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Introdução: A Síndrome de Sjögren primária (SSp) afeta 0,01% a 3,7% da 

população mundial. A fadiga é relatada como sintoma mais difícil de controlar e afeta 

até 85% dos pacientes com SSp. A estimulação transcraniana por corrente contínua 

(ETCC) tem mostrado resultados promissores na redução da fadiga em algumas 

doenças. No entanto, seus efeitos na SSp nunca foram examinados. Objetivos: 

Avaliar a eficácia e segurança de um protocolo de ETCC sobre a fadiga em 

pacientes com SSp. Métodos: Este foi um ensaio clínico randomizado piloto, duplo-

cego (NCT04119128) conduzido com mulheres com SSP de 18 a 65 anos, com 

terapia farmacológica estável, com queixas de fadiga por pelo menos três meses e 

com pontuação > 5 na Escala de Gravidade da Fadiga (EGF). Trinta e seis 

participantes foram randomizadas para receber cinco sessões consecutivas de 

estimulação simulada (sham) ou ETCC, com uma intensidade de 2 mA, por 20 

minutos/dia. Os participantes, os intervencionistas e os avaliadores de desfechos 

desconheciam o grupo para o qual cada participante foi alocado. A fadiga foi 

avaliada antes e após as cinco sessões. As diferenças médias entre os grupos com 

intervalos de confiança (IC) de 95% e tamanhos de efeito foram calculados para os 

resultados primários e secundários. Resultados: Após cinco sessões de ETCC, a 

gravidade da fadiga avaliada pela EGF (desfecho primário) demonstrou uma 

diferença média de -0,85 [intervalo de confiança de 95% (IC) -1,57 a -0,13; tamanho 

do efeito 0,80] favorecendo o grupo ativo. O grupo ativo apresentou reduções 

significativamente maiores na fadiga, conforme medido pelo índice Eular 's 

Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI) após cinco sessões de ETCC [diferença 

média: 1,40; IC 95% -2,33 a -0,48; tamanho do efeito 1,04]. Não houve alterações 

significativas do cortisol. No grupo ativo, houve associação entre a melhora na fadiga 

após cinco sessões e altos níveis de ansiedade e baixos níveis no domínio mental 

de qualidade de vida no início do estudo. Embora não tenha havido diferenças entre 

os grupos para os desfechos secundários de sono, humor e ansiedade, as 

comparações dentro do grupo evidenciaram uma diferença pequena, mas 

significativa favorecendo o grupo ativo para dor e sono. Todos os eventos adversos 

relatados foram leves e transitórios. Conclusão: A ETCC parece ser segura e 

reduzir a fadiga na SSp. Mudanças diferenciais na dor e no sono podem ser a base 

de seus efeitos. Mais estudos são necessários para otimizar as estratégias de 

tratamento da ETCC na SSp. 
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Background. Primary Sjögren's Syndrome (pSS) affects 0.01% to 3.7% of 

population worlwide and is the second most common autoimmune disease. Fatigue 

has been reported as the most difficult symptom to manage and affects up to 85% of 

pSS patients. Transcranial direct current stimulation (tDCS) has shown promising 

results in reducing fatigue in some diseases. However, its effects in pSS have never 

been examined. Objective: To assess the effectiveness and safety of a tDCS 

protocol on fatigue in patients with pSS. Methods: This was a pilot randomized 

double-blind controlled trial (NCT 04119128) conducted with women with pSS aged 

18-65 years, on stable pharmacological therapy, with complaints of fatigue for at least 

three months and with scores > 5 on Fatigue Severity Scale (FSS). Thirty-six 

participants were randomized to receive five consecutive sham or tDCS sessions, 

with an intensity of 2 mA, for 20 minutes/day. Participants, interventionists, and 

outcome assessors were unaware of the group to which each participant was 

allocated. Fatigue was assessed before and after the five sessions. Mean differences 

between groups with 95% confidence intervals (CI) and effect sizes were calculated 

for the primary and secondary outcomes. Results: After five tDCS sessions, fatigue 

severity assessed by the FSS (primary outcome) demonstrated a mean group 

difference of -0.85 [95% confidence interval (CI) -1.57, -0.13; effect size 0.80] 

favouring the active group. The active group presented significantly greater 

reductions in fatigue as measured by the EULAR 's Syndrome Patient Reported 

Index after five tDCS sessions [mean group difference: 1.40; 95%CI -2.33, -0.48; 

effect size 1.04]. There were no significant cortisol changes. In the active group, 

there was an association between the improvement in fatigue after five sessions and 

high levels of anxiety and low levels in the mental domain of quality of life at the 

beginning of the study. Although there were no between-group differences in the 

secondary outcomes of sleep, mood and anxiety, within-group comparisons 

evidenced a small but significant difference in the active group for pain and sleep. All 

reported adverse events were mild and transitory. Conclusion: tDCS seems to be 

safe and reduce fatigue in pSS. Differential changes on pain and sleep may underlie 

its effects. Further studies are needed to optimise tDCS treatment strategies in pSS. 
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A Síndrome de Sjögren primária (SSp) é uma doença imunomediada que 

apresenta-se clinicamente por meio de sintomas que variam desde xeroftalmia, 

xerostomia, fadiga, mialgias e artralgias, até sintomas sistêmicos graves com 

envolvimento cutâneo, vascular, renal, pulmonar ou neurológico (1). A fadiga é um 

sintoma prevalente na SSp, afetando até 85% (2) dos pacientes. Em pessoas com 

SSp, a fadiga tem sido descrita como "uma falta de vitalidade sempre presente, 

flutuante e inaliviável que está além do próprio controle" (3) e tem sido relatada como 

o sintoma mais difícil de controlar (4, 5). Além disso, a fadiga na SSp está associada a 

muitos indicadores de problemas de saúde, incluindo diminuição da capacidade 

aeróbica (6), incapacidade funcional (7), perda de produtividade (2, 4), distúrbios do 

sono (8), depressão (9) e baixa qualidade de vida (4). 

Apesar de a fadiga ter um importante impacto na vida de pessoas com SSp e 

vários fármacos terem sido estudados para aliviar seus efeitos, nenhuma se mostrou 

eficaz (10-13). Além disso, as intervenções farmacológicas possuem o risco de eventos 

adversos e podem possuir custo elevado. As diretrizes atuais recomendam apenas 

exercícios para o controle da fadiga em SSp (10, 11). Esta recomendação é baseada 

em estudos prévios que indicaram que o exercício aeróbio e o exercício resistido 

podem melhorar a fadiga em pacientes com SSp (14-16). No entanto, a adesão a 

terapias com exercícios nem sempre é atingida. 

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica de 

neuromodulação que tem sido bastante estudada, especialmente no tratamento da 

dor crônica, depressão, abuso de álcool e drogas e cessação do tabagismo (17). De 

modo interessante, a ETCC mostrou resultados promissores para reduzir a fadiga 

em pacientes com esclerose múltipla (18-21) e em pacientes com doença de Parkinson 

(22-24). 

O principal obstáculo para otimizar o manejo da fadiga na SSp é a 

compreensão limitada a respeito de sua patogênese. A fadiga na SSp pode ser 

resultado da hipoatividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (25). Na 

esclerose múltipla, os pacientes com fadiga exibem maior atividade do eixo HPA (26) 

e maior ativação do córtex pré-frontal dorsolateral direito do que aqueles sem fadiga. 

Foi demonstrado que a ETCC com estimulação anódica (que aumenta a 

excitabilidade cortical) sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo modula a 

atividade do eixo HPA em participantes saudáveis (27) e reduz a fadiga em pacientes 
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com esclerose múltipla (18, 19).  Embora a ETCC tenha se mostrado promissora na 

redução da fadiga, de acordo com o nosso conhecimento, nenhum estudo prévio 

examinou seus efeitos em pacientes com SSp.  
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2.1 Objetivo primário 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia e segurança da ETCC na 

fadiga em pacientes com SSp. 

 

2.2 Objetivo secundário 

Examinar se as mudanças nos níveis de fadiga podem estar associadas à 

mudanças na atividade do eixo HPA, nos distúrbios do sono, ansiedade, depressão 

ou dor.  
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3.1 Síndrome de Sjögren primária  

 

A Síndrome de Sjögren (SS) foi primeiramente identificada em 1928 pelo 

oftalmologista sueco Henrik  (1899-1986) (28). Henrik Sjögren foi a primeira pessoa a 

correlacionar a tríade de ceratoconjuntivite seca, xerostomia e poliartrite, motivo pelo 

qual a doença é assim denominada (28). Ao ter contato com um paciente que tinha 

como queixa artralgia, secura ocular e secura bucal, o médico observou que a 

junção destes sintomas poderia caracterizar uma nova síndrome e começou a 

caracterizar seus achados, ainda pouco conhecidos na época, feitos por meio de 

análise clínica e microscópica (28). 

Atualmente, com o avanço técnico e científico, sabe-se que a SS é uma 

doença imunomediada, com evolução lenta e progressiva e caracterizada por 

infiltração linfoplasmocitária das glândulas exócrinas e outros órgãos (29). Embora a 

SS seja estudada há décadas, sua etiologia é ainda desconhecida, seu mecanismo 

patogênico não é totalmente esclarecido e até o momento, não há cura para a 

doença(30). O tratamento da doença é limitado a amenizar os sintomas (30). 

Alguns estudos sugerem que fatores genéticos, hormonais e ambientais são 

gatilhos para o início da doença (30). Um estudo prévio demonstrou a forte 

associação da SSp com vários genes antígenos leucocitários humanos (HLA) classe 

II (31). Este estudo confirmou a associação da SSp com genes chaves na 

homeostasia do sistema imune, como os genes relacionados ao interferon (IFN) tipo 

I e várias citocinas. Além disso, este estudo apontou a importância de vários genes 

que estão envolvidos tanto na imunidade inata quanto adaptativa (31). Tem sido 

sugerido que os fatores hormonais estão potencialmente envolvidos na patogênese 

da doença (32), visto que a SSp acomete preferencialmente mulheres, apresentando 

uma proporção entre mulheres e homens de 9:1 (33). Sobre este aspecto, estudos 

prévios demonstraram que os níveis de andrógenos, assim como os de 

dehidroepiandrosterona (DHEA) secretado pelo córtex adrenal estão diminuídos em 

mulheres com SSp (32, 34). Quanto aos potenciais gatilhos ambientais, tem sido 

sugerido que os agentes virais podem estar associados ao início da doença. 

Estudos prévios têm demonstrado que vírus como o Epstein Barr vírus, o da hepatite 

C e Vírus Linfotrópico de célula T Humana 1 (HTLV-1) podem estar associados à 

patogênese da SSp (35-37). 



R e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  | 8 

 

Após o gatilho inicial, acredita-se que há a ativação do sistema imune inato e 

a secreção de citocinas como o fator de ativação de células B (BAFF), interleucina 

21 (IL-21) e interleucina 12 (IL-12) (38). A secreção destas citocinas desencadeia uma 

resposta adaptativa com migração dos linfócitos T e B do sangue para o parênquima 

das glândulas salivares (38). Os linfócitos invasores são ativados por células epiteliais 

e dendríticas, que atuam como células apresentadoras de antígeno dentro das 

glândulas (38). Os antígenos específicos apresentados na SSp incluem 

principalmente o SSA (RO), SSB (LA) (38). Embora o infiltrado inflamatório nas 

glândulas afetadas inclua uma alta porcentagem de células T, há evidências de que 

as células B são um fator patogênico importante na SS, incluindo a hiperatividade de 

células B manifestada por hipergamaglobulinemia e a produção de autoanticorpos 

(39). 

 

3.1.1 Manifestações clínicas  

 

A SS pode se apresentar de forma isolada, sendo denominada SSp, ou de 

forma associada a outras doenças imunomediadas como artrite reumatoide, lúpus 

eritematoso sistêmico e esclerose sistêmica, quando é denominada SS secundária 

(SSs) (40). Esta variação em sua apresentação clínica leva a uma dificuldade de 

estabelecer critérios diagnósticos universalmente aceitos e a doença é 

frequentemente subdiagnosticada ou diagnosticada tardiamente (40). Assim, o 

intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é de cerca de 10 anos (41).   

Sobre este aspecto, de 1965 até o presente, vários critérios de classificação 

da doença foram propostos (29, 42-53). Dentre os diversos critérios classificatórios para 

a SSp propostos até o momento, o Americano-Europeu de 2002 (52), o do Colégio 

Americano de Reumatologia 2012 (53) e o Americano Europeu de 2016 (29) são os 

mais usados. Os critérios do Colégio Americano-Europeu de 2002 incluem a 

avaliação de manifestações subjetivas e objetivas da síndrome seca, presença dos 

autoanticorpos anti-Ro (SSA) e anti-La (SSB), além de achados histopatológicos de 

glândulas salivares menores (52). Os critérios classificatórios propostos pelo Colégio 

Americano em 2012 passaram a levar em consideração somente parâmetros 

objetivos como auto-anticorpos, teste ocular e biópsia de glândula (53). Por sua vez, 

os critérios Americano-Europeus de 2016 baseiam-se em cinco itens objetivos, 
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incluindo: sialoadenite linfocítica focal (escore focal >1), sorologia anti-SSA (Ro) 

positiva, pontuação total da coloração ocular (OSS >5) ou escore van Bijsterveld 

(VBS >4), teste de Schirmer (≤ 5 mm / 5min) em pelo menos um olho e taxa de fluxo 

salivar não estimulado (UWS ≤ 0,1 mL / min) (29). Entretanto, cabe ressaltar que os 

critérios de classificação não podem ser considerados como o padrão para o 

diagnóstico da doença e o médico especialista é quem deve estabelecer um 

diagnóstico definitivo para qualquer paciente individualmente. No entanto, critérios 

de classificação podem ser usados para garantir a padronização do diagnóstico, 

especialmente em pacientes participantes de estudos clínicos e para facilitar a 

análise de resultados e a comparação de pacientes entre instituições (52). 

Devido principalmente à dificuldade em classificar os pacientes com a doença, 

estudos epidemiológicos sobre a SSp têm demonstrado resultados variáveis e a 

prevalência estimada da doença tem variado entre 0,01% e 3,7% nas comunidades 

internacionais (54). No Brasil, Valim et al. (2013) mapearam a prevalência de SSp de 

acordo com o critério Americano-Europeu de 2002, em Vitória - Espírito Santo, 

encontrando uma prevalência de 0,17% (55).  

A SSp manifesta-se geralmente por volta da quinta década de vida e 

apresenta-se por meio de um amplo espectro de manifestações (56). 

Histologicamente, apresenta-se principalmente com infiltrações focais das glândulas 

exócrinas por linfócitos, determinada principalmente por meio da biópsia da glândula 

salivar menor. Clinicamente, a maior parte dos pacientes evoluem com fadiga e 

sintomas glandulares como xeroftalmia e xerostomia. Entretanto, 2 a 40% dos 

pacientes podem evoluir com a forma mais grave, marcada por outros sintomas 

extraglandulares, incluindo o envolvimento musculoesquelético, neurológico, 

cutâneo, hepático, hematológico, vascular, renal ou pulmonar (5). Além disso, 

pacientes com SSp têm maior risco de desenvolver câncer de maneira geral (risco 

relativo (RR) 1,53; intervalo de confiança (IC) de 95% 1,17 a 1,88), mas 

principalmente linfoma não-Hodgkin (RR 13,76; IC de 95% 8,53 a 18,99) e o câncer 

da tireoide (RR 2,58; IC de 95% 1,14 a 4,03) (57). Independente da forma como se 

manifesta, a SSp pode levar a importante declínio físico, psicológico e social (4, 6, 58).  

