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I. RESUMO 

A gagueira é caracterizada por rupturas que são geradas a partir de 

dificuldades em corresponder à demanda temporal interna ou externa, 

sentindo-se obrigado a falar em velocidade acima da sua capacidade de 

ativação e seleção fonêmica, o que potencializa os erros de plano fonético. 

Considerando o aspecto motor, a gagueira se desenvolve pela interação da 

dificuldade de movimentação rápida do trato vocal, geneticamente herdada, 

configurando um déficit neuromuscular, e a demanda social, quando os 

interlocutores apresentam características de velocidades aceleradas de fala, 

levando o falante à tentativa de ajustar-se temporalmente ou ao receio de 

perder sua atenção. A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) 

tem ganhado destaque nos últimos anos. Estudos foram desenvolvidos para 

investigar a ação desta técnica em diferentes funções, inclusive da fala e na 

linguagem. O estudo tem como objetivo avaliar o impacto das estimulações 

anódica, catódica e sham sobre a fluência de indivíduos que gaguejam. A 

amostra será selecionada na clínica escola de Fonoaudiologia da UNIME. Será 

um estudo cross over duplo cego, randomizado. Avaliar o impacto de uma 

técnica inovadora baseada em estimulação elétrica não invasiva, de baixo 

custo e sem efeitos colaterais relatados até o presente momento, sobre 

alterações de fala de causa neurológica é de extrema importância para ampliar 

os programas de intervenção, contribuindo para a melhora do comportamento 

comunicativo e (re) inserção social. 

  



 
 

II. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Friedman (1996), a gagueira é um problema de identidade do 

sujeito que luta para não produzir um padrão de fala que prevê, para não se 

mostrar com uma imagemestigmatizada de falante.A gagueira é caracterizada 

como rupturas que ocorrem na transição os diferentes níveis linguísticos, 

caracterizada por repetições ou prolongamentos involuntários, normalmente 

acompanhados por movimentos corporais ou faciais (Schiefer, 2004). 

Segundo Munson (2001), os erros de fluência que ocorrem na fala de 

qualquer indivíduo são dependentes da ordem e da frequência com os fonemas 

de cada língua aparecem no padrão de fala. Por exemplo, palavras frequentes 

são produzidas com menor duração e apresentam menos erros espontâneos 

de fala do que palavras que não são frequentes. A frequência lexical influencia 

o processamento fonológico que, por sua vez, produz erros espontâneos na 

fala. (Wright, 1979 apud Muson, 2001).  

Existe a teoria de que, além da interferência do processamento 

fonológico, o processamento cognitivo também interfere sobre a fluência. Isso 

se explica através da hipótese de que ocorre uma interferência entre o 

processo que demanda atenção e o sistema de execução central das palavras 

faladas.Os sistemas responsáveis pelos processamentos fonológico e 

articulatório são mais sensíveis às interferências relativas à função cognitiva de 

atenção em indivíduos com alteração de fluência (Bosshardt, 2002). 

Andrade (2004) faz a observação de que pode existir um componente 

genético que possa interferir sobre a fluência descrita com uma predisposição 

hereditárias que afeta o controletemporal para a execução do discurso, devido 

comprometimento das estruturas ou sistemas neurais responsáveis pelo 

processamento linguístico, prosódico e motor da fala. A interação entre esses 

sistemas de processamento gera a diminuição do tempo de reação muscular, 

desequilíbrio na interação entre o evento linguístico e motor, descoordenação 

dentro da própria estruturaorganizacional da linguagem (linguística e prosódica) 

e dentro da própria estrutura da fala. 



 
 

A gagueira é gerada a partir da interação entre fatores pessoas de base 

genética ou psicológica e fatores ambientais (Andrade, 2000). Ao tentar falar 

bem e a não aceitação de um padrão de fala com defluências, gera, a Imagem 

Estigmatizada do Falante, que tenta prever e antecipar os desvios, evitando-os 

com truques para adiar a gagueira prevista ou disparar a fala, mostrando 

tensão ao falar e consequentemente aumento da tensão muscular na produção 

articulatória intensificado a defluência, uma vez, que é característico da fluência 

a fala espontânea (Fiedman, 1986). 

