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INTRODUÇÃO:

A adolescência é um período da vida, com necessidades e direitos específicos de saúde e desenvolvimento.

É um momento para expandir conhecimentos e habilidades, aprender a gerenciar emoções e

relacionamentos e adquirir atributos que serão importantes para assumir a vida adulta. Além disso, é uma

fase crítica de desenvolvimento psicossocial e emociona. Esse período é compreendido entre 10 a 19 anos

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), e de acordo com o Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), entre 12 a 18 anos. Durante a puberdade, importantes desenvolvimentos neuronais

ocorrem em áreas do cérebro, como o Sistema límbico, o qual têm funções como a regulação do sono, a

busca de prazer, o processamento de recompensa e as respostas emocionais. Posteriormente, ocorrem

mudanças no córtex pré-frontal, a área responsável pelas chamadas funções executivas. Sendo que o

cérebro culmina sua maturação e desenvolvimento aproximadamente aos 25 anos de idade. As funções

executivas, também conhecidas como controle executivo ou controle cognitivo, compreendem uma gama de

processos mentais, responsáveis por: iniciação e inibição de comportamentos, raciocínio verbal, resolução

de problemas, organização e planejamento de ações futuras, sequenciamento, autocontrole, flexibilidade

cognitiva, tomada de decisões, entre outros processos. Habilidades cognitivas são essências para a saúde

mental e física, sucesso na escola,
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no trabalho e na vida, e desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. Há algumas propostas de

classificação das funções executivos, como a divisão em componentes executivos “frios” e “quentes”, porém

nenhuma teoria é considerada e valorizada na literatura como suficiente. Segundo a OMS, o próprio neuro

desenvolvimento durante a adolescência, bem como o limitado controle de impulsos estão relacionados ao

risco de gravidez na adolencência1. Aproximadamente 16 milhões de meninas com idade entre 15-19 anos

engravidam a cada ano. O Brasil apresenta índice de 60,8% de bebês nascidos de mães adolescentes a

cada mil meninas de 15-19 anos, ficando muito acima de países como os EUA e Canadá, nos quais os

índices são 22,3% e 11,1%, respectivamente. Estudos indicam que adolescentes grávidas têm mais

chances de desenvolver anemia, diabetes gestacional, inserção baixa de placenta, infecções e hipertensão.

Além de elevado risco para depressão durante e pós-parto e tentativas de suicídio. Os bebês, por sua vez,

apresentam maiores riscos de nascerem prematuros, com baixo peso, síndrome do desconforto respiratório,

malformações congênitas e autismo. Em comparação com mães adultas, mães adolescentes apresentam

menor sensibilidade materna e atenção direcionada ao bebê e menor desempenho das funções executivas,

o que consequentemente, resulta em maiores dificuldades maternas. A gravidez na adolescência tem

impactos sociais e econômicos tanto para os adolescentes envolvidos, seus filhos, comunidades e

sociedade como um todo, afetando profundamente a trajetória e a qualidade de vida das mães, pois dificulta

seu desenvolvimento psicossocial, contribui negativamente para oportunidades de emprego, está associada

a um menor nível educacional entre estas e pode perpetuar um ciclo de pobreza de uma geração para

outra.Todo esse estresse vivenciado pela adolescente relacionado à própria gravidez, maternidade,

desemprego, pobreza, insegurança, entre outros fatores, ativam circuitos primitivos de sobrevivência, não

permitindo o desenvolvimento normal de circuitos cerebrais de funções executivas. A capacidade das

células nervosas de remodelar e formar novas conexões em resposta a estímulos exógenos é um processo

comumente referido como neuroplasticidade. Isto representa uma propriedade essencial do sistema nervoso

para se adaptar a mudanças do meio externo. Atualmente, o aprimoramento tecnológico tem permitido o

desenvolvimento de diversas técnicas medicinais destinadas a alterar os padrões neuronais, ou seja,

promover a neuroplasticidade. As técnicas de Estimulação Cerebral Não-Invasiva (Non-Invasive Brain

Stimulation - NIBS), como Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Estimulação Transcraniana por

Corrente Contínua (ETCC) foram desenvolvidas para otimizar a recuperação funcional, modulando a

plasticidade natural do cérebro e estimulando-o diretamente por meio de eletrodos ou campo magnético.

Estudos demonstraram que as modalidades de NIBS podem fornecer benefícios terapêuticos para
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uma ampla variedade de sintomas específicos de doenças, como afasia, distonia, depressão, enxaqueca,

disfunção motora, deficiências neurocognitivas e dor.