Estima-se que mais de 95% dos pacientes com SS apresentem sintomas de 

síndrome seca (59). A xerostomia pode levar não apenas a redução da produção de 

saliva, como também à perda da sua propriedade antibacteriana, o que pode 
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acelerar a perda dos dentes e facilitar o aparecimento de infecções e de doença 

periodontal. Em casos de xerostomia severa, este sintoma pode afetar diretamente a 

qualidade de vida do paciente, uma vez que pode interferir em atividades diárias 

básicas como falar, comer e dormir (60). A xeroftalmia, por sua vez, provoca coceira, 

irritação, maior sensibilidade e sensação de areia nos olhos. A diminuição na 

produção de lágrimas leva a uma irritação crônica do epitélio conjuntival bulbar e 

corneano, o que caracteriza a ceratoconjuntivite seca (60). Além da xerostomia e da 

xeroftalmia, os pacientes podem apresentar ressecamento do nariz, da garganta e 

traquéia, principalmente devido à hipofunção das glândulas secretoras da mucosa 

do trato respiratório, o que pode resultar em tosse seca crônica (60). A diminuição da 

secreção das glândulas exócrinas da pele pode também levar à secura da pele e 

secura vaginal que pode causar prurido, irritação e dispareunia (60). 

Outras manifestações comuns da SSp são a dor musculoesquelética e a 

artrite inflamatória (61). Uma vez que o fator reumatóide e/ou o anticorpo antinuclear 

são frequentemente encontrados em pacientes com SSp, o diagnóstico errôneo de 

artrite reumatoide não é incomum nestes pacientes (61). Cerca de 10% dos pacientes 

também podem manifestar dor crônica relacionada à polineuropatia de pequenas 

fibras, cuja condição é tipicamente revelada pela ocorrência de sintomas sensoriais 

subjetivos, principalmente dolorosos, incluindo queimação, dormência, 

formigamento, parestesia e disestesia ou sinais de disautonomia (1, 62). 

Dentre as manifestações clínicas, destaca-se a fadiga, que acomete a maioria 

dos pacientes e é frequentemente relatada como o sintoma mais difícil de lidar (4, 5). 

Nestes pacientes, a fadiga está associada à diminuição da capacidade aeróbica (6), 

incapacidade funcional (7), distúrbio do sono (8, 63), depressão (64, 65) e redução da 

qualidade de vida dos pacientes (4, 66, 67). Além disso, vários estudos demonstram 

que a fadiga está associada à perda de produtividade (2, 4, 58, 64). Isto é especialmente 

importante, visto que aproximadamente 37% e 41% dos pacientes com SSp são 

afastados em 12 e 24 meses após diagnóstico, respectivamente (2). Além disso, 

pacientes com SSp são empregados com menos frequência, trabalham menos horas 

e uma porcentagem significativa (47%) recebe compensação devido à doença (2). Os 

custos indiretos anuais totais (que incluem o valor de produtividade econômica 

perdida devido à doença) têm sido estudado em poucos estudos. Em um estudo 

realizado no Reino Unido,  foi encontrado um custo indireto anual médio de £ 7677 
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(IC 95% £ 5560, £ 9794) para a SSp (68). Embora estudos econômicos atuais sejam 

necessários, em um outro estudo, também realizado no Reino Unido, foi encontrado 

uma média para os custos diretos (relacionados ao valor dos recursos usados em 

diagnóstico, tratamento e reabilitação) anuais por paciente com SSp que 

correspondia a aproximadamente 81% do da artrite reumatoide, considerando 

valores de 2004 e 2005, antes da introdução generalizada de produtos biológicos 

(69). Ambos os estudos demonstram que os custos diretos e indiretos relacionados à 

SSp são bastante aumentados quando comparados aos da população sem a 

doença (68, 69). Enquanto uma melhor função física associa-se à redução de custos 

diretos, a fadiga está associada à perda de produtividade e, portanto, ao aumento 

dos custos indiretos com a doença (2, 4, 58, 64). 

  

3.1.1.1 Mecanismos da fadiga na SSp 

 

A fadiga é um fenômeno complexo e um sintoma muito comum em diversas 

doenças. Tem sido estudada em pessoas com hipertensão, insuficiência cardíaca, 

câncer, esclerose múltipla, depressão e em doenças reumáticas (70). Em geral, a 

fadiga tem sido definida como um sintoma subjetivo e desagradável que incorpora 

sensações corporais que vão desde o cansaço até a exaustão, criando uma 

condição geral inexorável que interfere na capacidade dos indivíduos de realizarem 

suas funções normalmente (71). A fadiga é um dos sintomas mais comuns em 

pacientes com SSp, afetando entre 67% (65) e 85% (2) dos pacientes e parece não 

modificar ao longo do tempo (72).  A necessidade de realizar ajustes na vida diária 

devido à fadiga imprevisível e incontrolável pode levar a um impacto substancial na 

vida dos pacientes com SSp (3). Apesar de muito frequente e de estar associada à 

vários desfechos negativos, a fadiga é um fenômeno complexo, multifacetado e sua 

patogênese é pouco entendida (73). 

Um importante passo na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos 

subjacentes à fadiga em pacientes com SSp aconteceu recentemente, em que uma 

análise sistemática de dados de expressão genética de pacientes com SSp 

identificou 55 genes possivelmente preditivos do nível de fadiga (74). Assim, espera-

se que os mecanismos relacionados à fadiga na SSp sejam elucidados nos próximos 

anos. 
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Diversas hipóteses tentam explicar os mecanismos da fadiga na SSp, incluindo 

a hipoativação do eixo HPA, mecanismos inflamatórios e fenômenos cerebrais. 

Alguns estudos demonstram que maiores níveis de fadiga em pacientes com SSp 

são experimentados ao acordar (75, 76). Isso pode ser explicado por uma possível 

falha na resposta adaptativa do eixo HPA em aumentar os níveis de cortisol na 

primeira hora ao acordar (77). Uma hipoatividade do eixo HPA foi previamente 

relatada e sugere-se que esta possa ser resultante da destruição das glândulas 

adrenais pelos anticorpos anti-21 hidroxilase (78).  

Outra hipótese é que a fadiga possa estar relacionada a um desbalanço entre 

as citocinas inflamatórias (75, 76). Harboe et al. encontraram níveis de antagonista do 

receptor de interleucina-1 (IL-1Ra) significativamente mais altos em pacientes com 

SSp comparados com pacientes sem a doença. Isto pode ser esperado em 

pacientes com doenças inflamatórias crônicas como a SSp, em que uma produção 

contínua de interleucina 1-beta (IL-1β) pode ser balanceada pela IL-1Ra (79). 

Acrescentam ainda, que os níveis de IL-1Ra parecem estar relacionados a maiores 

níveis de fadiga nestes pacientes (79). Em consonância com estes achados, Bårdsen 

et al sugerem a existência de uma rede funcional em que várias moléculas 

relacionadas com IL-1β no líquido cefalorraquidiano influenciam a fadiga (80). No 

entanto, um ensaio clínico randomizado não detectou melhora significativa da fadiga 

após 4 semanas de tratamento anti-interleucina 1 (81), sugerindo que outros 

mecanismos possam ter maior envolvimento no desenvolvimento da fadiga. 

Ainda com relação à hipótese das citocinas inflamatórias, Howard-Tripp et al. 

encontraram 14 citocinas em níveis elevados em pacientes com SSp quando 

comparados a um grupo controle saudável sem fadiga (82). Quando os pacientes com 

SSp foram agrupados de acordo com a gravidade da fadiga, foi encontrada uma 

relação inversa inesperada entre os escores de fadiga e quatro citocinas pró-

inflamatórias, dentre as quais a proteína 10 induzida por interferon-gama (IP-10),  

fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), linfotoxina-alfa (LT-α) e interferon-gama (IFN-

γ) (82). Posteriormente, Davies et al confirmaram que cinco citocinas, dentre elas a 

IP-10, a TNF-α, a interferon-alfa (IFN-α), IFN-γ e LT-α estavam aumentadas em 

pacientes com SSp quando comparado a controles saudáveis (83). Além disso, os 

níveis de TNF-α e LT-α estavam inversamente relacionados aos níveis de fadiga 

relatados pelos pacientes (83). Apesar disso, Hartkamp et al (84) não identificaram 
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relação entre a interleucina 2 (IL-2), interleucina 6 (IL-6), interleucina 10 (IL-10) e 

TNF-α com a fadiga. No entanto, neste estudo apenas 8% dos pacientes possuía 

níveis de IL-6 detectáveis, 13% tinha níveis de IL-2 detectáveis, 32% tinham IL-10 e 

83% TNF-α (84). Sobre este assunto, D'Elia et al. excluíram pacientes com IL-6 

abaixo do nível detectável em seu estudo e descobriram que quanto maiores os 

níveis de receptores solúveis de IL-6 (sIL-6R), menores os níveis de fadiga. Quando 

pacientes com níveis de IL-6 abaixo do detectável foram incluídos, a associação 

desapareceu (85). Esses autores sugeriram que a IL-6 estimula o eixo HPA (via 

receptor solúvel de IL-6 (sIL-6R)) a produzir hormônios que neutralizam o 

mecanismo de fadiga (85). Isso poderia explicar por que a associação entre a IL-6 

sérica e a fadiga desaparece em pacientes que não apresentam níveis detectáveis 

de IL-6, indicando que pacientes com falta de IL-6 sérico, não podem estimular o 

eixo HPA, apesar de possuirem fadiga.  

Alguns autores sugerem que a via do IFN-α também pode estar envolvida na 

patogênese da SSp (86). Foram encontrados níveis de ácido ribonucleico mensageiro 

(mRNA) de IFN-α em células do sangue periférico e no plasma de pacientes com 

SSp significativamente maiores do que em controles saudáveis (87). Além disso, 

alguns genes induzidos por IFN são superexpressos em pacientes com SSp (88). Os 

mecanismos subjacentes ainda precisam ser elucidados. No entanto, parece que em 

tal condição o IFN-α também suprime o eixo HPA (89), embora novos estudos sejam 

necessários para esclarecer se níveis mais altos de IFN-α estão associados a 

maiores níveis de fadiga também em pacientes com SSp.  

Assim, a hipótese relacionada às citocinas inflamatórias parece relacionar-se à 

hipótese da desregulação do eixo HPA. Apesar disso, ambas as hipóteses 

apresentam várias lacunas de conhecimento a serem mais bem estudadas. 

Recentemente, Larssen et al. realizaram um estudo com análise proteômica do 

líquido cefalorraquidiano de 20 pacientes com SSp (90). Este estudo identificou 15 

proteínas discriminatórias entre pacientes com muita e pouca fadiga. A maioria 

destas proteínas discriminatórias tem papel importante na regulação da imunidade 

inata, defesa do estresse celular e / ou funções no sistema nervoso central. Essas 

proteínas e suas redes de proteínas em interação podem, portanto, ter papéis 

centrais na geração e regulação da fadiga, e os resultados contribuem com 

evidências para o conceito de fadiga como um fenômeno cerebral. Algumas destas 
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proteínas estão associadas à depressão grave e / ou perda de apetite 

(apolipoproteína A4, proteína ligadora de selênio 1 e secretogranina- 3), que são 

achados cardinais do comportamento de doença, no qual a fadiga constitui um 

elemento importante (90).  

O comportamento de doença é um termo usado para descrever várias 

mudanças comportamentais comuns associadas à ativação do sistema imunológico. 

Este comportamento é caracterizado por fadiga, sonolência, depressão, isolamento 

social e perda de apetite, sede e higiene, e é hipotetizado ser consequência de 

processos moleculares de proteção da vida celular realizados como uma estratégia 

de sobrevivência automatizada e inconsciente (91). Em estados de danos, estresse 

celular, inflamação crônica e autoimunidade, esses mecanismos estão 

constantemente ativos e a fadiga é crônica (91).  

No estudo de Larssen et al., proteínas com funções importantes no sistema 

imunológico inato foram reveladas como proteínas discriminatórias da fadiga (90). 

Vários dessas desempenham papéis na regulação negativa da inflamação e na 

defesa celular contra o estresse (hemopexina, fator derivado do epitélio pigmentar, 

clusterina, osteopontina e proteína 1 de ligação ao selênio). Esses achados reforçam 

a hipótese de que algumas vias de sinalização de fadiga estão associadas à 

"proteção e defesa celular" e não estão diretamente relacionadas a fatores pró-

inflamatórios (92). Estes resultados estão em consonância com estudos que não 

foram capazes de verificar uma associação entre o grau de inflamação e a gravidade 

da fadiga (82) .  

Além disso, estudos prévios indicam um papel fundamental para o sistema IL-1 

na regulação do comportamento de doença (93). Nestes estudos, sugere-se que o 

comportamento de doença pode ser mediado pela sinalização da IL-1β aos 

neurônios de maneira parácrina ou autócrina e que o aumento de IL-1Ra e IL-1RII 

provavelmente modula negativamente a resposta (93, 94). Esta teoria também está em 

consonância com os achados de Harboe et al. e de Bårdsen et al, que encontraram 

que os níveis de IL-1Ra estavam relacionados a maiores níveis de fadiga nestes 

pacientes (79) e que há uma rede funcional de moléculas relacionadas com a IL-1β no 

líquido cefalorraquidiano que influenciam a fadiga na SSp (80).  Portanto, os achados 

deste estudo com análise proteômica do líquido cefalorraquidiano de pacientes com 
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SSp levam a uma compreensão cada vez maior da fadiga na SSp como parte da 

resposta do “comportamento de doença” (90). 

 
3.1.1.2 Tratamento da fadiga na SSp 

Atualmente, devido à limitada compreensão de sua patogênese, o tratamento 

da fadiga permanece desafiador. Várias classes de medicamentos foram estudadas 

no tratamento da fadiga na SSp (12, 13, 95-105), sem resultados satisfatórios. A 

hidroxicloroquina (HCQ) é o medicamento antirreumático modificador da doença 

(DMCD) mais frequentemente prescrito para pacientes com fadiga e outras 

manifestações extraglandulares. Uma revisão sistemática com meta-análise 

encontrou menor eficácia da HCQ para o tratamento da fadiga do que o placebo (13). 

A DHEA foi testada em dois ensaios clínicos duplo-cegos prévios (98, 99). Em ambos 

os ensaios (com 60 e 107 pacientes, respectivamente) os pacientes que receberam 

o tratamento com DHEA não apresentaram melhora significativa da fadiga quando 

comparados aos que receberam placebo (98, 99). Outros ensaios clínicos 

randomizados duplo-cegos foram realizados testando a eficácia de ácidos graxos 

(100), azatioprina (101), anti-fator de necrose tumoral (104) e anti-interleucina 1 (81). Em 

estudos abertos, o leflunomide (102), o micofenolato (103) e o belimumabe (106) também 

não demonstraram ser capazes de reduzir a fadiga nestes pacientes.  

Com relação ao anti-CD20 rituximabe, embora dois ensaios clínicos 

randomizados duplo-cegos tenham sugerido que este fármaco pode reduzir a fadiga 

em pacientes com SSp (107, 108), os resultados preliminares de um ensaios duplo-

cego (109) e os resultados finais de um ensaio clínico triplo-cego (110), indicaram não 

haver diferença entre rituximabe e placebo para redução da fadiga nestes pacientes. 

Uma revisão sistemática com metanálise, então, compilou os resultados destes 

estudos e indicou não haver diferença entre utilizar rituximabe e utilizar placebo na 

avaliação da fadiga destes pacientes em um seguimento de 24 semanas (12). 

Posteriormente, Bowman et al. concluíram o ensaio clínico duplo-cego iniciado em 

2011, e ratificaram não somente que não parece haver diferença entre utilizar 

rituximabe e utilizar placebo, como também que o uso deste medicamento não é 

custo-efetivo (105). O custo médio por paciente no grupo que recebeu rituximabe foi 

de £ 10.752 (desvio padrão (DP) 264,75) em comparação com £ 2.672 (DP 241,71) 

para o braço do placebo (105).  
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Recentemente, um ensaio clínico duplo-cego pequeno, com 30 participantes, 

testou a eficácia e segurança do biológico RSLV-132 em pacientes com fadiga 

intensa (111).  

