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RESUMO:
Esterelatobaseia-senaexperiênciadeacadêmicosdeIniciaçãoCientífica.A
motivação para participar do grupo multidisciplinar visa agregar e
ampliar um universo cheio de possibilidades e até
então praticamente desconhecido. Oportunizando a prática
de vivências entre Acadêmicos de Educação Física, Enfermagem,
Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Cada um, com seus anseios e suas
experiências, participando ativamente em todas as etapas do processo de
avaliaçãonocontatodiretocomasmaisdiversassituaçõeseproblemáticas,
que se completam, visando a excelência e compreendendo a correlação
dosdadoscoletados,afimdecontribuirparaaconstruçãodoconhecimento
coletivo e para os manejos e boas práticas no tratamento de
fibromiálgicas.Aseleçãodaspacientesaconteceatravésdaconfirmaçãodo
diagnóstico médico. No decorrer de 30 dias há 4 contatos telefônicos e 6
presenciais realizados nas Clínicas Integradas La
Salle. O screening esclarece àrandomização e após 21 dias, com uso de
medicação, é aplicado 5 dias seguidos de estimulação transcraniana por
corrente contínua sham ou verdadeiro. Apesar de notório que a ETCC
existedesdeadécadade1960,sónaprimeiradécadadesteséculoqueela
de fato voltou a ser pesquisada. É um equipamento facilmente
administradoetransportado,alémdeserumaalternativaindoloresegura.
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ABSTRACT
This report is based on the experience of scholars of Scientific Initiation. The
motivation to participate in the multidisciplinary group aims to aggregate and
expandaplanfullofpossibilitiesandnowunknownpower.Opposingapractice
of experiences among students of Physical Education, Nursing, Physiotherapy,
Nutrition and Psychology. Each one of them, with their desires and
experiences,activelyparticipate inall stagesoftheevaluationprocess,asoneof
the most comprehensive and problematic, that are completed for a rapid and
comprehensive understanding of collective data and for the management and
goodpracticeswithouttreatmentoffibromyalgia.Theselectionofthepatientsis
based on medical diagnoses. In the course of 30 days there are 4 telephone
contacts and 6 face-to-face meetings at La Salle Integrated Clinics. Screening
clarifies the randomization and after 21 days, with the use of medication, 5
consecutive days of transcranial direct current stimulation by sham or true is
applied. Although in 1960 tDCS, for the first time, began to be searched. It is a
device easily administered and transported, besides being a painless and safe
alternative.
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RESUMO:
Estimulação por corrente contínua (ETCC) é uma técnica não invasiva que
modula a excitabilidade neuronal e tem sido usada para tratar sintomas de
váriosdistúrbiosneurológicosepsiquiátricosempacientespediátricos.Ouso
da ETCC induz mudancas na excitabilidade cortical, porém, não existem
estudos que avaliaram a segurança dessa técnica em crianças com
traumatismocranioencefálico(TCE)

Objetivo: avaliar  a segurança de sessão única da ETCCmedida pela avaliação 
de efeitos adversos e anormalidades no EEG(eletroencefalograma)empacientes 
pediátricos com TCE moderado ou grave.
Métodos: Estudo unicêntrico, grupos pararelos, duplo-cedo e placebo-
controlado. Serão recrutadas 36 crianças entre 7 e 12 anos, de ambos os sexos,
com histórico de TCE fechado a pelo menos 3 meses. Os participantes
serãorandomizadosemtrêsgruposereceberão1sessãodeestimulaçãodeETCC
comduraçãode10minutoseintensidadede1mAdeacordocomogrupo(grupo
1:estimulaçãoanódica;2:estimulaçãocatódicae3:estimulaçãoplacebo,sobreo
córtexmotorprimário(M1),eeletrododereferênciasobrearegiãoorbitofronal
direita). Todas as crianças passarão por dois encontros: encontro 1: aplicação de
escalas, avaliação neuropsicológica breve; 2: sessão de ETCC, escala de efeitos
adversos e 4 medidas de EEG (eletroencefalograma) - 1ª EEG - basal; 2º EEG -
imediatamenteapósaestimulação;3ºEEG-30minutosdepoisdaETCC;4º.EEG
60minutos.
Resultadosesperados:Osefeitosserãobemtoleradosnascriançascom
TCE,semriscosdecriseconvulsivaouefeitosadversos.
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ABSTRACT
Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a noninvasive technique that
modulates neuronal excitability and has been used to treat symptoms of
various neurological and psychiatric disorders in pediatric
patients.TDCSinducescortical excitability,but,nostudiesevaluatedthesafety
ofthistechniqueinchildrenwithtraumaticbraininjury(TBI).
Objective: To evaluate the safety of a single session of the tDCS as
measured by the adverse effects questionnaire and
EEG (electroencephalogram) abnormalities in pediatric patients with
moderateorsevereTBI
Methods: Single center, randomized, double-blind, control trail
and parallel groups. We will recruit 36 children (between 7 and 12 years of
age), both genders, with a history of closed TBI for at least 3 months.
Participants will be randomized into three groups and will receive 1 session
of tDCS for 10 minutes and intensity of 1 mA over the cortex primary motor
(M1) - (group 1: anodic stimulation; 2: cathodic stimulation; and 3: placebo
stimulation,andreferenceelectrodeovertherightorbitofrontalregion).There
willbetwoassessmentpoints:1–baselineassessment:psychiatricscales,brief
neuropsychologicalevaluation;


