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As agencias reguladoras - as 
principais sao a ICNIRP - Co
missao Internacional para Pro

ter;ao de Radiar;ao Nao Ionizante e 0 

IEEE - Instituto de Engenheiros Eletri
cistas e Eletronicos - estao publicando 
diretrizes internacionais, baseadas em 
dados cientfficos atualizados, que esta
belecem nfveis de campos eletromag
neticos considerados seguros para 0 

publico e trabalhadores . Em relar;ao aos 
campos magneticos (MF - Magnetic 
Fields) com freq uencia extremamente 
baixa (ELF - Extremely Low Frequency) 
- inferior a 300 Hz - , as diretrizes re
centemente publicadas pel a IC-
NIRP [14] sao baseadas princi
pal mente em "apenas efeitos 
bem estabelecidos em vol un
tarios expostos a campos mag
neticos de baixa frequenc ia ... a 
estimular;ao dos tecidos nervo
sos centrais e perifericos e a in
dur;ao na retina de fosfenos", 
sendo aplicado um fator de re
dur;ao como con sequencia da 
"incerteza inerente aos dados 
cientfficos". Isto ilustra a ne
cessidade evidente de novos 
dad os confiaveis que permitam 
obter uma documentar;ao mais 
precisa sobre 0 valor limite no 
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qual 0 MF ELF possa induzir uma res
posta objetiva de forma sistematica e 
confiavel. Alem disso, a industria das 
concessionarias de energia eletrica tem 
de lidar com questoes de seguranr;a e 
eficacia associadas a instalar;ao de novas 
infraestruturas. Antes de qualquer nova 
instalar;ao, pOI' exemplo, dados experi
mentais s6lidos deverao ser apresenta
dos durante sessoes de informar;oes e 
consu ltas com os indivfduos que vivem 
nas proximidades. POI·tanto, a avaliar;ao 
dos efeitos nos humanos de um MF 
senoidal de 60/50 Hz e uma preocu
par;ao de seguranr;a crucial. 

Com 0 objetivo de compreender 
me/hor a interar;:ao entre campos 
e/etromagneticos e estruturas 
bio/6gicas, este artigo descreve 
duas etapas de um estudo dos 
efeitos de um campo magnetico 
de 60 Hz: a primeira fase, com 
amplitude de 1,8 mT, investiga 
indicadores neurofisio/6gicos e 
fisio/6gicos nao invasivos durante 
e ap6s a exposir;:ao; ja a segunda 
etapa, com nfve/ de exposir;:ao de 
3 m T, ana lisa os efeitos do 
campo magnetico nas funr;:oes 
cognitivas humanas e na 
atividade funciona/ do cerebra. 

Embora os efeitos de um MF ELF te
nham side extensivamente estudados ao 
longo das ultimas tres decadas (consul
te [44] para um extenso resumo da Iite
ratiJra), a principal limitar;ao nesta area 
de pesquisa parece ser a dificuldade em 
reproduzir os resultados experimentais. 
As causas frequentemente reportadas 
incluem a inconsistencia dos estudos 
em termos das caracterfsticas experi
mentais utilizadas (diferenr;as na dura
r;ao do campo, ampli tude, frequencia , 
intermitencia, continu idade, etc. [8]). 
Para abordar tais problemas e necessi
dades, nosso grupo escolheu focal' em 

investigar;oes humanas usan
do uma unica frequencia (60 
Hz) e desenvolver protocolos 
de testes com nfveis de expo
sir;ao ao MF cada vez mais 

Fig. 1 - 0 campo magnetico 
de 60 Hz senoidal foi 
gerado por duas bobinas 
Helmholtz octogonais 
paralelas (1,6 m de largura, 
separadas por 1,2 mY, cada 
uma delas formada por 158 
espiras de fio de cobre, 
se980 10 e revestida por um 
inv61ucra de plastico 



elevados, ate atingir um valor limite no 
qual uma resposta sistematica possa ser 
caracterizada. 

