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Introducao: Recentemente, comprovamos que a estimulação transcraniana por corrente contínua de alta definição (HD-ETCC)3x1 sobre
a Junção Têmporo-Parietal (JTP) direita altera a percepção de verticalidade e o controle postural. No entanto, é necessário investigar se
este protocolo de HD-ETCC3x1 promove estimulação apenas em centros superiores ou também em receptores vestibulares.

Objetivos: Este estudo teve por objetivo analisar a ação da estimulação por HD-ETCC3x1 aplicada sobre a JTP direita na inclinação da
cabeça em relação ao tronco em indivíduos saudáveis.

Método: Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e cruzado. Vinte e um indivíduos saudáveis com idade média de 24,2±4,1 anos foram
submetidos à aplicação da HD-ETCC3x1 sobre a JTP direita em três condições(ânodo central/cátodo central/placebo). Cada sessão
envolveu 3 repetições de 2 min de HD-ETCC3x1 em diferentes intensidades(1, 2 e 3mA). Após a avaliação de dados basais, aplicamos
um protocolo de acomodação para diminuir o desconforto. Os sujeitos permaneceram na posição ortostática em uma superfície
estável(pés separados a uma distância de 15 cm e os olhos fechados) durante 2 minutos, havendo intervalo de 5 minutos entre cada
repetição. Foram utilizadas oito câmeras infravermelhas(VICON) a uma frequência de 100Hz para registrar o deslocamento dos
marcadores posicionados na cabeça(região frontal/occipital) e no tronco(ombro direito/esquerdo/T10). CAAE 09485212.7.0000.5440.

Resultados: Foi examinada a variável de inclinação do segmento da cabeça em relação ao tórax referente aos dados de estimulação e
após estimulação. O teste de KruskalWallis e a análise post-hoc de Tukey indicaram não haver diferença significativa na inclinação
angular do segmento da cabeça nas diferentes condições e intensidades (linha de base, 1mA, 2mA e 3mA) de HD-ETCC3x1 (p > 0,05).

Conclusão: Neste trabalho, a modulação cortical sobre a JTP direita através da HD-ETCC3x1 não promoveu a inclinação angular da
cabeça no plano coronal. Estes resultados sugerem que o protocolo de estimulação utilizado neste estudo promove efeitos no sistema
nervoso em nível central, não alterando as aferências do sistema vestibular periférico."
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