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RESUMO 

Ribeiro ISN. Efeitos da estimulação magnética transcraniana repetitiva sobre 
funções cognitivas de pacientes com lesão axonial difusa: ensaio clínico 
aleatorizado, duplamente encoberto [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: O comprometimento cognitivo observado na lesão axonial 
difusa (LAD) é considerado uma das mais debilitantes sequelas neurológicas 
nesta população. A estimulação magnética transcraniana (EMT), uma 
técnica de estimulação encefálica não-invasiva, tem sido utilizada com 
sucesso no tratamento de doenças neuropsiquiátricas. Os resultados pouco 
satisfatórios dos tratamentos convencionais dos distúrbios cognitivos vistos 
no traumatismo cranioencefálico (TCE) motivaram a investigação por novas 
estratégias terapêuticas, dentre elas a EMT. Entretanto, até o presente 
momento, não há estudos Sham-controlados investigando os efeitos 
cognitivos induzidos pela EMT nessa população. Assim, o presente estudo 
avaliou a segurança, tolerabilidade e eficácia da EMT na reabilitação 
cognitiva de pacientes com LAD crônica. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio 
clínico prospectivo aleatorizado, duplamente encoberto, que incluiu 37 
participantes com o diagnóstico de LAD crônica, em dois grupos de 
intervenção: Ativo e Sham. A EMT repetitiva (EMTr) de alta frequência (10 
Hz) foi aplicada no córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) esquerdo em um 
total de 10 sessões, com intensidade de 110% do limiar motor de repouso. 
Todos os participantes realizaram avaliação neuropsicológica (ANP), 
composta por sete testes neuropsicológicos [1: TMT Partes A e B; 2: Brief 
Visuospatial Memory Test (BVMT); 3: Hopkins Verbal Learning Test (HVLT); 
4: Grooved Pegboard Test; 5: teste de Fluência Verbal semântica e 
fonêmica; 6: teste dos Dígitos e 7: teste dos Cinco Pontos], e avaliação da 
excitabilidade cortical (AEC), por meio da EMT de pulsos simples e 
pareados, ambas realizadas em três momentos distintos: antes da 
intervenção (E1 - pré-intervenção), até uma semana (E2 - pós-intervenção 
precoce) e 90 dias (E3 - pós-intervenção tardio) após o término da EMTr. O 
participante desconhecia em qual grupo de intervenção havia sido alocado, 
assim como o avaliador que realizou as ANPs. A medida de desfecho 
primário foi o escore no Trail Making Test (TMT) Parte B, um teste robusto 
que avalia funções executivas e atenção. RESULTADOS: Trinta 
participantes foram submetidos à EMTr e concluíram o seguimento, sendo 
17 deles presentes no grupo Ativo e 13 no grupo Sham. Os dados 
demográficos pesquisados na linha de base, bem como os escores da ANP 
e valores aferidos na AEC, não foram diferentes entre os grupos. Com 
relação à performance no TMT Parte B, os tempos medianos aferidos no 
grupo Ativo foram 141 (100 - 209,5), 85 (67 - 274) e 161 (73 - 223) segundos 
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nos momentos E1, E2 e E3, respectivamente, enquanto que no grupo Sham 
foram 97 (83 - 269), 70 (60 - 212) e 96 (59,5 - 171,5) segundos. Não houve 
interação tempo x grupo significativa entre as condições testadas (Ativo vs. 
Sham) durante os três momentos de avaliação (análise de variância ANOVA; 
P = 0,450), denotando não ter havido diferença no desempenho do TMT 
Parte B antes e após o tratamento. Consoante aos resultados do TMT Parte 
B, as pontuações obtidas nos outros testes incluídos na ANP não 
demonstraram diferenças em relação aos grupos de intervenção. Não foram 
observadas mudanças significativas, ou interação entre os grupos nos 
parâmetros avaliados na AEC. Em uma análise exploratória, observou-se 
alteração da inibição intracortical de intervalo curto, um dos parâmetros 
medidos na AEC, na linha de base do estudo em comparação com dados 
disponíveis na literatura em indivíduos saudáveis, sugerindo a existência de 
um comprometimento de circuitos corticais inibitórios nos pacientes com 
LAD crônica. CONCLUSÃO: Apesar de a EMT repetitiva de alta frequência 
no CPFDL esquerdo ter sido segura e relativamente bem tolerada, os 
achados deste estudo não forneceram evidências de efeito terapêutico 
cognitivo desta técnica em pacientes com LAD crônica. A AEC na linha de 
base demonstrou a presença de alteração da inibição cortical, o que amplia 
o conhecimento sobre os processos neurofisiológicos envolvidos neste tipo 
de lesão encefálica. Registro do ensaio clínico no Clinicaltrials.gov – 
NCT02167971. 

Descritores: estimulação magnética transcraniana; lesões encefálicas; lesão 
axonal difusa; disfunção cognitiva; terapia cognitiva; ensaio clínico. 
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ABSTRACT 

Ribeiro ISN. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on the 
cognitive functions of patients with diffuse axonal injury: a randomized, 
double-blind clinical trial [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: Cognitive impairment typically observed in diffuse axonal 
injury (DAI) is considered one of the main causes of disability in this 
population. Transcranial magnetic stimulation (TMS), a noninvasive brain 
stimulation technique, has been successfully used in the treatment of various 
neuropsychiatric disorders. The mixed results of the conventional treatments 
used for cognitive rehabilitation motivated the investigation of new 
therapeutic strategies, such as TMS. However, to the best of our knowledge, 
there are no sham-controlled studies addressing the cognitive effects 
induced by TMS in these victims. Thus, the present study aimed to evaluate 
the safety, tolerability and efficacy of TMS for cognitive rehabilitation in 
chronic DAI. METHODS: This is a prospective double-blind clinical trial that 
randomly included 37 participants with the diagnosis of chronic DAI in two 
intervention groups: Active and Sham. High frequency (10 Hz) repetitive TMS 
(rTMS) was applied over the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) in a 
total of ten sessions, at 110% intensity of the resting motor threshold. All 
participants underwent neuropsychological evaluation (NPE) that included 7 
different neuropsychological tests [1: TMT Parts A and B; 2: Brief 
Visuospatial Memory Test (BVMT); 3: Hopkins Verbal Learning Test (HVLT); 
4: Grooved Pegboard Test, 5: Controlled Oral Word Association Test; 6: Digit 
Span Test e 7: Five-Point Test], and cortical excitability assessment (CEA) 
with single and paired-pulse TMS, both performed at three different times: 
before the intervention (E1 - preintervention) , up to one week (E2 - early 
post-intervention) and 90 days (E3 - late post-intervention) after rTMS 
completion. The participant was unaware of which intervention group had 
been allocated, as well as the evaluator who carried out the NPEs. The 
primary outcome measure was the Trail Making Test (TMT) Part B, a robust 
test that assesses executive functions and attention. RESULTS: Thirty 
participants underwent rTMS and completed follow-up, 17 of them in the 
Active group and 13 in the Sham group. The demographic data at the 
baseline (E1), as well as the NPE scores and CEA values were not different 
between the groups. Regarding the performance in TMT Part B, the median 
times measured in the Active group were 141 (100 - 209.5), 85 (67 - 274) 
and 161 (73 - 223) seconds at evaluations E1, E2 and E3 respectively, while 
in the Sham group the values were 97 (83 - 269), 70 (60 - 212) and 96 (59.5 - 
171.5) seconds. There was no significant interaction between the conditions 
tested (Active vs Sham) during the three assessments (analysis of variance 
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ANOVA; P = 0.450), indicating that there was no difference in the 
performance of TMT Part B before and after treatment. As observed in the 
TMT Part B, no significant differences between the groups were seen in other 
tests included in NPE. Regarding the CEA, the parameters evaluated 
showed no time x group interaction. An exploratory analysis at the baseline 
of the study revealed alteration of short interval intracortical inhibition, one of 
the variables measured in CEA, when compared with data available in the 
literature in healthy individuals, suggesting impairment of cortical inhibitory 
circuits in patients with chronic LAD. CONCLUSION: rTMS was safe and well 
tolerated in this study. Findings did not provide evidence of therapeutic effect 
of 10 Hz rTMS over the left DLPFC for cognitive rehabilitation in chronic DAI. 
Alteration of short interval intracortical inhibition was demonstrated in this 
population, which expands knowledge about the neurophysiological 
processes involved in this type of brain injury. 

