASIVA”,
da pesquisadora Patricia Aparecida Dall’Agnol, se propõe a estudar a influência da técnica de
Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), aplicada nas áreas corticais – córtex
parietal posterior e córtex pré motor – envolvidas no paradigma da Ilusão da Mão de Borracha.
O intuito da pesquisa é verificar se com a estimulação é possível ajudar ou dificultar sua
percepção durante ilusão. Para a indução da ilusão da mão de borracha será realizada por meio
de estímulos com pincéis nos dedos da sua mão (fora do alcance da sua visão) e nos dedos uma
mão de borracha ao mesmo tempo.
A técnica utilizada, (ETCC), gera uma corrente contínua de baixa intensidade (1 a 2mA)
e essa será dirigida ao córtex cerebral por meio de eletrodos de borracha envolvidos em
esponjas umedecidas com soro. A estimulação é indolor e no máximo você poderá sentir uma
leve sensação de formigamento na região onde o eletrodo estará posicionado. Durante a
realização do estudo, você ficará acordado e acompanhará todos os procedimentos. Esses
procedimentos de estimulação são utilizados em diversas pesquisas e evidências mostram que
não existem riscos de qualquer dano cerebral devido a sua aplicação.
O teste tem duração média de 20 minutos. Os grupos serão sorteados e receberão a
estimulação ativa e placebo (sem nenhum efeito). Os dados para a pesquisa serão coletados no
Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social. Em qualquer etapa da pesquisa você terá
acesso ao pesquisador para o esclarecimento de eventuais dúvidas ou pelo telefone (11) 21148878 e pelo endereço – Rua Piauí, 181, 100 andar, Consolação, São Paulo – SP.
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie
- Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino.
Aos voluntários cabe o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem prejuízo
nenhum. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a dos outros participantes
e será garantido o sigilo absoluto. Os resultados, conclusões e divulgação do estudo tem
finalidade acadêmica e científica como parte do processo de Doutorado. Desde já agradecemos
a sua colaboração.
________________________
Patricia A. Dall’Agnol
Pesquisador Responsável

_____________________
Paulo Sérgio Boggio
Orientador

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a)
_____________________________________________________, voluntário de pesquisa, após
a leitura da carta de informação ao sujeito de pesquisa, ciente dos procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de confidencialidade e, não restando quaisquer
dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o
voluntário pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO e deixar de participar da pesquisa, e fica ciente que todo o trabalho realizado
torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional.
São Paulo, ___ de ______________de 20___.
_________________________________________
Assinatura do voluntário ou seu representante legal
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Anexo 2.
Questionário dos Efeitos Colaterais para ETCC (side-effect checklist).
ETCC
Pós- estimulação
1 – Nenhum
1 – Ausente
2 – Remoto
2 – Suave
3 – Possível
3 – Moderado 4 – Possível
4 – Severo
5 - Definitivo

Sintomas

Severidade
1

2

3

4

5

Relação com a
ETCC
1 2 3 4 5

Observações

Dor de cabeça
Dor no pescoço
Dor no couro cabeludo
Queimação no couro
cabeludo
Prejuízo auditivo
Prejuízo cognitivo
Problemas de
concentração
Mudança de humor
aguda
Outros (Especificar)

Avaliação da qualidade de estudo cego (check on blind)
- Qual tipo de tratamento você acredita ter recebido?

10 ( )

20 ( )

30 ( )

40 ( )

50 ( )

Tratamento placebo 10 ( )

20 ( )

30 ( )

40 ( )

50 ( )

Tratamento ativo

- 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:
10 ( )
20 ( )
30 ( )
40 ( )
50 ( )
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Anexo 3.
Inventário de Dominância Lateral de Edimburgo (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.

Atividade
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)
Abrir uma caixa (mão da tampa)

10

Mão Esquerda

Mão Direita
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Anexo 4
Questionário da intensidade da indução da ilusão da mão de borracha
Instruções: Responda a escala de acordo com o que você percebeu no momento do teste. Você
deve marcar o símbolo que corresponde com a experiência na qual você foi submetido ou se
você concorda ou não com a frase.
Quanto mais símbolos positivos, maior a percepção ou concordância da frase (+/++/).
Quanto mais símbolos negativos, menor a percepção ou discordância da frase (-/--/).
O três (3) representa neutralidade da sua resposta.
1. Parecia que eu estava olhando diretamente para minha própria mão, ao invés de uma mão de
borracha.
2. Parecia que a mão de borracha começava a assemelhar-se a minha mão real.
3. Parecia que a mão de borracha me pertencia.
4. Parecia que a mão de borracha era minha mão.
5. Parecia que a mão de borracha era parte do meu corpo.
6. Parecia que a minha mão estava localizada onde a mão de borracha estava.
7. Parecia que o toque que eu senti foi causado pelo toque do pincel na mão de borracha.
8. Parecia que eu podia mover a mão de borracha se eu quisesse.
9. Parecia que minha mão tornou-se a mão de borracha.
10. Parecia que eu estava incapaz de mover minha mão.
11. Parecia que eu poderia mover minha própria mão se eu quisesse.
12. Parecia que minha mão tinha desaparecido.
13. Parecia que minha mão estava movendo em direção à mão de borracha.
14. Parecia que a mão de borracha era movida (foi movendo-se) em direção a minha mão.
15. Parecia que eu tinha três mãos.
16. Parecia que eu tinha duas mãos esquerdas
17. Parecia que a mão de borracha começava a assemelhar-se com as características da minha mão.
18. Em alguns momentos, parecia que eu não estava sentindo o toque do pincel na minha mão.
19. Eu senti o toque do pincel na mão de borracha.
20. Parecia que o toque do pincel ocorria simultaneamente nas duas mãos.
Questão