HIPÓTESE:

Estimulação Cerebral Não Invasiva resultará em melhora do desempenho das funções executivas das mães

adolescentes envolvidas neste estudo.

METODOLOGIA:

Serão recrutadas 65 mães adolescentes – em três diferentes locais: Escolas, Centros de Saúde e Casa da

Gestante do Município de Campinas - SP. As avaliações e intervenções serão realizadas nas casas das

participantes ou nos centros de recrutamento, conforme a facilidade para as voluntárias. As voluntárias

serão alocadas em dois grupos de forma randomizada: G1) Grupo ETCC (N=32) e G2) Grupo sham(N=33).

Utilizaremos o método de randomização simples e a aleatorização será feita através do sorteio de envelopes

previamente preparados. Em cada envelope haverá descrito o tipo de intervenção que a voluntária receberá

e será retirado ao acaso pelo pesquisador responsável pela intervenção. Cada envelope será atribuído a

somente uma voluntária. A randomização será revelada somente para análise estatística dos dados, parcial

e final. G1) ETCC: A ETCC é considerada uma intervenção neuromoduladora. Consiste na aplicação

contínua de corrente elétrica. O presente estudo utilizará protocolo de estímulo de 2mA, durante 20 min. O

ETCC será utilizado para estímulo da área frontal que é responsável pelas funções cognitivas, sendo que o

posicionamento dos eletrodos será baseado no Sistema Internacional 10-20 de EEG. O eletrodo anódico

será posicionado na área frontal esquerda F3, e o eletrodo catódico será na região supra orbital contralateral

– F4. Serão realizadas 10 sessões – 5 dias por 2 semanas. Durante a aplicação da ETCC, as voluntárias

serão submetidas a atividades de jogos cognitivos. G2)Sham: O protocolo deste grupo seguirá o mesmo

posicionamento dos eletrodos e mesmo tempo de estimulação do grupo ETCC, porém não haverá corrente

contínua (estimulação) durante o procedimento.A estimulação sham (placebo) é realizada aumentando-se a

corrente, e em seguida, diminuindo-a em alguns segundos. As participantes passarão por quatro avaliações:

1)Antes da intervenção, 2)Após a intervenção, 3) 1 mês após a intervenção e 4) 3 meses após a

intervenção. Instrumentos de Avaliação: O perfil das mães adolescentes será avaliado por questionário

sociodemográfico e entrevista semidirigida; Para avaliação das funções executivas utilizaremos os seguintes

testes: torre de londres e teste de stroop; Para avaliação da garra utilizaremos o instrumento chamado Short

Grit Scale, e finalmente, para avaliação do Quociente de
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Inteligência utilizaremos as Matrizes Progressivas de Raven.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:

Mães adolescentes com idade entre 15-19 anos

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO:

Histórico de epilepsia;

Implantes metálicos na cabeça;

Uso de medicamentos anti-convulsionantes;

Marca-passos;

Tratamento medicamentoso controlado para enxaqueca e/ou depressão;

Eczemas na cabeça;

Não alfabetizada.

O objetivo principal deste estudo é avaliar os efeitos proporcionados pela aplicação da Estimulação

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) no desempenho das funções executivas de mães

adolescentes. Secundariamente, também objetiva-se avaliar o perfil dessas mães adolescentes, os efeitos

da ETCC na depressão de mães adolescentes e mensurar o QI e a garra de mães adolescentes.

Objetivo da Pesquisa:

De acordo com as informações do pesquisador, quanto aos riscos e benefícios, tem-se que: Riscos:

A aplicação da ETCC é caracterizada por ser indolor e não invasiva. Estudos indicam que a grande maioria

dos efeitos adversos é leve e desaparece logo após a estimulação, porém trabalhos relatam que alguns

efeitos adversos, mais comumente problemas de pele, podem persistir mesmo após a estimulação. O

procedimento pode causar prurido, eritema, sensação de queimação ou ardência; e mais raramente dor

local, cefaleia, náusea, insônia, fadiga e desconforto. Produz uma leve sensação de formigamento

inicialmente, que geralmente termina em 30 segundos. A aplicação mostra-se segura quando as diretrizes

de segurança são aplicadas: I) A corrente elétrica não deve extrapolar o limite de 2mA/cm2; II) Os eletrodos

devem ser de material não metálico e colocados sobre a pele intacta. Devem ser usados em conjunto com

gel condutor ou esponja embebida com água de torneira ou solução salina.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

13.083-887

(19)3521-8936 E-mail: cep@fcm.unicamp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126
Barão Geraldo

UF: Município:SP CAMPINAS
Fax: (19)3521-7187

Página 04 de  07



UNICAMP - CAMPUS
CAMPINAS

Continuação do Parecer: 3.118.236

Benefícios:

Acreditamos que a intervenção por ETCC proporcione uma melhora no desempenho das funções

executivas, responsáveis por: controle de impulsos, tomada de decisão, organização, flexibilidade cognitiva,

resolução de problemas e planejamento.

