Coimbra - lnstituto de Ciencias

Nucleares Aplicadas a Saude (ICNAS),
Universidade de Coimbra

Stimulation in Pediatrics

Prof. Dr. Miguel Castelo-Branco
� 239 488 510

m

icnas-lmn@uc.pt

Polo das Ciencias da Saude
Azinhaga de Santa Camba
3000-548 Coimbra
www.uc.pt/icnas

O que oferecemos ...
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informa�ao pormenorizada sabre a
Perturba�ao de Hiperatividade / Defice
de Aten�ao (PHDA) e respetivas
possibilidades de tratamento

Neuroestimula�ao
Uma abordagem segura e inovadora

diagn6stico minucioso
sessao de aconselhamento a pedido
informa�6es sabre as resultados
obtidos no final do estudo
reembolso das despesas, atraves do
pagamento de ajudas de custo

Nova interven�ao para crian�as e
adolescentes com Perturba�ao de
Hiperatividade / Defice de Aten�ao (PHDA)

www.stiped.eu
Todos os dados sao anonimizados e tratados
segundo as disposi�oes legais para a prote�ao de
dados.
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Financiado pelo Horizonte 2020 - programa de
investiga�ao e inova�ao da Uniao Europeia
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0 objetivo do estudo ...
... consiste no desenvolvimento de uma terapia alternativa e nao farmacol6gica para a
Perturba�ao de Hiperatividade / Defice de Aten�ao (PHDA) em crian�as e adolescentes,
par forma a melhorar o seu desempenho, aten�ao e contralo comportamental.

Enquadramento
Perturba�6es do neuradesenvolvimento
coma a PHDA sao muito comuns,
reduzindo
com
frequencia
o
desempenho e a qualidade de vida das
crian�as e adolescentes. Contudo, as pos
sibilidades de tratamento ate agora dis
ponfveis, coma as medicamentos au a
terapia comportamental, nem sempre
sao bem aceites pelas famflias e, nalguns
casos, nao sao suficientemente eficazes.
Este prajeto visa assim um metodo de
tratamento alternativo, simples e de facil
integra�ao no quotidiano, sendo o
cerebra estimulado com uma corrente
eletrica de baixa intensidade para
melhorar as fun�6es cerebrais e o
desempenho/capacidade de autorregu
la�ao
da crian�a au adolescente
afetados. A neuraestimula�ao com uma
corrente eletrica de baixa intensidade
(designada tambem par estimula�ao
transcraniana par corrente contfnua ETCC au toes, em ingles) nao constitui um
perigo para a saude, apresentando
poucos efeitos secundarios. Alem disso,
no futura poderia ser realizada tambem
em casa, no pragrama de tratamento de
crian�as e adolescentes.

No estudo queremos responder
as seguintes questoes ...
• A neuroestimula�ao de baixa intensidade
consegue melhorar a aten�ao e diminuir a
impulsividade e a hiperatividade?
• Como e tolerada a neuroestimula�ao de baixa
intensidade?
• E possfvel prever em que crian�a/adolescente a
neuroestimula�ao de baixa intensidade surte
efeito?
• Como se pode explicar o efeito da
neuroestimula�ao de baixa intensidade?
• Qual e a sua opiniao sabre a neuroestimula�ao
de baixa intensidade? Que experiencias teve o/a
senhor/a e o/a seu/sua filho/a com a
neuroestimula�ao? 0 que e que se pode
aprender destas experiencias?

0 que pedimos ao seu filho/a e a si ...
• preenchimento de questionarios
• entrevista de diagn6stico
• resolu�ao de tarefas ludicas durante a medi�ao
da atividade eletrica cerebral (Eletroencefalo
grama - EEG)
• resolu�ao de tarefas ludicas durante a
estimula�ao transcraniana par corrente
contfnua
• exames de ressonancia magnetica (MRI), se
necessario

0 que ea estimula�ao
transcraniana por corrente
continua?
A estimula�ao transcraniana par corrente
contfnua (neuraestimula�ao) consiste num
metodo de tratamento nao invasivo, bem
tolerado e indolor. Os eletrados colocados na
cabe�a influenciam o cerebra com uma
corrente eletrica de muito baixa intensidade. A
sua potencia nao e superior a de muitos
brinquedos eletricos, mas consegue melhorar
muitas fun�6es cerebrais coma a aten�ao, a
autorregula�ao emocional e comportamental,
e a capacidade de esfor�o. Desde ha muitos
anos que a estimula�ao transcraniana par
corrente contfnua e utilizada com sucesso em
adultos no tratamento de depress6es, dares
cranicas,
zumbidos,
psicoses
au na
reabilita�ao ap6s um AVC, tendo-se revelado
coma um metodo bem tolerado, de facil
aplica�ao e economicamente viavel. Contudo,
a sua eficacia difere de pessoa para pessoa.
Par isso, o estudo pretende determinar para
que pessoas este metodo e especialmente
adequado au nao.