Os tratamentos mais conhecidos são a terapiafonoaudiológica, 

ostratamentos medicamentoso e psicológico. Os dois primeiros têm sido 

baseados em estudos de neuroimagem para confirmar a sua eficácia frente ao 

distúrbio. O uso de fármacos não se mostra eficaz para todos os pacientes. 

Bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, inibidores seletivos de 

recaptura de serotonina, dentre outros foram testados em sujeitos com 

gagueira.  

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma 

técnica de neuromodulação cerebral não invasiva que consiste em aplicar uma 

corrente contínua de baixa intensidade com uso de eletrodos sobre o couro 

cabeludo.Estudos demonstraram que a ETCC podem influenciar e manter a 

excitabilidade do córtex cerebral humano, criando campos elétricos dentro do 

córtex cerebral, facilitando a polarização e despolarização celular (Paulus et ai, 

2003; Priori, 2003; Priori et al, 1998;. Priori, 2003). Além de ser uma técnica 

não invasiva, é indolor. Nenhum dos estudos publicados até à data têm 

relatado efeitos colaterais ou reações adversas produzidas pela ETCC, ao 

contrário, alguns estudos demonstraram a segurança deste método (Nitscheet 

al2003;.Poreiszet al 2007). 

Nos últimos anos, este método tem sido largamente utilizado no estudo 

de processos cognitivos, tanto em indivíduos saudáveis (Boggioet al., 2007; 

Fregniet al., 2005; Marshall et al., 2004, 2005; Sparing et al., 2007)  como em 

pacientes com doenças degenerativas (Boggioet al., 2006). Estudos clínicos 

também reportam os dados sobre a recuperação motora em pacientes 

hemiplégicos crônicos após acidente vascular cerebral (Hummel e Cohen, 



 
 

2005;.Hummelet al, 2005). Há pesquisas sobre tratamento de doenças do 

sistema nervoso periférico (Priori et al., 2005), modulação de processos 

cognitivos subjacentes a mentira ( Prioriet al., 2007), processa mnésicos 

relacionadas à modulação dos hemisférios cerebelares (Ferrucciet al., 

2008),para a melhoria do desempenho cognitivo em pacientes com doença de 

Alzheimer (Ferrucci, Mameliet al., 2008) e em pacientes com afasia (Monti, 

Cogiamanianet al., 2008).Por se tratar de uma técnica que vem sendo testada 

em sujeitos com desordens tanto motoras, quantocognitivas, e de suma 

importância avaliar a eficácia desta sobre distúrbios relacionados a fluência, 

como a gagueira, na tentativa de definir um padrão de tratamento mais efetivo 

para essa desordem da fala. A técnica pode ser útil futuramente como uma 

alternativa para os atuais instrumentos de tratamento associado à técnicas de 

tratamento fonoaudiológico e diminuir o tempo de tratamento.  

  



 
 

III. OBEJTIVOS 

Verificar os efeitos da neuromodulação induzida pela ETCC sobre a 

fluência verbal em sujeitos gagos.  

  



 
 

IV. METODOLOGIA 

 

V.1  DESENHO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo de cross-over duplo cego controlado. 

 V2. LOCAL 

Os sujeitos serão selecionados na Clínica Escola de Fonoaudiologia da 

UNIME – Lauro de Freitas.  

V3. AMOSTRA 

Sujeitos de ambos os sexos, com diagnóstico de gagueira do 

desenvolvimento com idades entre 6 e 16 anos. 

▪ Critérios de inclusão: crianças com gagueira de ambos os sexos, 

entre 6 e 16 anos. 

▪ Critérios de exclusão: Serão excluídas crianças que possuam 

outra alteração de linguagem como comorbidade; que estejam em 

uso de medicações neurotrópicas, portadoras de quaisquer 

doenças que cursem com perda da força muscular ou deficiência 

cognitiva de grau severo, crises epilépticas, outras 

hemoglobinopatias e que usaram toxina botulínica para o 

tratamento da disfluência a menos de 03 meses. 