RSLV-132 é um medicamento biológico contendo RNase humana ativa com 

meia-vida sérica aumentada. Vários RNAs não codificantes na circulação humana 

têm funções inflamatórias generegulatórias. Foi hipotetizado que uma redução 

desses RNAs circulantes em pacientes com SSp poderia ter um efeito positivo em 

sintomas como fadiga. Neste estudo, foi observada regulação positiva induzida por 

RSLV-132 de genes indutíveis por IFN selecionados e os pacientes randomizados 

para receber RSLV-132 apresentaram melhora significativas na fadiga, conforme 

avaliado pela Avaliação Funcional da Terapia de Doença Crônica (FACIT) (P = 0,05) 

e Profile of Fatigue and Discomfort (PROFAD) (P = 0,07), mas não no Eular 's 

Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI) (P = 0,27) em um seguimento de 99 

dias. Em um estudo observacional com 2 coortes europeias de pacientes com SSp, 

observou-se que a fadiga diminuía com o aumento da atividade sistêmica de IFN 

(112). Em um outro estudo observacional conduzido em 608 pacientes com SSp, os 

pacientes com a carga de sintomas mais baixa tiveram a expressão mais alta de 

genes induzíveis por IFN (113). No entanto, em um terceiro ensaio clínico recente com 

o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de SSp, foi observado que o 

tratamento com hidroxicloroquina resultou em uma diminuição significativa na 

expressão do gene induzível por IFN, mas em nenhuma melhora clínica (114). 

Portanto, ensaios clínicos randomizados maiores são necessários para confirmar 

estes achados.  

Apesar de haver estudos mais recentes, as últimas recomendações para o 

manejo da fadiga na SSp (10, 11, 115) basearam-se em um único estudo publicado 

anteriormente a estas recomendações. Este foi um estudo controlado, não 

randomizado, com uma amostra pequena que sugeriu que o exercício aeróbio é 

capaz de promover melhora da fadiga, capacidade aeróbica, depressão e função 

física em pacientes com SSp (14). O estudo avaliou 21 mulheres com SSp de acordo 

com o Consenso Americano-Europeu, 11 das quais foram alocadas no grupo do 

exercício aeróbio e 10 no grupo controle (14). O grupo do exercício realizou 

caminhada nórdica por 45 minutos (60-80% da frequência cardíaca (FC) máxima) 

com supervisão uma vez por semana e teve a orientação de realizar caminhada por 
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mais duas vezes na semana em casa. O grupo controle realizou exercícios de 

flexibilidade domiciliares. Após 12 semanas, nove mulheres no grupo do exercício e 

10 mulheres no grupo controle completaram o estudo e o grupo que praticou o 

exercício aeróbio mostrou melhor capacidade aeróbica, fadiga, percepção do esforço 

e depressão quando comparado ao grupo controle (14).  

Para pacientes com SSp, identificar intervenções alternativas para combater a 

fadiga é crucial, uma vez que a adesão ao exercício nem sempre é alcançada. De 

modo importante, estes pacientes tipicamente têm baixos níveis de atividade 

física(116). Wouters et al  demonstraram que os baixos níveis de atividade física e a 

atitude de evitar a realização de atividades físicas devido ao medo de sofrer alguma 

lesão estão associados com a dimensão física da fadiga, enquanto o foco somático 

cognitivo, que se refere à atitude de permanecer focado em sintomas somáticos e na 

dor, estão mais associados à fadiga mental, incluindo problemas de concentração e 

de lentificação do pensamento (116). 

Novos estudos foram publicados após este ensaio clínico, incluindo um 

ensaio clínico randomizado com 45 mulheres com SSp submetidas a caminhada 

supervisionada por 16 semanas (16) e um com 59 mulheres com SSp submetidas a 

treinamento resistido também por 16 semanas (117). Estes estudos corroboraram com 

o ensaio clínico anterior e indicam que ambos os tipos de exercício parecem 

melhorar a fadiga nestes pacientes. Apesar disso, os mecanismos pelos quais o 

exercício pode melhorar a fadiga nestes pacientes permanece incerto. Ao mesmo 

tempo em que a fadiga é um sintoma difícil de tratar na SSp, a ETCC tem sido 

estudada como uma possível alternativa para o tratamento da fadiga em diversas 

doenças (118). 

 

3.2 Estimulação Transcranianca por Corrente Contínua (ETCC)  

 

Sugere-se que o uso de correntes elétricas para o tratamento de doenças 

ocorra há dois milênios. Há relatos de que o peixe torpedo, que produz correntes 

eléticas, era aplicado sobre o escalpo de pessoas que tinham dores de cabeça 

desde o primeiro século depois de Cristo, no império romano (119). Com o avanço da 

tecnologia, surgiu a possibilidade de armazenamento de energia em baterias (120). 
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Além disso, Galvani descobriu que os músculos e nervos são eletricamente 

estimuláveis (120). Assim, a partir do século XVII, a eletricidade começou a ser 

utilizada em pacientes com melancolia grave por Aldini, sobrinho de Galvani (120). A 

técnica pouco desenvolvida e sem parâmetros definidos, transformou-se e evoluiu 

ao longo dos séculos. Atualmente, várias técnicas neuromodulatórias não invasivas 

foram desenvolvidas, como a eletroconvulsoterapia (ECT), a estimulação magnética 

transcraniana (EMT) e a ETCC. Estas três técnicas têm sido amplamente estudadas 

para o tratamento de certas condições de saúde mental, especialmente para o 

tratamento da depressão (121, 122). 

A ECT é um procedimento, feito sob anestesia geral, em que correntes 

elétricas baixas passam pelo cérebro, geralmente a partir de dois eletrodos 

colocados na parte frontal da cabeça, desencadeando intencionalmente uma breve 

atividade convulsiva que pode ser vista no aparelho de encefalograma (121). A técnica 

leva a mudanças químicas cerebrais que podem reverter rapidamente sintomas 

relacionados à saúde mental. Apesar de terem sido encontrados resultados positivos 

com a ECT, sua aplicação é limitada, uma vez que esta técnica apresenta efeitos 

cognitivos adversos e necessita ser aplicada por um médico (122).  

A EMT é uma técnica de estimulação cerebral não invasiva em que uma 

bobina é tradicionalmente colocada sobre o couro cabeludo do paciente e induz um 

pulso de campo magnético perpendicular ao seu plano (123). O campo magnético 

penetra na pele, couro cabeludo e crânio, finalmente alcançando o cérebro (123). No 

cérebro, o pulso do campo magnético induz uma corrente elétrica perpendicular ao 

campo magnético e paralelo ao plano da bobina (123). As correntes elétricas 

induzidas são capazes de despolarizar neurônios corticais, gerando potenciais de 

ação nos neurônios da região alvo do cérebro (124). A depender dos parâmetros 

utilizados e local estimulado, a EMT pode levar à estimulação ou inibição da área 

escolhida, modulando, assim, a atividade neuronal (124). A EMT tem demonstrado 

eficácia no tratamento da depressão e outras desordens (124).  Entretanto, possui 

alto-custo e necessita da presença de aplicador especializado em todas as sessões. 

Neste contexto, o uso da ETCC vem sendo amplamente investigada, uma vez 

que é uma técnica de mais fácil aplicação (125). A técnica vem sendo, inclusive, 

utilizada em estudos com pacientes em casa, usando apenas interações (de modo 

remoto) entre supervisores (os membros da equipe clínica ou de pesquisa) e um 
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usuário da ETCC (um participante do estudo ou um paciente) com ou sem ajuda de 

um assistente leigo (como um cuidador ou membro da família servindo como co-

participante em um estudo de pesquisa ou auxiliando um paciente em suas 

atividades) (126). 

A  ETCC é uma técnica de neuromodulação em que um dispositivo envia uma 

corrente elétrica de baixa intensidade, com fluxo direto e contínuo para modular a 

excitabilidade cerebral (22). Esta técnica geralmente é realizada utilizando dois 

eletrodos de superfície que fornecem estímulo anódico ou catódico através do crânio 

(127). Dependendo do tipo de estimulação (anódica ou catódica), a ETCC pode levar 

tanto ao aumento quanto à diminuição da excitabilidade cortical (127, 128) e pode 

apresentar efeitos neuroplásticos pós-estimulatórios (129). 

A técnica da ETCC se respalda na alteração do potencial de repouso da 

membrana neuronal, que induz o nível de excitabilidade cortical e modula a taxa de 

disparos dos neurônios (130). A corrente elétrica fraca entra no crânio por meio de um 

ânodo e depois retorna à fonte de energia por meio de um cátodo. Quando a 

corrente viaja em uma direção (estimulação anódica), esta pode levar à 

despolarização das membranas neuronais e, portanto, o efeito é aumentar a 

excitabilidade cortical (ou seja, torna a célula mais propensa a disparar em relação 

ao seu estado de repouso) (127). A corrente que viaja na direção oposta (estimulação 

catódica) produz hiperpolarização da membrana, e, portanto, resulta em menor 

excitabilidade cortical (torna o neurônio menos propenso a disparar) (127, 128, 131). 

Comparativamente, enquanto a ECT e a EMT induzem diretamente disparos de 

potenciais de ação, a ETCC, por meio da mudança na concentração de íons do meio 

extracelular, facilita (ânodo) ou dificulta (cátodo) o disparo neuronal, sem de fato 

executá-lo (132). 

Tipicamente, a ETCC com estimulação anódica (com o eletrodo positivo) é 

realizada sobre a região cortical que se deseja excitar, e o cátodo (eletrodo negativo) 

é o eletrodo de referência e é posicionado geralmente sobre a região supraorbital ou 

no ombro contralaterais (133). Na estimulação catódica, há a inversão dos eletrodos e 

o cátodo é posicionado sobre a região do córtex que se deseja inibir e o ânodo 

passa a ser o eletrodo de referência e é colocado sobre a região supraorbital ou 

ombro contralaterais (133, 134). Há, também, a estimulação bilateral, em que o ânodo é 

colocado sobre a área a ser estimulada e o cátodo sobre a área a ser inibida  (135).  
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Estimulações com ETCC de duração superior a cinco minutos podem induzir 

efeitos significativos (que provavelmente se devem principalmente a alterações nos 

mecanismos sinápticos), que podem durar até várias horas (133, 136). A maioria das 

estimulações duram entre 5 e 30 minutos, com uma intensidade de corrente entre 1 

e 2mA (137), apesar de intensidades de até 4mA já terem sido testadas e mostrado 

boa tolerabilidade e segurança (138). Os efeitos, no entanto, dependem da duração 

da estimulação. Alguns estudos sugerem que estimulações de longa duração, 

mesmo que anódicas, podem inibir a atividade cortical (139, 140). De modo semelhante, 

a intensidade da corrente pode influenciar, e o uso de intensidade de correntes mais 

elevadas, mesmo que catódicas, podem levar a aumento da excitabilidade cortical 

(141). Assim, os efeitos dessa técnica dependem, dentre outros fatores, do 

posicionamento e tamanho dos eletrodos, da intensidade da corrente, da duração da 

estimulação e do número total de sessões (130).  

O efeito da interação entre os parâmetros de estimulação, localização e 

polaridade ainda permanecem sob investigação. Contudo, de modo geral, a ETCC 

promove a interação entre neurotransmissores como a dopamina, adrenalina e 

serotonina (142-145) e induz neuroplasticidade glutamatérgica, levando a mudanças 

duradouras na excitabilidade cortical (132, 139, 146).  

Os efeitos da ETCC têm sido amplamente estudados, especialmente no 

tratamento da dor crônica, depressão, abuso de álcool e drogas e cessação do 

tabagismo (17). Entre pacientes com doenças reumáticas, até o momento, foi testada 

apenas em pacientes com osteoartrite e fibromialgia. Os resultados de estudos em 

pacientes com fibromialgia sugerem um potencial efeito analgésico da ETCC com 

estimulação anódica sobre o córtex motor primário esquerdo (147). Resultados 

provenientes de ensaios clínicos randomizados também demontram que a ETCC 

parece ser eficaz e segura para o tratamento da dor na osteoartrite de joelho quando 

utilizada com o ânodo sobre o córtex motor primário e o cátodo sobre área 

supraorbital contralateral (148, 149). Além disso, estudos prévios demonstram que 

quando associada a terapias com exercícios, a ETCC apresenta efeitos mais 

benéficos na dor e função em pacientes com osteoartrite de joelho do que quando 

utiliza-se estas terapias isoladamente (150, 151). Este aspecto é especialmente 

importante, visto que tem sido sugerido que a ETCC tem o potencial de aumentar a 

receptividade do cérebro para outras intervenções, aumentando a excitabilidade 
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cortical, um fenômeno conhecido como “priming” (152). Sob esse ponto de vista, a 

ETCC pode otimizar a capacidade de resposta do cérebro para se exercitar e 

melhorar os resultados além do que pode ser alcançado somente com ETCC ou 

somente com os exercícios. 

De modo interessante, a ETCC mostrou resultados promissores para reduzir 

a fadiga em algumas condições (118). Para o tratamento da fadiga, a ETCC já foi 

testada em pacientes com esclerose múltipla (18-21, 153-156), síndrome pós-pólio (157) e 

doença de Parkinson (22-24). Três regiões corticais foram estimuladas, incluindo: o 

córtex sensorimotor primário, o córtex parietal posterior e o córtex dorsolateral pré-

frontal (118). Em todos os casos, os protocolos de ETCC foram realizados de acordo 

com a montagem bipolar com o ânodo sobre o alvo cortical, a depender dos 

mecanismos da fadiga em cada condição. Dentre estes, os resultados da ETCC 

obtidos com a estimulação do córtex dorsolateral pré-frontal em pacientes com 

esclerose múltipla parecem ser os mais promissores (118). 

Os mecanismos pelos quais a ETCC pode levar a melhora da fadiga não são 

completamente compreendidos. Na esclerose múltipla, os pacientes com fadiga 

exibem maior atividade do eixo HPA do que aqueles sem fadiga (26, 158). Além disso, 

pacientes com esclerose múltipla fatigados têm maior ativação do córtex pré-frontal 

dorsolateral direito quando comparados a pacientes não fatigados (159). A 

estimulação anódica (que aumenta a excitabilidade cortical) sobre o córtex pré-

frontal dorsolateral esquerdo mostrou melhorar a fadiga em pacientes com esclerose 

múltipla (18, 19). Em consonância com esses resultados, um estudo anterior mostrou 

que a estimulação anódica sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e a 

estimulação catódica sobre o córtex pré-frontal dorsolateral direito mostraram 

modular o eixo HPA e diminuir os níveis de cortisol salivar em voluntários saudáveis 

(27). De modo contrário, a estimulação anódica sobre o córtex pré-frontal dorsolateral 

direito e catódico sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo foi associada a 

níveis elevados de cortisol salivar (27). 

Além de mediar a atividade do eixo HPA, o córtex pré-frontal desempenha um 

papel importante na modulação do sono e estabilidade do humor (160). Distúrbios da 

atividade do córtex pré-frontal foram relatados em pacientes com transtorno de 

ansiedade generalizada e depressão uni (161) e bipolar (162). Outros fatores 

comumente associados à fadiga em SSp, como qualidade do sono (8), ansiedade (6), 
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depressão e dor (9), melhoraram após a estimulação do córtex pré-frontal 

dorsolateral em pacientes com esses distúrbios, mas não está claro se as melhorias 

nestes variáveis estão associadas a reduções na fadiga. 

