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RESUMO

A modulação da excitabilidade cortical  com a utilização da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), por alterar a fisiologia das 
conexões córtico-subcorticais, apresenta potencial para a produção de efeitos colaterais   sobre o sistema nervoso autônomo. Como toda técnica
que não apresenta estudos de longo prazo sobre sua utilização e possíveis efeitos adversos , tivemos relato em estudos iniciais de um paciente 
que apresentou efeitos de alterações em padrão respiratório, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre a utilização da ETCC com 
avaliação da gasometria e padrão respiratório A pesquisa objetivou avaliar possíveis efeitos agudos da ETCC sobre a pressão arterial, a frequência 
respiratória e os valores de Vo2 e Co2 em voluntários normais. Foram selecionados 20 voluntários  sadios, que foram  divididos em dois grupos: 
que foram submetidos a estimulação transcraneana  real e outro grupo que apesar de passar pelos mesmos procedimento de montagem dos 
eletrodos receberam a estimulação sham (placebo);  ambos foram submetidos à ETCC da região pré-frontal dorso-lateral  esquerda, tendo sido 
avaliados nas fases de repouso, estimulação e recuperação. Foi utilizado o equipamento K4b2, que é um analisador de gases espirométricos. 
Sendo observado a climatização do laboratório , assim como, os níveis de Co2 do ambiente, procedimento importante para calibração dos 
equipamentos de gasometria. Todos os voluntários foram submetidos a uma avaliação inicial dos parâmetros de pressão arterial e após a 
colocação da máscara de gasometria o voluntário ainda permanecia por um tempo curto para calibração do equipamento, somente após estes 
procedimento é que a estimulação foi realizada. Ao final da estimulação os parâmetros de pressão arterial foi reavaliado, uma vez que os dados 
de gasometria foram coletados durante toda a fase de estimulação.  Após avaliação dos resultados pode-se constatar que não foram detectadas 
alterações autonômicas e de gases respiratórios estatisticamente significativas e atribuíveis à ETCC. Conclui-se que a ETCC, como apontada em 
outros artigos sobre seus efeitos autonômicos , quando aplicada nos padrão descritos na pesquisa, apresenta-se como uma forma segura de 
neuromodulação não-invasiva, não representando riscos de alterações nos padrões respiratórios ou de captação de oxigênio, vindo os resultados 
a  corroborar para a comprovação da segurança da técnica para utilização clínica.
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