




 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 
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Fitzgerald et al, 2009 





 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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Alta Baixa 



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 



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 



(a) Deprimidos vs. controles 

(b) Uso de SSRI 

(c) Estímulo alegre 

(d) Estímulo triste 

Ativação diminuída (azul) ou 

aumentada (vermelho) 

Fitzgerald et al, 2008 



 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. Mais fortes 

(intensidade, duração, 

frequência) determinam 

melhor resposta. 

29% pts responderam a rTMS 

ativo 
 
7% pts responderam a rTMS 

sham 

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol160/issue5/images/large/L64F3.jpeg


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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P=0.0018 

P=0.0063 

** 
** P=0.0006 ** 

Falha com 1 ensaio 

N=164 
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0 

B a s e l i n e W e e k   2 W e e k   4 W e e k   6 

P = 0.923 

Active TMS 
Sham TMS 

P = 0.377 
P = 0.547 

N=137 

Falha com 2-4 ensaios 

• 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 

 





• “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 





 Aquecimento 

 Força e Magnetização 

 Voltagens Induzidas 

 Eletrodos implantados de registro ou de 
estimulação 

 Exposição ao campo magnético 



 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) 

 

 



 Força e Magnetização 

 

 Metais (clips) podem ser deslocados 

 Placas de titânio: menor efeito 

 Cartões magnetizados (de crédito) 

 Jóias, relógio, óculos, brincos, piercings 

 

 



 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! 



 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! 



 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 

 

 

 





 Audição 

 

 Dor local, cefaléia, desconforto 

 

 Mudanças cognitivas/neuropsicológicas 

 

 Alterações psiquiátricas agudas 



 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? 

 



 Dor local, cefaléia, desconforto 

 

 musculatura do escalpe e nervos superficiais 

 

 Cefaléia (após tratamento) 

 

 









 Alterações psiquiátricas agudas 

 

 Ineficácia 

 Ansiedade 

 Disforia aguda/choro 

 Ataque de riso (speech arrest study) 

 Ideação suicida 

 Virada para mania 

 

 

 

 

 





 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 

 



Intensidad
e 

frequência 



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 



≤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) 



 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) 

 



 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? 



 
 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) 



 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 



 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 

 



• Alguns sintomas podem ser confundidos 
com crise convulsiva: 

 

 Posição tônica 

 Vocalizações 

 Automatismos orais e motores 

 Revirada de olhos ou cabeça 

 Alucinações 

 Lesões por queda 



 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 





 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 



                                                                          

Proteger cabeça Afrouxar colarinho 

                                                                          

Virar de lado Nada na boca 

                                                                          

Procurar identidade NÃO segurar 

                                                                          

Depois da crise ...Oferecer Ajuda 

Epilepsy 
Foundation 



• Plano escrito.  

 

Incluir: 

 

• Medicações de emergência. 

• Plano para chamar socorro. 

• Administração de anticonvulsivantes.  



• 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. 

 



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

 

• Documentar o ocorrido.  

 

• Informar a comunidade de TMS sobre o 
evento. 





 Drogas com risco potencial 

 

 Crianças 

 

 Gestantes 



 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. 

 

 



 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 



 Risco de retirada (abstinência): 

 
 alcohol 

 

 Barbiturates 

 

 Benzodiazepinas 

 

 Meprobamate 

 

 Chloral hydrate. 





 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) 



 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 



 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 





 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) 

 

 

 

 





 Consentimento informado específico 

 

 Risco/benefício para indicações ou situações 
não usuais  

 

 Onde devem ser feitas as aplicações? 

 

 Quem deve fazer as aplicações? 

 

 



 Consenso de 2009: 

 

 Como tratamento DEVE ser prescrito e 
supervisionado por um médico 

 

 “The rTMS application can be carried out by a 
properly trained medical assistant.” 

 

 Treinado para reconhecer e manejar uma crise 
convulsiva ou uma síncope 



 No Brasil (CFM): 

 

 Art. 1º Reconhecer a Estimulação Magnética 
Transcraniana (EMT) superficial como ato médico 
válido para utilização na prática médica nacional, 
com indicação para depressões uni e bipolar, 
alucinações auditivas nas esquizofrenias e 
planejamento de neurocirurgia.  