De modo geral, estudos prévios têm sugerido que a ETCC é segura e tem 

resultados promissores como método auxiliar de tratamento de diversas condições. 

Além disso, o uso da ETCC parece demonstrar boa relação de custo-efetividade, 

uma vez que pode reduzir gastos com outros tratamentos, como o medicamentoso. 

Um estudo prévio comparando a ETCC a outros métodos de estimulação como a 

estimulação epidural do córtex motor epidural e a EMT demonstrou que a ETCC é 

mais custo-efetiva para o tratamento ao longo de 1 ano de pacientes com dor 

crônica (163). Este estudo estimou, considerando um tratamento com 10 sessões de 

ETCC, que cada sessão custaria em média U$167.72 por paciente (163). Um outro 

estudo prospectivo randomizado visou avaliar a viabilidade e o custo-benefício da 

combinação da ETCC com analgesia intravenosa com morfina controlada pelo 

paciente como parte da analgesia multimodal após toracotomia (164). Os pacientes 

designados para o grupo de tratamento com ETCC receberam cinco sessões ativas 

sobre o córtex motor primário esquerdo durante cinco dias, enquanto os pacientes 

designados para o grupo de controle receberam estímulos simulados (sham) de 

ETCC (164). A análise de custo-efetividade mostrou redução significativa dos custos 

com o uso do opioide no grupo ETCC ativo (164). Mais estudos de avaliação 

econômica se fazem necessários a respeito do tratamento com ETCC em pacientes 

com fadiga, especialmente levando em consideração os custos diretos e indiretos 

relacionados à fadiga. Especificamente em pacientes com SSp, anteriormente à 

avaliação dos custos, estudos avaliando a eficácia desta intervenção são 

necessários. 



 

  

4 MÉTODOS
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Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da instituição (nº de 

referência 3.320.683) (Anexo 1) e o protocolo deste estudo foi registrado no 

ClinicalTrials.gov (NCT04119128) (Anexo 2). Todos os indivíduos assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) antes de iniciar a 

sua participação neste estudo. Os princípios da voluntariedade e confidencialidade 

da informação foram seguidos, conforme aspectos éticos e resolução do Conselho 

Nacional de Saúde N°466/12. O relato deste estudo foi realizado conforme 

recomendado pela declaração CONsolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT) e alguns de seus resultados foram publicados (165) (Anexo 3). 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

  

Este é um estudo piloto, tipo ensaio clínico randomizado, duplo-cego, sham-

controlado. 

 

4.2 Local da Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Saúde 

Baseada em Evidências, do Departamento de Medicina, da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP). A coleta de dados ocorreu no ambulatório da disciplina de 

Geriatria da Faculdade de Medicina na UNIFESP, localizado na Rua Professor 

Francisco de Castro – Vila Clementino, nº 105, Cep 04020-050, São Paulo. Os 

participantes foram triados para participação no período de setembro de 2018 a 

maio de 2019 e foram recrutados para participação no período de junho a novembro 

de 2019 no ambulatório de oftalmologia do Hospital São Paulo. 

 

4.3 Critérios de elegibilidade  

4.3.1 Participantes 

  

Para avaliar a elegibilidade dos voluntários, um checklist (Apêndice 2) foi 

utilizado. Mulheres com idade entre 18 e 65 anos, com diagnóstico de SSP de 

acordo com o critério americano-europeu (52), em terapia farmacológica estável por 
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pelo menos três meses, com queixas de fadiga por pelo menos três meses e 

pontuação maior que 45 (ou com média > 5) na Escala de Gravidade de Fadiga 

(EGF) foram incluídos. Os homens não foram incluídos, pois a prevalência de SSp 

tem uma proporção de mulheres para homens de 9–14 para 1. 

 Foram excluídos pessoas com insuficiência cardiovascular, respiratória, renal 

ou hepática não compensadas; hipertensão arterial sistêmica descompensada; 

depressão grave (pontuação > 30 no Inventário de Depressão de Beck); história de 

epilepsia ou síncope; dispositivos metálicos implantados no cérebro; incapacidade 

de entender os questionários; história autorrelatada de abuso de álcool nos últimos 

seis meses; história de lesão cerebral traumática com déficits neurológicos residuais, 

incluindo do SNC pela própria doença; ou que não tinham disponibilidade para 

participar do estudo. 

 O cálculo do tamanho da amostra foi baseado no estudo de Chalah et al. (18) 

que avaliou o efeito da ETCC sobre a fadiga em pacientes com esclerose múltipla, 

considerando um α = 0,05 e poder de 95%. Estimamos que eram necessários 16 

pacientes em cada grupo para detectar uma diferença entre grupos tão pequena 

quanto 0,53 no escore médio da EGF. Para compensar possível atrito, 10% do 

tamanho da amostra foi adicionado a cada grupo, resultando em um total de 18 

participantes para cada grupo. 

 

 

4.4 Randomização e Cegamento 

  

Os participantes do estudo foram aleatoriamente atribuídos a um grupo ativo 

ou sham por meio de uma lista de randomização gerada online 

(www.randomization.com). A lista de randomização foi gerada utilizando blocos de 4 

ou 6, em uma proporção de 1:1. Após a geração da lista, foi atribuído a cada 

participante da sequência de alocação (ex: participante 1 – Grupo Ativo; partipante 2 

- Grupo Sham, etc) um código numérico de 5 dígitos. Cada código numérico 

correspondia à atribuição de estimulação verdadeira ou sham. Foram selecionados 

36 entre 200 códigos disponibilizados pelo fabricante do estimulador de corrente 

contínua certificado (Neuroconn GmbH, Ilmenau, Alemanha). A sequência dos 

participantes e seus respectivos códigos numéricos foram então ocultados em 

http://www.randomization.com/
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envelopes opacos e selados, que foram numerados consecutivamente. A geração 

da sequência de randomização, sua correlação com os códigos numéricos e 

ocultação em envelopes foram realizadas por um investigador independente, que 

não participou do recrutamento, intervenção, avaliação ou análise estatística. Os 

envelopes foram guardados em um armário trancado com chave e cada envelope 

contendo o a sequência e o código numérico foi aberto apenas na presença de cada 

participante, no momento de utilizar o estimulador. O estimulador de corrente 

contínua foi usado no “modo de estudo” que codifica estimulação sham e ativa 

exclusivos de cada paciente. Durante a estimulação, o intervencionista inseria 

apenas o código numérico e o dispositivo fornecia estimulação ativa ou sham pré-

programada. Este sistema permitiu que a pessoa que administrava a ETCC não 

soubesse se o participante estava recebendo a estimulação sham ou ativa (166, 167), 

uma vez que apenas o código numérico era digitado no aparelho para que ele 

iniciasse a estimulação de forma oculta. A ligação entre o código e o grupo de 

estimulação não foi revelada até o final do estudo. Assim, os participantes, 

intervencionistas e avaliadores de desfechos não sabiam para qual grupo cada 

participante foi atribuido. 

 

 

4.5 Intervenção 

  

Durante a intervenção, cada participante sentou-se confortavelmente em uma 

cadeira. O cabelo foi repartido e amarrado com faixas elásticas para permitir um bom 

contato entre os eletrodos e o couro cabeludo. A ETCC foi realizada com dois 

eletrodos de borracha medindo 5 × 7 cm, os quais foram cobertos por esponjas 

embebidas em solução salina e fixados com um elástico (Figura 1). A estimulação 

bilateral foi utilizada, com o ânodo colocado sobre o córtex pré-frontal dorsolateral 

direito e o cátodo sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Os locais que 

receberam estimulação corresponderam a F4 e F3, respectivamente, do Sistema 

Internacional 10/20 de Eletroencefalograma (EEG). Conforme protocolo utilizado em 

pesquisa anterior com pacientes com esclerose múltipla (18), foram realizadas cinco 

sessões consecutivas de ETCC ou sham, de segunda a sexta-feira, com intensidade 

de corrente constante de 2 mA, por 20 min/sessão. O estimulador foi configurado 
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para realizar um aumento e diminuição graduais da corrente (rampa) com 30 

segundos de duração para conforto dos participantes. Todas as sessões ETCC 

foram conduzidas no mesmo horário para as mesmas pessoas. 

Para a ETCC sham, os eletrodos foram colocados de forma idêntica ao grupo 

de intervenção e a estimulação foi aplicada também por 20 min. Sabe-se que a 

percepção cutânea associada à ETCC é restrita aos poucos segundos de aumento e 

redução da corrente (rampa) durante a estimulação. O “modo estudo” do estimulador 

de corrente contínua certificado (Neuroconn GmbH, Ilmenau, Alemanha) realiza o 

aumento e diminuição da corrente no início e no final do período de 20 min para 

imitar a sensação somatossensorial da ETCC ativa. Porém, nenhuma corrente é 

aplicada entre a rampa inicial e final. Este breve período de estimulação não altera a 

excitabilidade cortical (168). Portanto, a estimulação sham tem sensação idêntica à 

estimulação ativa e é confiável para fins de cegamento (166). 

 Para garantir a fidedignidade do tratamento, todas as sessões de ETCC foram 

realizadas por dois intervencionistas treinados. Um intervencionista aplicou o ETCC; 

o segundo intervencionista verificou a precisão de todos os procedimentos usando 

um checklist de verificação. Os participantes foram orientados a comparecer às 

sessões com os cabelos limpos e secos, sem óleos, cremes ou adornos, no intuito 

de não ocorrer interferência na passagem da corrente. Os participantes foram 

fortemente desencorajados a mudar sua medicação ou atividade física durante o 

estudo e solicitou-se que os participantes relatassem quaisquer mudanças à equipe 

de pesquisa. 
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A. Aparelho de estimulação por corrente contínua; B. Posicionamento dos 

Eletrodos em participante do estudo; C:Fixação do eletrodo com faixa elástica 

Figura 1.  Estimulação Trascraniana por Corrente Contínua (ETCC). 

 

 

4.6 Avaliações e Desfechos 

 

Uma entrevista estruturada foi usada para coletar informações demográficas e 

biomédicas no início do estudo (Apêndice 3). Para fins de caracterização da 

amostra, também foi avaliado o nível de atividade física basal dos participantes 

usando a versão curta do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (169) 

(Anexo 4). O IPAQ consiste em uma série de perguntas para avaliar a frequência, 

intensidade e duração da atividade física do indivíduo em uma semana normal.   

A 

B C 
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4.6.1 Desfecho primário 

 

O desfecho primário deste estudo foi a gravidade da fadiga avaliada pela EGF 

(Anexo 5). A EGF é a escala de fadiga mais frequentemente usada em doenças 

crônicas e foi validada em uma ampla gama de condições (170). A EGF inclui nove 

itens que avaliam a gravidade da fadiga (171). Para cada item, o paciente é instruído a 

escolher um escore que varia de 1 a 7, sendo 1 discordo totalmente e 7 concordo 

totalmente (171). O escore total é uma pontuação que varia entre 9 e 63 e quanto 

maior o escore obtido, maior é o nível de fadiga do participante (171). Uma pontuação 

total ≤ 35 é considerada como fadiga leve, entre 36 e 52, moderada e 53 ou maior é 

considerada fadiga grave (172). O escore médio varia de 1 a 7 e é obtido dividindo-se 

o escore total pelo número de itens (9) da escala. 

 

 

4.6.2 Desfechos secundários 

  

Como a EGF não é uma medida de desfecho específica da SSp, também 

incluímos o Profile of Fatigue and Discomfort - Sicca Symptoms Inventory - versão 

curta (PROFAD-SSI) (Anexo 6) e o ESSPRI (Anexo 7) como instrumentos 

específicos da doença. Todas as medidas de desfechos secundários utilizadas 

apresentam bons níveis de confiabilidade e foram utilizadas em suas versões 

traduzidas e validadas para o português (5, 171, 173-176). 

O PROFAD é um questionário que avalia as dimensões mentais e somáticas 

da fadiga (174). É um questionário composto por 19 perguntas, cujas respostas 

podem variar entre 0 e 7, sendo 0 nenhum problema ou dificuldade e 7 tão ruim 

quanto você puder imaginar. O escore final corresponde à média obtida em cada 

domínio avaliado (174). 

O ESSPRI é um instrumento autoaplicável que mede a percepção dos 

sintomas de fadiga, dor e secura. Cada um dos três sintomas é avaliado usando 

uma escala de classificação numérica que varia entre 0 e 10 (5). A pontuação final é 

a média das pontuações dos três domínios (5, 173). 
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 Outras medidas de desfechos secundários incluíram a avaliação da qualidade 

de vida com o Short-Form 12 Health Survey (SF-12) (Anexo 8) (175), saúde global 

usando uma Escala Visual Analógica (EVA) (Anexo 9) (176) e efeitos adversos (177) 

(Anexo 10). O SF-12 é uma ferramenta confiável  para avaliar a qualidade de vida 

que compreende 8 domínios, incluindo função física, funcionamento físico, 

percepção geral de saúde, vitalidade, dor corporal, função social, função emocional 

e saúde mental (175, 178). Cada item possui um grupo de opções de respostas que 

variam em uma escala graduada do tipo Likert. Por meio de um algoritmo do 

instrumento, dois escores podem ser mensurados: o físico e o mental. Em ambos, a 

pontuação pode variar entre 0 e 100, sendo os maiores escores relacionados a 

melhores níveis de qualidade de vida (175).  

 A EVA é um instrumento que avalia características que não são facilmente 

medidas de modo direto, tais como fadiga, dor e percepção de saúde. A EVA tem 

sido amplamente utilizada para avaliar diferentes aspectos relacionados à saúde em 

diversas populações, inclusive em pacientes com doenças reumáticas (179-185). Para 

avaliar a saúde global, uma EVA que variava de 0 a 10 foi utilizada, em que 0 

significava melhor e 10 pior saúde global.  

 Para avaliar os possíveis efeitos adversos da ETCC, um questionário foi 

criado, baseado nos eventos mais frequentemente relatados em uma revisão 

sistemática prévia (177). Para cada evento relatado, a intensidade e o momento de 

ocorrência (no início, durante ou após a sessão) do evento também foram avaliados. 

Também foi questionado se algum outro evento adverso não mencionado ocorreu e 

um campo para outros eventos adversos também estava disponível no questionário. 

Durante e após as sessões, um profissional avaliava exclusivamente os efeitos 

adversos. Este profissional não participou da avaliação dos demais desfechos. 

 Outros desfechos foram incluídos para explorar se as mudanças no sono, 

fatores psicológicos e biológicos estão relacionados às mudanças na fadiga. A 

qualidade do sono foi avaliada usando o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(186) (Anexo 11), um questionário de autorrelato que avalia a qualidade do sono. O 

instrumento é composto por dezenove itens individuais que geram sete 

componentes: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, 

eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e 

disfunção diurna (186). Cada componente é avaliado com um escore que varia entre 0 
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e 3. A soma das pontuações desses sete componentes gera uma pontuação global, 

em que escores maiores representam uma pior qualidade do sono (186). Escores 

acima de 5 representam uma qualidade do sono ruim (186). 

 A depressão foi avaliada pelo Inventário de Depressão de Beck (187) (Anexo 

12). Este é um instrumento confiável e amplamente utilizado em todo o mundo. O 

Inventário de depressão de Beck consiste em um questionário de auto-avaliação, 

com 21 itens, cujos escores variam entre 0 e 3 (187).  A soma das pontuações de 

cada item gera uma pontuação final que varia de 0 a 63 (187). Pontuações entre 0 e 9 

indicam ausência de depressão; de 10 a 18 indicam depressão leve a moderada; de 

19 a 29 indicam depressão moderada a grave; e a partir de 30 indicam depressão 

grave (187).  

