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INTRODUÇÃO E HISTÓRICO DA  
NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA

PEDRO SCHESTATSKY

A neuromodulação não invasiva (em inglês Non-invasive brain stimulation, ou 
NIBS) teve duas grandes fases conforme a sua modalidade:

• Estimulação elétrica:
 1750-1950 – Uso leigo + terapêutico-empírico
 1950-1998 – Pausa histórica: advento da electroconvulso e de farmacoterapia
 1998 em diante – Abordagem contemporânea
• Estimulação magnética:
 1985 – Uso diagnóstico/pesquisa
 1990 – Uso terapêutico

	CONTEXTO HISTÓRICO

A partir do final do século XVIII, a eletricidade tornou-se a atividade científica 
mais popular da fase do Iluminismo, incluindo Estados Unidos e Europa, com ex-
perimentos e demonstrações realizados em uma variedade de espaços, tais como 
teatros, universidades e no âmbito doméstico-privado. Experimentos domésticos 
foram encorajados pela adaptação dos utensílios de casa embalados pela Revo-
lução Industrial (substituição do trabalho artesanal pelo assalariado, com o uso 
das máquinas), enquanto experimentos elétricos eram promovidos como forma 
natural de filosofia apropriada para a educação feminina e o entrete nimento 
em geral.1 Os experimentos e as demonstrações eram relativamente simples e 
podiam ser feitos em casa com objetos do dia a dia, como jarras de vidro, algo-
dão e barras de metal. Naquela época, as sensações corporais e sensitivas eram 
centrais nas demonstrações elétricas, e um dos mais populares experimentos 
era eletrificar indivíduos ou grupos de pessoas (Fig. 1.1). É provável que estas 
últimas experiências tenham inspirado o uso da eletricidade com fins terapêu-
ticos,1-3 conforme a Figura 1.2. No entanto, os efeitos da estimulação elétrica 
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 FIGURA 1.1 
Demonstração caseira do uso da eletricidade nas extremidades e cartaz promovendo seu uso com fins “cosméticos”.
Fonte: http://www.advancedphysicalmedicine.org/blog/2013/07/15/electric-medicine/ e http://flashbak.com/the-electrical-baths-of-the-ear-
ly-20th-century-13514/

 FIGURA 1.2
Cartazes promovendo uso da eletricidade com fins medicinais.
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cerebral não controlada já haviam sido descritos desde o passado distante. 
Scribonius Largus (médico do imperador romano Claudio entre os anos de 41 
a 54 d.C.) descreveu como posicionar um peixe-torpedo sobre o escalpo para 
liberar uma corrente elétrica intensa e aliviar a dor de cabeça (Fig. 1.3). Já no 
início do século XI, Ibn-Sidah, médico nascido na Espanha, sugeriu o uso do 
peixe-gato elétrico no tratamento da epilepsia.3,4 De fato, o uso da eletricidade 
como tratamento seria promovido entre os anos 1750 e 1950 como mais popular e 
barato do que as terapias convencionais da época, como a sangria, duchas frias, 
terapia por indução de bolhas (blistering) ou vômitos repetidos, o conium e o 
ópio, entre outras. Aplicação de correntes elétricas artificiais eram utilizadas 
em todo o espectro social, desde aristrocratas europeus até proletários de baixa 
renda, para estimulação mental e corporal devido a uma grande variedade de 
condições, desde epilepsia a impotência e de parasitoses a dor dentária. Alguns 
pacientes alegavam que a eletroterapia induzia uma percepção geral de melhora 
mental e do poder de julgamento.1

 FIGURA 1.3
O peixe-torpedo (Torpedo sinuspersici), hoje ameçado de extinção, é capaz de produzir eletricidade na água, paralisando 
seus predadores e suas presas. Sua importância é inestimável como fonte de estudo sobre o uso da eletricidade em 
seres humanos. Ao lado uma charge sobre seu uso em pacientes com enxaqueca grave.