O presente protocolo de pesquisa denominado "AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ESTIMULAÇÃO

TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NO DESEMPENHO EM FUNÇÕES EXECUTIVAS DE

MÃES ADOLESCENTES"; trata-se de um estudo prospectivo, que tem como pesquisador principal a aluna

de pós graduação AMANDA SAYURI SASAOKA, orientada pela Profa. Dra. LILIA FREIRE RODRIGUES DE

SOUZA e SILVIA ELAINE DE SOUSA FERREIRA CARVALHO DE MELO. A instituição proponente é a

FCM/UNICAMP, e serão estudados 65 participantes da pesquisa que atendam aos critérios de inclusão do

estudo. O orçamento estimado é de R$ 2.500,00, com financiamento próprio; o cronograma apresentado

propõe iniciar os trabalhos em Mar/19, e encerrá-los em Nov/2010.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

1 - Folha de Rosto Para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos: Apresentado e Adequado

2 - Projeto de Pesquisa: Apresentado e Adequado

3 - PB Informações Básicas do Projeto: Apresentado e Adequado

4 - Orçamento financeiro e fontes de financiamento: Apresentado e Adequado

5 - Cronograma: Apresentado e Adequado

6 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Apresentado e Adequado

7 - Documentos necessários para armazenamento de material biológico humano em biorrepositório

conforme a Resolução CNS 441/11: Não se aplica

8 - Outros documentos :

8.1- Comprovante de vínculo com a instituição onde será executada a pesquisa: Apresentado e Adequado

8.2 - Declaração de autorização pelo responsável dos locais onde a pesquisa será executada/realizada (

quando isso ocorrer fora da Unicamp): Apresentado e Adequado.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem pendências

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

- O participante da pesquisa deve receber uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na

íntegra, por ele assinado (quando aplicável).

Considerações Finais a critério do CEP:
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- O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado (quando aplicável).

- O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado. Se o pesquisador

considerar a descontinuação do estudo, esta deve ser justificada e somente ser realizada após análise das

razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou. O pesquisador deve aguardar o parecer do CEP

quanto à descontinuação, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao participante ou quando

constatar a superioridade de uma estratégia diagnóstica ou terapêutica oferecida a um dos grupos da

pesquisa, isto é, somente em caso de necessidade de ação imediata com intuito de proteger os

participantes.

- O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do

estudo. É papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave

ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e enviar notificação ao CEP e à Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – ANVISA – junto com seu posicionamento.

- Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e

sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas e aguardando a aprovação

do CEP para continuidade da pesquisa.  Em caso de projetos do Grupo I ou II apresentados anteriormente à

ANVISA, o pesquisador ou patrocinador deve enviá-las também à mesma, junto com o parecer aprovatório

do CEP, para serem juntadas ao protocolo inicial.

- Relatórios parciais e final devem ser apresentados ao CEP, inicialmente seis meses após a data deste

parecer de aprovação e ao término do estudo.

-Lembramos que segundo a Resolução 466/2012 , item XI.2 letra e, “cabe ao pesquisador apresentar dados

solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento”.

-O pesquisador deve manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa.
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CAMPINAS, 22 de Janeiro de 2019

Renata Maria dos Santos Celeghini
(Coordenador(a))

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1238737.pdf

20/01/2019
15:43:41

Aceito

Outros Termo_concordancia_EE_Bernardo_Car
o.pdf

20/01/2019
15:41:17

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Outros Carta_resposta_ETCC.pdf 20/01/2019
15:40:17

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_detalhado_ETCC.pdf 20/01/2019
15:38:52

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_TALE_ETCC.pdf 20/01/2019
15:38:19

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Folha de Rosto folhaderosto_ETCC.pdf 12/11/2018
19:27:48

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

declaracao_lilia.pdf 23/10/2018
21:57:10

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

declaracao_Amanda.pdf 23/10/2018
21:08:01

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Orçamento orcamento_neuromod.pdf 23/10/2018
20:55:52

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Cronograma Cronograma_ETCC.pdf 23/10/2018
20:25:35

AMANDA SAYURI
SASAOKA

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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