 A ansiedade, o estresse e sonolência foram medidos separadamente usando 

a EVA. Este instrumento avalia de modo confiável variáveis como dor, ansiedade e 

satisfação em diversas populações (179-185). Para a avaliação destas três variáveis 

utilizou-se uma EVA, cuja pontuação variava entre 0 e 10, em que 10 representava a 

pior ansiedade, estresse e/ou sonolência possíveis. 

 Além disso, para avaliar a atividade do eixo HPA, foi realizada a dosagem de 

cortisol salivar, uma vez que este é um método não invasivo amplamente aceito que 

reflete o funcionamento do eixo HPA (188). Para tanto, amostras de saliva foram 

coletadas entre 7 e 10 da manhã, antes e após a primeira e quinta sessões de 

ETCC. Cada paciente realizou a coleta de saliva do 5º dia no mesmo horário em que 

realizou a coleta no 1º dia. Os pacientes foram instruídos a não comer ou beber 

nada por pelo menos 2 horas antes da coleta da saliva. Como a maioria dos 

pacientes com SSp apresenta xerostomia, ácido cítrico a 2% foi aplicado no dorso 

da língua com aplicadores de conta-gotas descartáveis de plástico em intervalos de 

30–60 s (189). Em condições de repouso, em uma sala silenciosa, os pacientes foram 

solicitados a despejar saliva em um tubo de ensaio graduado (1ml) por meio de um 

funil de vidro, conforme protocolo proposto por Navazesh et al. (189). As amostras 

salivares foram, em seguida, mantidas em gelo até o transporte para o laboratório 

para dosagem, onde foram centrifugadas a 3500 rpm por 15 minutos. As 

concentrações de cortisol foram determinadas usando o método de imunoensaio de 

eletroquimioluminescência com o kit de ensaio Elecsys Cortisol II (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemanha). Todos os procedimentos foram 
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realizados de acordo com as instruções do fabricante e todas as amostras foram 

testadas em duplicata.  

 Com exceção da avaliação do cortisol salivar, que foi realizada na 1ª e na 5ª 

sessões, todas as medidas de desfecho foram avaliadas no início do estudo (T1), 

após 5 sessões de ETCC (T2), 15 dias após o término das sessões de ETCC (T3) e 

30 dias após o término das sessões de ETCC (T4). Os tempos de avaliação estão 

detalhados na Figura 2. 

 Para avaliar o cegamento, os indivíduos foram questionados no final do 

estudo se eles sabiam para qual grupo haviam sido atribuídos. Os intervencionistas 

foram questionados se sabiam quais participantes receberam estímulos ativos ou 

simulados. Para avaliar a melhora percebida, os pacientes foram questionados se 

eles sentiram que “melhoraram”, “pioraram” ou permaneceram “como antes” após o 

tratamento. 

 

4.8 Análise dos dados 

  

Os dados de cada participante foram extraídos da ficha de avaliação por dois 

autores que não sabiam para qual grupo cada paciente havia disso atribuído. 

Frequências e porcentagens foram utilizadas para descrever as variáveis 

categóricas; médias e desvios-padrão foram calculados para as variáveis contínuas. 

Considerando recomendações prévias para o relato de estudos piloto (190), foi 

evitado o uso de testes de hipóteses e, para os desfechos primários e secundários, 

foram calculados as diferenças médias entre os grupos com IC de 95% e tamanhos 

de efeito. Quando os valores do IC não cruzaram o zero, os resultados foram 

considerados estatisticamente significativos. Como este é um estudo pequeno, 

tentamos nos proteger contra o erro do tipo 2 e não ajustamos o alfa para 

comparações múltiplas. Foram criados box-and-whisker plots para fornecer um 

resumo visual da distribuição das mudanças (valores da linha de base (T1) para 

após o tratamento (T2)) na fadiga em ambos os grupos.  

Uma abordagem de três etapas foi usada para testar se as mudanças no 

sono, sonolência, ansiedade, depressão, estresse, cortisol e dor poderiam explicar 

as mudanças na fadiga. Primeiro, testamos se esses possíveis fatores explicativos 

mudaram ao longo do tempo em cada braço de tratamento (T1 para T2), observando 
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o IC de 95% em torno das diferenças dentro de cada grupo. Em segundo lugar, 

foram analisadas as associações entre mudanças significativas na fadiga e medidas 

basais desses desfechos exploratórios (sono, sonolência, ansiedade, depressão, 

estresse, cortisol e dor). Finalmente, para as variáveis que mudaram 

significativamente ao longo do tempo, usamos os coeficientes de correlação de 

Pearson para avaliar a associação entre as mudanças na fadiga e as mudanças nas 

variáveis exploratórias. Também foram usados testes de qui-quadrado de Pearson 

para determinar se as frequências de eventos adversos diferiam entre os grupos. 

Todos os testes foram considerados significativos quando p <0,05. O software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.26.0 foi usado para todas as 

análises. 

 



 

 

5 RESULTADOS
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Dentre 180 participantes inicialmente recrutados para avaliação quanto à 

elegibilidade, 95 foram considerados inelegíveis durante a triagem por telefone e 49 

foram excluídos durante as avaliações presenciais. Trinta e seis participantes com 

SSp foram, finalmente, incluídas e randomizadas (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortisol - * Duas perdas (material insuficiente) - antes da primeira sessão e após a quinta sessão - grupo ativo 
primeira sessão = 17; quinta sessão do grupo ativo = 17. Um paciente do grupo ativo não compareceu à consulta 
de acompanhamento 15 dias após o término da estimulação. T2: após cinco sessões; T3: 15 dias após o término 
das sessões; T4: 30 dias após o término das sessões; SSp: Síndrome de Sjögren primária 

Figura 2. Fluxograma apresentando o processo de recrutamento e composição final da 

amostra. 

 

Avaliados para elegibilidade por telefone (n= 180) 

Excluídos (n= 95) 
 Indisponível para participar (n = 33) 

 Não cumpriu o critério da idade (n= 24) 

 Fadiga insuficiente (n = 17) 

 Não possuíam SSp (n= 14) 

 Doença cardíaca descompensada (n= 3) 

 Recusou participar (n= 3) 

 Histórico de epilepsia (n= 1) 

Alocados para ETCC ativa (n= 18) 

 Intervenção alocada recebida 

(n= 18) 

Alocados para ETCC sham (n= 18) 

 Intervenção alocada recebida (n= 

18) 

 

Avaliados para elegibilidade pessoalmente (n= 85) 

Avaliado (T2) (n=18) 

Avaliado (T3) (n=17) 

Avaliado (T4) (n=18) 

Avaliado (T2) (n=18) 

Avaliado (T3) (n=18) 

Avaliado (T4) (n=18) 

Randomizados (n= 36) 

Excluídos (n= 49) 

Indisponível para participar (n= 27)  

Fadiga insuficiente (n= 18) 

Não possuíam SSp (n = 2) 

Doença cardíaca descompensada (n = 1) 

 Terapia farmacológica instável (n = 1) 
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Conforme recomendado pelo CONSORT, as características basais dos 

participantes estão descritas na Tabela 1 e testes de significância não foram 

apresentados. No entanto, todas as características basais foram semelhantes entre 

os grupos, exceto para as variáveis sonolência avaliada pela EVA (p=0,015) e dor 

avaliada pelo ESSPRI (p=0,047). 

 

 

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes. Grupo Ativo 

(n=18); Grupo Sham (n=18)                        

 

                   Grupo 

 

 Ativo                         Sham  

Idade (anos) - Média + DP 55,8 + 8,5 53,1 + 10,3 

Peso (kg) - Média + DP 67,2 + 13,7 71,6 + 9,8 

Altura (metros) - Média + DP 1,6 + 0,1 1,6 + 0,1 

Índice de Massa corporal - Média + DP 26,8 + 5,3 27,5 + 3,5 

Educação (anos) Média + DP 11,9 + 4,1 11,1 + 3,7 

Tempo desde o início dos sintomas (anos) - Média + DP 12,3 + 6,9 12,3 + 9,0 

Tempo desde o diagnóstico (anos) - Média + DP 7,5 + 5,4 6,4 + 6,1 

Gravidade da Fadiga (EGF) - Média + DP 6,33 +0,40 6,10 +0,65 

Fadiga Mental (PROFAD) 5,40 +1,27 4,86 +2,40 

Fadiga Somática (PROFAD)                      4,65 +1,29 4,90 +1,74 

Fadiga reportada pelo paciente (ESSPRI) 7,47 +1,66 7,08 +1,88 

Secura reportada pelo paciente (ESSPRI) 8,35 +1,11 7,71 +1,83 

Dor reportada pelo paciente (ESSPRI) 7,71 +2,20 5,92 +3,27 

ESSPRI total 7,96 + 1,11 6,90 + 1,89 

Domínio Físico – QV (SF-12) 34,70 +7,25 35,00 +10,07 

Domínio Mental - QV (SF-12) 43,10 +12,30 38,67 +13,05 

Saude Geral (EVA) 5,56 +2,81 5,59 +2,95 

Depressão (IDB) 16,17 +8,20 15,44 +8,65 

Ansiedade (EVA) 3,65 +3,87 5,19 +2,96 

Estresse (EVA) 3,09 +3,61 1,96 +3,09 

Qualidade do Sono (PSQI) 9,82 +3,52 8,56 +3,20 

Sonolência (EVA) 4,48 +3,77 1,78 +2,36 

Cortisol (ug/dL) 0,26 +0,11 0,34 +0,25 

Comorbidades associadas - n (%) 13 (72) 14 (78) 

   Hipertensão Arterial Sistêmica - n (%) 4 (22) 4 (22) 

   Diabetes Mellitus - n (%) 3 (17) 2 (11) 

   Hiperlipidemia- n (%) 1 (6) 2 (11) 
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   Hipotireoidismo - n (%) 2 (11) 2 (11) 

   Doença de Hashimoto - n (%) 2 (11) 0 (0) 

   Osteoporose - n (%) 2 (11) 2 (11) 

   Osteoartrite - n (%) 0 (0) 1 (6) 

   Disordem de Ansiedade - n (%) 2 (11) 0 (0) 

   Depressão unipolar - n (%) 0 (0) 1 (6) 

   Depressão Bipolar - n (%) 0 (0) 1 (6) 

   Doença Pulmonar Obstrutiva crônica - n (%) 2 (11) 0 (0) 

   Fenômeno de Raynaud - n (%) 1 (6) 1 (6) 

   Acidose Tubular Renal - n (%)  0 (0) 1 (6) 

   Arritmia - n (%) 0 (0) 1 (6) 

   Síndrome do ovário policístico n (%) 0 (0) 1 (6) 

Tomando biológicos - n (%) 4 (22) 5 (28) 

Número de AINEs e analgésicos - n (%) 4 (22) 2 (11) 

Número de corticoides - n (%) 7 (39) 8 (44) 

Número de DMCDs - n (%) 10 (56) 9 (50) 

Total de participantes tomando medicação para SSp - n (%) 17 (94) 18 (100) 

Quantidade de Atividade Física   

     Atividade Leve – Média + DP 83,53 + 18,69 140,69 + 50,10 

     Atividade Moderada – Média+ DP 83,89 + 43,96 83,33 + 39,92 

     Atividade Vigorosa – Média + DP 31,11 + 23,83 30,28 + 12,87 

n: número de participantes; DP: desvio padrão; AINEs: Anti-inflamatórios não esteroides; DMCDs: 

medicamentos antirreumáticos modificadores da doença. SSp: Síndrome de Sjögren primária; 

PROFAD: Profile of Fatigue and Discomfort; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported 

Index; QV: Qualidade de vida; SF-12: Short-form 12 Health Survey; EVA: Escala Visual Analógica; 

IDB: Inventário de Depressão de Beck; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; ug/dL : micrograma por 

decilitro;  * Orais, adesivos ou injetáveis. Os resultados para a quantidade de atividade física estão 

descritos em minutos. Nas avaliações da EGF, PROFAD, ESSPRI, e EVA, valores maiores indicam 

piores resultados; para QV, valores maiores indicam melhores resultados. 

  

 

Para o nosso desfecho primário, a gravidade da fadiga medida pela EGF, o 

grupo ativo mostrou melhora significativamente maior do que o grupo sham em T2 

(diferença média entre grupos 0,85; tamanho do efeito 0,80) e T4 (diferença média 

entre grupos 0,93; tamanho do efeito 0,73). Em T3, não houve diferença significativa 

entre grupos (Tabela 2). 

Para os desfechos secundários, as diferenças entre grupos no PROFAD 

favoreceram o grupo ativo para a fadiga mental (tamanhos de efeito 0,41, 0,27 e 

0,52 em T2, T3 e T4, respectivamente) e fadiga somática (tamanhos de efeito 0,21, 
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0,18 e 0,43 em T2, T3 e T4 respectivamente), mas as diferenças entre os grupos 

não foram significativas.  
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Tabela 2.  Efeitos da ETCC na fadiga em participantes com SSp ao longo de 30 dias. Grupo ativo (n=18); Grupo Sham (n=18)                         

n: número de participantes; DP: desvio padrão: IC: Intervalo de Confiança; PROFAD: Profile of Fatigue and Discomfort; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index; T2: após 

5 sessões; T3: 15 das após o fim da intervenção; T4: 30 dias após o fim da intervenção. Foram calculadas as mudanças do T2, T3 e T4 com relação aos valores da linha de base. Nas 

avaliações da EGF, PROFAD e ESSPRI, valores maiores indicam piores resultados. Um paciente no grupo ativo não compareceu a avaliação em T3. * Mudança significativa dentro do grupo (p 

< 0.05); ** Mudança significativa dentro do grupo (p < 0.01). † Diferença significativa entre grupos 

 

 O grupo ativo mostrou reduções significativamente maiores na fadiga, conforme avaliado pelo ESSPRI em T2 (tamanho do 

efeito 1,04) e T4 (tamanho do efeito 0,89), mas não em T3. Um mês após a ETCC (T4), o grupo ativo mostrou reduções 

significativamente maiores na dor, conforme medido pelo ESSPRI (tamanho do efeito 0,72). No geral, as medidas de fadiga 

avaliadas pela EGF, ESSPRI e PROFAD mostraram grande variabilidade e as medianas das melhoras no grupo ativo foram 

Desfecho Primário Linha de Base          T2                     Mudança                  T3                    Mudança                       T4              Mudança 
                                    (T2 – Linha de Base)                              (T3 – Linha de Base)                             (T4 – Linha de Base)              

Gravidade da Fadiga (EGF)                       Ativo - Média + DP 
     Amplitude do escore (1-7)                     Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

6,33 +0,40 5,14 +1,43 -1,18 +1,20** 5,37 +1,28 -0,94 +1,21** 4,86 +1,49 -1,46 +1,46** 

6,10 +0,65 5,76 +0,78 -0,34 +0,91 5,25 +1,47 -0,85 +1,61* 5,57 +1,11 -0,53 +1,04* 

 
-0,85 
(-1,57; -0,13)† 

 
-0,09 
(-1,07; 0,90) 

 
  -0,93 

(-1,79; -0,07)† 

 0,80  0,06  0,73 

Desfecho Secundário  

Fadiga Mental (PROFAD)                          Ativo -  Média + DP 
Amplitude do escore (0-7)                   Sham - Média + DP 

Diferença entre grupos                               Média  
                                                                    (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

5,40 +1,27 3,94 +2,26 -1,46 +2,75* 3,88 +1,97 -1,54 +2,48* 3,69 +2,01 -1,71 +2,18** 

4,86 +2,40 4,44 +1,55 -0,42 +2,30 4,03 +2,25 -0,83 +2,85 4,31 +2,11 -0,56 +2,29 

 
-1,04 
(-2,76; 0,67) 

 
-0,71 
(-2,56; 1,13) 

 
-1,15 
(-2,66; 0,36) 

 0,41  0,27  0,52 

Fadiga Somática (PROFAD)                       Ativo -  Média + DP 
Amplitude do escore (0-7)                    Sham - Média + DP 

Diferença entre grupos                                Média  
                                                                    (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

4,65 +1,29 4,25 +1,62 -0,40 +1,34 3,87 +1,92 -0,68 +2,03 3,44 +1,95 -1,21 +2,22* 

4,90 +1,74 4,89 +1,33 -0,01 +2,21 4,58 +1,66 -0,32 +1,86 4,56 +1,79 -0,34 +1,82 

 
-0,39 
(-1,63; 0,85) 

 
-0,36 
(-1,69; 0,98) 

 
-0,87 
(-2,24; 0,51) 

 0,21  0,18  0,43 

Fadiga reportada pelo paciente (ESSPRI) Ativo  -  Média + DP                 
      Amplitude do escore (0-10)                  Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito  

7,47 +1,66 6,23 +1,44 -1,23 +1,52** 6,29 +1,45 -1,29 +1,69** 5,50 +2,50 -2,11 +1,81** 

7,08 +1,88 7,25 +2,02 0,17 +1,15 6,58 +2,66 -0,50 +2,23 6,44 +2,15 -0,64 +1,47 

 
-1,40 
(-2,33; -0,48)† 

 
-0,79 
(-2,16; 0,57) 

 
-1,47 
(-2,59; -0,35)† 

 1,04  0,40  0,89 
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consistentemente maiores do que no grupo sham em todos os pontos de tempo (Figura 3). A secura e a saúde geral relatadas pelo 

paciente, bem como qualidade de vida, não foram significativamente diferentes entre os grupos em nenhum momento (Tabela 3). 

