




(a) Deprimidos vs. controles

(b) Uso de SSRI

(c) Estímulo alegre

(d) Estímulo triste

Ativação diminuída (azul) ou 

aumentada (vermelho)

Fitzgerald et al, 2008











 Localização probabilística

 regra dos 5-cm

 Sistema 10-20 EEG

 Anatomia estrita – MRI

 Anatomia funcional (comportamento; fMRI; 
PET)



 Barata

 Prática

 Utilizada na maior parte dos estudos e na
clínica



 Duas técnicas principais:

Regra dos 5 cm (mais utilizada)

 Sistema 10/20 de EEG
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 Relativa ao LM – não há melhor referencial
disponível

 Não confundir % LM com % do output

 Precisão na localização do local ideal é 
fundamental





 Número de pulsos por segundo (medida em Hz)

 Regular
 1 Hz
 5 Hz
 10 Hz
 20 Hz

 Patterned (combinada)
 Teta Burst
 Paired Associated Stimulation
 Priming
 Quadripulse
 Pulsos pareados repetidos



Ritmo “Regular”
10 pulsos/segundo = 
10 Hz
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2 s 20 Hz rTMS

µV
10 s

Alta frequência = LTP-like Baixa frequência = LTD-like
Pre Post

1 Hz rTMS



Speer et al Biol Psych 2000



Speer et al Biol Psych 2000



 Série (“Train”)

 Intervalo entre séries (“Pause”)

 Duração da Sessão (minutos)

 Número de Pulsos



Guia de Segurança

Durações Máximas em Segundos

Hz 100% 110% 120% 130% 140%

1 >1800 >1800 360 >50 >50

5 >10 >10 >10 <10 7,6

10 >5 >5 4,2 2,9 1,3

20 2,05 1,6 1,0 0,55 0,35

25 1,28 0,84 0,4 0,24 0,2

% Limiar Motor







 Sessões de 30-40 minutos

 Uma vez ao dia

 5 dias por semana

 Ao longo de 2-6 semanas

 Manutenção (medicações, 
TMS, ambos)



 Frequência: 10Hz 

 Intensidade: 110% do limiar motor 

 Tempo de duração das séries: 5 segundos 

 Número de séries: 25 

 Intervalo entre as séries: 25 segundos 

 Número de dias de tratamento: 20 ou de 
acordo com avaliação 

 Total de pulsos: 25.000 

 Local de aplicação: córtex dorsolateral pré-
frontal esquerdo 



 Frequência: 5Hz 

 Intensidade: 120% do limiar motor 

 Tempo de duração das séries: 10 segundos 

 Número de séries: 25 

 Intervalo entre as séries: 20 segundos 

 Números de dias de tratamento: 20 ou de 
acordo com avaliação 

 Total de pulsos: 25.000 

 Local de aplicação: córtex dorsolateral pré-
frontal esquerdo 



 Frequência: 1Hz 

 Intensidade: 80% a 100% do limiar motor 

 Tempo de duração das séries: 20 minutos 

 Número de séries: 1 

 Intervalo entre as séries: não se aplica 

 Números de dias de tratamento: 20 ou de 
acordo com avaliação 

 Total de pulsos: 24.000 

 Local de aplicação: córtex dorsolateral pré-
frontal direito 



Nos EUA

Depressão (10 Hz):

• Intensidade:120 % LM

• Frequência: 10 Hz 

• Duração da série: 4 seg. 

• Intervalo: 26 seg. 

• no. de séries: 75

• no. de sessões: 15-30 (3-6 semanas) 



Nos EUA

Depressão (1 Hz):

• Intensidade:120 % LM

• Frequência: 1 Hz 

• Duração da série: 30 minutos 

• Sem intervalo

• no. de séries: uma 

• no. de sessões:  20 (4 semanas)



Uso e Eficácia na Depressão



 Estudos iniciais (vértex)

 Hoflich et al, 1993

 Grisaru et al, 1994

 Kolbinger et al, 1995





Pascual-Leone et al. 1996

17 pacientes psicóticos

Ensaio clínico, cross-over, randomizado, 

com placebo

5 sessões: 90% LM, 10 Hz/10 s, 20 

séries/dia, 1 min intervalo cortex DLPFC  

esquerdo, direito e vértice

Esquerdo: redução da Hamilton 

com estímulo à esquerda (de 

25,2 a 13,8) e Beck (de 47,9 a 

25,7). 11 de 17 pts melhora por 2 

semanas depois da rTMS 
45% vs BL

46% vs BL



12 pts resistentes 

Cross-over, randomizado, controlado com “sham”

80% LM, 20-Hz, 20/2-sec, 20 min (800 pulsos por sessão), 10 

sessões por fase, total de 20 sessões por pt no CPFDL 

esquerdo

George et al 1997

rTMS ativo melhor 

que o “sham”. 