▪ Critérios de exclusão após entrada no estudo: falta a qualquer 

uma das 10 sessões de estimulação. 

▪ Exposição a fatores que possam interferir nos resultados: crises 

epilépticas não controladas; mudança de esquema terapêutico 

farmacológico (drogas anti-epilépticas, drogas antidepressivas e 

movimentos involuntários); mudança de esquema terapêutico 

não-farmacológico (regularidade de medidas reabilitadoras); 

infecções; traumatismo crânio-encefálico; experiências 

psicoafetivas adversas. 

 

V4. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 



 
 

Os indivíduos serão divididos em três grupos, dois grupos experimentais 

e um controle. Em um grupo experimental será utilizada a estimulação de 

polaridade anódicana outra, a estimulação de polaridade catódica. No grupo de 

controle, haverá uma estimulação sham(placebo). Em todos os grupos, cada 

indivíduo será submetido à avaliações para medição do grau de severidade da 

disfluência verbal no tempo inicial (T0) e imediatamente após cada sessão de 

ETCC (T1). Antes e depois da estimulação, ele também será convidado a 

preencher uma breve escala de avaliação de humor. A sessão experimental 

terá uma duração total de 50 minutos, 15 minutos para a execução das 

avaliações, 20 minutos de estimulação e 15 minutos para a repetição das 

avaliações. Antes de iniciar a sessão experimental, cada indivíduo será 

submetido a uma fase de familiarização para permitir a compreensão das 

avaliações. Todos os indivíduos passarão pela intervenção por período de 5 

dias consecutivos. 

A coleta de dados será feita a partir de filmagem. Três avaliadores cegos 

realização a análise da amostra de fala com o intuito de avaliar modificações 

relativas à fluência. Estes pesquisadores não farão parte fase de coleta de 

dados do estudo e serão previamente treinados com o objetivo de padronizar a 

análise do teste. 

Durante as sessões de ETCC, os sujeitos realizarão, simultaneamente, a 

terapia fonoaudiológica por 20 minutos. Todos os indivíduos terão o mesmo 

Programa de Terapia (Anexo V), contudo, os ganhos dependerão das variáveis 

descritas no tópico V.3. 

Os pacientes e avaliadores serão cegos quanto ao tipo de corrente 

aplicada. Os grupos serão formados a partir de randomização.  

Os passos metodológicos seguidos nesse estudo estão descritos no 

fluxograma 1. 



 
 

 

Fluxograma 1 

 

V.5.  VARIÁVEIS 

Gênero, idade, renda familiar, fatores ambientais (escola, casa), 

aceitação familiar, comprometimento com as intervenções propostas. 

V.6. POSSÍVEIS VIESES 

Viés de perda de seguimento: serão excluídas as crianças que não 

participarem de das dez sessões de ETCC. Para evitar esse possível víeis, 

serão fornecidos vale-transporte e lanche todos os dias de intervenção. Essa 

renda, para ajuda de custo às famílias, inicialmente será arrecadada a partir de 

cursos realizados pela pesquisadora principal e por outros profissionais 

voluntários que doem seus honorários para o projeto de pesquisa. Todo esse 

procedimento será documentado e lavrado em cartório. 

V.7. AVALIAÇÃO INICIAL 

Os sujeitos, quando se encaixar nos critérios de inclusão e os 

responsáveis assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido, iniciarão 

o processo de coleta de dados. 

Para avaliação inicial da gagueira será utilizado o protocolo PFFF1 Andrade 

(2003) e o Protocolo de Severidade da Gagueira (SeverityStutteringInstrument 

– SSI), mundialmente conhecido e aceito em diversas produções científicas 

nacionais e internacionais.  Uma versão computadorizada do mesmo será 

construída com o objetivo de tornar a tabulação dos dados mais rápida e 
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clínica 
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da ETCC

Reavaliação 
clínica

Avaliação 
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ETCC
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diminuindo a possibilidade de ocorrência do viés na coleta de dados. Será 

medido também o tempo de reação de fala e a análise subjetiva de precisão 

articulatória.  As medidas serão gravadas com o uso do aplicativo Voice 

Recorder.  