Como a literatura nao informa com 
certeza 0 processo fisiol6gico ou fun~ao 
que seria mais sensfve! a exposi~ao ao 
MF, nossa estrategia tem sido desenvol

,ver protocolos com multiplas modalida-
des para testes simultaneos e/ou sequen
ciais com indicadores neurofisiol6gicos 
especfficos nos seres humanos . Mais es
pecificamente, testamos desde 2005 os 
efeitos de um MF de 60 Hz usando a es
trategia de au mental' gradualmente os ni
veis de exposi~ao. A Fase I deste pro
grama, que teve como objetivo a ampli
tude do MF de 1,8 mT, correspondente a 
densidade do fluxo calculada a partir da 
restri~ao basica da ICNIRP 1998 de 10 
mAlm2 [11, 15], investigou indicadores 
neurofisiol6gicos e fisiol6gicos nao in
vasivos durante e ap6s uma hora de ex
posi~ao ao MF. A segunda etapa (Fase 
II) foi escalonada de acordo com 0 limi
te de exposi~ao proposto pelo IEEE em 
um ambiente controlado (2,71 mT, 
[16]). Os efeitos de um nivel de exposi
~ao ao MF de 3 mT (ainda em 60 Hz) 
nas fun~6es cognitivas humanas e na 
atividade funcional do cerebro foram, 
entao, estudados. Este artigo resume os 
resultados desse program a e prop6e di
re~6es de pesquisas futuras que possam 
fornecer novos resultados experimentais 
uteis para as agencias reguladoras, bem 
como informa~6es para mel hoI' com
preensao da intera~ao entre MF ELF e 
estruturas biol6gicas. 
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Fase I: uma abordagem 
neurocomportamental 

Neste estudo, 73 voluntarios foram 
testados pOl' meio de um protocolo du
plo-cego contrabalan~ado com condi
~6es reais/falsas aplicadas antes, durante 
e ap6s uma hora de exposi~ao a um cam
po magnetico de 60 Hz [22]. Na condi
~ao de exposi~ao real, os indivfduos fo
ram expostos de corpo inteiro com uma 
regiao homogenea de ±5% (38 cm3) cen
trada no nivel da cabe~a (figura I). Cada 
individuo completou duas sess6es expe
rimentais (uma "real" e uma "falsa"), ca
da qual incluindo quatro blocos de testes 
- todos os blocos de testes eram identi
cos, incluindo a aquisi~ao de parametros 
cardiovasculares, atividade e!etroencefa
lografica (EEG) em repousa, tremor fi
siol6gico, execu~ao de movimentos vo
luntarios ritmicos das maos, e equilibrio 
em pe normal. 

Na sessao de exposi~ao real , 0 pri
meiro bloco foi executado antes do inf
cio da exposi~ao ao campo magnetico. 
Ja 0 segundo e 0 terceiro blocos foram 
efetuados, respectivamente, 15 e 45 mi
nutos ap6s 0 inicio da exposi~ao ao MF; 
e 0 quarto bloco foi executado 15 minu
tos ap6s 0 fim da exposi~ao ao MF. 
Durante a sessao falsa , 0 cronagrama foi 
estritamente 0 mesmo, mas 0 MF nunca 
foi gerado. 

De forma geral, os resultados da fase 
I nao mostraram qualquer efeito estatis
ticamente significativo da exposi~ao na 
EEG, para metros carcliovasculares au na 
produ~ao de movimentos voluntarios 
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dos seres humanos. No entanto, um au
mento discreto (significativo) na ampli
tude do tremor (entre 8 e 12 Hz) foi ob
servado durante a exposi~ao (figura 2) . 
"Alem disso, verificou-se redu~ao signifi
cativa do equilfbrio em pe natural duran
te a exposi~ao apenas quando os olhos 
estavam fechados (figura 3), que e con
sistente com as descobertas de um estu
do anterior [42, 43]. 

o resultado mais importante deste es
tudo mostrou que as oscila~6es do equi
lfbrio em pe produzidas durante a expo
si~ao ao MF foram mais lentas e meno
res em amplitude quando comparadas as 
oscila~6es produzidas durante a exposi
~ao falsa. Uma vez que este efeito apare
ce somente durante a condi~ao de olhos 
fechados, isso sugere que a exposi~ao 
pode atuar sobre as fun~6es do sistema 
vestibular e/ou proprioceptivo [13]. Esta 
descoberta mostra que uma exposi~ao 
global aguda com uma intensidade cor
respondente ao nive! de restri~ao basico 
da ICNIRP 1998 po de ser detectada nos 
seres humanos. Se este resultado fosse 
reproduzido, ele demonstraria um efeito 
biol6gico (mas nao patol6gico) da expo
si~ao a um MF ELF que poderia supor
tar 0 estudo dos mecanismos envolvidos. 