Durante fase ativa, 

redução de 5 pontos 

na Hamilton; durante 

“sham”, piora de 3 

pontos. 

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol154/issue12/images/large/A521T1.jpeg


Triggs et al. 1999

10 pts resistentes, 10 dias, estudo aberto no CPFDL 

esquerdo; 80% LM, 20 Hz, 50 × 2-seg., intervalo de 28 seg.

Escores da Hamilton e da 

Beck reduziram em 41% e 

40 %, respectivamente, 

durando até 3 meses depois.



Maeda et al, 2000

CPFDL esquerdo, 

10 Hz, 90% LM, 

série de 8 seg., 52 

seg. de intervalo, 20 

séries/dia, 9 dias

Simetria 

Interhemisférica

Marcador 

neurofisiológico de 

resposta



Speer et al., 2000

10 pts, 20 Hz, 100% LM, 2 seg. on e 28 seg. off, 40 séries, 

20-min (1600 pulsos/dia), 10 dias  

rCBF no córtex prefrontal (L > R), giro cingulado (L >> R), e 

amígdala esquerda, bilateral: insula, ganglios da base, uncus, 

hippocampus, parahippocampus, thalamus, e cerebellum 



Herwig et al. 2003

25 pts resistentes; duplo-cego, randomizado, com 

sham, usando neuronavegação; 110% LM, 15 Hz, 

3000 estímulos/dia, por 10 dias no CPFDL esquerdo

30% resposta 

(redução maior ou 

igual a 50% na 

Hamilton ou MADRS)

Nenhum respondeu 

no grupo sham



Pridmore et al. 1999

Aberto, 22 pts resistents; 25 séries,10 Hz por 5 seg.com 90-

100 % LM, intervalo de 25 seg.; CPFDLE por 12-14 dias

Remissão de 88%



Estudo aberto, 40 pts

rTMS: 10 Hz, 90% LM, 2-6 

seg., 20 séries, 20 dias

ECT: Pulso-breve, unilateral 

ou bilateral por 9,6 sessões 

(7-14)

Grunhaus et al., 2000
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Revisão MEDLINE database em 2002

Gershon et al. 2003

Ausência de psicose, mais 

jovens. Parâmetros 

(intensidade, duração, 

frequência) determinam 

melhor resposta.

29% pts responderam a rTMS 

ativo

7% pts responderam a rTMS 

sham

Am J Psychiatry. 2003 May;160(5):835-45

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol160/issue5/images/large/L64F3.jpeg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gershon+2003+transcranial+magnetic+stimulation


Menkes et al. 1999

8 pts e 6 controles: estimulação frontal: 5 séries de 20 

estímulos com 0,5 Hz separados por 1 minuto de 

descanso; total de 6 semanas

Efeito antidepressivo (BDI e HDRS) (p<0.05). Sem alteração 

nos controles



Klein et al. 1999

Estudo duplo-cego (bobina circular)

79 pts 1 Hz rTMS, 110% LM, 10 sessões diárias por 2 

semanas. Cada sessão com 60 estímulos por 1 minuto, 3 

minutos de intervalo

17 de 35 pts no rTMS, e 8 de 32 no sham tiveram melhora 

maior do que 50%



Kauffmann et al. 2004

Duplo-cego (bobina circular)

12 pts 1 Hz TMS, 110% LM, duas séries diárias de 60 

estímulos separadas por 3 minutos; CPFDL direito por  2 

semanas

Grupo ativo: 57% de 

resposta e remissão, com 

recaída em 2-3 meses

Grupo “sham”: 40% de 

resposta e 20% de remissão, 

com recaída após 2 semanas



Speer et al., 2000

Frequência Baixa

10 pts, 1 Hz, 100% LM, 26 min e 40 sec (1600 pulsos/dia), 10 

dias  

rCBF em pequnas áreas do córtex pré-frontal direito, 

temporal medial, ganglios da base e amígdala ESQUERDOS



Fitzgerald et al. 2003

Duplo-cego, randomizado, com sham 

60 pts: 100% LM, 

Alta frequência: 10 Hz; 20 séries de 5-seg.

Baixa frequência: 1 Hz; 5 séries de 60-seg. 