Corte sagital

Corte axial
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	EQUIPAMENTOS DA ÉPOCA

Diferentes tipos de eletricidade começaram a ser aplicados transcranialmente. 
A partir de 1750, a eletricidade estática ou friccional era gerada por máquinas 
de pendentes de uma roldana e cinto (Fig. 1.4)5 e armazenadas em uma jarra de 
Leyden.1 Ambas as ferramentas foram fundamentais para futuros  experimentos 
dos investigadores iluministas, sendo a jarra de Leyden (Fig. 1.5) ainda hoje 
usada nas escolas como forma didática de ensinar os princípios da eletrostática. 
A Figura 1.6 mostra ambos os aparatos utilizados ao mesmo tempo,  produzindo 
e estocando energia elétrica. Após 1800, a eletricidade contínua gerada por 
pilha ou bateria voltaica foi também utilizada, enquanto a corrente alternada 
(eletricidade farádica) gerada por indução eletromagnética tornou-se o agente 
eletroterapêutico favorito a partir de 1840 (Fig. 1.7).

 FIGURA 1.4
Máquina de Holtz: gerador eletrostático manual do final do século XVII capaz de prover correntes de baixa intensidade 
e alta voltagem. Ao fundo, o equipamento em destaque na revista Science de março de 1890.
Fonte: Science.5
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 FIGURA 1.5
Jarra de Leyden: armazenador de eletricidade utilizado na pesquisa desde o final do século XVIII até os dias de hoje, 
nas escolas, para o estudo dos princípios da eletrostática.

 FIGURA 1.6
Máquina de Holtz produzindo e a 
Jarra de Leyden estocando eletrici-
dade (1876).
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	ELETRICIDADE NA ERA ILUMINISTA

A neuromodulação não invasiva do tipo elétrica aplicada de modo terapêutico 
teve seu pico de uso entre os anos 1750 e 1950, e sua história se confunde com 
a própria descoberta da eletricidade propriamente dita.6 Nesse sentido, para 
melhor entendimento do tema recomenda-se a visualização do excelente docu-
mentário da BBC Horizon “Shock and Awe: The Story of Electricity”, por Jim 
Al-Khalili.7

A quarta edição do trabalho de Isaac Newton sobre eletricidade, em 1730, 
inspirou muitos pesquisadores a investigar suas propriedades. Dentre eles, o 
médico alemão Christian Kratzenstein (1723-1795), que descobriu que fluidos 
elétricos aliviavam a paralisia dos dedos causada pela artrite, fato que encorajou 
ainda mais experimentos nos Estados Unidos e na Europa. Outros propagadores 
do uso da eletroterapia nos hospitais foram os filósofos iluministas Benjamin 
Franklin (1706-1790), John Birch (1745-1815) e Erasmus Darwin (1731-1802), este 
último avô dos grandes nomes do cenário científico mundial Charles Darwin e 
Francis Galton.1,8 Grandes pensadores iluministas, como Isaac Newton,  Christian 
Kratzenstein, John Birch, Erasmus Darwin e Benjamin Franklin, eram simpati-
zantes do uso da energia elétrica como forma de investigação.

O filósofo italiano Luigi Galvani (1737-1798) acreditava que seus dramáticos 
experimentos elétricos sobre pernas de rãs indicavam a existência de uma “eletri-
ci dade animal especial”. Pouco convencido disso, seu grande rival acadêmico, 
Alessandro Volta (1745-1827), não mediu esforços para contrariá-lo. Na tentativa 
de provar que o tecido animal apenas conduzia corrente elétrica de uma fonte 
externa e inspirado pela análise minuciosa do peixe-torpedo (Fig. 1.3) que agora 
era vendido na Itália vindo das Índias, Volta acabou inventando a primeira pilha 
elé trica e entrando para a história da eletricidade. Fazendo uso pleno da pilha 
vol taica, o sobrinho de Galvani, Giovani Aldini (1762-1834) passou a realizar 

 FIGURA 1.7
Aparelho de estimulação eletromagnética (Davis & Kidder Patent Magneto-Electric Machine for Nervous Diseases, 
em 1854), muito utilizado na época.



PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DO USO DA NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA EM PSIQUIATRIA      23

 FIGURA 1.8
Demonstração da eletricidade sobre o corpo já sem vida de George Foster, por Giovani Aldini. 
Fonte: http://publicdomainreview.org/2015/11/25/the-science-of-life-and-death-in-mary-shelleys-frankenstein/

macabras demonstrações do uso da eletricidade sobre a cabeça de animais e 
criminosos recém-executados que sofriam abalos e contorções durante a ele-
troterapia. Sua mais famosa demonstração envolveu o assassino George Foster 
em 1803 (Figs. 1.8 e 1.9). Aldini concluiu que esse “maravilhoso fluido elétrico” 
poderia ser utilizado para reviver vítimas de afogamento. Em 1818, na cidade 

 FIGURA 1.9
Caricatura feita por Henry Robinson, em 1836, em referência aos experimentos galvânicos que “ressuscitavam” cri-
mi  nosos.
Fonte: http://www.loc.gov/pictures/item/2008661296
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de Glasgow, o filósofo Andrew Ure (1778-1857) também realizava experimen-
tos semelhantes, sendo o mais famoso a sessão de choques sobre a cabeça e a 
medula espinal do recém-enforcado criminoso Matthew Clydesdale. O choque 
da plateia foi tão grande que algumas pessoas corriam para fora do auditório. 
Tanto os experimentos de Aldini quanto os de Ure inspiraram o famoso roman-
ce Frankestein, de Mary Shelley, de 1818. Esse tipo de demonstração no “estilo 
Frankestein” gerou certa desconfiança da classe médica. No entanto, Aldini 
alegava ter curado perfeitamente dois pacientes com “insanidade melancólica” 
(Fig. 1.10) na cidade de Bologna, Itália.9-11 

	ELETRICIDADE E PSIQUIATRIA

A psiquiatria, como disciplina dedicada ao diagnóstico, à análise e ao tratamento, 
tomou um novo rumo, embora só viesse a s se tornar especialidade após o início 
do século XX, graças aos trabalhos pioneiros de Henry Maudsley (1835-1918) e, 
pos teriormente, de Sigmund Freud (1856-1939). De fato, antes disso, os profissio-
nais dedicados aos pacientes com distúrbios comportamentais eram chamados 
de “alienistas”.1 Essa atmosfera do início do século XIX é bem mostrada no filme 
Refúgio do medo, de 2014, baseado em um conto de Edgar Allan Poe e estrelado 
por Ben Kingsley e Michael Caine. Nesse filme, pode-se observar o aparelho de 
estimulação eletromagnética da Davis & Kidder (Magneto-Electric Machine for 
Nervous Diseases), muito utilizado na época (Fig. 1.7). O operador desse gerador 
colocava algemas nas mãos do paciente ou em qualquer lugar do corpo e movia 
uma roldana para liberar uma leve corrente alternada no paciente, como na 

 FIGURA 1.10
Tratamento de melancolia com uso de eletricidade, por Giovani Aldini.
Fonte: http://publicdomainreview.org/2015/11/25/the-science-of-life-and-death-in-mary-shelleys-frankenstein/



PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DO USO DA NEUROMODULAÇÃO NÃO INVASIVA EM PSIQUIATRIA      25

 FIGURA 1.11
Experimentos elétricos de Guillaume Duchenne sobre expressões faciais 
(Paris, 1846).
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Duchenne_de_Boulog-
ne_performing_facial_electrostimulus_experiments.jpg

máquina de Holtz. A intensidade da corrente dependia da velocidade com que 
a roldana era girada.

