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Resumo 
 
introdução 

A estimulação cerebral não invasiva tem sido estudada enquanto alternativa para apoiar o efeito do tratamento farmacológico e da psicoterapia 
para o Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT). No entanto, não existem evidências suficientes de sua eficácia, principalmente no que diz 
respeito a sua aplicação em profissionais da segurança pública que apresentam tal transtorno. 

 
Objetivos 

Objetivou-se realizar uma revisão sistemática para investigar e analisar a literatura a respeito dos efeitos da Estimulação Transcraniana por 
Corrente Contínua (ETCC) nos aspectos neurocognitivos e emocionais em profissionais da segurança pública acometidos por TEPT. 

 
Métodos 

A busca foi realizada no mês de fevereiro de 2022 nas bases de dados PubMed e PsycINFO, sendo utilizadas as chaves de busca: “transcranial 
direct current stimulation” OR “tDCS” AND “Post-traumatic Stress Disorder” OR “PTSD” AND “correctional officers” OR “security 
professionals” OR “firefighters” OR “military police”. O estudo seguiu o protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
MetaAnalyses (PRISMA). Dessa forma, dos 27 artigos científicos encontrados (PubMed = 20 e PsycINFO = 7), quatro artigos foram selecionados 
para análise qualitativa final, tendo sido excluídos os demais estudos pelos critérios: ser estudo de revisão ou não abordar o TEPT como 
transtorno principal. 

 
Resultados 

Ao analisar os estudos selecionados, verificou-se que, apesar das quatro pesquisas terem como objetivo principal avaliar os efeitos da ETCC no 
TEPT, nenhuma delas teve como público-alvo profissionais da segurança pública com TEPT. Além disso, os estudos apresentaram controvérsias 
quanto a área cortical alvo da ETCC em pacientes com TEPT, tendo sido o córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC) esquerdo apresentado como 
estando relacionado a processos de aprendizagem da extinção e o vmPFC direito mais relacionado a processos atencionais e de regulação 
emocional. 

 
Discussão 

Mesmo ressaltando que os mecanismos de ação podem ter diferentes vantagens ou desvantagens sobre o vmPCF esquerdo e direito, a literatura 
analisada demonstra que ETCC pode ser benéfica, cabendo ao pesquisador optar pela direção do fluxo da corrente de acordo com os efeitos 
desejados da estimulação. A partir dos resultados obtidos, apesar das controvérsias, a ETCC demonstra ter potencialidades na redução 
sintomatológica, sugerindo melhorias na regulação emocional, nos processos cognitivos e na aprendizagem da extinção em pacientes com TEPT. 
Além disso, reforçam a necessidade da realização de mais pesquisas desta natureza em agentes da segurança pública, público-alvo que tem sofrido 
diversos efeitos de traumas decorrentes das suas atividades laborais. 

 

Palavras-chaves: Neuromodulação, agentes da segurança pública, TEPT 
 