Durante a apresenta~ao dos resulta
dos pre!iminares deste trabalho na reu
niao internacional do Cigre em Sarajevo, 
2009 [23], uma das conclus6es oficiais 
estabeleceu que "Uma pesquisa futura 
deve focal' no efeito de campos magneti
cos mais elevados (1000 a 10 000 iJ.T) no 
sistema nervoso central visando melho-
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Blecos 

Fig. 2 - Poteneia espeetral media do tremor fisiol6gieo na 
faixa de frequeneia de 8-12 Hz ao longo de um perfodo de 
30 segundos, para eada bloco, durante as sess6es reais e 
falsas. As barras representam um erro padrao da media 
(adaptado de [22]) 

Bleees 

Fig. 3 - Veloeidade da oseila{:ao postural media ao 
longo de um perfodo de 30 segundos, para eada bioeo, 
durante as sess6es reais e falsas. As barras 
representam um erro padrao da media 
(adaptado de [22]) 
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Fig. 5 - Contagem media dos blocos 
1 e 2 para cada grupo experimental 

(as barras representam um erro 
padrao da media). Observe que he. 

aumento entre os blocos 1 e 2 para 6 
grupo 1 (grupo de controle), mas nao 

para qualquer um dos grupos de 
exposir;ao (2 e 3). Esta e uma 

interar;ao significativa 
(F = 5,21, P < 0,05) 

to, foi especulado que a exposi~ao a 60 
Hz pode interagir com a plasticidade 
sinaptica do cerebro e potencialmente 
alterar os processos de aprendizagem. 
Na verdade, e possivel que a exposi~ao 
ao MF interfira nos processos neurofisi-
016gicos subj acentes a adapta~ao plasti
ca de vias neurais especfficas. Este nao 
seria 0 primeiro estudo de MF ELF a re
portar uma altera~ao do efeito pratico . 
Outro estudo sobre fun~oes cognitivas 
relatou atenua~ao dos efeitos praticos 
no tempo de rea~ao com a exposi~ao . 

Os grupos que receberam primeiro a 
sessao falsa tiveram melhor desempen
ho na tarefa do tempo de rea~ao durante 
o segundo teste do que os grupos que re
ceberam primeiro a exposi~ao real [29, 
30]. 0 nivel de expos i~ao dessas des
cobertas foi 0 nivel anterior mais alto 
reportado na pesquisa de MF ELF sobre 
a fun~ao cognitiva humana (1260 iJ.T). 

Para obter melhor compreensao das 
mudan~as dentro do cerebro em fun~ao 
da exposi~ao ao MF, os estudos futuros 
devem considerar a utiliza~ao de novas 
tecnicas que permitam a investiga~ao 

direta de processos cerebrais, como 
EEG e 1magens por Ressoniincia 
Magnetica funcional (fMR1). Este e um 
novo passo a frente que decidimos efe
tuar atraves da segunda experiencia da 
fase II deste projeto. 

Contribuil;iio das imagens por 
ressonancia magnetica funcional 

A segunda experiencia fo i consecuti
va a um trabalho piloto, usando fMR1 
para comparar a at iva~ao do cerebro hu
mano induzida por uma simples tarefa 
de batida dos dedos, antes e ap6s 30 mi
nutos de exposi~ao a um MF de 1800 
iJ.T, 60 Hz. Este foi um estudo cego con
trabalan~ado com condi~6es reais/falsas. 
Na condi~ao fa lsa, os individuos foram 
submetidos estritamente ao mesmo pro
tocolo usado na condi~ao de exposi~ao 
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real, mas nunca foram expostos ao MF. 
Para viabilizar este estudo piloto, pro
gramamos nosso scanner 3T MR1 
(Verio, Siemens, Alemanha) para se tor
nar um dispositivo de exposi~ao ativa 
que pudesse gerar 0 MF de 60 Hz us an
do sua bobina de gradiente Z. Os resul
tados mostraram que 0 nivel da ativa~ao 
cerebral induzida pela tarefa de batida 
dos dedos foi maior na condi~ao p6s-ex
posi~ao (em quatro individuos) quando 
comparado a condi~ao p6s-falsa (em 
cinco individuos) [25] . Este foi um re
sultado muito interessante; a segunda 
experiencia da fase II foi iniciada a par
tir deste ponto. 