Como houve certa relutância inicial na aplicação de eletricidade sobre a ca-
beça em função dos perigos intrínsecos, alguns médicos-filósofos experimenta-
vam a corrente elétrica para o estudo das expresses faciais, como Guillaume 
Du chenne (1806-1875) (Fig. 1.11), ou, como Thomas Arnold (1742-1816), para o 
tra tamento de condições psiquiátricas.12-14 Birch, do Hospital Thomas, de Lon-
dres, por exemplo, experimentou o uso da eletricidade com jarras de Leyden 
em pacientes com “melancolia” durante a década de 1780. Ele ficou surpreso ao 
observar que choques elétricos de alta intensidade podiam ser aplicados sem 
nenhuma injúria ao escalpo (George Adams, 1799). Outros filósofos, como o 
célebre norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790) e o holandês Jan Inge-
nhousz (1730-1799), aconselhavam que tais tratamentos eram mais benéficos 
aos “loucos” ou para pacientes com condições mais específicas, como melancolia 
e histeria. O poder dos choques elétricos era demonstrado por perda ou ganho 
de memória induzida por sua aplicação. Ingenhousz escreveu a Franklin sobre 
uma descarga elétrica acidental que sofrera em Viena no ano de 1783. Segundo 
ele, ao tocar sem querer em uma das jarras de Leyden, a corrente passou por 
sua mão esquerda e cabeça, tirando-lhe o chapéu e causando perda imediata 
de memória, mau entendimento de palavras e ruídos, a ponto de não conseguir 
res ponder a perguntas das pessoas que estavam ali presentes ou mesmo ler ou 
es crever. Após permanecer deitado na cama por várias horas, suas faculdades 
mentais foram retornando pouco a pouco, dessa vez “mais vívidas” e com um 
“poder de julgamento mais preciso”. De forma semelhante, o médico alemão Frie-
drich Ludwig Augustin (1776-1854) descreveu o caso de um garoto galvanizado 
por ele em 1803. O menino sofria de ataques de catalepsia resultantes de febre 
amarela que haviam lhe causado tetraplegia e insanidade periódica. No entanto, 
após três semanas de galvanização, Augustin garantia que, além de curado da 
pa ralisia, o paciente ficou com uma “mente mais rápida”.1 
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	ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA NO SÉCULO XX

A pesquisa persistiu ao longo do início do século XX. Uma vez que a corrente 
 el é trica contínua induzia resultados variáveis, o uso da corrente contínua de bai-
xa intensidade (p. ex., estimulação transcraniana por corrente contínua [ETCC]) 
foi progessivamente abandonado a partir de 1930, quando Lucino Bini e Ugo 
Cerletti, na Universidade de Roma, propuseram o método da eletroconvul so te-
ra pia,15 que envolvia estimulação transcraniana elétrica a grandes intensidades 
a ponto de gerar convulsões no paciente. Esforços interessantes e imaginativos 
foram inspirados por essa modalidade, particularmente entre os anos de 1938 e 
1945, subsequentemente levando ao interesse da aplicação de correntes alterna-
das a baixas intensidades com o primeiro estudo de “eletroterapia craniana” 
(também conhecido como “sono-elétrico”), publicado por Anan’Ev e colaborado-
res,16 em 1957, primeiramente visando pacientes com insônia. Em seguida, Li-
moge e colaboradores17 identificaram um parâmetro específico de estimulação 
elé trica alternada de baixa intensidade em 1963 (“corrente de Limoge”), capaz 
de reduzir significativamente a necessidade de narcóticos ou neurolépticos 
pa ra manutenção de anestesia quando a estimulação era aplicada durante a 
cirurgia. Para revisar as diferentes técnicas e a miríade de denominações para 
a estimulação elétrica por corrente alternada de 1902 até o presente momento, 
o artigo de Guleyupoglu e colaboradores18 é fortemente recomendado como 
leitura complementar. 