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1- Discordo
Plenamente

2- Discordo

3- Não
discordo e nem
concordo

4- Concordo

5- Concordo
Plenamente
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Anexo 5
APARELHO PARA ILUSÃO DA MÃO DE BORRACHA
O aparelho foi desenvolvido pelo Prof. Eng. Sérgio Américo Boggio, com o intuito de avaliar o
paradigma da ilusão da mão de borracha (IMB).

O equipamento é constituído por uma estrutura de madeira (103 cm de largura por 51 cm de
altura) que contém na sua parte interna, dois sistemas de polias motorizadas,
um fixo e um móvel

os quais são os braços de movimento dos pincéis.

O sistema móvel permitirá o ajuste para os diversos tamanhos das mãos.
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A tensão de alimentação do equipamento é 110 volts.
O movimento transversal dos pinceis é obtido por um motor

que movimenta o carro que suporta os sistemas de pincéis.
O comando desse motor pode ser feito de forma automática via microprocessador ou manual.

Na posição manual podemos selecionar o sentido de movimento do carro.
Para ligar o motor devemos pressionar o botão Liga.

O botão Fim de curso só será utilizado em caso de alguma falha de operação.
Para evitar danos com o carro, temos 3 chaves de fim de curso, que desligam o motor ao
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serem acionadas, caso o carro ou o sistema de pincel tente ultrapassar os limites permitidos
para o movimento transversal.
Caso uma dessas chaves seja acionada, será necessário o seguinte procedimento para o carro
poder movimentar novamente:
1) Selecione o sentido de movimento do carro para que ele deixe de pressionar a chave
2) Pressione o botão vermelho de Fim de curso e o botão preto de liga até que a chave seja
liberada. A partir desse momento pode-se liberar o botão vermelho.
A velocidade do carro pode ser ajustada entre 0,4 a 1 mm/s.

Quando estamos em modo automático, o microprocessador passa a controlar o movimento do
carro baseando-se nas posições de 2 sensores ópticos.

Quando a lâmina penetra na fenda do sensor, o microprocessador reconhece e reverte o
movimento do carro.
Esses sensores são móveis permitindo tabular a excursão do carro e o posicionamento dos
pincéis sobre as mãos.
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Chaves dos parâmetros iniciais
Mão

Pinceis

C

Velocidade angular
A
B

D
Ângulo

Livres

Mão
Permite selecionar qual mão verdadeira (Esquerda ou Direita) será estimulada pelo pincel fixo.
Pinceis
0º - os pinceis fazem o movimento no mesmo sentido, com a mesma velocidade e o mesmo
deslocamento angular.
180º - os pinceis se movem com a mesma velocidade e o mesmo deslocamento angular,
porém em sentidos opostos, defasados de 180º.
Velocidade angular
É a velocidade de movimento dos pincéis que para facilitar os números, utilizamos a unidade
ms/grau.
Podemos escolher 4 velocidades através das chaves A e B.
Na foto a chave A está na posição desligada e a B ligada.
A
desligada
desligada
ligada
ligada

B
desligada
ligada
desligada
ligada

ms/grau
85
158
231
304

composição dos valores das chaves
85
85 + 73
85 + 146
85 + 73 + 146

Ângulo de excursão dos pinceis
É o ângulo descrito pelo pincel em graus.
Podemos escolher 4 ângulos através das chaves C e D.
Na foto as chaves C e D estão na posição desligada.
C
desligada
ligada
desligada
ligada

D
desligada
desligada
ligada
ligada

grau
7
11
15
19

composição dos valores das chaves
7
7+4
7+8
7+8+4

Livres
Chaves eletricamente disponíveis mas sem programação nesse momento.
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Programa / Reset
STOP – Encerra a execução do programa no microprocessador, fazendo com que os pinceis
saiam do campo da operação.
RUN – Prepara o microprocessador para rodar o programa, após o acionamento do RESET.

ATENÇÃO:
Sempre que trocar os parâmetros é necessária executar na sequência:
STOP – Ajusta parâmetros – RUN – RESET