A fMR1 foi entao utilizada para in
vestigar 0 efeito de um MF de 3000 iJ.T, 
60 Hz, na ativa~ao do cerebro humane 
durante a execu~ao de uma tarefa de ba
tida dos dedos e de uma tarefa de ro ta~ao 

mental e em repouso. Os resultados da 
condi~ao de repouso nao serao aqui 
apresentados. Usando 0 mesmo protoco-
10 do teste piloto (mas estendendo 0 pe
riodo de expos i~ao de 30 minutos para 
uma hora), fo i possivel demonstrar que, 
na condi~ao de exposi~ao ao MF, a ati
va~ao cerebral induzida pela tarefa foi 
maior no c6rtex motor somatossensorial 
(S 1) e no cerebelo quando comparada a 
condi~ao falsa (figura 6, para S 1), suge
rindo uma sensibilidade tatil melhorada 
[24, 25] e confinnando os resultados do 
piloto submetidos ao Bioeletromagne
tismo para 1800 iJ.T. Uma sensibilidade 
tatil melhorada indica aumento do nivel 
de percep~ao do sentido tatil. 

Alem disso, este estudo mostrou que 
a expos i~ao ao MF pode reduzir 0 nivel 
de ativa~ao em regioes associadas a 
aten~ao visual durante a conclusao de 
uma tarefa de rota~ao mental [31 ]. 1sso 



sugere facilita<;:ao dos processos de aten
<;:ao visual na exposi<;:ao ao MF. Estes 
sao resultados cruciais, pois mostram 
consistentemente um efeito da exposi
<;:ao ao MF com frequencia de linhas de 
transmissao de energia, numa intensida
de raramente investigada em seres hu
manos, sobre a ativa<;:ao funcional do ce
rebro. Observe que 0 uso de fMRI em 
estudos de MF com frequencia de linhas 
de transmissao de energia foi 0 primeiro 
em todo 0 mundo. 

ConC\ui-se: os efeitos de um MF de 
60 Hz podem ser identificados na cogni
<;:ao humana e na ativa<;:ao cerebral fun
cional. Esses efeitos sao persistentes 
ap6s a retirada da exposi<;:ao e parecem 
interferir nos processos de aprendiza
gem a 3 mT. Isso sugere um efeito na 
plasticidade sinaptica e deve ser investi
gada em mais detalhes at raves de proto
colos de aprendizagem. Os resultados 
mostram tambem que uma simples tare
fa motora pode ser modulada durante 
(tremor e equillbrio em pe, 1,8 mT) e 
ap6s (batida, ambos 1,8 e 3 mT) a expo
si<;:ao ao MF de 60 Hz. 0 MF parece in
teragir com as vias perceptivas (sistemas 
vestibular e proprioceptivo) . No entanto, 
um efeito confiavel ainda nao foi encon
trado. Por outro lado, os magnetofosfe
nos sao frequentemente reportados como 
efeitos consistentes e bem estabelecidos 
da exposi<;:ao dos humanos ao MF ELF 
[\5, 16, 44]. Eles podem ser induzidos 
pela exposi<;:ao ao MF intermitente (5-20 
mT, depend en do da freq uencia: 5-60 Hz) 
[41]. A fase III esta sendo configurada 
para testar os efeitos de um MF de 60 Hz 
de ate 50 mT (exposi<;:6es da cabec;:a glo
bal e cortical local) na percepc;:ao de 
Illagnetofosfenos, usando EEG e fMRI 
(sequencial e simuitanealllente, EEG du
rante a exposic;:ao), potenciais evocados 
relacionados (ERPs - Evoked Related 
Potentials) , tremor e equi llbrio em pe, 
visando detectar \1111 lillliar para respos
tas confiaveis e sistelllaticas. 

Desenvolvimentos 
atuais e futuros 

Magnetofosfenos 

Os magnetofosfenos sao descritos 
como sensac;:6es visuais cintilantes (jIic
kering) percebidas com os olhos fecha
dos em um ambiente escuro; usuallllen
te, e aceito que eles sao originados por 
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a) b) c) 