  

 

Tabela 3.  Efeitos da ETCC na secura, saúde geral e qualidade de vida em participantes com SSp ao longo de 30 dias. Grupo ativo (n=18); 

Grupo Sham (n=18)                         

n: número de participantes; DP: desvio padrão: IC: Intervalo de Confiança; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index; T2: após 5 sessões; T3: 15 das após o fim da 

intervenção; T4: 30 dias após o fim da intervenção. Foram calculadas as mudanças do T2, T3 e T4 com relação aos valores da linha de base. Nas avaliações da ESSPRI e EVA valores 

maiores indicam piores resultados; para QV, valores maiores indicam melhores resultados. Um paciente no grupo ativo não compareceu a avaliação em T3. * Mudança significativa dentro do 

grupo (p < 0.05); ** Mudança significativa dentro do grupo (p < 0.01). † Diferença significativa entre grupos 

Desfecho Secundátio Linha de Base          T2                     Mudança                  T3                    Mudança                       T4              Mudança 
                                    (T2 – Linha de Base)                              (T3 – Linha de Base)                             (T4 – Linha de Base)              

Secura reportada pelo paciente (ESSPRI) Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                  Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

8,35 +1,11 6,94 +1,85 -1,41 +1,97** 6,71 +2,78 -1,71 +2,26** 6,56 +3,43 -1,89 +3,08** 

7,71 +1,83 7,33 +1,49 -0,38 +1,42 7,00 +2,11 -0,71 +2,05 7,06 +2,36 -0,66 +1,72 

 
-1,03 
 (-2,21; 0,14) 

 
-0,99 
(-2,47; 0,48) 

 
-1,23 
(-2,94; 0,48) 

 0,60  0,46  0,49 

Saude Geral (EVA)                                    Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                 Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                              Média  
                                                                  (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

5,56 +2,81 3,78 +2,09 -1,78 +3,06* 4,45 +2,57 -1,13 +3,88 4,17 + 2,26 -1,39 +3,96 

5,59 +2,95 3,85 +2,60 -1,74 +2,74* 5,04 +1,76 -0,55 +3,04 5,64 + 1,43 0,050 +3,38 

 
-0,03 
(-2,00; 1,93) 

 
-0,58 
(-2,98; 1,81) 

 
-1,43 
(-3,93; 1,06) 

 0,01  0,17  0,39 

Domínio Físico - QV (SF-12)                       Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-100)                 Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                                Média  
                                                                    (IC 95%) 
               Tamanho do efeito 

34,70 +7,25 34,20 +9,16 -0,50 +6,46 38,54 +9,61 3,80 +7,13* 39,52 +9,23 4,82 +9,66* 

35,00 +10,07 36,65 +7,04 1,65 +8,58 37,41 +9,75 2,40 +10,94 37,26 +9,92 9,66 +11,01 

 
-2,14 
(-7,29; 3,00) 

 
1,40 
(-5,00; 7,80) 

 
2,57 

(-4,44; 9,59) 

 0,28  0,15  0,25 

Domínio Mental - QV (SF-12)                     Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-100)                Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

43,10 +12,30 45,98 +10,09 2,88 +8,95 48,31 +9,35 4,64 +12,32 47,90 +11,42 4,80 +12,60 

38,67 +13,05 42,19 +10,53 3,52 +6,42 40,06 +13,85 1,39 +13,47 40,51 +11,08 1,84 +10,39 

 
-0,63 
(-5,91; 4,64) 

 
2,88 

(-6,01; 11,78) 
 

2,96 
(-4,87; 10,78) 

 0,08  0,25  0,26 
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As variáveis exploratórias de qualidade do sono, sonolência, dor, depressão e 

estresse melhoraram significativamente no grupo ativo, mas não no grupo sham 

(Tabela 4). A ansiedade diminuiu em ambos os grupos. Nenhum dos grupos 

apresentou alterações no nível de cortisol salivar ao longo do tempo; portanto, o 

nível de cortisol não foi incluído na análise de correlação.  

Com relação aos eventos adversos, a vermelhidão na pele (hiperemia) no 

local do eletrodo foi o único evento que diferiu significativamente entre os grupos: 

houve 32 ocorrências no grupo ativo e 12 no grupo sham (p = 0,001). Todos os 

eventos de hiperemia foram resolvidos antes dos pacientes deixarem o local do 

estudo. Nenhum evento adverso grave foi observado ou relatado (Tabela 5). 

Quando foram analisados se as mudanças significativas ocorridas na fadiga 

(avaliadas com a EGF e ESSPRI) no grupo ativo correlacionavam-se com 

características basais dos participantes, foram encontradas associações 

significativas entre altos níveis de ansiedade no início do estudo e reduções na 

fadiga ao longo do tempo (ESSPRI) no grupo ativo (Tabela 6). Também foram 

encontradas associações significativas entre baixos níveis no domínio mental de 

qualidade de vida no início do estudo e reduções na fadiga (EGF) (Tabela 6).  

Quando foi avaliado se as melhoras nos níveis de fadiga poderiam estar 

associadas às melhoras nos distúrbios do sono, ansiedade, depressão ou dor, 

verificou-se que em T2, a melhora na qualidade do sono e a diminuição da dor foram 

significativamente associadas às reduções na fadiga no grupo ativo, conforme 

avaliado com ESSPRI (Tabela 7). 

 Com relação à adesão, os participantes do grupo ativo compareceram a todas 

as sessões de estimulação, enquanto as do grupo sham participaram de 89 de 90 

(99%) sessões. Quando foi avaliada a percepção de melhora na fadiga dos 

participantes, apesar de uma maior quantidade de participantes do grupo ativo 

relatarem que melhoraram (67% versus 44%, respectivamente) quando comparado 

ao grupo sham, esta diferença não foi significativa entre os grupos (p=0,19). Apesar 

disso, a proporção de pacientes que obteve melhora igual ou superior à mínima 

melhora clinicamente importante na EGF (0,6) (191) no grupo ativo foi de 67% (12 

pacientes) e no grupo sham foi de 28% (5 pacientes) (p=0,02). Todos os 
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participantes e intervencionistas relataram que não foi possível descobrir a atribuição 

do grupo. 
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Tabela 4.  Efeitos da ETCC na qualidade do sono, sonolência, dor, depressão, ansiedade, estresse e cortisol em participantes com SSp ao longo de 30 dias. Grupo 
ativo (n=18); Grupo Sham (n=18)                         

n: número de participantes; DP: desvio padrão: IC: Intervalo de Confiança; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index; EVA: Escala Visual Analógica; IDB: Inventário de Depressão 
de Beck; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; ug/dL : micrograma por decilitro; T2: após 5  sessões; T3: 15 das após o fim da intervenção; T4: 30 dias após o fim da intervenção. Foram calculadas  as 
mudanças do T2, T3 e T4 com relação aos valores da linha de base. Nas avaliações da ESSPRI, e EVA, valores maiores indicam piores resultados. Um paciente no grupo ativo não compareceu a 
avaliação em T3. Duas amostras de cortisol não foram avalidas devido a quantidade insuficiente de saliva – antes da primeira sessão e após a quinta – Grupo ativo na primeira sessão (n = 17) Grupo 
ativo na quinta sessão (n = 17) * Mudança significativa dentro do grupo (p < 0.05); ** Mudança significativa dentro do grupo (p < 0.01). † Diferença significativa entre grupos 

Desfecho Secundátio Linha de Base          T2                     Mudança                  T3                    Mudança                       T4              Mudança 
                                    (T2 – Linha de Base)                              (T3 – Linha de Base)                             (T4 – Linha de Base)              

   Qualidade do Sono (PSQI)                    Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-21)                 Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

9,82 +3,52 7,82 +2,51 -2,00 + 3,77* 7,41 + 2,86 -2,59 + 2,72** 7,06+2,73 -2,83 + 2,90** 
8,56 +3,20 7,72 +2,76 -0,83 + 2,90 6,89 + 3,07 -1,67 + 3,53 6,94 + 2,86 -1,61 + 2,93* 

 
-1,17 
(-3,47; 1,14) 

 
-0,92 
(-3,10; 1,25) 

 
-1,22 
(-3,20; 0,75) 

 0,35  0,29  0,42 
    Sonolência (EVA)                                  Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                 Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

4,48 +3,77 
1,78 +2,36 
 
  

2,48 +2,76 
2,52 +2,01 
 
  

-1,99 + 3,99* 
0,74 + 3,24 
-2,74 
(-5,20; -0,28)† 
0,75 

2,79 + 3,37 
2,41 + 2,80 

 
  

-1,95 + 5,49 
0,63 + 3,14 
-2,59 
(-5,64; 0,47) 
0,58 

2,06 + 3,05 
2,01 + 2,25 

 
  

-2,42 + 4,91 
0,23 + 2,50 
-2,65 
(-5,29; -0,01)† 
0,68 

Dor reportada pelo paciente (ESSPRI)       Ativo -  Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                   Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                                Média  
                                                                    (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

7,71 +2,20 6,29 +1,65 -1,41 +1,94** 6,65 +3,04 -1,06 +2,79 6,61 +2,59 -1,22 +2,71 
5,92 +3,27 5,78 +2,07 -0,14 +2,96 5,67 +2,72 -0,25 +3,36 6,61 +2,45 0,69 +2,64 

 
-1,27 
(-3,00; 0,46) 

 
-0,81 
(-2,94; 1,32) 

 
-1,92 
(-3,73; -0,10)† 

 0,51  0,26  0,72 
Depressão (IDB)             Ativo - Média + DP  

  Amplitude do escore (0-63)                     Sham –  Média + DP 
Diferença entre grupos                              Média              

                                                     (IC 95%) 
               Tamanho do efeito 

16,17 +8,20 
15,44 +8,65  

13,28 +5,59 
13,39 +8,25  

-2,89 + 5,27* 
-2,06 + 6,92 
-0,83 

10,59 + 6,57 
     13,67 + 7,58  

-4,82 + 8,70* 
-1,78 + 7,99 
-3,05 

12,11 + 8,93 
      12,17 + 8,54  

-4,06 + 7,26* 
-3,28 + 6,19* 
-0,78 

  (-5,00; 3,33)  (-8,78; 2,69)  (-5,35; 3,79) 
 0,13  0,36  0,16 

   Ansiedade (EVA)                                    Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                              Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

3,65 +3,87 1,81 +1,96 -1,84 + 3,60* 2,75 + 3,00 -0,71 + 5,40 1,85 + 1,94 -1,80 + 3,74 
5,19 +2,96 2,79 +2,66 -2,40 + 3,42* 3,31 + 3,28 -1,88 + 3,52 3,78 + 2,72 -1,41 + 2,85 

 
0,56 
(-1,82; 2,94) 

 
1,18 
(-1,94; 4,30) 

 
- 0,39 
(-2,64; 1,86) 

 0,16  0,26  0,12 
   Estresse (EVA)                                        Ativo - Média + DP 
      Amplitude do escore (0-10)                 Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                               Média  
                                                                   (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

3,09 +3,61 1,09 +1,48 -2,01 + 3,87* 2,29 + 3,40 -0,63 + 4,81 1,11 + 1,86 -1,99 + 4,30 
1,96 +3,09 2,23 +3,07 0,28 + 2,45 2,38 + 3,15 0,42 + 2,36 2,09 + 2,51 0,14 + 3,47 

 
-2,28 
(-4,48; -0,09)† 

 
-1,05 
(-3,63; 1,53) 

 
-2,13 
(-4,77; 0,52) 

 0,70  0,28  0,55 
   Cortisol (ug/dL)                                     Ativo - Média + DP 
                                                                Sham - Média + DP 
Diferença entre grupos                            Média  
                                                                (IC 95%) 

Tamanho do efeito 

0,26 +0,11           0,23 +0,13 -0,03 +0,14     

0,34 +0,25 0,24 +0,19 -0,09 +0,23     

 
0,07 
(-0,62; 0,20) 
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Tabela 5. Frequência de eventos adversos no grupo ativo e sham. Grupo ativo (n=18); Grupo Sham (n=18) 

 
           Ativo                                                Sham        p-valor 

Dor de cabeça – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

6 (33) 

        9 

 5 (28) 

       7 

0,727 

0,603 

Dor no pescoço – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

3 (17) 

       8 

8 4 (22) 

       5 

0,684 

0,391 

Dor no couro cabeludo – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

3 (17) 

      6 

 3 (17) 

       7 

1,000 

0,775 

Formigamento – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

14 (78) 

       46 

 17 (94) 

       44 

0,157 

0,767 

Coceira – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

13 (72) 

        24 

 8 (44) 

        24 

0,096 

1,000 

Sensação de Queimação – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

15 (83) 

       41 

 10 (56) 

       40 

0,074 

0,882 

Hiperemia – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

15 (83) 

       31 

 6 (33) 

       12 

0,002* 

0,001* 

Sonolência – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

13 (72) 

       31 

 12 (67) 

       33 

0,727 

0,757 

Dificuldade de concentrar – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

4 (22) 

      5 

 1 (6) 

        3 

0,157 

0,472 

Piora do humor – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

1 (6) 

      1 

 1 (6) 

        1 

1,000 

1,000 

Outros – nº de participantes n (%) 

                                                    nº de eventos 

7 (39) 

        8 

 5 (28) 

       6 

0,494 

0,580 

n: número de participantes; *Todas as sensações de queimação, formigamento, coceira e hiperemia foram reportadas no local onde os 
eletrodos ou faixa elástica foram colocados. Os eventos adversos foram avaliados durante cada interação com os participantes (após todas as 
sessões de ETCC, em T3 e T4). O intervencionista não participou da análise dos eventos adversos. 
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Tabela 6. Associaciação entre a melhora da fadiga após 5 sessões de ETCC e as características basais no Grupo Ativo (n = 18).   
 Escala de Gravidade da 

Fadiga 

Fadiga 

(ESSPRI) 

Dor reportada pelo paciente (ESSPRI)        r                                
Amplitude do escore (0-10)                          p-valor 

-0,320 
0,057 

-0,319 
0,062 

 

Secura reportada pelo paciente (ESSPRI)  r 
Amplitude do escore (0-10)                          p-valor 

 

-0,114 
0,509 

   

 

-0,125 
0,475 

Domínio Físico - QV (SF-12)                        r 
Amplitude do escore (0-100)                        p-valor 

0,175 
0,309 

  

0,029 
0,871 

Domínio Mental (SF-12)                               r 
Amplitude do escore (0-100)                        p-valor 

-0,402 
0,015* 

  

-0,057 
0,744 

Saúde Geral (EVA)                                       r                                
Amplitude do escore (0-10)                          p-valor 

-0,012 
0,945 

  

-0,009 
0,961 

Qualidade do Sono (PSQI)                           r 
Amplitude do escore (0-21)                          p-valor 

-0,113 
0,513 

 

-0,098 
0,577 

Sonolência (EVA)                                         r 
Amplitude do escore (0-10)                          p-valor 

-0,019 
0,913 

 

-0,131 
0,453 

Depressão (IDB)                                          r 
Amplitude do escore (0-63)                          p valor  

0,135 
0,433 

 

-0,024 
0,892 

Ansiedade (EVA)                                          r 
Amplitude do escore (0-10)                          p-valor 

0,053 
0,760 

 

0,336 
0,048* 

Estresse (EVA)                                             r 
Amplitude do escore 0-10)                            p-valor 

0,236 
0,167 

 

-0,026 
0,883 

Cortisol (ug/dL)                                             r -0,067 0,084 
                                                                      p-valor 0,703 0,637 

n: número de participantes; *p<0,05; Mudanças entre T2 e linha de base; T2: 5º dia de estimulação; ESSPRI: EULAR Sjögren’s 

Syndrome Patient Reported Index; QV: Qualidade de Vida; SF-12: Short-form 12 Health Survey; EVA: Escala Visual Analógica; PSQI: 
Pittsburgh Sleep Quality Index; IDB: Inventário de Depressão de Beck; ug/dL: microgramas por decilitro; r: coeficiente de 
correlação de Pearson; Nas avaliações pela EGF, ESSPRI, EVA, IDB e PSQI maiores valores representam piores resultados; para 

QV valores maiores representam melhores resultados; Uma amostra de cortisol não pode ser dosada – antes da primeira sessão no 
grupo ativo devido à quantidade insuficiente de saliva; Grupo ativo antes da primeira sessão (n = 17).  
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Tabela 7. Associação entre melhora na fadiga após 5 sessões de ETCC e melhora nos 

distúrbios do sono, ansiedade, depressão e dor no Grupo Ativo (n = 18).  