A partir dos anos 1960, uma série de estudos com estimulação elétrica de baixa 
intensidade aplicada de forma alternada (não contínua) vêm sendo publi cados,19 
e várias aparelhos de estimulação craniana por corrente alternada têm estado 
comercialmente disponíveis para uso pessoal, como, por exemplo, Alpha-Stim, 
Fisher Wallace Cranial Stimulator, Transair Stimulator, Soterix, entre outros.20

Em recente revisão realizada por nosso grupo,21 foram encontrados 16  estudos 
aplicando corrente elétrica contínua tanto em sujeitos normais quanto em doen-
tes antes de 1998, ano do ressurgimento do ETCC com os parâmetros atuais. 
Na maioria das vezes, os autores utilizavam dois eletrodos anodais frontais e 
um eletrodo catodal extracefálico (geralmente sob a perna) com baixa voltagem 
(<0,5 mA) e longa duração (cerca de 4,5 horas). Apesar de pobre metodologia 
científica, principalmente má descrição das técnicas neuroestimulatórias empre-
ga das e dos diagnósticos imprecisos (p. ex., ataxia locomotora), tais trabalhos 
representam importantes geradores de hipóteses para a leva de publicações 
a partir de 1998. A mais remota dessas publicações foi a série de 15 casos no 
Sussex County Asylum (Chichester, Inglaterra) descritos pelo Dr. AH Newth de 
onde são extraídos trechos ilustrativos (Fig. 1.12):22

[…] Nas minhas observações, a condutividade da pele varia conforme a 
pessoa. Algumas são particularmente suscetíveis enquanto outras pouco 
sentem o poder total da bateria. Isto é provalmente devido à condição 
da pele […]

[…] No campo do uso da eletricidade existe um vasto campo para observa-
ção que requer muita atenção e dedicação da indústria. Os resultados por 
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 FIGURA 1.12
Relato de um dos 15 casos de estimulação transcraniana direta feitos por A. H. Newth, em 1873.
Fonte: Newth (1873).22

mim relatados mostram que em alguns casos há indução de um “tônus” 
no sistema nervoso, em que o uso da corrente elétrica contínua foi be-
néfico na maioria. Caso o pulso radial do paciente aumentar durante a 
estimulação haverá maior chance de um tratamento bem-sucedido […]

Quase 100 anos depois da série casos de Newth, em um artigo seminal pu-
bli cado em 1964, Lippold e Readfern23 aplicaram corrente elétrica contínua 
de baixa voltagem (naquela época chamada de “Polarização Cerebral”) em 32 
pacientes com depressão e esquizofrenia. Concluíram que a estimulação com o 
ele trodo negativo (catodal) por cerca de 4 horas sob o escalpo causava acalmia 
e quietude, enquanto a estimulação com o eletrodo positivo (anodal) causava 
alerta e maior envolvimento do indivíduo com o ambiente.

Outros estudos foram realizados utilizando a corrente contínua no tratamen-
to de doenças, principalmente psiquiátricas. A Figura 1.13 ilustra os tipos de 
es tudo realizados, o perfil de pacientes e os resultados dos experimentos com 
es sa modalidade entre os anos 1960 e 1970.