Fig. 6 - a) Ativay80 do c6rtex motor medida pela fMRI durante uma tarefa de batida 
do dedo indicador, considerando a media de 20 indivfduos; b) mapa de ativay80 
diferencial (imagens p6s-exposiy80 menos imagens pre-exposi(80) do grupo 
exposto a condiy8o falsa (n=11); c) mapa de ativay80 diferencial (imagens p6s
exposiy80 menos imagens pre-exposi(80) do grupo exposto a condiy8o real (n=9) 

intera<;5es neurais com correntes eletri
cas induzidas na retina (descritas como 
"interac;:5es simipticas" pelo IEEE [16]). 
Outros mecanismos, como a estimula
c;:ao do nervo, sao tambem considerados 
[26, 28, 40] ([17] para uma recapitula
c;:ao) . Seguindo 0 trabalho de Uivsund e 
outros [26-28], Silny reportou a percep
<;ao humana de magnetofosfenos induzi
dos por um MF de uma hora intermiten
te (1 segundo on, 2 segundos off) entre 
10 e 20 mT, dependendo da frequencia 
de estimula<;ao (5-60 Hz [41]) . Ele tam
bem relatou um limite de detecc;:ao de 
magnetofosfenos de 5 mT a 18 Hz em 
um indivfduo treinado. 0 mesmo estudo 
reporta a existencia de um efeito da ex
posic;:ao sobre os potenciais evocados vi
suais (VEP - Visual Evoked Potentials), 
permanecendo ate depois do final do pe
dodo de exposic;:ao. Contudo, conforme 
observado por Saunders e Jefferys [39], 
o metoda e os dados nao foram inteira
mente descritos, tomando, assim, "diff
cil a avaliac;:ao" deste trabalho, e enfati
zando a necessidade de estudos experi
mentais adicionais para confirma<;ao 
desses resultados. 

Esta necessidade e tambem destacada 
por Kavet e outros [17] : "Reconhecer 
que estas diretrizes sao base ad as em da
dos muito limitados e suposic;:5es sobre 
fosfenos e outras respostas cognitivas 
podem motivar os pesquisadores a efe
tuat'em experiencias necessarias para su
portar as orientac;:5es. Ate que pesquisas 
adicionais possam confirmar a impor
tancia dos mecanismos sinapticos na 
produc;:ao de respostas adversas para 
campos eletricos induzidos e conduzi
dos, uma abordagem conservadora con
siste em assumir que 0 fen6meno repor
tado por Silny seja um efeito adverso 
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confiavel e derivar linutes de exposic;:ao a 
partir desta considerac;:ao apos a aplicac;:ao 
de fatores de seguran<;a adequados pat'a 
refletir 0 grau de incerteza resultante. Isso 
pode nao resultar, por si so, numa grande 
mudanc;:a nos linlites de exposic;:ao, mas 
vai propiciar LIma aten<;ao adicional para 
a necessidade de experimentar reprodu
c;:5es das descobertas de Silny". Um dos 
objetivos especfficos no futuro deve ser, 
pOitanto, estabelecer um limite no qual os 
magnetofosfenos sejam sistematicamente 
reportados por voluntarios saLldaveis e 
identificar a origem deste efeito usando 
diferentes configura<;5es de exposi<;ao 
aplicadas em um ambiente escuro. 

Nosso grupo esta propondo segLlir es
ta direc;:ao cientffica. Ja efetuamos a 
aquisic;:ao de dad os preliminares e pude
mos induzir magnetofosfenos em quatro 
indivfduos testados ate agora. Desenvol
vimentos futuros pod em usar, por exem
plo, exposi<;5es ao MF com durac;:ao de 5 
a 10 segundos cada, em um ambiente es
curo, a partir de 0 (falsa) ate 50 mTrms' 

com incrementos de 5 mT. A exposic;:ao 
da cabec;:a global vs. exposi<;ao do olho 
local vs. exposic;:ao do cortex visual local 
pode ser testada. 0 numero (cada condi
c;:ao precisara ser fomecida pelo menos 
tres vezes para permitir a detecc;:ao de 
um efeito dentro de um unico indivfduo) 
e a durac;:ao das condi<;5es de exposic;:ao 
precisarao ser ajustados de acordo com 
os resultados da aquisic;:ao dos dados do 
piloto; elas precisarao ser fornecidas em 
ordem contrabalan<;ada. Para completar 
os relatorios com avaliac;:5es neurofisio
logicas objetivas, a EEG sera continua
mente registrada durante 0 procedimento 
experimental futuro (software SynAmps 
RT e Scan de 64 canais, Neuroscan Inc., 
EUA). As analises de series temporais 