Descriptors: transcranial magnetic stimulation; brain injuries; diffuse axonal 
injury; cognitive dysfunction; cognitive therapy; clinical trial. 
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O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma das causas mais 

frequentes de morbidade e mortalidade em todo o mundo, com significativo 

impacto negativo na qualidade de vida das vítimas e de seus cuidadores1-3. 

Nos Estados Unidos, o TCE é a principal causa de morte na população de 1 

a 45 anos de idade, além de ser o principal fator de risco de morte nas 

vítimas de politraumatismo4. Apesar de os dados epidemiológicos no Brasil 

serem escassos, os estudos também confirmam que o TCE é um grande 

problema de saúde pública afetando, principalmente, a população jovem e 

economicamente ativa do país5,6. 

Os acidentes automobilísticos e as quedas são os principais 

mecanismos de TCE e os picos de incidência se concentram em duas faixas 

etárias: adultos jovens (20 aos 29 anos) e idosos (acima de 80 anos)4-6. 

Reconhecendo o TCE como um grande problema de saúde pública 

mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), em sua assembleia 

geral, decretou a presente década (2011 a 2020) como a “Década de Ações 

de Segurança nas Rodovias” (tradução livre)7. 

O TCE é uma condição bastante heterogênea e existem diversas 

classificações que focam nos mais diferentes aspectos, desde o mecanismo 

básico de lesão, gravidade clínica, achados radiológicos e processos 

fisiopatológicos. As classificações são relevantes e procuram uniformizar o 
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registro das informações, identificar fatores prognósticos e ajudar na escolha 

das estratégias terapêuticas mais adequadas para cada caso. 

Do ponto de vista fisiopatológico, os efeitos deletérios vistos no TCE 

resultam da combinação das lesões primárias, que são decorrentes da 

transferência de energia cinética às estruturas encefálicas no momento do 

traumatismo, com as secundárias, caracterizadas por eventos celulares e 

moleculares deflagrados após o traumatismo e com duração de horas, dias e 

até semanas8,9. 

A lesão axonial difusa (LAD), um dos tipos específicos de lesões no 

TCE, causa disfunção cerebral extensa e afeta cerca de 40% dos pacientes, 

sendo a principal causa de sequelas neurológicas nos sobreviventes10-12. É 

definida do ponto de vista clínico como um estado de coma após TCE com 

duração superior a 6 horas, com exceção dos casos relacionados a lesões 

encefálicas isquêmicas ou lesões expansivas intracranianas11,13. O trabalho 

seminal de Gennarelli et al.10 em 1982 deu início ao estudo pormenorizado da 

LAD em primatas, que corresponde a um espectro de lesões caracterizadas por 

danos que afetam primariamente a substância branca encefálica. Em 1989, 

Adams et al.11 definiram critérios objetivos para classificação da LAD do ponto 

de vista anatomopatológico em três graus: leve, moderado e grave. Em todos 

eles, o dano estrutural básico é a axoniotomia (lesão do axônio), que pode 

ocorrer no momento do traumatismo (primária) ou posteriormente (secundária), 

após uma cascata de eventos biomoleculares14-16. 

Outro aspecto relevante desta condição diz respeito à sua detecção nos 

exames de rotina realizados nos pacientes com TCE. Os achados anormais 
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decorrentes da LAD nem sempre são vistos nos métodos convencionais dos 

exames de imagem rotineiramente utilizados nos serviços de saúde, como a 

tomografia computadorizada (TC) de crânio e ressonância magnética (RM) do 

encéfalo, sendo necessário o emprego de técnicas mais refinadas para a 

detecção das alterações estruturais no sistema nervoso central17-24. 

As consequências oriundas do TCE do ponto de vista neurológico 

podem ser dramáticas e incluem um espectro amplo de alterações cognitivas 

(em seus diversos domínios), comportamentais e sensitivo-motoras, com o 

potencial de prejudicar significativamente a qualidade de vida do paciente. 

Entende-se por cognição todos os processos envolvidos na aquisição de 

conhecimento e que envolve fatores diversos como o pensamento, a 

linguagem, a memória, o raciocínio e a execução de tarefas, sendo todas 

essas funções fundamentais para o processo de desenvolvimento 

intelectual25,26. 

A disfunção cognitiva que ocorre após o TCE já é algo bem 

conhecido, porém o tratamento desta condição permanece sendo um grande 

desafio. Apesar de muitos estudos já terem demonstrado efeitos positivos 

das terapias de reabilitação cognitiva nestes pacientes, os resultados ainda 

são heterogêneos27-30. Por outro lado, as terapias medicamentosas para os 

transtornos cognitivos após o TCE se mostraram ineficazes31. Neste 

contexto, as técnicas de neuromodulação demonstraram grande potencial. 

Esses métodos agregam uma série de técnicas, invasivas e não-invasivas, 

capazes de alterar a atividade encefálica de uma ou várias regiões 

específicas e com perspectivas terapêuticas. 
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A estimulação magnética transcraniana (EMT), uma técnica de 

estimulação encefálica não-invasiva (EENI), foi descrita em 1985 por Barker 

et al.32. A EMT pode ser utilizada para fins diagnósticos e terapêuticos e 

exerce suas ações sobre as estruturas intracranianas pelo princípio da 

indução eletromagnética, criando uma corrente elétrica no encéfalo capaz de 

modificar a atividade de um determinado alvo no encéfalo bem como de 

regiões conectadas a esta, por meio dos complexos circuitos neuronais33. 

Outro fato relevante desta técnica é a sua capacidade de modular a 

atividade encefálica, alterando a excitabilidade dos neurônios corticais por 

um período superior à exposição aos estímulos magnéticos. Essa 

propriedade, conferida pelos protocolos de EMT com pulsos repetitivos, é 

capaz de induzir efeitos duradouros, além de promover plasticidade 

neuronal26,34-38. 

Atualmente, a EMT é uma técnica segura, bem consolidada e com 

benefício terapêutico comprovado para uma diversidade de transtornos 

neurológicos e psiquiátricos39. Assim, considerando a gravidade do dano 

encefálico frequentemente associado a incapacitantes sequelas 

neurológicas, além dos resultados pouco satisfatórios das estratégias 

terapêuticas convencionais (farmacológicas e as terapias de reabilitação 

cognitiva), a EMT surge como um promissor método diagnóstico e 

terapêutico para esses doentes. 

Em termos de reabilitação cognitiva por meio da EMT, a maior parte 

dos estudos avaliando especificamente este tópico foi realizado em 

pacientes com demência, notadamente com doença de Alzheimer, e 
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depressão. A estimulação do córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) esteve 

associada à melhora do desempenho cognitivo avaliado pelos testes 

neuropsicológicos40-44. 

Desta forma, baseado nas evidências atuais que comprovam a 

segurança da EMT bem como o seu potencial efeito positivo na reabilitação 

cognitiva, desenhou-se o presente estudo com o objetivo de investigar os 

efeitos da EMT repetitiva de alta frequência no CPFDL sobre funções 

cognitivas de pacientes com LAD, além de avaliar a segurança e 

tolerabilidade do método nesta população, por meio de um ensaio clínico 

aleatorizado. 
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2.1 Objetivo Primário 

Avaliar os efeitos precoce e tardio da estimulação magnética 

transcraniana repetitiva (EMTr) sobre as funções executivas de pacientes 

com LAD crônica. 

2.2 Objetivos Secundários 

a) Avaliar os parâmetros de segurança e tolerabilidade da EMTr em 

pacientes com LAD crônica. 

b) Avaliar os efeitos da EMTr nos demais aspectos das funções 

cognitivas, como memória, atenção, aprendizagem, habilidade psicomotora 

e linguagem. 

c) Avaliação da excitabilidade cortical (AEC) das áreas corticais 

motoras primárias (M1) e possíveis alterações decorrentes da EMTr, 

notadamente: limiar motor de repouso (LM), potencial evocado motor (PEM) 

supralimiar, inibição intracortical de intervalo curto (IICIC) e facilitação 

intracortical (FIC). 
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3.1 O Traumatismo Cranioencefálico 

3.1.1 Epidemiologia 

O traumatismo cranioencefálico é um problema de saúde mundial e 

exerce grande impacto negativo do ponto de vista socioeconômico1-3. Nos 

Estados Unidos, o TCE é a principal causa de morte na população entre 1 e 

45 anos de idade4. No Brasil, apesar da escassez de estudos 

epidemiológicos, Maset et al.5 demonstraram que o TCE apresenta uma 

incidência de 360/100.000 habitantes. Além disso, cerca de 9.700 mortes em 

ambiente hospitalar a cada ano são decorrentes desse tipo de traumatismo6. 

