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Introdução



Introdução

• Guidelines. Evidence-based guidelines on the 
therapeutic use of repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS). Lefaucheur et al, 
2014.

• Clinical Neurophysiology 125 (2014) 2150–
2206



Introdução

• Nível A de evidência (definitiva eficácia):

– Efeito analgésico de EMT com alta frequência no 
córtex motor primário (M1)

– Efeito antidepressivo de EMT com alta frequência
no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo
(DLPFC).



Introdução

• Nível B de evidência (eficácia provável):

– Efeito antidepressivo de EMT com baixa
frequência no córtex pré-frontal dorsolateral 
direito

– Tratamento de sintomas negativos da 
esquizofrenia

– Melhora motora com EMT de baixa frequência no 
córtex motor (M1) contralateral à lesão



Introdução

• Nível C de evidência (possível eficácia):

– Efeito em alucinações auditivas com EMT no 
córtex têmporo-parietal esquerdo

– Efeito no zumbido com EMT no córtex têmporo-
parietal esquerdo



Histórico



Michael Faraday, 1845 



Arsène d’Arsonval (1911, à direita)



Sylvanus P. Thompson (1910)

“Fosfenos”



Magnusson and 
Stevens (1914)



M. Polson - 1982



Histórico

• Em 12 de fevereiro de 1985, Reza Jalinous, 
aluno de A. Barker, demonstrou que o cérebro
de Merton poderia ser estimulado sem dor e 
causar contrações musculares



T.A. Barker (1985)



Jalinous, Freeston, Barker - 1985

Barker AT, Jalinous R, Freeston IL (1985): Non-invasive magnetic stimulation of the 
human motor cortex. Lancet I:1106–1107.



Estados Unidos

• John Cadwell: “O estimulador magnético não 
é uma radical nova técnica (...). Ele não é 
mágico, não age magneticamente (...). A 
complexidade e o mistério estão na 
organização do sistema nervoso. A magia da 
estimulação magnética está na habilidade de 
introduzir correntes em áereas até então 
inacessíveis do corpo.”

Cadwell Laboratories, Kennewick, WA 99336



Estados Unidos

Mark George, MD Alvaro Pascual-Leone, MD



Harold Sackeim, PhD

Reza Jalinous, PhD Sarah Lisanby, MD



Número de publicações em TMS



Número de publicações em TMS



Aprovação pela FDA

• 8 de outubro de 2008

• “FDA CLEARS NEUROSTAR® TMS THERAPY 
FOR THE TREATMENT OF DEPRESSION”



Neuronetics



Histórico no Brasil

• Joaquim Brasil-Neto (EUA, 1990-93)

• Primeiro estudo com TMS realizado no BR

• Brasil-Neto JP, Araújo VP, Carneiro CR. 
Postexercise facilitation of motor evoked 
potentials elicited by ipsilateral voluntary 
contraction. Muscle Nerve. 1999, 
22(12):1710-2.



Histórico no Brasil

• Primeiro estudo com TMS em psiquiatria

• Brasil-Neto, Joaquim P., Boechat-Barros, Raphael and 
Mota-Silveira, Doralúcia A. da O uso da estimulação 
magnética transcraniana de baixa frequência no 
tratamento da depressão no Hospital Universitário 
de Brasília: achados preliminares. Arq. Neuro-
Psiquiatr., Mar 2003, vol.61, no.1, p.83-86



Joaquim Brasil Neto, Pablo Oliveira, Moacyr Rosa, Raphael Boechat
Brasília, 2012



A Primeira Vez…



Montevideo 1998



Histórico no Brasil

• Primeira tese de doutorado defendida em 05 
de fevereiro de 2004 (Universidade de São 
Paulo):

– “Estimulação magnética transcraniana de 
repetição: comparação da eficácia com a 
eletroconvulsoterapia” (Rosa, M.A.)