nos domfnios do tempo e frequencia se
rao conduzidas sobre os dados da EEG 
(nas faixas de frequencia delta, teta, alfa, 
beta e gama) para cada condic;:ao experi
mental. Observe que este sistema of ere
cera a possibilidade de efetuar, pela pri
meira vez, analises e registros de EEG 
durante os perfodos de exposic;:ao ao MF. 
Os resultados experimentais serao com
pm'ados at raves de analises de variancia 
(Anovas - Analysis of variance) de me
didas repetidas padrao. Embora a evi
dencia cientffica sugira que as sinapses 
na retina sejam os locais mais provaveis 
de intera<;ao com correntes e campos 
eletricos induzidos, ao inves do nervo 
optico ou cortex visual [19, 20, 28], ain
da nao existe LIm consenso final sobre 
esta questao. 0 procedimento experi
mental propos to devera contribuir para 
esclarecer este debate. 

Intera90es eletrofisiol6gicas: Vias 
neUlvmotoras - Limiar para efeitos 
motores e eletrofisiol6gicos 
consistentes, previsiveis e reprodutiveis 

De acordo com a literatura, um valor 
de 47,9 mT a 60 Hz corresponderia ao li
miar mediano para detecc;:ao de estimu
la<;ao do nervo periferico em seres hu
manos [1]. Para 0 montante de 1% mais 
sensfvel da populac;:ao, este limite seria 
27,8 mT. Para efeito de indicac;:ao - e 
reconhecemos a limitac;:ao de tal compa
rac;:ao - , e interessante observar que a 
excitabilidade neuronal in vitro (em fa
tias do hipocampo de um rato) foi de
monstrada como modulada pOl' um cam
po eletrico tao baixo quanto 0,7 Vim a 5 
Hz (uma amplitude de um campo eletri
co que seria induzido por um campo de 
38 mT a 60 Hz) [2] . Usando pulsos 
Gaussian (durac;:ao de 26 ms), Francis e 
outros [12] relataram um limite ainda 
menor de 0,18 Vim (extrapolado para 
um sinal de 60 Hz, isto corresponderia a 
menos de 10 mT). Em sua analise das 
formas de ondas senoidais do MF, Reilly 
relata que um dB/dt de pico de 1,45 Tis 
(3,84 mT a 60 Hz) pode alterar a ativi
dade sinaptica no cerebro e que 37 Tis 
(98,2 mT a 60 Hz) pode induzir uma ex
citac;:ao do nervo de 20 /lm [35] . Para tes
tar essas estimativas teoricas, propomos 
investigar a neuromotricidade humana 
atraves de uma tarefa do tremor postural. 
Seria uma ocasiao para testar com mais 
detalhes 0 efeito recentemente mostrado 
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sobre 0 tremor fi siologico humano des
crito na se~ao da Fase I deste trabalho. 

Propomos, pOltanto, implementar um 
protocolo de expos i~ao similar ao usado 
na experiencia com magnetofosfenos 
descrita anteri ormente, considerando 
uma condi~ao de exposi~ao da cabe~a 
global, e apenas uma condi~ao de expo
s i~ao local centrada no cortex motor 
(area responsavel pelo controle motor). 
Este protocolo vai testar os seguintes re
sultados neurofi siologicos ao longo da 
vi a neuromotora: primeiro, uma EEG na 
area do cortex motor (eletrodos C2, C4, 
FC2, FC4, CP2, CP4 (canhoto) ou ele
trodos C I, C3, FC I, FC3, CP I , CP3 
(destro»; em segundo lugar, uma eletro
miografi a (EMG, ou seja, a atividade 
eletrica muscul ar) sera medida usando 
canais bipo lares do sistema SynAmps 
EEG sobre os muscul os fl exor superfi
cial e/ou comum dos dedos, que sao res
ponsaveis pelo tremor na tarefa do tre
mor postural proposta [4]. Em terceiro 
lugar, 0 tremor postural sera registrado 
na ponta do dedo indicador dominante. 
1a estamos implementando essas medi
~oes do tremor vi a EEG-EMG sfn cronas 
com 0 objetivo de estabelecer a associ a
~ao entre 0 ritmo cortica l patologico na 
doen~a de Parki nson e EMG associada e 
tremor durante 0 repouso [32]. Os resul
tados quantificados serao usados em 
uma anali se estatfstica padrao (Anova de 
medidas repetidas). Essa experiencia 
nao apenas permitira 0 estabelecimento 
de um limite no qual ocon'e uma modu
la~ao motora fun cional, mas tambem vai 
sugerir quais mecani smos neurofisiolo
gicos estao envolvidos e ilustrar de que 
forma modula~oes especfficas das osci
l a~oes do cerebro se transformam em 
um resultado motor. 