O TCE ainda é o principal responsável pela mortalidade e sequela 

neurológica entre os indivíduos jovens, além apresentar aumento constante 

da sua incidência, possivelmente devido ao uso crescente de veículos 

automotivos5. Estudos sobre epidemiologia do TCE em outros países 

confirmam a magnitude do problema, com incidências de 538,2; 235 e 322 

por 100.000 habitantes por ano nos Estados Unidos, Europa e Austrália, 

respectivamente4,45,46. 

A incidência do TCE apresenta dois picos: em adultos jovens (20 a 29 

anos) e na população acima dos 80 anos, além do sexo masculino ser o 

majoritariamente acometido6. Outros fatores de risco bem estabelecidos são: 

baixa renda, transtornos psiquiátricos e déficit cognitivo preexistente47,48. 
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Os acidentes automobilísticos e as quedas, principalmente em idosos, 

são as principais causas de TCE, apesar de outras causas receberem 

destaque para populações específicas, como acidentes relacionados aos 

esportes em adolescentes e TCE relacionado a combates em militares de 

guerra4,6,49,50. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os acidentes 

automobilísticos são responsáveis por 1,25 milhão de mortes por ano, sendo 

a nona causa de óbito na população7. No sentido de catalisar ações 

preventivas neste âmbito, a ONU declarou a presente década (2011-2020) 

como a “Década de Ações para Segurança nas Rodovias” (tradução livre). 

Esse fato só ressalta a relevância que é dada para ações preventivas em 

TCE, uma vez que é o principal fator de risco de morbidade e mortalidade 

em vítimas de politraumatismo51. 

3.1.2 Classificação do TCE 

O TCE é tipicamente uma condição heterogênea e pode ser 

classificado quanto: à gravidade clínica, ao mecanismo de lesão e à 

fisiopatologia, sendo todas elas relevantes para determinar adequadamente 

o tratamento e o prognóstico. 

Do ponto de vista clínico, o TCE é classificado como leve, moderado e 

grave dependendo da duração da perda de consciência, nível de 

consciência na escala de Coma de Glasgow e a presença ou não de 

amnésia pós-traumática, bem como a sua duração. Entretanto, o 

conhecimento de outras informações como história de intoxicação exógena, 
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uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares, bem como intubação 

orotraqueal, é fundamental para evitar a classificação equivocada do 

TCE52,53. 

Gennarelli et al.13 classificaram as lesões causadas pelo TCE em 

cinco grandes grupos: fraturas do crânio, lesões focais, lesões difusas, 

lesões penetrantes e lesões por explosão. As lesões difusas diferem das 

focais pelo fato de geralmente não apresentarem dano estrutural 

macroscópico. Este tipo de lesão causa disfunção cerebral difusa e afeta 

cerca de 40% dos pacientes com TCE grave10,54. Basicamente, esse tipo de 

lesão é o resultado de dois mecanismos básicos: por contato e inercial 

(aceleração). As lesões por contato requerem a ocorrência de traumatismo 

direto do crânio contra um outro objeto. Já as lesões por inércia, comumente 

chamadas de lesões por aceleração, são decorrentes da movimentação 

brusca e intensa do crânio, independentemente da ocorrência de impacto do 

crânio contra estruturas externas (Figura 1). Vale ressaltar que, dos três 

tipos possíveis de aceleração (translacional, rotacional e angular), a do tipo 

angular é aquela que mais está associada à LAD pois neste mecanismo 

existe uma combinação de movimentos translacionais e, principalmente, 

rotacionais, acarretando lesão difusa cerebral55,56. 
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Fonte: Fregni et al.57 

Figura 1 - Cinética do TCE decorrente de lesão pelo mecanismo inercial 
(aceleração/desaceleração) 

Do ponto de vista histopatológico, os três principais tecidos 

comprometidos no TCE (osso, vasos e parênquima cerebral) diferem 

consideravelmente no que diz respeito às suas tolerâncias à compressão, 

tensão e cisalhamento. Por conta destas diferentes propriedades de inércia 

dos tecidos acometidos, o encéfalo é suscetível a forças rotacionais 

abruptas. Desta forma, quando o crânio sofre uma rotação brusca, as 

camadas superficiais do encéfalo (mais próximas do crânio) são aceleradas 

(ou freadas) antes das profundas, produzindo uma tensão de cisalhamento. 

Como consequência, este mecanismo pode causar a ruptura de axônios e 

vasos em várias regiões do encéfalo, notadamente nas fibras brancas de 

projeção, transição córtico-subcortical, regiões dorsolaterais rostrais do 

tronco encefálico, corpo caloso, hipocampo e no cerebelo58-60. 

Referente à fisiopatologia, as lesões encefálicas observadas no TCE 

podem ser divididas em duas grandes categorias que são distintas, porém 



REVISÃO DA LITERATURA - 19 

 

intimamente relacionadas entre si: lesão primária e secundária. Esta 

classificação norteia grande parte dos tratamentos da prática clínica atual. 

Por exemplo, o tratamento cirúrgico de lesões encefálicas primárias, como a 

remoção de um hematoma intracraniano, é uma das principais medidas 

instituídas no tratamento desses pacientes na fase aguda. Da mesma forma, 

a identificação, tratamento e prevenção das lesões encefálicas secundárias 

são o principal foco da terapêutica instituída dentro dos centros de 

tratamento intensivo neurológico em doentes com TCE grave. 

Os efeitos deletérios observados no TCE são o resultado da lesão 

primária, isto é, do traumatismo imediato no tecido cerebral e dependente de 

fenômenos físicos, somado às lesões secundárias, que são aquelas que 

sucedem a agressão ocorrida no primeiro momento, sendo dependentes de 

processos biomoleculares e fisiopatológicos8. 

Apesar dos mecanismos de lesão primária serem inúmeros e 

heterogêneos, todos eles são o resultado de forças mecânicas externas 

transferidas para as estruturas intracranianas. A gravidade da lesão primária 

depende da intensidade e da distribuição temporal e espacial do insulto. 

Agressões mais intensas, duradouras e de, portanto, maior gravidade 

geralmente, causam necrose neuronal enquanto que as lesões leves 

resultam em apoptose9. 

Por outro lado, as lesões secundárias envolvem processos biológicos 

complexos e incluem todos os mecanismos moleculares em cascata que 

sucedem o momento do traumatismo e que podem durar horas ou até dias. 

Esses mecanismos incluem: excitotoxicidade mediada por 
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neurotransmissores, distúrbios eletrolíticos, disfunção mitocondrial, resposta 

inflamatória e morte celular (necrose e apoptose). 

No primeiro momento, o excesso de liberação de glutamato, o 

principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, leva ao 

fenômeno da excitotoxicidade glutamatérgica mediada pelo N-Metil-D-

Aspartato (NMDA), culminando em processos de disfunção e morte 

neuronal61-64. Esse processo induz o acúmulo do íon cálcio no 

compartimento intracelular neuronal, promovendo inflamação, disfunção 

mitocondrial e apoptose, podendo inclusive deflagrar e potencializar o 

estresse oxidativo pelo fenômeno da depressão cortical alastrante8,65-68. 

Além dos eventos envolvendo o glutamato, existem evidências de que 

o gamma-aminobutyric acid (GABA), o principal neurotransmissor inibitório 

do córtex cerebral, esteja também envolvido no processo de lesão 

secundária relacionada ao TCE. Estudos em ratos demonstraram a 

recuperação de funções sensoriais e motoras, além de melhor desempenho 

cognitivo e aumento de sobrevida, em animais submetidos a transplante de 

neurônios gabaérgicos69,70. Demirtas-Tatlidede et al.26 descreveram a 

ocorrência de excesso de inibição mediada por GABA na fase subaguda do 

TCE, o que poderia explicar alterações do despertar vistas nessa população. 
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3.2 Lesão Axonial Difusa 

3.2.1 Aspectos gerais e terminologia 

A lesão axonial traumática difusa (LATD), mais comumente conhecida 

pelo termo LAD, é responsável por quase um terço das mortes em 

decorrência do TCE. A LAD é considerada o principal fator de risco para a 

morbidade e mortalidade das vítimas de TCE, sendo a principal causa de 

coma, sequela neurológica e transtornos crônicos do nível de consciência 

(estado vegetativo e estado mínimo de consciência [EMC]) após o TCE11-13. 