Medtronic/MagVenture



Com Sarah H. Lisanby



Com Harold Sackeim



Equipe USP (2002)



TMS no Brasil

• No ano 2007, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), avaliou e aprovou para uso 
no Brasil o estimulador magnético Neurosoft-
MS®, comercilizado pela Neurosoft do Brasil



Neurosoft: Neuro - MS



TMS no Brasil

• RESOLUÇÃO CFM 1.986/2012 

• (Publicada no D.O.U. de 02 de maio de 2012, 
Seção I, p. 88) 



TMS no Brasil

Reconhecer a Estimulação Magnética 
Transcraniana (EMT) superficial como ato 
médico privativo e cientificamente válido para 
utilização na prática médica nacional, com 
indicação para depressões uni e bipolar, 
alucinações auditivas nas esquizofrenias e 
planejamento de neurocirurgia. A EMT 
superficial para outras indicações, bem com a 
EMT profunda, continua sendo um 
procedimento experimental. 



TMS: Passado e Presente

• FDA cleared for 
depression -
2008

)

Resolução
do CFM -
2012



A História Continua…



Segurança e Efeitos Colaterais



Principal Referência

• “Safety, ethical considerations, and 
application guidelines for the use of 
transcranial magnetic stimulation in clinical 
practice and research”

(Simone Rossi, Mark Hallett, Paolo M. Rossini, Alvaro 
Pascual-Leone and The Safety of TMS Consensus Group)

Clinical Neurophysiology, 2009



Segurança



Segurança

• Beware of an optimist wielding a stimulating 
coil.

—R. Jalinous, Guide to Magnetic 
Stimulation



Segurança

• Aquecimento

• Força e Magnetização

• Voltagens Induzidas

• Eletrodos implantados de registro ou de 
estimulação

• Exposição ao campo magnético



Segurança

• Aquecimento

– Bobina:
• Pele: eritema, queimadura (e-shield)

– Tecido
• <0.10C (lesão: >50C) (Ruohonen and Ilmoniemi, 2002)
• Com DBS=0.80C

– Eletrodos
• EEG (ouro e prata) ou outros (queimaduras na pele)



Segurança

• Força e Magnetização

– Metais (clips) podem ser deslocados

– Placas de titânio: menor efeito

– Cartões magnetizados (de crédito)

– Jóias, relógio, óculos, brincos, piercings



Segurança

• Voltagens Induzidas (CONTRA-INDICADO):

– DBS (IPG a 10 cm da bobina=mal funcionamento; 
a 2 cm=dano irreparável

– Implante coclear

• INDUZ CORRENTE MESMO  COM APARELHO 
DESLIGADO!



Segurança

• Voltagens induzida (SEGURO):

– VNS (Shrader et al, 2005)

– Marca-passo

– Estimulador de corda espinal

– CONTANTO QUE A BOBINA FIQUE LONGE (>10cm) DOS 
APARELHOS E DOS FIOS!



Segurança

• Exposição ao campo magnético

– Cardiovascular: risco teórico, mas não relatado

– Risco do operador (não estudado em detalhe) 

– Sugestão: 70 cm de distância (campo induzido é 
desprezível)

– Gestantes não devem aplicar



Efeitos Colaterais



Efeitos Colaterais

• Audição

• Dor local, cefaléia, desconforto

• Mudanças cognitivas/neuropsicológicas

• Alterações psiquiátricas agudas



Efeitos Colaterais

• Audição

– “Click”: pode exceder 140 dB

– Relatos inciais de alteração de limiar transitório
em humanos, permanente em animais

– 1 caso permanente (bobina H)

– Protetor auricular (!!)

– Monitoramento com audiometria?

– Caso especial: tinnitus?



Efeitos Colaterais

• Dor local, cefaléia, desconforto

– musculatura do escalpe e nervos superficiais

– Cefaléia (após tratamento)



Incômodo Durante Sessão



Incômodo Durante Sessão



Incômodo Durante Sessão



Efeitos Colaterais

• Alterações psiquiátricas agudas

– Ineficácia

– Ansiedade

– Disforia aguda/choro

– Ataque de riso (speech arrest study)

– Ideação suicida

– Virada para mania



Complicações



Complicações

• Convulsões

– Risco é extremamente baixo

– Total de 16 casos relatados com EMTr



Parâmetros e Segurança

• Intensidade

• Frequência 

• Duração 

• Intervalo

versus

versus

versus

versus



Aumenta com: 

• Intensidade 

• Frequência (?) 