Ativar;iio cerebral 
funciona l: fMRI e EEG 

Enquanto a Fase II investi gou os efei
tos de um perfodo de uma hora de expo
s i ~ao contfnua ao MF de 60 Hz nos pa
dr6es de ativa~ao pos-expos i~ao medidos 
por fMRI , a prox ima fase focara l11udan
~as potenciais dos pad roes de ativa~ao 
cerebral durante 0 repouso entre perfodos 
curtos de exposi ~ao repetida (V.I'. sem ex
pos i ~ao). Na verdade, a Fase III vai se
guir 0 protocolo de fMRI da Fase n. Na 
Fase III, 0 nfvel de expos i~ao investiga
do sera aumentado de 3 para 8 mT, e a 
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exposi~ao sera intermitente (V.I' . contfnua 
na Fase II) com imagens Bold intercala
das entre as sequencias de expos i~ao 

(exposi~oes reais e fal sas apresentadas 
alternativamente para permitir a aquisi
~ao de imagens Bold). A EEG sera re
gistrada continuamente com 0 indivfduo 
com os olhos fechados, usando um siste
ma EEG compatfvel com NeuroScan 
MRI. Vamos comparar: I) EEG durante 
o repouso do ser humano com e sem ex
posi~ao (condi~oes reais e fa lsas, incluin
do EEG durante a expos i~ao a 60 Hz), 
utili zando uma sequencia alternando pe
rfodos de dois segundos de exposi~ao a 
60 Hz e perfodos de doi s segundos de ex
posi~ao fa lsa; e 2) ativa~ao cerebral fun
cional conforme medida pela fMRI no 
repouso apos perfodos de expos i~ao fal sa 
e real de dez segundos (com pelo menos 
dez repeti~oes para cada cond i~ao) . 

Com esse procedimento , estamos 
considerando 0 perfodo de expos i~ao ao 
MF de 60 Hz como um estfmulo. A con
sidera~ao subj acente e que 0 efeito de 
curto prazo e maior do que qualquer 
efeito de trans i~ao que possa ocorrer; lo
go, sera detectado. Como nao e possfvel 
adquirir imagens de fMRI durante a ex
pos i~ao ao MF (uma vez que a bobina de 
gradiente Z e usada para gerar 60 Hz), 
uma sequencia independente especffica 
integrando 0 protocolo como um todo 
(com ambas as imagens de fMRI e se
quencias de expos i~ao ao MF de 60 Hz 
intercaladas) tera de ser programada: is
so minimizara 0 tempo entre os perfodos 
de expos i~ao e imagens, representando 
um beneflcio em re l a~ao ao atraso da res
posta hemodinamica. 0 indivfduo sera 
solicitado a reportar qualquer sensa~ao 
vi sual pressionando um botao compatf
vel com MRI para acompanhar as ocor
rencias de magnetofosfenos . POl'tanto, 
poderemos relacionar a EEG e fMRI it 
ocorrencia de magnetofosfenos, possi
bilitando ass im fornecer uma descri~ao 
detalhada e quantitativa dos substratos 
neurologicos que originam os magneto
fosfenos . Alem di sso, em combina~ao 
com 0 estudo da intera~ao eletrofisiolo
gica descrita anteriormente, a EEG sera 
registrada durante a expos i~ao. Con
clufmos agora algumas experiencias li
dando com a expos i~ao ao MF variando 
no tempo, aplicada em um ambiente de 
MRI, e ja come~amos a integra~ao de 
EEG como uma medi~ao adicional dis-



ponfvel dentro deste contexte (ver artigo 
Cigre Nb 45 de Dr. Julien Modolo para 
obter detalhes sobre os primeiros passos 
nesta direr;ao). 