O espectro da LATD contempla desde a sua forma mais leve 

(concussão), quando há apenas alterações da função neuronal, mas sem 

danos à estrutura celular, até os casos mais graves, quando ocorre dano 

axonial difuso no nível microscópico além de achados macroscópicos13. 

A terminologia da LATD foi esclarecida por Geddes et al.71. As 

definições sugeridas pelo autor são: 

- Lesão Axonial Traumática (LAT): lesão dos axônios causado por 

traumatismo. A extensão pode variar bastante, podendo acometer 

apenas pequenos focos até lesões extensas do parênquima 

cerebral. 

- Lesão Axonial Traumática Difusa: originalmente chamada de 

“LAD”, esta representa a forma mais grave deste espectro. 

- Lesão Axonial Difusa: inicialmente foi descrita como uma síndrome 

clinico-patológica de pacientes inconscientes desde o momento do 

TCE, sem lesões expansivas intracranianas e com lesão difusa dos 

axônios no encéfalo, incluindo o tronco encefálico72. Idealmente, a 



22 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

etiologia traumática do dano axonial deve sempre ser citada quando o 

termo for usado para descrever um diagnóstico neuropatológico. 

Para fins didáticos, e considerando a consagração do termo LAD na 

prática clínica, será utilizado este termo para descrever a extensa lesão 

axonial difusa cerebral decorrente do TCE. 

Geralmente essas lesões resultam do envolvimento da substância 

branca quando submetidas a forças rotacionais, bem como por meio do 

efeito da aceleração e desaceleração sobre o parênquima encefálico, 

exercendo tensão de cisalhamento nas fibras e, consequentemente, lesão 

axonial54,58,59,73. 

3.2.2 Anatomia patológica 

O diagnóstico de LAD só pode ser confirmado pelo exame 

anatomopatológico (EAP). Adams et al.11 elaboraram uma classificação para 

avaliar a gravidade da LAD baseada nos achados macro e microscópicos do 

tecido cerebral impregnado pela prata (Quadro 1). 

Quadro 1- Classificação de Adams (1989) segundo critérios 
anatomopatológicos 

Classificação Critérios anatomopatológicos 
LAD grau I 
(leve) 

Alterações microscópicas na substância branca dos hemisférios 
cerebrais, corpo caloso, tronco encefálico e, ocasionalmente, 
cerebelo. 

LAD grau II 
(moderada) 

Lesões grosseiramente evidentes no corpo caloso, geralmente 
como hemorragias puntiformes 

LAD grau III 
(grave) 

Além dos achados presentes no grau II, lesões focais adicionais 
nas regiões dorsolaterais da porção rostral do tronco encefálico, 
com envolvimento do pedúnculo cerebelar superior. 

LAD: Lesão axonial difusa  
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Em um primeiro momento, as alterações microscópicas da LAD são 

imperceptíveis no EAP convencional. Em 1993, Gentleman et al.74 

descreveram um método de imunorreatividade robusto, capaz de identificar 

alterações presentes na lesão axonial em apenas poucas horas do 

traumatismo. Por meio de imuno-histoquímica, foi possível detectar 

acúmulos focais de proteína precursora de beta-amiloide [beta-amyloid-

precursor protein (beta-APP)] duas horas após o TCE, enquanto que as 

varicosidades axoniais e inchaço axonial podiam ser vistas após 12 a 24 

horas. Quando comparado às preparações impregnadas pela prata, a 

técnica de imuno-histoquímica se mostrou superior e capaz de identificar de 

forma mais exuberante as lesões nos axônios, passando a ser considerada 

a técnica padrão-ouro para detecção de LAD12,74. Posteriormente, alguns 

estudos demonstraram que a imunorreatividade à beta-APP não era 

exclusiva da LAD, sendo também descrita em outras formas de lesão 

encefálica, como as lesões hipóxico-isquêmicas75,76. 

3.2.3 Patogênese da LAD 

Na LAD, o dano estrutural básico é a axoniotomia. Dois mecanismos 

básicos estão implicados neste processo: a axoniotomia primária e a 

secundária (Figura 2). A axoniotomia primária ocorre de forma imediata ao 

traumatismo tecidual e causa o influxo de cálcio para o interior dos neurônios 

e ativação de proteases. Estudos em humanos detectaram lesões 

histológicas entre 4 a 6 horas após o traumatismo14. Já a axoniotomia 

secundária se inicia horas após a lesão tecidual e pode se estender por 
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anos15,16,58. A falha dos mecanismos de reparo celular, ou a ocorrência 

subsequente de lesões isquêmicas, resultam na desconexão do segmento 

axonial distal. O transporte axoplásmico continua e este bloqueio decorrente 

da desconexão axonial resulta em acúmulo de material na extremidade 

proximal ao ponto de ruptura do axônio, causando edema axonial localizado, 

também referido como bulbo axonial77. Apesar de aparentemente a 

magnitude do traumatismo ter correlação direta com a gravidade do dano 

axonial, a axoniotomia secundária parece ter maior relevância na 

axoniopatia relacionada ao TCE78. 
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Fonte: Greer et al.79 

Figura 2- A LAD induz rapidamente axoniotomia secundária. Em modelo de 
fluidopercussão em ratos, após o impacto no cérebro houve a formação de 
dilatações (bulbos) axoniais (cabeças de setas) a partir de 15 minutos após 
a lesão (a - c). Diversas fibras lesadas mostraram clara evidência de 
desconexão (b), embora muitas demonstrassem algum grau de 
continuidade axonial (a, c). Além disso, a formação dos bulbos pode ser 
vista em vários locais ao longo do axônio, tanto distal (a, b) quanto 
proximal (c) em relação ao corpo celular de origem. Escala: 10 µm 
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3.2.4 Aspectos clínicos 

A LAD é definida do ponto de vista clínico como um estado de coma 

após o TCE que dura um período superior a 6 horas, excluindo os casos 

relacionados a lesões encefálicas isquêmicas ou lesões expansivas 

intracranianas11,13. Tipicamente, os pacientes com LAD apresentam-se 

inconscientes desde o momento do impacto, não apresentam intervalo lúcido e 

permanecem com grave acometimento do nível de consciência por um período 

variável de horas. Mesmo aqueles pacientes com lesão encefálica menos grave 

podem recuperar o nível de consciência com sequelas definitivas. 

Gennarelli et al.80 classificam as lesões cerebrais difusas em quatro 

grupos: concussão (leve, clássica ou grave) e LAD, sendo esta ainda 

classificada como leve, moderada ou grave. Neste tipo, o coma tem duração de 

6 a 24 horas após o traumatismo e as vítimas podem evoluir com déficits 

psicológicos ou neurológicos. A evolução é variável: 78% dos casos evoluem 

de maneira favorável, 2% apresentam sequelas graves, 1% evolui com estado 

vegetativo persistente (EVP) e óbito ocorre em cerca de 15% dos pacientes. A 

LAD moderada, presente em 20% dos TCE graves, é caracterizada pelo estado 

de coma superior a 24 horas e a recuperação é frequentemente incompleta. A 

evolução é favorável em 59% das vítimas, com sequelas graves em 12%, 

estado vegetativo persistente em 5% e evolução fatal em até 24% dos casos. 

Por último, a LAD grave ocorre em 16% dos TCE graves e caracteriza-se por 

coma com duração de dias ou semanas. Estes pacientes têm sinais frequentes 

de disfunção do tronco cerebral e disautonomia (hipertensão arterial sistêmica, 

hiperidrose e hipertermia). A evolução é favorável em apenas 28% dos casos; 

14% apresentam sequelas graves, 7% evoluem para EVP e 57% morrem. 
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3.2.5 Aspectos radiológicos 

Apesar dos pacientes com LAD geralmente apresentarem alterações 

clínicas exuberantes, os achados anormais, em uma considerável parte dos 

casos, não são identificados pelas técnicas de imagem de TC ou RM 

convencional do encéfalo. 

Em que pesem as limitações das técnicas convencionais de exames 

de imagem de rotina, algumas alterações macroscópicas podem sugerir a 

presença de LAD: 

- Lesões focais do corpo caloso, vistas como focos hemorrágicos. 

Ocasionalmente estas hemorragias podem romper o septo 

interventricular, causando hemoventrículo. 

- Lesões focais nos quadrantes dorsolaterais das porções rostrais do 

tronco encefálico. Pequenas lesões hemorrágicas também podem 

ser vistas próximas dos pedúnculos cerebelares superiores. 

- Gliding contusions: lesões hemorrágicas puntiformes afetando a 

substância branca parassagital na porção superior dos hemisférios 

cerebrais, geralmente na zona de transição entre a substância 

branca e cinzenta. Com frequência, são bilaterais e assimétricas81. 