 Escala de Gravidade da 

Fadiga 

Fadiga 

(ESSPRI) 

Depressão (IDB)                                     r                              

Amplitude  do escore  (0-63)                  p-valor 

0,276 

0,104 

0,057 

0,743 
 

Ansiedade (EVA)                                    r 

Amplitude do escore (0-10)                 p-valor 

 

0,160 

0,350 

 

-0,306 

0,073 

 

Estresse (EVA)                                       r 

Amplitude do escore (0-10)                    p-valor 

-0,021 

0,903 

0,060 

0,773 

 

Qualidade do Sono (PSQI)                     r 

Amplitude do escore (0-21)                    p-valor 

0,243 

0,160 

0,374 

0,029* 

 

Sonolência (EVA)                                   r 

Amplitude do escore (0-10)                    p-valor 

0,034 

0,842 

0,146 

0,402 

Dor reportada pelo paciente (ESSPRI)   r 

Amplitude do escore (0-10)                     p-valor 

0,279 

0,104 

0,412 

0,014* 

 

n: número de participantes; *p<0,05; Mudanças do T2 em relação a linha de base: T2: 5º dia de 
estimulação; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient Reported Index; EVA; Escala Visual Analógica; 

PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; IDB: Inventário de Depressão de Beck; r: coeficiente de 
correlação de Pearson; nas avaliações pela EGF, ESSPRI, EVA, IDB e PSQI maiores valores representam 

piores resultados. 
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Azul: Grupo Ativo; Vermelho: Grupo Sham; EGF: Escala de Gravidade da Fadiga; ESSPRI: EULAR Sjögren’s Syndrome Patient 

Reported Index. As fadigas somática e mental foram avaliadas pela PROFAD: Profile of Fatigue and Discomfort;  

T2: após 5 sessões; T3: 15 dias após o término das sessões de ETCC; T4: 30 dias após o término das sessões de ETCC. Mudanças 

foram calculadas entre T2, T3 e T4 em relação à linha de base.  

A caixa central abrange o intervalo interquartil (IIQ) - primeiro ao terceiro quartil. O segmento dentro da caixa mostra os valores 

medianos. As linhas saem das duas extremidades da caixa até atingirem os valores máximo e mínimo da amostra. Foram 

considerados outliers valores 3 × IIQ ou mais acima do terceiro quartil ou 3 × IIQ ou mais abaixo do primeiro quartil . Os outliers são 

mostrados como pontos acima e abaixo das linhas extremas. **Um paciente no grupo ativo não compareceu em T3. Houve diferença 

significativa entre os grupos (maior redução da fadiga) a favor do grupo ativo conforme avaliado pela EGF em T2 e T4 e na fadiga 

reportada pelo paciente (ESSPRI) em T2 e T4. 

 

Figura 3. Boxplots apresentando as mudanças na escala de GravidadedaFadiga, fadiga somática, fadiga mental 

e fadiga reportada pelo paciente. Grupo Ativo (n=18); Grupo Sham (n=18). 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO
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 Este é o primeiro estudo a avaliar os efeitos da ETCC na fadiga em pacientes 

com SSp. Este estudo revelou que a ETCC é bem tolerada, tem excelente adesão e 

se mostra promissora para o tratamento da fadiga nestes pacientes. Como este é 

um estudo pequeno, nos concentramos em identificar o tamanho do efeito entre os 

grupos e sinais clinicamente relevantes de eficácia, fornecendo dados 

cientificamente rigorosos para informar mais estudos em pacientes com SSp e na 

área da reumatologia.  

Os resultados da fadiga avaliada usando a EGF e ESSPRI mostraram que o 

grupo ativo obteve melhoras maiores do que o as diferenças clinicamente 

importantes de 0,6 relatadas para a EGF em pacientes com lúpus eritematoso 

sistêmico (191) e de 0,6 encontrado na fadiga avaliada pela EVA em pacientes com 

SSp (192) em todos os pontos do tempo. A fadiga melhorou significativamente em T2 

e T4 no grupo ativo em comparação com o grupo sham. Com base nas medianas 

das diferenças entre grupos (Figura 3), o efeito em T3 foi semelhante em magnitude, 

tanto na EGF (mediana da diferença entre os grupos 0,8) quanto no ESSPRI 

(mediana da diferença entre os grupos 1,2), mas a variabilidade foi maior e os 

resultados não mostraram significância estatística. Estudos maiores são necessários 

para confirmar esses achados. 

Incluímos o PROFAD como uma medida complementar para avaliar os efeitos 

diferenciais da ETCC nas dimensões mentais e somáticas da fadiga. De fato, a 

ETCC parece promover maiores melhorias na fadiga mental (diferenças médias 

entre grupos de 0,7 a 1,1) do que na fadiga somática da SSp (diferenças médias 

entre grupos de 0,4 a 0,9). Embora as evidências de efeitos específicos do 

tratamento da ETCC na fadiga mental ou somática sejam escassas, um estudo 

anterior que usou uma medida objetiva do funcionamento cognitivo no EEG mostrou 

que a ETCC pode reduzir a fadiga cognitiva em pacientes com esclerose múltipla 

(21). Mais estudos são necessários para determinar os mecanismos pelos quais a 

ETCC atua nas dimensões somática e mental da fadiga na SSp. 

Os efeitos da ETCC bilateral, com o ânodo posicionado sob o córtex pré-

frontal dorsolateral direito e o cátodo sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo 

observados neste estudo são semelhantes aos estudos que usaram intervenções 

com exercícios. Ressalta-se que, até o momento, apenas as estratégias com 

exercícios têm se mostrado eficazes na redução da fadiga na SSp. Dois estudos 
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anteriores indicaram que o exercício aeróbio leva a melhora significativa da fadiga 

avaliada pela EVA  (14) e na FACIT (16), mas não no ESSPRI quando comparada a 

exercícios de amplitude de movimento e a uma intervenção sem exercício, 

respectivamente. Esses estudos não avaliaram as diferentes dimensões da fadiga e, 

devido à sua natureza, não puderam ser mascarados. Assim, é provável que parte 

do componente de melhora tenha sido devido a um efeito placebo. Um ensaio clínico 

randomizado com 59 mulheres com SSp também demonstrou um protocolo de 

treinamento resistido de 16 semanas pode melhorar a fadiga, conforme avaliado 

pela EVA, nestas pacientes (117). Outros estudos podem esclarecer se o exercício 

tem efeitos diferentes sobre a fadiga somática e mental e se a combinação de ETCC 

com a terapia de exercícios resulta em efeitos complementares ou sinérgicos na 

fadiga na SSp. 

Digno de nota, embora este estudo estivesse com poder reduzido para 

detectar diferenças entre os grupos para os desfechos secundários, o grupo ativo 

mostrou melhora significativamente maior na dor do que o grupo sham em T4. 

Embora os resultados nos outros pontos do tempo não tenham sido significativos, as 

amplitudes das diferenças entre os grupos seriam normalmente consideradas 

clinicamente relevantes para a dor avaliada pela EVA (diferença média entre grupos 

de 1,27 e 0,81 para T2 e T3, respectivamente) e secura (diferença média entre 

grupos de 1,03 e 0,99 para T2 e T3, respectivamente). Essas diferenças 

relativamente grandes e a falta de diferenças estatísticas provavelmente refletem o 

erro do tipo 2. No entanto, esses dados preliminares são valiosos para fornecer a 

base para cálculos do tamanho da amostra para futuros estudos maiores 

especificamente em pacientes com SSp. 

A qualidade de vida não foi afetada pelas cinco sessões de ETCC. Estudos 

anteriores também não conseguiram detectar melhora na qualidade de vida em 

pacientes com SSp com fadiga em curto prazo (14, 16). Em condições crônicas como a 

SSp, talvez um efeito mais prolongado sobre os sintomas principais, mais sessões 

de ETCC ou a combinação de ETCC com exercícios possam melhorar a qualidade 

de vida. 

 Os resultados demonstram que a ETCC parece ser segura para pacientes 

com SSp. No entanto, estudos maiores são necessários para confirmar a segurança 

do uso da ETCC especificamente nestes pacientes. Os eventos adversos relatados 
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foram apenas leves e transitórios. A hiperemia foi mais frequente no grupo ativo do 

que no grupo sham. É importante ressaltar que o conhecimento dessa discrepância 

de frequência deste evento pode afetar o cegamento em estudos futuros. No 

presente estudo, a avaliação dos eventos adversos foi realizada por um profissional 

que avaliou exclusivamente os efeitos adversos e não participou da avaliação dos 

demais desfechos.  

 Além disso, as associações significativas encontradas neste estudo entre as 

melhoras na fadiga (avaliadas pela EGF e ESSPRI) no grupo ativo e características 

basais podem sugerir para quais pacientes a ETCC pode ser mais útil. As 

correlações entre os altos níveis de ansiedade (medidos com a EVA) e baixos níveis 

no domínio mental (avaliada pela SF-12) no início do estudo com as melhoras na 

fadiga em T2 no grupo ativo indicam que a ETCC pode ter maior aplicabilidade para 

pacientes que exibem piores escores em avaliações relacionadas à saúde mental. 

Estudos prévios têm demonstrado que a ETCC sobre o córtex pré-frontal 

dorsolateral pode também atuar nas desordens de ansiedade (193). Portanto, novos 

estudos são necessários para confirmar esta hipótese. 

 O manejo da fadiga é um dos maiores desafios na SSp, principalmente 

porque muito pouco se conhece sobre seus mecanismos fisiopatológicos. A 

associação entre a melhora na qualidade do sono e a diminuição da dor e fadiga 

(ESSPRI) lançou alguma luz sobre os fatores associados à fadiga e está em 

consonância com estudos anteriores. Há relatos de que a dor está associada à 

fadiga física e mental em pacientes com SSp (9), e de que a ETCC no córtex pré-

frontal dorsolateral pode influenciar o componente afetivo do processamento da dor 

e pode reduzir a sensação geral de dor (194). De modo semelhante, os distúrbios do 

sono estão associados à fadiga na SSp e a estimulação do córtex pré-frontal 

dorsolateral demonstrou melhorar a qualidade do sono em outras populações, como 

aquelas com transtornos bipolares (195). Embora as associações entre a melhora na 

qualidade do sono e dor com a melhora na fadiga avaliadas com a EGF não tenham 

sido significativas, a direção das associações foi consistente e, apesar de pequena, 

fornece uma visão preliminar dos mecanismos da ETCC na fadiga na SSp (Tabela 

7).  

Poderíamos especular que o córtex pré-frontal dorsolateral é disfuncional na 

SSp e, portanto, a modulação desse alvo neural leva não apenas a mudanças na 
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fadiga, mas também na dor e no sono. Estudos maiores são necessários, se 

possível utilizando randomização estratificada para as variáveis do sono, dor e 

atividade física, para investigar se as mudanças na dor e na qualidade do sono 

ocorrem simultaneamente às mudanças na fadiga (como resultados dos efeitos da 

ETCC), ou se as melhoras na dor e/ou na qualidade do sono mediam a melhora na 

fadiga (como mecanismos da ETCC para melhorar a fadiga na SSp).  

Embora não tenhamos sido capazes de concluir se a modulação do eixo HPA 

foi afetada pela ETCC, isso não descarta a hipótese para testes posteriores. Outros 

estudos avaliando a atividade do eixo HPA em mais pontos temporais, utilizando 

testes funcionais com estimulação do eixo (como o teste dexametasona/ hormônio 

liberador de corticotropina (Dex/HLC), ou usando exames de imagem podem ser 

úteis para confirmar se o eixo HPA está disfuncional nestes pacientes e se a 

modulação da atividade do eixo HPA ocorre durante a ETCC nesses pacientes. 

Este estudo tem limitações, como a incapacidade de avaliar a profundidade 

de penetração, focalidade de aplicação e controle da localização da ETCC (196), 

Tecnologias usando vestimentas de eletrodos, como a ETCC de ‘‘ Alta Definição ’’ 

(HD-tDCS) ou o monitoramento simultâneo com EEG durante a ETCC para ajustar a 

dosagem e os parâmetros podem ajudar a superar essas limitações (197). Além disso, 

como não existiam estudos anteriores semelhantes em pacientes com SSp, 

elaboramos um protocolo com cinco sessões com base em estudos existentes que 

visam o tratamento da fadiga da esclerose múltipla (18, 19).  

Vale ressaltar, que a efetividade da intervenção está diretamente relacionada 

à adesão ao tratamento com ETCC. Neste estudo, foram triados 180 pacientes, dos 

quais 33 (18%) relataram que não teriam disponibilidade para aderir à cinco sessões 

em dias consecutivos, o que pode indicar que a ETCC não seria útil a todos os 

pacientes com SSp. Novos estudos, verificando a viabilidade de se utilizar a ETCC 

de modo remoto (como já utilizado em outras condições) em pacientes com SSp se 

fazem necessários para aumentar a aderência a este tratamento por um número 

maior de pessoas (126). Além disso, um estudo recente que avaliou o efeito da ETCC 

na fadiga da esclerose múltipla mostrou que 20 sessões de ETCC têm efeitos 

melhores do que dez sessões. Estudos futuros com mais sessões de ETCC são 

importantes para determinar um limite além do qual a ETCC pode não fornecer 
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benefícios adicionais sobre a fadiga na SSp e para identificar se os efeitos benéficos 

da ETCC podem ser mantidos em longo prazo.  

