
Dúvidas? Contate-nos em

Perguntas a serem feitas
Você tem o direito de fazer perguntas sobre um estudo  
de pesquisa antes de decidir se deseja participar dele. Veja 
abaixo uma lista de perguntas que é recomendável você fazer 
antes de participar de um estudo de EET (estimulação 
elétrica transcraniana).

Que tipo de EET eu receberei? 

Por que esta pesquisa está sendo realizada? 

Onde os eletrodos serão colocados e como serão fixados 

no lugar?

Que área do cérebro será estimulada?

Que quantidade de corrente eu receberei?

Quanto durará a sessão de EET?

Quantas sessões tem este estudo?

Como devo me preparar para uma consulta de estudo?

Quais são os riscos e efeitos colaterais da EET? 

Esse procedimento terá efeitos de curto e longo prazo?

Eu saberei os resultados do meu procedimento de EET?

Os resultados da EET passarão a fazer parte do meu 

prontuário médico?

Minha companhia de seguros pagará pela EET? 

Precisarei pagar alguma quantia?

E se eu decidir deixar o estudo antes que ele seja concluído? 

A FDA aprova o procedimento realizado neste estudo?

Este estudo envolve outros procedimentos?

estimulação elétrica 
transcraniana para pesquisa

Pesquisa de saúde

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

A estimulação elétrica transcraniana é uma forma 
de estimular o cérebro. Também é chamada de EET. 
Ela funciona da seguinte forma: um pesquisador 
coloca pequenos discos ou esponjas chamados 
“eletrodos” em sua cabeça. Depois, os eletrodos 
colocados na parte exterior da cabeça enviam uma 
leve corrente elétrica ao seu cérebro. 

Este folheto contém informações gerais para fins educacionais e não tem a finalidade 
de fornecer orientações médicas. Fale com seu médico ou com a equipe de pesquisa 
para obter orientações sobre sua situação ou questões de saúde pessoais.
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Participar de uma pesquisa é uma escolha

Participar de um estudo de pesquisa é uma decisão pessoal 
importante. Antes que você decida participar, pesquisadores 
conversarão com você sobre os objetivos do estudo, bem 
como seus possíveis riscos e benefícios. Eles também 
explicarão as regras que seguem para proteger sua segurança 
e sua privacidade. Peça ajuda caso você não entenda algo 

ou tenha dúvidas. 

Não se sinta apressado ou pressionado a tomar uma decisão. 
A participação em um estudo de pesquisa é completamente 
voluntária, e é uma escolha sua.

Após compreender o estudo e se você optar por participar, 
terá que assinar um documento chamado “formulário de 
consentimento informado”. Você pode mudar de ideia a 
qualquer momento, por qualquer motivo, mesmo após 
ter assinado.
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Este material é trabalho do New England Research Subject Advocacy Group, 
com contribuições das universidades afiliadas e dos centros acadêmicos de 
atendimento à saúde das instituições membro. Para obter mais informações, 
consulte: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 



Por que os pesquisadores usam a EET?

Os pesquisadores usam a EET para saber mais sobre o 

funcionamento do cérebro. Por exemplo, a EET ajuda os 

pesquisadores a entender melhor como a atividade cerebral 

está relacionada aos pensamentos e ao comportamento. Eles 

também usam a EET para entender determinadas doenças  

e sintomas. Algumas dessas doenças e condições incluem:

>  Mal de Parkinson

>  Depressão

>  Fibromialgia

>  Esquizofrenia

>  Epilepsia

>  Derrame

>  Dor crônica

>  Traumatismo cranioencefálico

Alguns pesquisadores estão estudando o uso da EET para 

o tratamento de doenças cerebrais. Antes que a EET possa 

ser aprovada para o tratamento ou diagnóstico de uma doença, 

a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA precisa 

aprová-la. A FDA ainda não aprovou nenhum dispositivo 

de EET para o tratamento de doenças ou condições. 

A FDA aprovou alguns produtos para EET vendidos diretamente 

aos consumidores sem fins de pesquisa. No entanto, eles não são 

destinados a uso médico. Para obter mais informações sobre a 

FDA e sua análise de dispositivos de EET, acesse FDA.gov.

Quanto tempo dura a EET?

A maioria das sessões de EET dura cerca de 30 minutos. 

Sua equipe de pesquisa fornecerá uma estimativa da duração 

da sua sessão de EET.

Como a EET é realizada?

Você se senta em uma cadeira, e um membro da equipe de 

pesquisa coloca eletrodos na sua cabeça. Os eletrodos são fixados 

com uma faixa ou touca. Eles podem ser pequenos discos ou 

esponjas levemente umedecidas. Os eletrodos são conectados 

por fios a uma caixa que cria uma leve corrente elétrica. Essa caixa 

pode estar em uma mesa perto de você ou acoplada à touca ou faixa.

Uma leve corrente atravessa os fios até os eletrodos na sua 

cabeça. Você pode sentir uma leve sensação de picadas ou 

coceira quando ela for ligada. Uma pequena quantidade 

de corrente elétrica leve é direcionada ao seu cérebro e 

pode afetar a atividade cerebral. 

Saiba o que esperar antes, durante e depois da EET. 

Converse com a equipe de pesquisa para saber como se 

preparar para a EET.    

Quais são os diferentes tipos de EET?
O pesquisador explicará a qual tipo você será submetido.  

Os três tipos principais de EET são:

Estimulação transcraniana por corrente alternada  

ou ETCA. Este tipo de EET utiliza uma corrente elétrica 

que muda regularmente de direção em uma proporção 

definida. Os pesquisadores acreditam que isso pode 

alterar o ritmo da atividade cerebral.

Estimulação transcraniana por ruídos aleatórios ou 

ETRA. Este tipo de EET utiliza uma corrente elétrica 

que muda de direção aleatoriamente e com frequência. 

Os pesquisadores acreditam que isso pode levar 

determinadas atividades cerebrais a se destacarem mais.

Estimulação transcraniana por corrente contínua 

ou ETCC. Este é o tipo de EET que os pesquisados mais 

estudam. Ele utiliza uma corrente elétrica que chega ao 

cérebro em uma única direção.

Quais são os riscos da EET em  
um estudo de pesquisa? 

Geralmente, a EET é considerada segura e relativamente 

indolor. Durante a estimulação, você pode ter uma 

sensação de formigamento, coceira ou queimação 

embaixo dos eletrodos. Isso costuma durar pouco. Após 

a EET, sua pele pode ficar vermelha ou irritada, mas 

isso também passa rápido. Informe sempre à equipe 

de pesquisa se você sentir algo desconfortável antes, 

durante e após o procedimento. 

Podem ocorrer outros efeitos colaterais da EET  

que os pesquisadores ainda desconheçam.

Todo estudo de pesquisa pode envolver riscos.  

O formulário de consentimento informado do estudo 

descreverá quaisquer riscos específicos. Certifique-

se de compreender os riscos da EET e do restante  

do estudo antes de concordar em participar.   
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