RMs do encéfalo ponderadas em T2/FLAIR (Fluid Attenuated 

Inversion Recovery), particularmente nos cortes coronal e sagital, são úteis 

na detecção de LAD envolvendo o corpo caloso e o fórnix, duas áreas 

difíceis de serem analisadas nos exames de rotina obtidos no plano axial17. 

As lesões focais do corpo caloso e das porções rostrais dorsolaterais 

do tronco encefálico presentes nas LADs de graus II e III podem ser visíveis 
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nos estudos convencionais de neuroimagem. Entretanto, nos pacientes com 

LAD grau I, essas técnicas podem não mostrar nenhuma anormalidade. 

A RM ponderada na sequência de difusão [diffusion weighted imaging 

(DWI)] mede a movimentação aleatória, também conhecido como 

movimento browniano, das moléculas de água no tecido cerebral. Por conta 

da sua sensibilidade para detecção de lesões agudas por estiramento, a 

difusão tem sido particularmente útil na detecção de LAD18,20-22. A difusão é 

capaz de detectar mais lesões relacionadas à LAD do que imagens 

ponderadas em T2 fast spin echo e/ou T2 gradient echo (GRE) T2* dentro 

das primeiras 48 horas após a lesão. 

A RM com tensor de difusão (TD) tem mostrado utilidade na avaliação 

da integridade da substância branca. Esta técnica permite a determinação da 

anisotropia fracionada (AF), que mede a movimentação preferencial das 

moléculas de água no interior dos axônios presentes na substância branca, 

com relação ao seu grau e direção (eixo) da difusão da molécula de água. Os 

valores da AF variam de 0 a 1, sendo o valor 0 referente a difusão 

completamente isotrópica (e.g. água) e o valor 1 relacionado a difusão 

somente em uma única direção, ou seja, a anisotropia máxima23,24. Além da 

AF, a integridade das fibras da substância branca pode ser aferida com o 

recurso da tractografia tridimensional das fibras brancas. Entretanto, os 

achados detectados por esta técnica em pacientes com LAD ainda não estão 

bem estabelecidos e mais pesquisas são necessárias para que esta possa ser 

incorporada na rotina clínica de investigação desta população19,82-86. 
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3.2.6 Alterações cognitivas decorrentes do TCE e tratamento 

O comprometimento cognitivo oriundo do TCE é considerado uma das 

mais graves e debilitantes sequelas neurológicas nesta população, podendo 

ocorrer mesmo em vítimas de TCE leve25. 

Entende-se como sequelas cognitivas aquelas em que há 

comprometimento da atenção, concentração, memória, fluência verbal, 

planejamento, tomada de decisões, raciocínio e resolução de problemas, 

podendo assumir caráter persistente e impedir que o indivíduo possa 

restabelecer a sua independência ou retornar às suas atividades habituais 

antes do TCE87,88. Apesar da LAD poder ocasionar déficits motores ou 

sensoriais, as sequelas cognitivas estão mais fortemente relacionadas à 

ocorrência de dependência do indivíduo, ocorrendo em até 65% das vítimas 

de TCE grave89. Destes, cerca de 43% apresentam disfunções cognitivas 

por período superior a 6 meses e, em casos mais graves, até mesmo 

atividades básicas da vida diária como preparar uma refeição e dirigir, são 

comprometidas90. 

Dentre as alterações cognitivas observadas em pacientes com TCE, o 

comprometimento das funções executivas chama bastante a atenção. Este 

termo se refere ao conjunto de habilidades cognitivas de ordem superior 

capaz de planejar, executar e monitorar uma série de ações visando atingir 

um objetivo. Este domínio cognitivo depende fundamentalmente do córtex 

pré-frontal e de sua circuitaria, sendo muito importante para a qualidade de 

vida do indivíduo, uma vez que influencia diretamente em atos da vida diária, 

como o desempenho no trabalho ou nos relacionamentos interpessoais91. 
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Diante da alta prevalência de tais transtornos cognitivos, não 

surpreende o fato de o lobo frontal, ou as conexões a esta região encefálica, 

serem particularmente vulneráveis ao TCE92. Por exemplo: distúrbios da 

memória de trabalho ou de planejamento podem ser observados em pacientes 

com lesões focais no córtex pré-frontal dorsolateral ou em projeções 

(substância branca) entre a região frontal lateral e regiões posteriores22. 

Os transtornos de memória após a LAD também merecem destaque, 

uma vez que são altamente prevalentes nesta população, atingindo até 40% 

a 60% das vítimas de TCE grave. De fato, o TCE atinge de forma ampla os 

mais diversos aspectos da memória e apresenta uma característica 

marcante: o padrão de comprometimento da memória se assemelha muitos 

mais àquele encontrado em pacientes com lesão frontal do que indivíduos 

com amnésia93. Em 2005, Mathias e Mansfield94 avaliaram 25 vítimas de 

TCE e compararam com indivíduos saudáveis pareados para idade e sexo e 

verificaram que os pacientes apresentaram pior desempenho em memória 

explícita. Esses mesmos achados também foram demonstrados em outros 

estudos, que também incluíram doentes especificamente com LAD25,94,95. 

Apesar do mecanismo fisiopatológico não ser bem compreendido, as 

alterações cognitivas encontradas nestes pacientes parecem ser 

relacionadas com o comprometimento dos circuitos envolvendo diversos 

neurotransmissores, como a serotonina, glutamato, dopamina, norepinefrina 

e acetilcolina96. Na fase aguda do TCE há uma produção e liberação maciça 

de acetilcolina em combinação com outros neurotransmissores, como o 

glutamato, catecolaminas e serotonina, o que contribui para os distúrbios 
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clínicos observados nesta fase (alterações do nível de consciência, 

disfunções executivas e comprometimento da memória)97,98. Entretanto, nos 

transtornos crônicos acometendo esses domínios cognitivos citados, a 

acetilcolina parece ser o mais relevante neurotransmissor envolvido96,99. 

Após estudos experimentais terem demonstrado o comprometimento das 

vias colinérgicas após TCE, na década de 1990, Dewar e Graham100 e 

Murdoch et al.101 conduziram estudos seminais post mortem em seres 

humanos e demonstraram a fisiopatologia das disfunções colinérgicas 

observadas nas vítimas de TCE. Apesar da normalização relativa da maioria 

dos neurotransmissores, a função colinérgica permaneceu cronicamente 

reduzida, o que aparentemente estava diretamente relacionado com os 

distúrbios cognitivos observados99-101. 

Durante a evolução após a lesão encefálica, existe um processo de 

recuperação espontânea das funções cognitivas. Este é um fenômeno bem 

conhecido e reportado na literatura médica. Zaninotto et al.102 

acompanharam 18 pacientes com LAD por 12 meses após o traumatismo e 

documentaram melhora significativa da fluência verbal no 12º mês, em 

comparação ao desempenho obtido no 6º mês. Três anos depois, o mesmo 

grupo de autores reportou os dados de 40 pacientes com LAD e observaram 

melhora espontânea da memória visuoespacial em função do tempo ao final 

do 1o ano após o TCE103. Além do ganho cognitivo espontâneo observado, 

muitos trabalhos demonstraram melhora do desempenho cognitivo adicional 

quanto submetidos a terapias de reabilitação cognitiva (TRC)104-106. Em 2009 

Rohling et al.104 publicaram uma revisão dos trabalhos previamente 
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reportados por Cicerone et al.105,106 em 2000 e 2005, e demonstraram 

melhora da memória nos pacientes de TCE e de acidente vascular cerebral 

que foram submetidos à TRC, sendo este benefício mais marcante nos 

domínios de treinamento da atenção, memória visuoespacial e da 

linguagem. A TRC é um termo que descreve os tratamentos desenvolvidos 

para melhorar o desempenho cognitivo, seja pela restauração de funções 

cognitivas perdidas ou aprendizado de estratégias compensatórias. TRCs 

específicas têm sido desenvolvidas para resolução de transtornos da 

memória, atenção, comunicação e funções executivas. Inclusive, um comitê 

para avaliação das TRCs para pacientes com TCE foi criado pela Institute of 

Medicine, nos Estados Unidos107. Este mesmo comitê avaliou os estudos 

sobre TRC específica para funções executivas e descreveu uma ampla 

variedade de estratégias diferentes empregadas, predominantemente de 

caráter compensatório e aplicadas em vítimas de TCE moderado a grave, e 

concluiu que há evidências que o treinamento guiado por metas (tradução 

livre de goal management training), usando tarefas previamente planejadas 

como guias para o planejamento e execução de novas tarefas, promove 

efeitos positivos no desempenho deste domínio cognitivo. Com relação à 

TRC para memória, Rohling et al.104 questionaram o benefício dessa 

estratégia terapêutica, uma vez que não encontrou mudanças significativas. 