	ETCC: ERA MODERNA

Utilizando os potenciais motores evocados por estimulação magnética trans-
craniana como marcador de excitabilidade cortical, Nitsche e Paulus,24 inspi-
rados pelo trabalho de Priori e colaboradores,25 demonstraram que a aplicação 
de corrente contínua de baixa intensidade sobre o escalpo era capaz de alterar 
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a excitabilidade cortical em até 40%, mesmo horas após a estimulação inicial. 
Publicar esse artigo na revista Neurology não foi tarefa fácil. O revisor (Prof. 
John Rothwell), cético dos resultados que mostravam uma persistência de 
excitabilidade cortical aumentada mesmo após o estímulo elétrico, exigiu que 
os autores fossem de Gottingen (Alemanha) para Londres (University College 
London, Queen Square) a fim de demonstrar na prática seus experimentos. 
Para isso, em um auditório lotado, um nervoso voluntário do grupo de Rothwell 
foi testado. Aplicou-se ETCC sobre seu córtex motor e depois foram obtidos 
potenciais motores evocados por estimulação magnética transcraniana para 
averiguar a excitabilidade cortical. Ao primeiro registro, uma grande surpresa: 
a excitabilidade cerebral não foi alterada! Nitsche, então, calmamente pediu 
que o experimento fosse repetido no dia seguinte com outro voluntário em um 
am biente tranquilo, sem a presença de espectadores. O pesquisador alemão 
alegava que o voluntário prévio estava muito nervoso (medo do desconhecido) e 
que isso poderia estar inibindo sua plasticidade cerebral. Dito e feito. No outro 
dia, realizou-se novamente o experimento nas condições ideais, e a excitabilida-
de cortical foi modificada de modo sustentado após o uso do ETCC, tal como 
descrito previamente no manuscrito.* 

A partir do ano 2000, iniciou-se a fase de estudos de aplicabilidade clínica do 
ETCC para uma variedade de condições neuropsiquiátricas,26 sendo depressão, 
aci dente vascular cerebral (AVC) e dor as principais linhas de pesquisa. Recente-
mente, novas técnicas têm sido propostas, entre elas a ETCC de alta definição 
ou canais múltiplos,27 visando aumentar o foco e a profunidade da corrente, o 
uso de touca com ETCC e eletrencefalograma acoplados,28 conforme a Figura 
1.14, e protocolos de estimulação personalizados por modelo computacional.29

* Depoimento pessoal de Michael Nitsche ao autor em Boston, em 2012. 
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 FIGURA 1.13
Características dos estudos sobre ETCC na fase pré-contemporânea.
Fonte: Schestatsky e colaboradores (no prelo).21
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	ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA

Dez anos após a descoberta do dinamarquês Hans Oersted (1777-1851) que co nec-
ta va a eletricidade ao magnetismo, Michael Faraday (1791-1867), ex-assistente 
de Humphry Davy (1778-1829), descobriu a indução eletromagnética, o princípio 
por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Essa foi a base para 
o uso de magnetismo transcraniano no diagnóstico e tratamento de doenças 
quase 100 anos depois.

As primeiras tentativas de estimulação cerebral usando campos magnéticos 
da tam de 1896, por Arsène d’Arsoval em Paris, e de 1910, por Silvanus P.  Thomson 
em Londres.30 No entanto, a primeira estimulação magnética transcraniana 
(EMT) bem-sucedida foi realizada em 1985, por Anthony Barker e colaboradores,31 
no Royal Hallamshire Hospital em Sheffield, Inglaterra. Suas primeiras aplica-
ções demonstravam que impulsos nervosos iam do córtex motor para medula 
espinal, nervo periférico e músculo, sendo capazes de gerar contrações de ex-
tremidades dependendo da intensidade da corrente e da localização da bobina.31 
Quando comparada a método prévio de estimulação transcraniana proposta por 
Merton e Morton,32 em 1980, em que um pulso de corrente elétrica era aplicado 
diretamente sobre o escalpo, o uso de eletromagnetismo reduziu grandemente 
o desconforto do procedimento, permitindo seu uso para mapeamen to in vivo 
do córtex e suas projeções. Do dia para a noite, Barker virou uma celebridade 

 FIGURA 1.14
Registro simultâneo do EEG + ETC.
Fonte: Schestatsky e colaboradores (2013).28
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no mundo científico, sendo frequentemente visto em congressos dando demons-
trações bastante teatrais sobre a EMT e resgatando um pouco do caráter de 
entretenimento dos primórdios na neuromodulação.