Ambos melhores que o 

“sham”, sem diferença 

entre eles

48% vs BL





 Pelo menos 12 publicadas

 A maior parte encontra superioridade da EMT 
ativa comparada com sham

 NNT=2.3 (95%CI, 1.6 to 4.0)

 13.7% (ativo) vs. 7.9% (sham)

 tamanho de efeito = 0,53 (pequena eficácia clínica
global)





 Melhorar localização do CPFDL

 Maior Intensidade (dentro dos limites de 
segurança)

 Duração do tratamento

 # de dias e # de pulsos

 Melhor placebo



Parâmetros de Tratamento

Depressão (rápida):

• Intensidade:120 % LM

• Frequência: 10 Hz 

• Duração da série: 4 seg. 

• Intervalo: 26 seg. 

• no. de séries: 75

• no. de sessões: 15-30 (3-6 semanas) 



 Daily Left Prefrontal Transcranial Magnetic 
Stimulation Therapy for Major Depressive Disorder -
George et al, 2010 Arch Gen Psychiatry (Opt-TMS)

 Efficacy and Safety of Transcranial Magnetic 
Stimulation in the Acute Treatment of Major 
Depression: A Multisite Randomized Controlled Trial -
O’Reardon et al, 2007 Biol Psychiatry (FDA approval)



 Adequação do placebo

Coil Tilt
Sound

Metal Shield
Sound

Look

E-Field 

Cancellation:
Sound; Look
Dec. feel of active

Scalp Stim:
Sound, Look,

Simulates feel of 

active



 Parâmetros otimizados

 Intensidade (120%LM; 10Hz;4s on; 26s off)

 Localização do alvo (ressonância)

 Número de sessões de acordo com melhora (3 a 6)

 Metodologia otimizada

 Sham

 n = 190





 Fase 1:

 2 semanas sem tratamento

 3 semanas fixo (sham x ativo)

 Extensão de 3 semanas para os que melhorassem 
(sham x ativo)

 Fase 2:

 Para os que não remitissem

 Aberto ativo



 Resultados:

 14,1% (ativo) vs. 5.1% (sham) – p=0,02 (18 de 190)

 30% remitiram  na fase aberta (30,2% inicialmente 
ativo e 29,6% inicialmente sham)



 301 medication-free patients with major 
depression who had not benefited from prior 
treatment were randomized to active (n=155) 
or sham TMS (n=146)











 “(…) trend favoring active TMS in the a priori–
specified evaluable study population (p 
=.057)”.

 Ou seja, resultado NEGATIVO…

 Mas…



Daily Left Prefrontal rTMS in the Acute Treatment of Major Depression: Clinical 

Predictors of Outcome in a Multisite, Randomized Controlled Clinical Trial
Lisanby et al, 2008 Neuropsychopharmacol
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• Principal preditor de melhora: resistência à medicação



DEVICE: BRAINSWAY DEEP TMS SYSTEM

BRAINSWAY, LTD                    

510(k) NO: K12228829(TRADITIONAL)

ATTN: AHAVA  STEIN 

DECISION MADE: 07-JAN-13

http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf12/K122288.pdf




 Teta Burst:
 Safety, tolerability and preliminary evidence for 

antidepressant efficacy of theta-burst transcranial magnetic 
stimulation in patients with major depression (Chistyakov et 
al, 2010)

 Estimulação bilateral (Rosa et al, 2012)

 Duas sessões por dia (Loo et al, 2007)

 Manutenção?



Baseado em Fitzgerald,& Daskalakis, 2011



 Eficaz em uni e bipolares (manter 
estabilizador)

 Maior efeito em pacientes menos resistentes

 Pode ser indicado em pacientes resistentes com 
quadros leves/moderados

 Pouca eficácia em pacientes psicóticos



 Alta frequência tem maior evidência em
estudos grandes multicêntricos

 1 Hz tem vantagens:
 Mais confortável

 Bobina aquece menos

 Menor risco de convulsões acidentais

 Pode ser útil em pacientes com ↑ LM



 5 sessões por semana é o ideal (pelo menos 3)

 Até 4 semanas (se não houver resposta 
considerar outras opções)



 Maioria dos estudos sem medicação

 Não há contra indicação de uso concomitante

 Mudanças são importantes para o LM



 Em % do Limiar motor

 Visual ou MEG



 F3 do EEG



 Mesmo esquema de tratamento agudo para 
quem já respondeu antes e recaiu

 Manutenção

 1-2 sessões por semana com redução progressiva

 3 dias/mês já foi relatado

 Individualizar o esquema