Cabe também enfatizar que nós incluímos apenas mulheres e não 

monitoramos objetivamente o sono. Também não avaliamos a atividade sistêmica da 

doença (ex: por meio de instrumentos como o EULAR Sjögren's Syndrome Disease 

Activity Index (ESSDAI)), o número de pacientes com anti-Ro e anti-La positivo e a 

dosagem de medicações (como a dos corticoides). Próximos estudos incluindo 

homens podem aumentar a validade externa destes achados. Além disso, futuros 

estudos podem trazer informações importantes a respeito de eventuais mudanças 

em parâmetros objetivos do sono, no nível de atividade física após o início da ETCC 

ou no nível de atividade da doença. Também, a avaliação sistemática da dosagem 

dos corticoides pode ser útil, uma vez que o uso de corticoides em altas doses pode 

levar à inibição negativa do eixo HPA por feedback da secreção de hormônio 

adrenocorticotrópico pela pituitária e de hormônio liberador de corticotropina pelo 

hipotálamo (198). 

Como a ETCC possui vários parâmetros que podem trazer diferentes efeitos, 

estudos futuros são necessários para aferir parâmetros ideais, como a posição do 

eletrodo, a intensidade da corrente elétrica, a duração da estimulação e o número 

ideal de sessões. Finalmente, como a fadiga tem uma natureza multidimensional, a 

ETCC provavelmente não deve ser usada sozinha, mas como uma intervenção 

complementar a outros tratamentos que melhoram a saúde, como exercícios. Novos 

estudos devem realizar o acompanhamento objetivo da atividade física (por exemplo 

com o uso de pedômetro)destes pacientes a longo prazo para identificar se a ETCC 

tem o potencial de além de reduzir os níveis de fadiga em pacientes com SSp, 

permitir que estes pacientes passem a aderir a um programa de exercícios 

posteriormente. 

Embora este seja um estudo preliminar, várias vantagens da ETCC sobre 

outras estratégias devem ser destacadas. Como os tratamentos com medicamentos 

podem aumentar o risco de efeitos adversos e a adesão ao exercício nem sempre é 

alcançada, a natureza transitória e alvo-específica da ETCC é inerentemente 

atrativa. O procedimento é de custo relativamente baixo, não invasivo e seguro. 

Além disso, o equipamento é portátil e a técnica possui fácil aplicação. Acreditamos 

que este estudo pequeno, mas cientificamente rigoroso, forneça dados importantes, 
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não apenas para direcionar pesquisas futuras sobre o refinamento da dose e 

implementação futura da ETCC na fadiga da SSp, como também para embasar 

estudos futuros a respeito dos efeitos da ETCC em outros desfechos na SSp.  

 



 

 

7 CONCLUSÃO
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A ETCC parece ser segura e eficaz para a redução da fadiga na SSp a curto 

prazo. A melhora da fadiga está associada à melhora da dor e do sono nestes 

pacientes.  
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Anexo 3 – Artigo Publicado – Brain Stimulation Journal 
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Anexo 4 –Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) – Versão Curta 
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Anexo 5 - Escala de Gravidade da Fadiga  
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Anexo 6– Avaliação do Perfil da Fadiga - Profile Fatigue and Discomfort - Sicca 

Symptoms Inventory (short form) (Profad-SSI-SF)  
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Anexo 7 – EULAR ’s Syndrome Patient Reported Index (ESSPRI) 
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Anexo 8 – Questionário de Qualidade de Vida – Versão curta (SF-12) 

INSTRUÇÕES: QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO SOBRE SUA SAÚDE. ESSA INFORMAÇÃO 

NOS AJUDARÁ A SABER COMO O(A) SR(A), SE SENTE E COMO É CAPAZ DE FAZER SUAS 

ATIVIDADES DO DIA A DIA. RESPONDA CADA QUESTÃO INDICANDO A RESPOSTA CERTA. SE 

ESTÁ EM DÚVIDA SOBRE COMO RESPONDER A QUESTÃO, POR FAVOR, RESPONDA DA 

MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. 

 

1. EM GERAL, O(A) SR(A) DIRIA QUE SUA SAÚDE É: (marque um) 

 

AS PERGUNTAS SEGUINTES SÃO SOBRE COISAS QUE O(A) SR(A), FAZ NA MÉDIA, NO SEU DIA A DIA 

(DIA TÍPICO/COMUM), 

O(A) SR(A) ACHA QUE SUA SAÚDE, AGORA, O DIFICULTA DE FAZER ALGUMAS 

COISAS DO DIA A DIA, COMO POR  EXEMPLO: 

2. ATIVIDADES MÉDIAS (COMO MOVER UMA CADEIRA, FAZER COMPRAS, 

LIMPAR A CASA, TROCAR DE ROUPA)? 

 

3. O(A) SR(A) ACHA QUE SUA SAÚDE,  AGORA, O DIFICULTA DE FAZER  

ALGUMAS COISAS DO DIA A DIA, COMO POR EXEMPLO: SUBIR TRÊS OU MAIS  

DEGRAUS DE ESCADA ? 
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DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, O(A) SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES 

PROBLEMAS COM SEU TRABALHO OU EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, 

COMO POR EXEMPLO: 

4. FEZ MENOS DO QUE GOSTARIA, POR CAUSA DE SUA SAÚDE FÍSICA ? 

 

 

DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, O(A) SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES  

PROBLEMAS COM SEU TRABALHO OU EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, 

COMO POR EXEMPLO:  

5. SENTIU-SE COM DIFICULDADE NO TRABALHO OU EM OUTRAS 

ATIVIDADES, POR CAUSA DE SUA SAÚDE FÍSICA ? 

 

DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, O(A) SR(A) TEVE ALGUM DOS SEGUINTES 

PROBLEMAS, COMO POR EXEMPLO:   

6. FEZ MENOS DO QUE GOSTARIA, POR CAUSA DE PROBLEMAS 

EMOCIONAIS ? 

 

7. DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, O(A) SR(A) TEVE ALGUM DOS 

SEGUINTES PROBLEMAS, COMO POR EXEMPLO: DEIXOU DE FAZER SEU 

TRABALHO OU OUTRAS ATIVIDADES CUIDADOSAMENTE, COMO DE COSTUME, 

POR CAUSA DE PROBLEMAS EMOCIONAIS ? 
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8. DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ALGUMA DOR ATRAPALHOU SEU 

TRABALHO NORMAL (TANTO O TRABALHO DE CASA COMO O DE FORA DE 

CASA)? 

 

 

ESTAS QUESTÕES SÃO SOBRE COMO O(A) SR(A), SE SENTE E COMO AS COISAS TÊM ANDADO 

PARA O(A) SR(A),, DURANTE AS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, PARA CADA QUESTÃO, POR FAVOR, DÊ A 

RESPOSTA QUE MAIS SE ASSEMELHA À MANEIRA COMO O(A) SR(A) VEM SE SENTINDO, 

• QUANTO TEMPO DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS: 

9. O(A) SR(A) TEM SE SENTIDO CALMO E TRANQÜILO ? 

 

10. QUANTO TEMPO DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS: O(A) SR(A) TEVE 

BASTANTE ENERGIA? 
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11. QUANTO TEMPO DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS: O(A) SR(A) SENTIU-

SE DESANIMADO E DEPRIMIDO? 

 

3. DURANTE AS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, EM QUANTO DO SEU TEMPO A 

SUA SAÚDE OU PROBLEMAS EMOCIONAIS ATRAPALHARAM SUAS 

ATIVIDADES SOCIAIS, TAIS COMO: VISITAR AMIGOS, PARENTES, SAIR, 

ETC? 
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Anexo 9 - Escala Visual Analógica - EVA 

Avalie o grau da dor que está sentindo. Marque claramente na linha com um traço 

vertical. 

 

   |_____  |_____  |____   |_____ |_____  |_____  |_____  |_____  |_____  |_____  |  

   0                    10 

 MELHOR POSSÍVEL      PIOR POSSÍVEL 
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Anexo 10 – Questionário de Eventos Adversos 

 

 
Evento adverso 

1-leve 
2- moderado 
3-

intenso/severo 

Obs: 
(Especificar detalhes) 

Dor de cabeça 
 

  

Dor no couro cabeludo 
 

  

Formigamento 
 

  

Hiperemia 
 

  

Sonolência 
 

  

Tontura 
 

  

Náusea 
 

  

Vômito 
 

  

Falta de ar 
 

  

Hipotensão/Hipertensã
o 

 

  

Edema 
 

  

Outros 
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Anexo 11 – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 
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Anexo 12 – Inventário de Depressão de Beck 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um 

círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você 

tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, 

faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha. 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Título do Projeto de Pesquisa: Efeito da Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua 
(ETCC) na fadiga em pacientes com Síndrome de Sjögren primária: ensaio clínico randomizado 

Pesquisador Responsável: Ana Carolina Pereira Nunes Pinto 

Local onde será realizada a pesquisa: Universidade Federal de São Paulo 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima 
especificada. O convite está sendo feito a você porque você possui Síndrome de Sjögren Primária e se 
enquadra nos critérios para participação na pesquisa. Sua contribuição é importante, porém, você 
não deve participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você entenda porque esta 
pesquisa está sendo realizada, todos os procedimentos envolvidos, os possíveis benefícios, riscos e 
desconfortos que serão descritos e explicados abaixo. 

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar maiores 
esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos você não será 
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de nenhuma forma. Caso você esteja em tratamento, 
ele continuará da mesma forma mesmo que não queira participar.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador 
responsável Ana Carolina Pereira Nunes Pinto, nos telefones (11)5575-2970, celular (11) 99217-9303 
e e-mail anacarolinapnp@hotmail,com, Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas, O CEP é 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 
envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos 
participantes de pesquisas, Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos como 
participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo 
realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 
São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, sala 557, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, 
telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 
12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp,br. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 

divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua identidade e 

nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta 

pesquisa. 

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de 
aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 
documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada 
pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre 
que necessário. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 

 

✓ Justificativa para realização da pesquisa: O tratamento da fadiga é difícil na Síndrome de Sjögren 
primária. Buscar alternativas para o tratamento da fadiga é fundamental e poderá ajudar no 
tratamento dessa condição; 

✓ Objetivos da pesquisa: Avaliar os efeitos da Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua 
(ETCC) na fadiga em pacientes com Síndrome de Sjögren primária. 

✓ População da pesquisa: Pacientes com Síndrome de Sjögren primária com fadiga. O estudo tem 
dois  grupos: Grupo de Eletroestimulação Transcraniana de Corrente Contínua e grupo de simulação 
do procedimento (sem ação no organismo). Você será sorteado para um dos dois grupos e só estará 
ciente de qual grupo estará, no final do tratamento e caso esteja no grupo simulação você terá o 
direito de receber o tratamento no final do estudo. Este procedimento é imprescindível para a 
avaliação da efetividade do tratamento. 

✓ Procedimentos aos quais será submetido(a): Para realizar o estudo, todos os participantes 
responderão a perguntas contidas em uma ficha de avaliação com dados pessoais e a questionários 
de sensações adversas durante as intervenções, questionários de avaliação da fadiga, de nível de 
atividade física, depressão, atividade da doença, qualidade do sono e qualidade de vida. Em média, 
aproximadamente 30 minutos serão necessários para a aplicação dos questionários. Além disso, para 
fins deste estudo é necessária a realização de coletas de saliva para mensuração das concentrações 
salivares de cortisol. Todo o material biológico será utilizado apenas para os fins desta pesquisa e 
após esta, será descartado. A Eletroestimulação será realizada em 5 sessões de 20 minutos, em dias 
consecutivos, excluindo-se os finais de semana, sob supervisão de um profissional treinado. Suas 
despesas com locomoção e alimentação serão ressarcidas. 

✓ Riscos em participar da pesquisa: durante o estudo você pode vir a sentir eventuais eventos 
adversos como dor de cabeça ou formigamento no couro cabeludo durante a realização da 
Eletroestimulação Transcraniana ou alguns minutos após o término desta, que cessarao em poucos 
minutos,  

✓ Benefícios em participar da pesquisa: Você pode esperar alguns benefícios com esta pesquisa, 
tais como: alívio do sintoma de fadiga, melhora do bem-estar e de sua qualidade de vida. Além disso, 
você tera acesso ao resultado de todos os exames que forem feitos em você durante esta pesquisa.  

✓ Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados de 
forma anonimizada, com privacidade e confidencialidade. 

✓ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: Você terá acesso ao resultado de todos os 
exames que forem feitos em você durante esta pesquisa.  Além disso, você também terá acesso, caso 
solicite, aos resultados parciais e finais desta pesquisa. 

✓ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, 
tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de transporte e alimentação, eles 
serão ressarcidos; 

✓ Danos e indenizações: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 
procedimentos aos quais a sra, será submetida, lhe será garantido o direito a tratamento imediato e 
gratuito na Instituição, não excluindo a possibilidade de indenização determinada por lei, se o dano 
for decorrente da pesquisa. 
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Consentimento do participante  

 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntária de 

pesquisa, fui devidamente informada e esclarecida sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou foram 

lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu 

posso me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me 

cause qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos 

neste estudo mantendo em sigilo minha identidade, Informo que recebi uma via deste documento 

com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 

Nome do(a) participante:_____________________________________________________________  

Endereço:__________________________RG:____________________; CPF:____________________  

Assinatura: ________________________________ Local e data:______________________________ 

 

Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  

 

Nome do Pesquisador: _______________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________ Local/data:_____________________________ 

 

Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha:_______________________________________________ 

Assinatura:____________________________________ Local/data:____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Assinatura Datiloscópica (se não alfabetizado) 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante, 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 

 

Nome:______________________________________________________________________; 
Assinatura: ___________________________________________________________________) 
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Apêndice 2 – Checklist de elegibilidade 

 

Check-list Inclusão 

18-65 anos (   )Sim           (    )Não 

SSp de acordo com o Critério Americano Europeu  (   )Sim           (    ) Não 

Terapêutica farmacológica estável por pelo menos 3 meses (   )Sim           (    )Não 

Queixas de fadiga avaliadas pela Escala de Gravidade de Fadiga (EGF total > 45 ou 

média > 5) 

(   )Sim           (    )Não 

Queixas de fadiga por mais de 3 meses (   )Sim           (    )Não 

 

  



A p ê n d i c e s  

 

Check-list Exclusão 

Insuficiências cardíacas, coronarianas, respiratórias, renais ou hepáticas descompensadas (   )Sim           ( )Não 

Hipertensão arterial sistêmica descompensada (   )Sim           ( )Não 

Depressão grave (com pontuação> 30 no Inventário de Depressão de Beck) (   )Sim           ( )Não 

História de epilepsia ou síncope (   )Sim           ( )Não 

Dispositivos metálicos cerebrais implantados (   )Sim           ( )Não 

Comprometimento cognitivo estabelecido (   )Sim           ( )Não 

Lesão cerebral traumática com déficits neurológicos residuais (   )Sim           ( )Não 

Abuso de álcool nos últimos 6 meses como auto-relatado (   )Sim           ( )Não 

Uso de carbamazepina nos últimos 6 meses como auto-relato, (   )Sim           ( )Não 
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Apêndice 3 – Ficha de Avaliação 

 

I – DADOS PESSOAIS: 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento:___/_____/________ 

Profissão/Ocupação:_________________ 

Contato (s): __________________________________________________________ 

Peso:_______________Altura: ________________IMC: _____________________ 

Grau de Escolaridade:_____________________Situação conjugal:_____________ 

Síndrome de Sjögren: Data dos primeiros sintomas:_________ ________________ 

Data do Diagnóstico de Síndrome de Sjögren: ______________________________ 

Há quanto tempo sente fadiga: __________________________________________ 

Outros Sintomas/sinais:________________________________________________ 

Outras doenças (atuais): _______________________________________________ 

Doenças prévias: ____________________________________________________ 

Medicamentos:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Outras observações:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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