Entretanto, poucos trabalhos que fizeram parte desta metanálise avaliaram 

especificamente o domínio da memória, dificultando alguma conclusão 

definitiva neste tópico. Em 2014, Elliott e Parente108 publicaram uma 

metanálise avaliando a eficácia da TRC para o tratamento de déficit de 
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memória em paciente com TCE e acidente vascular cerebral, incluindo 

novos estudos, além de revisitarem os dados publicados por Rohling et al.104 

em 2009. Desta vez, os resultados indicaram melhora moderada e 

significativa da memória com as TRCs, especialmente no componente de 

memória operacional. No tocante às técnicas utilizadas, foi demonstrado que 

as estratégias mais recentemente descritas, utilizando recursos digitais 

como a internet, não foram superiores aos protocolos tradicionalmente 

utilizados30. 

Até o presente momento, os estudos que avaliaram tratamentos 

farmacológicos para as alterações cognitiva decorrentes do TCE falharam 

em demonstrar um claro benefício desta modalidade terapêutica109. 

Extrapolando os achados de estudos em pacientes com transtorno cognitivo 

leve, um conhecido fator de risco para doença de Alzheimer, que avaliaram 

possíveis tratamentos medicamentosos para as demências, foi visto que as 

estratégias estudadas falharam em demonstrar este benefício. Ainda, 

nenhuma medicação com esta finalidade foi aprovada para uso clínico pela 

United States Food and Drug Administration (FDA)110-112. Em contraste com 

a maioria dos estudos publicados, a donepezila (um inibidor da 

acetilcolinesterase) pode ser utilizada como uma tentativa de controle de 

sintomas nos pacientes com grave e debilitante quadro cognitivo, apesar de 

eficácia ainda questionável113. 
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3.2.7 Métodos de Neuromodulação no TCE 

A International Neuromodulation Society define neuromodulação 

terapêutica como: “Alteration of nerve activity through targeted delivery of 

stimulus, such as electrical stimulation or chemical agents, to specific 

neurological sites of the body”114. Os resultados limitados com as técnicas 

convencionais de reabilitação cognitiva motivaram a realização de estudos 

avaliando estratégias invasivas e não-invasivas de neuromodulação, a seguir: 

EMT, Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC), terapia com 

laser de baixa intensidade e diodo emissor de luz [Low-level light/Laser therapy 

(LLLT) e light-emitting diode (LED)] transcranianos e estimulação encefálica 

profunda, a última delas uma técnica invasiva. Dentre estas, a ETCC é a 

intervenção atualmente com maior número de estudos clínicos publicados 

sobre o tema115. Entretanto, a maior parte das evidências atuais são relatos de 

caso ou séries de casos e os poucos ensaios clínicos randomizados e 

encobertos possuem casuística pequena, permitindo análises limitadas. 

Diante das diversas técnicas de neuromodulação descritas, uma 

questão importante ainda a ser respondida é qual estratégia oferece os 

melhores resultados. De fato, não há dados disponíveis que respondam 

esse questionamento. Muitos tópicos ainda precisam ser explorados: a) 

eficácia dessas técnicas quando comparadas entre si; b) a peculiaridade de 

cada um dos métodos que pode ser vantajosa para o tratamento no TCE; c) 

segurança e tolerabilidade; d) considerar os diversos processos biológicos 

que ocorrem nas diferentes fases do TCE, identificando momentos 

favoráveis (“janelas terapêuticas”) para a instituição de uma determinada 

técnica e e) combinar diferentes modalidades pode otimizar o produto final. 
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3.3 Estimulação Magnética Transcraniana 

3.3.1 Introdução 

A EMT é uma técnica que permite a estimulação terapêutica de forma 

não-invasiva do encéfalo bem como a avaliação de uma série de parâmetros 

neurofisiológicos33. O conhecimento sobre os efeitos do campo magnético 

em humanos com a finalidade de alterar a atividade encefálica evoluiu 

enormemente desde as suas primeiras aplicações no século XIX. 

Atualmente, a EMT é uma modalidade terapêutica bastante difundida e com 

crescentes evidências na literatura científica ampliando a cada dia as suas 

possíveis aplicações33,39. 

3.3.2 Aspectos históricos 

A capacidade de uma corrente elétrica criar, ao redor de si, um campo 

magnético é um conhecimento científico difundido na atualidade. O campo 

magnético é uma região em volta de um ímã onde acontecem as interações 

magnéticas. 

A descoberta do campo magnético ocorreu em 1820 e foi descrita 

pelo físico dinamarquês Hans Christian Orsted (Rudkobing, Dinamarca. 14 

de agosto de 1777 - 9 de março de 1851), que provou os efeitos magnéticos 

da corrente elétrica ao notar a oscilação de uma agulha metálica de uma 

bússola ao ser aproximada de um condutor com corrente elétrica116. 

Em 1831, o físico e químico inglês Michael Faraday117(Londres, 

Inglaterra. 22 de setembro de 1791 - 25 de agosto de 1867) descobriu o 

princípio da indução eletromagnética, fenômeno que demonstra a geração 



36 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

de energia elétrica a partir de campos magnéticos variáveis aplicados sobre 

um meio ou corpo (Figura 3). A magnitude da tensão induzida é proporcional 

à variação do fluxo magnético (Lei de Faraday). 

 

Fonte: Faraday118. 

Figura 3 - Registro no diário de Michael Faraday de 29 de agosto de 1831, descrevendo a 
descoberta da indução eletromagnética. Onde: Michael Faraday registrava os 
seus experimentos em um diário. Este é o do dia 29 de agosto de 1831. Ele 
descreveu o experimento do primeiro gerador elétrico prático (que ele 
construiu), conhecido como a descoberta da indução eletromagnética - o 
princípio do onipresente transformador elétrico 

Mas foi a partir da descoberta da lâmpada elétrica por Thomas Alva 

Edison1, em 1880, que a energia elétrica passou a revolucionar a vida nos 

grandes centros urbanos mundiais, trazendo grande satisfação e conforto. 

Apesar do grande entusiasmo das populações urbanas naquela época ao 

presenciarem a invenção, as primeiras preocupações quanto aos possíveis 

efeitos nocivos à saúde imediatamente também surgiram7. 
                                                
1 T. A. EDISON. Electric-lamp. US No. 223.898. Patented Jan. 27,1880. 
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A primeira descrição dos efeitos do eletromagnetismo sobre o sistema 

nervoso central foi de D’Arsonval 2 (Jacques-Arsène D'Arsonval - La 

Porcherie, 8 de junho de 1851 - 13 de dezembro de 1940) um médico, físico 

e inventor francês. Em 1896, D’Arsonval descreveu a indução de fosfenos, 

vertigem e até mesmo síncope em alguns indivíduos, ao se introduzir a 

cabeça dentro de uma bobina. O trabalho de D’Arsonval foi escrito em 

francês, razão pela qual não foi lido por muitos119. 

Poucos anos depois, já no início do século XX, desconhecendo a 

publicação de D`Arsonval, Beer (1902) 3 descreveu a sensação de luz 

cintilante (fosfenos) produzida por um campo magnético aplicado à 

cabeça119. Em pouco tempo, o magnetofosfeno se tornou um tema de 

relevância pois a corrente elétrica alternada estava substituindo a corrente 

elétrica como fonte de energia elétrica119. 

Em 1910, Sylvanus P. Thompson 4, que também desconhecia a 

publicação de D’Arsonval, desenvolveu um estimulador magnético primitivo 

e descreveu a ocorrência de percepção de “iluminação tênue e inconstante, 

sem cor ou de coloração avermelhada”, efeito este que poderia ser 

percebido com os olhos abertos e à luz do dia, além de estranha sensação 

de paladar. Não convencido que o experimento conduzido por Thompson 

era válido, Dunlap120 estudou os efeitos induzidos pelo eletromagnetismo de 

forma controlada, avaliando os efeitos causados pela bobina na medida em 

                                                
2 D’Arsonval A. Dispositifs pour la mesure des courants alternatifs de toutes frequences. 

CR Soc Biol (Paris). 1896;May 2:450-1 
3 Beer B. Ueber den Aufraten einer objektive Lichtempfindung in magnetischen felde. Klin 

Wochenschr. 1902;15:108-9. 
4 Thompson SP. A physiological effect of an alternating magnetic field. Proc R Soc Lond 

(Biol). 1910;B82:396-9. 
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que a mesma era aproximada da cabeça dos voluntários. Além disso, 

Dunlap modificou a intensidade e frequência da alternância da corrente 

elétrica durante o experimento120. A sensação de luminosidade foi descrita 

por todos os voluntários submetidos à estimulação real, porém em nenhum 

dos sujeitos submetidos à estimulação falsa119. 