Acompanhamento das 
oscilar;oes posturais 

Os resultados da Fase II sugerem re
dur;ao das oscilar;oes posturais com os 
olhos fechados durante exposir;ao ao 
MF de 1800 [IT a 60 Hz [22] . Este re
sultado interessante tende a confirmar as 
descobertas anteriores de nosso grupo 
[42]. 0 equilfbrio em pe esta sob 0 con
trole de varios loops de feedback , in
c1uindo 0 sistema vestibular, que se ori
ginam provavelmente deste efeito [13]. 
Como pr6ximo passo, propomos um 
protocolo de manipular;ao das entradas 
vi suai s (apenas na condir;ao de olhos fe
chados) e proprioceptivas (com e sem 
espuma embaixo dos pes) para max imi
zar a contribuir;ao do sistema vestibular 
na manutenr;ao do controle postural [3, 
5, 10, 13, 21 , 33, 36-38, 45]. Usaremos 
um protocolo similar ao apresentado na 
ser;ao de magnetofosfenos (com uma 
condir;ao de exposir;ao da caber;a global 
e uma condir;ao de exposir;ao do vesti
bular local) . As condir;oes de exposir;ao 
durarao pelo menos dez segundos cada 
(a ser definido ap6s a aquisir;ao dos da
dos do piloto) e serao fornecidas en
quanta 0 indivfduo esta em pe sobre 
uma plataforma de forr;a, com e sem es
puma em baixo dos pes (OR6-7 -1000, 
AMTI, EUA). A EEG sera monitorada 
continuamente na regiao do c6rtex mo
tor (bilateralmente: eletrodos C2, C4, 
FC2, FC4, CP2, CP4 e C I , C3, FC I , 
FC3, CP I , CP3) para detectar se qual
quer modular;ao neurofis iol6gica fun
cional pode ser associ ada a uma modu
lar;ao do equillbrio em pe (os ritmos nas 
faixas de frequencia delta, teta, alfa, be
ta e gama serao quantificados). 0 con
trole postural sera quantificado por meio 
de caracterfsticas validadas e calculadas 
sobre os dados da plataforma de forr;a 
(como exemplo, ver [10, 22]). 

Os resultados serao estatisticamente 
testados usando procedimentos Anova 
de medidas repetidas padrao. Os objeti
vos serao: I) confinnar 0 efeito observa
do em nossa experiencia anterior; e 2) 
propor um mecanismo biol6gico respon
savel por este efeito. Se 0 sistema vesti
bular for responsavel pelos efeitos da ex-
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posi~ao ao MF na oscila~ao postural, en
tao os efeitos devem ser maximizados 
quando 0 indivfduo estiver em pe sobre 
uma espuma espessa (ou seja,jeedback 
proprioceptivo de subtra~ao). Esta quar
ta experiencia fornecenl uma janela adi
cional sobre 0 Iimiar de amplitude no 
qual um MF de 60 Hz modula sistemati
camente 0 controle motor e a neurofisio
logia humana. 

Conclusao 
Durante os ultimos anos, desenvolve

mos e implementamos inumeras analises 
e testes nao invasivos, propiciando uma 
abordagem multimodal para investigar 
os efeitos do MF variando no tempo so
bre os seres humanos. Ate 0 momento, 
pudemos explorar os nfveis de exposi~ao 
ate 3 mT com 0 objetivo de estabelecer 
um valor limite no qual ocorram efeitos 
sistemilticos a 60 Hz. Embora tenhamos 
encontrado indica~6es consistentes que 
sugiram modula~6es neurofisiologicas 
em 1,8 mT (tremor e equilibrio em pe) e 
3 mT (fun~6es cognitivas e ativa~ao fun
cional do cerebro associadas a tarefas 
motoras e cognitivas), esses resultados 

C:ONFI 
uma conquista que 
so a qualidade pode alcangar, 

precisariam ser reproduzidos para confir
ma~ao . POltanto, parece que ainda sao 
necessarias novas informa~6es para emi
quecer um banco de dados que possa su
portar diretrizes internacionais relativas a 
exposi~ao profissional dos trabalhadores 
da area eletrica, bem como do publico. 

Uma pesquisa na area de bioeletro
magnetismo ainda e necessaria para do
cumentar os efeitos do MF de Iinhas de 
transmissao na faixa mT, assim como in
tensidades de MF ate 50 mT precis am ser 
investigadas usando abordagens com 
mUitiplas modalidades, visando estabele
cer de forma confiavel esse limite neuro
modulatorio. Continuaremos nosso tra
balho, investigando efeitos neurofisiolo
gicos sutis com mais detalhes atraves de 
uma combina~ao de metod os de fMRI, 
mapeamento do cerebro com EEG de al
ta intensidade, juntamente com uma ava
lia~ao neuromotora dos resultados fun
cionais (registros de tremores e EMG). 
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