 Art. 2º A operação de aparelhos de EMT será 
realizada exclusivamente por médico.  



 Absoluta:  

 Metais, implante coclear, IPG ou bomba de 
medicação)  

 

 Risco aumentado 

 Epilepsia, lesão cerebral vascular, tumoral, infecciosa 
ou metabólica 

 Meds. concomitantes, álcool, privação de sono 



 1. Você tem epilepsia ou já teve uma convulsão? 

 

 2. Você tem desmaios ou síncopes? 

 

 3. Já teve trauma na cabeça com perda de 
consciência? 

 

 4. Tem problemas para escutar ou barulho no 
ouvido? 

 

 5. Está grávida ou tem chance de estar? 



 6. Tem metal no cérebro/cabeça (exemplo, 
estilhaço, fragmentos, clips; exceto titâneo) 
 

 7. Tem implante coclear? 
 

 8. Tem neuroestimulador implantado (ex. DBS, 
epidural, subdural, VNS)?  
 

 9. Tem marca-passo ou linhas intracardíacas ou 
outro metal no corpo? 
 

 10. Tem um aparelho de infusão de medicação? 



 11. Você está tomando alguma medicação (listar)? 

 

 12. Já fez procedimento cirúrgico na coluna 
espinhal? 

 

 13. Tem uma derivação espinhal ou ventricular? 

 

 14. Já fez EMT no passado? 

 

 15. Já fez ressonância magnética no passado? 

 



Meu médico, Dr(a). ____________________________________, recomendou que 
eu receba o tratamento da estimulação magnética transcraniana de repetição. 
Este tratamento, incluindo os riscos e benefícios que posso ter, foi claramente 
descrito para mim. Eu dou meu consentimento para ser tratado com ele. Sei 
que as taxas de eficácia para o tratamento da depressão com este tratamento 
são semelhantes às das medicações, mas com um perfil diferente de efeitos 
colaterais e de riscos. Contudo, ainda não se sabe o subtipo exato de depressão 
que pode melhorar mais. Entre os efeitos colaterais, poderei ter principalmente 
dores de cabeça, tontura e náusea. Sei que a complicação mais grave que pode 
acontecer durante o tratamento é a indução de uma crise convulsiva, apesar de 
ser um evento extremamente raro. Sei que não devo me submeter a este 
tratamento se tiver um clipe metálico na cabeça. Sei que algumas situações 
especiais poderão aumentar o risco de complicações durante as aplicações ou 
até contra-indicar o tratamento, a critério do médico, especialmente se eu tiver 
epilepsia ou já tiver tido uma convulsão, se eu tiver um marca-passo ou algum 
outro aparelho implantado em mim.  

Poderei entrar em contato com o Dr. ____________________________________, 
responsável pelas aplicações, sempre que for necessário. A minha decisão de 
receber a estimulação magnética transcraniana é voluntária e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento se assim achar que devo proceder. 



 Equipamentos de emergência indispensáveis na sala de 
intercorrências  

 

1. Ponto de oxigênio  

2. Oxímetro de pulso  

3. Máscara de Venturi  

4. Máscara laríngea  

5. Cânula nasal, máscara para macronebulização  

6. Laringoscópio (cabo e, pelo menos, uma lâmina curva e uma lâmina 
reta)  

7. Mandril  

8. Tubos para intubação orotraqueal de diferentes tamanhos  

9. Ambu  

10. Escalpes, jelcos, seringas e agulhas para administração de 
medicamentos  

11. Esparadrapo  

12. Aspirador (portátil)  

13. Equipamentos de proteção individual (luvas, óculos etc.)  



 b) Medicações indispensáveis 

   
1. Analgésicos  

2. Diazepam injetável e oral  

3. Fenobarbital injetável  

4. Hidantal injetável  

5. Midazolam injetável  

6. Antiarrítmicos  

7. Broncodilatadores  

8. Soro fisiológico a 0,9%  

9. Solução de glicose a 25% e 50%  

 