• Duração 

• Intervalo

Risco de Convulsão





Intensidade

frequência

Frequência e Risco de Convulsão



Guia de Segurança
I – 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



Guia de Segurança
II – Intervalos Mínimos

≤110% LM > 110% LM

≤20 

Hz

5 seg.

(Perhaps less; definitely > 

1 sec)

60 seg.

(Probably less)

>20

Hz

60 seg.

(Probably less)

60 seg.

(Probably less)



Convulsões Acidentais

• Antes dos parâmetros de segurança (Wasserman, 
1998):

– Até 2000, 6 convulsões em controles normais, 1 em
paciente com depressão

– Local de estimulação: córtex motor primário

– Sem sequela a longo prazo (exceto 1 patiente com 
lesão estrutural ->epilepsia)

– EEG Normal (Loo 1999)



Convulsões Acidentais

• Após guia de segurança de 1998
• Crises com parâmetros dentro dos limites de 

segurança:

– Convulsão motora focal esquerda por 6h depois da 
estimulação (100% LM, 10 Hz, 5 s) (Figiel et al., 1998): 
pseudocrise?

– Convulsão tônico-clônica generalizada em paciente
recebendo EMT para tinnitus (90% LM, 1 Hz, 580 
pulsos) Nowak et al. (2006): síncope?



Convulsões Acidentais

• 1o. caso: Depressão Maior; 110% LM, 20 Hz, 5 s (Conca et al., 
2000). Extremamente breve (8s): síncope? (see Epstein, 2006).

• 2o. caso: Voluntário normal em uso de fluoxetina 20 mg; 110%LM, 
20 Hz, 2 s (Bernabeu et al. 2004) 

• 3o. caso: Dor crônica; 100% LM, 10 Hz, 10 s  (Rosa et al. 2004) 

• 4o. caso: Depressão Maior com privação de sono; 110% LM, 15 Hz, 
10 s (Prikryl and Kucerova 2005).

• Também 1 caso descrito com cTBS (Obermann and Pascual-Leone, 
2009)



Convulsões Acidentais

• EMTr em pacientes com Epilepsia:

– Risco de 1,4% por sujeito (4 de 280) e nenhum
caso de status epilepticus (Bae et al.,2007)

– Este risco baixo pode estar relacionado ao uso de 
medicações protetoras



Netter F, Ciba collection of medical illustrations

Generalizada tônico-
clônica

Tipos
de 
crise



Netter F, Ciba collection of medical illustrations

Tipos
de 
crise

Parcial motora e 
sômato-sensória



Netter F, Ciba collection of medical illustrations

Tipos
de 
crise

Parcial sensória e 
autonômica



Netter F, Ciba collection of medical illustrations

Tipos
de 
crise

Epilepsia do Lobo 
Temporal



Complicações

• Síncope

– Síncope vasodepressora (neurocardiogênica) é 
uma reação comum à ansiedade e desconfroto
psico-físico

– Descrita com TMS de pulso simples, de repetição, 
e com TBS



Síncope

• Alguns sintomas podem ser confundidos
com crise convulsiva:

• Posição tônica

• Vocalizações

• Automatismos orais e motores

• Revirada de olhos ou cabeça

• Alucinações

• Lesões por queda



Síncope X Convulsão

• Raramente morde a língua ou perde urina

• Recuperação mais rápida de consciência
(segundos)

• Queixas premonitórias (“preciso sentar”, “sinto
falta de ar”) são comuns

• Calor, bradicardia e redução de pulso periférico

• Incômodo visceral, náusea, tontura, palidez e 
suor

VÍDEO





Síncope

• Manejo:

– Parar estimulação imediatamente (retirar bobina ou
apertar botão de segurança ou afastar a cabeça do 
paciente

– Manter vias aéreas

– Cuidado com quedas e TCE

– Controle de sinais vitais



Crise Convulsiva Generalizada

Proteger cabeça Afrouxar colarinho

Virar de lado Nada na boca

Procurar identidade NÃO segurar

Depois da crise ...Oferecer Ajuda

Epilepsy 
Foundation



Manejo da Crise Convulsiva

• Plano escrito. 