Experimentos objetivando o refinamento do uso do princípio da 

estimulação magnética avançaram e, em 1946, Walsh 5 realizou experimento 

com bobina fabricada com cerne de ferro e posicionada próximo aos olhos. 

Ele observou que a sensação visual modificava de acordo com a variação da 

frequência da corrente alternada119. Um ano depois, Barlow et al.121 

demonstraram que a luminosidade ocupava áreas mais amplas do campo 

visual quando a intensidade da corrente era aumentada. Além disso, aplicar 

pressão sobre os globos oculares causava desaparecimento dos fosfenos, 

sugerindo que possivelmente a retina poderia ser o alvo dos estímulos 

magnéticos. 

Neste momento da história, novos experimentos exploraram a 

aplicação de campos magnéticos para estimulação de nervos periféricos. 

Kolin et al.122 demonstraram pela primeira vez que o campo magnético 

poderia estimular um nervo periférico. Ele conduziu um experimento com 

uma preparação contendo nervo ciático e músculo gastrocnêmio de rã e 

observou que houve intensa contração muscular ao aplicar corrente 

alternada na bobina. A pesquisa dos efeitos do campo magnético foi 

                                                
5 Walsh P. Magnetic stimulation of the human retina. Fed Proc. 1946;5; Part 2:109-10. 
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impulsionada em 1965, quando Bickford e Fremming 6 demonstraram que a 

aplicação de campo magnético em pulsos em rãs, coelhos e seis voluntários 

humanos foi capaz de produzir contrações musculares em músculos 

inervados pelos nervos ulnar, fibular e ciático119. 

No final da década de 1970, uma grande quantidade de médicos passou 

a utilizar a estimulação elétrica direta transcraniana em pacientes com 

esclerose múltipla com o objetivo de aferir o tempo de condução motora123. 

Apesar da importante finalidade diagnóstica, essa técnica era bastante 

desconfortável para os pacientes, o que limitava a sua popularização. Neste 

contexto, o uso de técnicas que utilizassem o princípio da indução 

eletromagnética poderia oferecer uma alternativa a este problema. Em 1976, 

Barker 7 publicou trabalho sobre a avaliação da condução de nervos periféricos 

através do uso de campos magnéticos para finalidade diagnóstica119. 

Somente em 1985, o primeiro estimulador cerebral magnético 

transcraniano confiável foi desenvolvido. Neste ano, o termo EMT, da forma 

como é conhecido atualmente, foi introduzido ao mundo por Anthony Barker 

e seus colegas do Royal Hallamshire Hospital, em Sheffield, na Inglaterra, 

após a elaboração de aparelho capaz de modificar a atividade cerebral por 

meio da indução eletromagnética32. Nesse experimento foi utilizado um 

equipamento que induzia pulsos eletromagnéticos intensos e capazes de 

excitar o córtex cerebral, causando a movimentação involuntária de regiões 

                                                
6 Bickford RG and Fremming BD. Neural stimulation by pulsed magnetic fields in animals 

and man. In: Digest of the 6th International Conference on Medical Electronics and 
Biological Engineering. 1965 (Tokyo), paper 7-6. 

7 Barker AT. Determination of the distribution of conduction velocities in human nerve 
trunks [thesis]. University of Sheffield, U.K., 1976.p. 53-8. 
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do corpo correspondentes à região cortical estimulada de forma não-invasiva 

e indolor (Figura 4). Desde então, a EMT, como ferramenta diagnóstica, tem 

sido utilizada: no estudo de interações intracorticais, cortico-corticais e 

cortico-subcorticais, na avaliação das relações entre a atividade encefálica e 

comportamentos humanos e investigação neurofisiológica de inúmeras 

condições neurológicas e psiquiátricas123,124. 

 

Fonte: Barker et al.32 

Figura 4 - Anthony Barker demonstra o aparelho de EMT. O equipamento de EMT 
contendo a unidade principal e a bobina circular é demonstrado em 
publicação no THE LANCET, em 11 de maio de 1985 

Além do uso desta técnica para fins diagnósticos e investigativos, a 

introdução da EMT com pulsos repetitivos na década de 1990 ampliou 

enormemente as aplicações da EMT como uma promissora estratégia 

terapêutica. A capacidade de modular a atividade encefálica por duração 

superior ao período de sua aplicação possibilitou o seu uso em diversos 

transtornos neurológicos e psiquiátricos, o que contribuiu para a 

popularização da técnica39. 
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Neste contexto, os primeiros estudos clínicos de prova de conceito 

avaliando o uso terapêutico da EMTr foram publicados em meados da 

década de 1990. Kolbinger et al.125 e Pascual-Leone et al.126 reportaram os 

efeitos positivos da EMTr no tratamento de depressão. 

A partir de 1998, após a publicação de recomendações internacionais 

de segurança da EMTr e também da publicação de inúmeros estudos 

clínicos fase II confirmando os potenciais benefícios, a EMTr se popularizou 

rapidamente127. Nos anos subsequentes, as agências reguladoras de muitos 

países, incluindo Brasil, Israel, Canadá e Austrália, regulamentaram o uso 

clínico da EMTr, consolidando o uso da técnica123. 

Em 2008, as diretrizes estabelecidas em 1998 para a aplicação da 

EMT em pesquisas e no contexto clínico foram revisadas em uma nova 

conferência mundial, atualizando a comunidade científica com uma 

avaliação detalhada dos registros de questões relacionadas à segurança e 

recomendações para o uso da EMT128. 

No mesmo ano, ocorreu a primeira aprovação nos Estados Unidos 

para o uso da EMTr e, nos últimos 10 anos, dois aparelhos de EMT 

receberam a aprovação da United States Food and Drug Administration para 

o tratamento de depressão refratária ao tratamento medicamentoso (FDA 

approval K061053; FDA approval K122288) e um aparelho para 

mapeamento pré-operatório do córtex motor e de linguagem também foi 

aprovado pelo mesmo órgão americano (FDA approval K112881). Na 

Europa, uma série de aparelhos recebeu a aprovação do CE Mark 

(Conformité Européenne) para a sua aplicação na prática clínica tanto para 
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uso diagnóstico quanto terapêutico. Já no Brasil, o uso clínico da EMTr foi 

reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 2012 (Resolução 

CFM 1.986/2012). 

Atualmente, o uso da EMTr se popularizou em todo mundo e muitos 

estudos clínicos avaliando o uso da EMTr se encontram na fase IV, 

contribuindo para a consolidação da técnica39. 

3.3.3 Aspectos técnicos 

3.3.3.1 Indução eletromagnética 

O princípio básico da EMT está intimamente relacionado ao fenômeno 

da indução eletromagnética. De forma simplificada, a bobina utilizada na 

EMT é posicionada sobre determinada região do couro cabeludo do 

indivíduo. Ao aplicar uma corrente elétrica alternada nesta bobina, uma 

corrente elétrica controlada e focalizada é criada no córtex cerebral pela 

indução eletromagnética. Esta corrente, por sua vez, despolariza os 

neurônios, podendo gerar efeitos fisiológicos e comportamentais variados, 

dependendo da área do cérebro atingida por esse campo magnético. A EMT 

pode produzir correntes elétricas relativamente grandes em áreas corticais 

específicas, uma vez que esse campo magnético penetra no crânio quase 

sem resistência. 

A frequência de alternância deste campo magnético induz a corrente 

elétrica secundária próxima ao condutor. No contexto da EMT, um pulso 

elétrico, que varia até o pico máximo e retorna ao valor zero em um curto 

intervalo de tempo (inferior a 1 ms), é aplicado na rede de fios condutores no 
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interior da bobina. A rápida flutuação desta corrente produz um campo 

elétrico perpendicular ao plano da bobina que, de forma similar, se eleva e 

cai rapidamente em função do tempo. O campo magnético criado atravessa 

o couro cabeludo e o crânio do indivíduo, atingindo regiões encefálicas e 

induzindo uma corrente elétrica que flui em um plano paralelo ao da bobina, 

porém na direção contrária ao sentido da corrente elétrica original129,130. 