A EMT usa o princípio da indução eletromagnética para focalizar corrente 
elétrica no cérebro.33 Ou seja, o aparelho cria um campo eletromagnético capaz 
de gerar corrente elétrica que despolariza populações neuronais da camada 
cortical. Pulsos isolados podem ser de magnitude suficiente para despolarizar 
neurônios transitoriamente, mas quando essas correntes são aplicadas repeti-
damente – em uma abordagem chamada de EMTr –, são capazes de modular a 
ex citabilidade cortical, reduzindo-a ou aumentando-a dependendo dos parâme-
tros de estimulação.34 Um de seus pesquisadores mais notáveis é o professor 
va lenciano radicado nos Estados Unidos Álvaro Pascual-Leone (1961-), que pu-
blicou o primeiro artigo relevante sobre o papel terapêutico da EMTr,35 dando 
gran de visibilidade à neuromodulação não invasiva como um todo no mundo 
cien tífico e leigo internacionais. 

	CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nada mais lugar-comum do que a frase “para entender o futuro, é necessário 
conhecer o passado”. Entrentanto, isso se encaixa perfeitamente à evolução da 
neu romodulação não invasiva, que nasceu junto com o advento da própria ele-
tricidade – reflexo da Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos –, 
de clinou transitoriamente com a “era da farmacoterapia moderna” e ressurgiu 
das cinzas como uma promissora alternativa a esta última. Além da refrata-
riedade com relação ao uso dos psicofármacos, esses são geralmente custosos e 
in dutores de efeitos colaterais que limitam seu uso prolongado, abrindo espaço 
para tratamentos não farmacológicos. Com o auxílio da tecnologia emergente, 
as diferentes modalidades neuromodulatórias tendem a expandir cada vez mais 
seu uso clínico e domiciliar em longo prazo,36 podendo inclusive ser monitorado 
a distância.37 Nesse aspecto prático, a estimulação por corrente elétrica contínua 
é bem mais atrativa do que a EMT, sendo esta última mais empregada em nível 
de pesquisa quando aplicada a pulsos isolados como índice dos efeitos corticais 
de uma determinada técnica neuromodulatória. É interessante perceber que 
os investigadores da neuromodulação não invasiva tinham questionamentos 
muito semelhantes aos de hoje. No entanto, com as ferramentas que dispomos 
na atualidade (ressonância magnética funcional, espectrocopia, dosagem de 
polimorfismos genéticos, neuronavegação, mapeamento cerebral e outras), essas 
dúvidas têm sido cada vez mais resolvidas e o tratamento neuromodulatório mais 
personalizado. O uso clínico de uma prática depende da pesquisa. Mas a pesquisa 
também depende do uso clínico. A história da estimulação elétrica e mag nética 
(esta última que, por fim, se converte em energia elétrica) adiantou a prática 
antes da teoria. E acertou em muitos aspectos! Graças ao uso da eletricidade, 
duas especialidades médicas emergiram, a psiquiatria e neurologia, de mãos 
dadas até hoje. Cabe à nova geração aperfeiçoar cada vez mais essas técnicas, 
seja na metodologia da estimulação seja no desenvolvimento de medicamentos 
(p. ex., inibidores seletivos da recaptação de serotonina) e práticas (p. ex., ati-
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vidade física) que potencializem a plasticidade cerebral induzida por cor rente 
elétrica, para que o uso da neuromodulação não invasiva seja cada vez mais 
seguro, prático e eficaz aos nossos pacientes. Nesta caminhada, é impor tante 
destacar o papel dos inventores da própria eletricidade, assim como daqueles 
que comprovaram objetivamente seus efeitos neurofisiológicos sobre o cérebro 
e, finalmente, dos que iniciaram seu uso terapêutico nos moldes da medicina 
baseada em evidências. 

Daqui a um século, ao reler nossos artigos, certamente comentaremos: “Incrí-
vel, como éramos bárbaros!”.
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