Os efeitos da modulação da cortical eléctrica vão ser medidos por 

administração do SSI. Todos os indivíduos passarão pelo processo de 

avaliação descrito acima antes da ETCC e logo após a última sessão. 

V. 8. ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 

CONTINUA 

A técnica de ETCC será aplicada partir de estimulador de corrente 

contínua TCT Stimulator (TCT ResearchLimited). O aparelho funciona a partir 

da conecção de 3 baterias de 9V. O estimulador vai ser ligado a dois eléctrodos 

colocados sobre o couro cabeludo, posicionado bilateralmente sobre o cerebelo 

(abaixo no vertex) e a de referência extra intracefálico posicionado sobre a 

região supraorbitária direita. Os eléctrodos (45 cm2) são de uma esponja 

embebida em uma solução de soro fisiológico. A intensidade da corrente irá ser 

da ordem de 1 mA durante um período de 20 minutos, seja no grupo que 

receberá a corrente catódica, seja no grupo que receberá a corrente anódica. 

No caso da estimulação sham, o aparelho será ligado e desligado após cerca 

de 10 segundos. Esse grupo também passará por 20 minutos de intervenção 

fonoaudiológica convencional, de acordo com o Programa de Terapia. O 

procedimento é indolor, pode acontecer como efeitos prurido no couro 

cabeludo, sonolência, celafeia, náuseas de graus leve à modelado. 

V.9. REAVALIAÇÃO CLÍNICA 

A reavaliação clínica acontecerá nos mesmos moldes da avaliação 

inicial descrita no tópico V.8 e dela será feito um segundo vídeo comparando 

com o primeiro a partir da análise de um avaliador cedo quanto à 

temporalidade dos mesmos. 

V.10. AVALIAÇÃO DO EFEITO DA TERAPIA 



 
 

A avaliação do efeito da terapia será feita pela análise dos dados 

objetivos coletados pelos testes do protocolo de avaliação manual. 

V.11.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As informações coletadas serão inseridas em software de análise 

estatística (SPSS, versão 9.0 for Windows). Serão utilizados para análise dos 

dados os testes estatísticos inferenciais a fim de examinar as hipóteses no 

estudo que incluem: teste t de Student e Mann Whitney ou análise univariada 

de variância (ANOVA), análise de covariância (ANCOVA) ou análise 

multivariada de variância (MANOVA- múltiplas medidas dependentes). 

V.12. ASPECTOS ÉTICOS 

Antes de serem incluídos no estudo, os voluntários e seus pais ou 

responsáveis serão orientados sobre os objetivos, os requisitos, as garantias e 

os possíveis riscos e benefícios do estudo. Os que demonstrarem interesse 

serão convidados a participar da pesquisa e incluídos, somente quando pais ou 

responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), e as crianças, quando maiores de 12 anos, assinarem o Termo de 

Assentimento do Menor. Uma cópia do TCLE será entregue aos responsáveis 

pela criança e lhes será informado de que eles têm o tempo que for preciso 

para decidirem sobre o ingresso na pesquisa e que, mesmo após assinatura 

dos termos eles estão livres para retirar sua participação a qualquer tempo. 

Todo o estudo se desenvolveu sob os preceitos da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

V.13. CONOGRAMA 

 

Etapas do Projeto 

2017 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Envio do Projeto para 

Comitê de Ética 

X            

Revisão de Literatura X X X X X X X X X X   

Estudo Piloto   X          



 
 

Análise Critica   X          

Revisão do Projeto    X X        

Coleta de Dados    X X X       

Analise de Dados       X X     

Discursão dos 

resultados 

        X X   

Início da redação para 

publicação 

         X X  

Envio para publicação            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. DESENVLVIMENTO: 

Realizando levantamento de pacientes com gagueira que se encaixe ao 

perfil da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Aguardando aprovação do comitê de ética.  
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