Incluir:

• Medicações de emergência.

• Plano para chamar socorro.

• Administração de anticonvulsivantes. 



Manejo da Crise Convulsiva

• Virar o paciente de lado em uma
superfície plana, longe de pontas. 

• Manejo de vias aéreas.

• Prover oxigênio.

Caso crise continue (+5 min):

• Pegar acesso venoso.

• Chamar socorro

• Medicar com antiepilético



• Consulta neurológica.

• Testes de sangue de rotina.

• Screen de drogas.

• Exame de imagem (MRI or CT).

• EEG.

Após Crise Convulsiva



Após Crise Convulsiva

• Informar pacientes que a chance de crise
espontânea não está aumentada. 

• Documentar o ocorrido. 

• Informar a comunidade de TMS sobre o evento.



Seleção de Pacientes



Seleção de Pacientes

• Drogas com risco potencial

• Crianças

• Gestantes



Drogas com Risco Potencial

• Risco alto devido à redução do limiar convulsígeno:

– Imipramina, amitriptylina, doxepina, nortriptilina, 
maprotilina

– chlorpromazina, clozapina

– foscarnet, ganciclovir, ritonavir

– amphetaminas, cocaina, (MDMA, ecstasy), phencyclidina
(PCP, angel’s dust)

– ketamine, gamma-hydroxybutyrato (GHB)

– Alcohol

– theophylline.



Drogas com Risco Potencial

• Risco relativo:

– mianserin, fluoxetine,
– fluvoxamine, paroxetine, sertraline, citalopram,
– reboxetine, venlafaxine, duloxetine, bupropion, mirtazapine,
– fluphenazine, pimozide, haloperidol, olanzapine, quetiapine,
– aripiprazole, ziprasidone, risperidone
– chloroquine, mefloquine,
– imipenem, penicillin, ampicillin, cephalosporins,
– metronidazole, isoniazid, levofloxacin, cyclosporin, 

chlorambucil,
– vincristine, methotrexate, cytosine arabinoside, BCNU,
– lithium, anticholinergics, antihistamines, sympathomimetics



Drogas com Risco Potencial

• Risco de retirada (abstinência):

– alcohol

– Barbiturates

– Benzodiazepinas

– Meprobamate

– Chloral hydrate.



Crianças e Adolescentes



Crianças e Adolescentes

• Mais de 80 estudos publicados, com 800 
crianças normais e 300 com doenças
neurológicas

• A grande maioria (>95%) recebendo pulso
simples ou pulsos pareados (Frye et al., 2008)

• Nenhuma complicação relatada (Gilbert et al., 
2004)



Considerações Especiais

• Tamanho da bobina/cabeça

• Maturação: inibição imatura leva a maior risco de crise
convulsiva acidental

• Limiar mais alto nos recém-nascidos a 1 ano

• Fontanela aberta (até ~ 18 meses): deslocamento
mecânico; diferente distribuição do campo induzido?

• Canal auditivo externo pequeno: maior risco de perda
auditiva



Dicas Práticas

• EMTr para tratamento em crianças:

– Somente em situações clínicas que compensem os
riscos (epilepsia refratária; transtornos
psiquiátricos intratáveis)

– Consentimento informado é fundamental

– Segunda opinião documentada



Gestantes



Gestantes

• Relatos de caso em depressão, sem
complicações para a mãe ou bebê (Nahas et 
al., 1999; Klirova et al., 2008).

• Série recente de 10 casos que receberam 20 
ssessões de 1Hz no CPFDL direito (total de 
6000 pulsos. Sete de 10 tiveram resposta. Não 
houve complicações (Kim et al, 2011)