Outro aspecto importante deste campo magnético é que o mesmo diminui 

exponencial e inversamente à distância entre a bobina e o alvo (encéfalo). 

Desta forma, a maior parte da estimulação advinda da técnica de EMT está 

restrita às camadas superficiais do encéfalo (entre 1,5 cm e 2,0 cm de 

profundidade do escalpo)131. Apesar de diferentes bobinas e técnicas 

permitirem o alcance do campo magnético em regiões mais profundas, as 

regiões mais superficiais do encéfalo e, portanto, mais próximas da bobina, 

sempre estarão expostas a correntes induzidas mais intensas do que as 

regiões profundas132-134. 

Apesar dos conhecimentos referentes ao campo magnético e das 

correntes elétricas induzidas, ainda é desconhecido quais são os elementos 

neuronais especificamente ativados durante a EMT134,135. Possivelmente, 

essa ativação é variável e depende de fatores como: região encefálica 

ativada, fatores intrínsecos do próprio indivíduo, alterações estruturais pré-

existentes e estado da atividade neuronal na região estimulada132. 
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3.3.3.2 O aparelho de EMT 

Os componentes dos aparelhos de EMT são relativamente simples e 

universais (Figura 5). Cada máquina possui uma unidade principal e uma 

bobina estimuladora. A unidade principal é composta por: sistema de carga 

(capaz de gerar as correntes alternadas), capacitor de energia (permite a 

geração, armazenamento e descarga de múltiplos pulsos de energia de 

forma rápida e sucessiva), circuito de recuperação de energia (envolvido no 

processo de recarga da unidade após o disparo), tiristor (dispositivo capaz 

de alternar correntes dentro de um curto espaço de tempo) e circuito da 

forma do pulso (circuito especificamente construído para gerar pulsos 

monofásicos e bifásicos). Já a bobina estimuladora é composta por fio de 

cobre encapado por plástico que, de acordo com a corrente elétrica aplicada, 

é capaz de gerar campos magnéticos de diferentes padrões. O tipo da 

bobina determina o formato, intensidade e focalidade do campo elétrico 

induzido e, portanto, o padrão de ativação do encéfalo (Figura 6). Os 

formatos mais utilizados atualmente são: circular, figura de 8, duplo cone e 

bobina-H. 

Quando utilizada para EMTr, o material condutor das bobinas pode 

superaquecer, limitando a duração do uso do equipamento. Para resolução 

deste problema, muitos aparelhos possuem um sistema de arrefecimento 

que são geralmente compostos por sistemas contendo líquido ou ar. 
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Fonte: Rotenberg et al.33 

Figura 5 - Ilustração dos principais componentes do aparelho de EMT. O aparelho de 
EMT e os seus principais componentes: unidade principal (composta por 
sistema de carga, capacitor de energia, circuito de recuperação de energia, 
tiristor e circuito da forma do pulso) e a bobina estimuladora 

 

Fonte: Nieminen et al.136 

Figura 6 - Mapa do campo elétrico induzido pela bobina em figura de 8. Em cada 
ponto deste mapa criado após estimulação com bobina em figura de 8, a 
intensidade e direção do campo elétrico estão demonstrados através da 
cor e orientação de cada seta, respectivamente. A maior intensidade do 
campo elétrico está concentrada no centro da projeção da bobina, onde os 
campos elétricos convergem e atingem os valores máximos 
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3.3.3.3 Protocolos de estimulação 

Uma característica importante da EMT é a variabilidade dos seus 

parâmetros. Por meio de diferentes padrões e duração dos pulsos, é 

possível ampliar as possibilidades de uso da técnica. Os padrões de pulsos 

podem ser divididos em: 

Pulso simples: pulsos únicos, isolados e aplicados em uma região 

encefálica específica. Este parâmetro é útil para fins diagnósticos e obtenção 

de mensurações exploratórias da resposta do cérebro a cada pulso aplicado. 

Por exemplo: quando aplicado ao córtex motor primário, o pulso simples 

pode induzir contração muscular involuntária contralateral137-140. 

Pulso pareado: dois pulsos isolados são aplicados de forma sucessiva 

e após curto intervalo de tempo (intervalo interestímulo). Neste paradigma, 

os efeitos corticais do primeiro pulso (ou estímulo condicionante) podem ser 

aferidos pelas variações no efeito do segundo pulso (ou estímulo teste). Os 

pulsos pareados são úteis para avaliar a excitabilidade cortical141-145. 

Pulsos repetitivos: os protocolos de EMTr utilizam sequências (trains) 

de pulsos para induzir alterações encefálicas duradouras, capazes de 

persistirem além do período da estimulação. Os principais parâmetros 

utilizados são: intensidade e frequência dos estímulos, padrão, duração, 

quantidade e intervalo entre as sequências de pulsos aplicados e duração da 

sessão de EMTr. Esses parâmetros, em conjunto, determinarão o efeito final 

da EMTr33,146. 
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3.3.3.4 Mecanismo de ação 

Plasticidade é o termo utilizado para demonstrar a capacidade de 

reorganização do encéfalo após um dano147. A neuroplasticidade que 

sucede o TCE inclui uma série de processos biológicos, como: exposição de 

sinapses previamente latentes, alteração da afinidade de receptores 

sinápticos, brotamento dendríticos e colaterais criando novas conexões 

neuronais e arborização de neurônios próximos intactos148,149. 

O racional para o uso da EMTr no TCE é baseado no fato de que 

essa técnica pode induzir modificações sustentadas da excitabilidade cortical 

(EC), potencializando o fenômeno da plasticidade neuronal115. 

Aparentemente, os efeitos imediatos da EMT na atividade cerebral são 

induzidos por modificações da EC por meio de alterações no equilíbrio iônico 

de neurônios presentes na região estimulada. Por outro lado, acredita-se 

que os efeitos duradouros são resultantes da modulação dos fenômenos de 

potenciação de longa duração [long-term potentiation (LTP)] e de depressão 

de longa duração [long-term depression (LTD)] induzidos pela EMTr, 

promovendo mudanças na plasticidade neuronal34,150. 

Os efeitos biológicos da EMTr são complexos e as modificações 

comportamentais induzidas nos pacientes refletem alterações da atividade 

do córtex, ou melhor, da EC. Das variáveis definidas nos protocolos de 

estimulação, a frequência dos pulsos é considerada um determinante 

crítico na modificação da resposta cortical. Baseado no resultado de 

diversos estudos feitos com PEM obtido em indivíduos saudáveis, um certo 

consenso foi criado no sentido de considerar EMTr de baixa frequência 
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(menor ou igual a 1 Hz) como inibitória e alta frequência (maior ou igual a 5 

Hz) excitatória35. 

Essa diferenciação entre baixa e alta frequência, causando efeitos 

biológicos em direções opostas, sugere forte proximidade com aqueles 

observados em estudos experimentais realizados em hipocampo ou cerebelo 

demonstrando os mecanismos de transmissão sináptica de potenciação de 

longa duração e depressão de longa duração (LTP e LTD) ambos fenômenos 

importantes no mecanismo de plasticidade sináptica envolvidos em diversas 

funções cognitivas, como aprendizagem e memória151,152. 

Por outro lado, essa dicotomização dos efeitos da EMTr deve ser vista 

com cautela. Houdayer et al.153 observaram a presença de efeitos mistos 

excitatórios e inibitórios tanto na aplicação de EMTr de alta como na baixa 

frequência. De forma similar, os possíveis mecanismos de ação também 

devem ser relativizados, uma vez que a EMTr de alta frequência pode 

exercer efeito excitatório (visto no aumento da amplitude do PEM) mas que 

pode ser decorrente de uma inibição intracortical secundária à queda de 

GABA, ou seja, um processo de inibição da inibição ao invés de um circuito 

direto de excitação do córtex motor36,154,155. 

Os efeitos inibitórios observados na EMTr de baixa frequência são 

dependentes de sistemas gabaérgicos e glutamatérgicos, enquanto que os 

efeitos excitatórios da EMTr de alta frequência também dependem desses 

mesmos neurotransmissores, porém com efeitos opostos156,157. No que diz 

respeito à durabilidade das modificações da atividade cortical pela EMTr, os 

processos biológicos observados na LTP e na LTD parecem explicar, pelo 

menos em parte, os eventos observados37,38. 
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Ademais, os efeitos persistentes induzidos pela EMTr se devem 

principalmente às alterações da atividade encefálica em um determinado 

circuito contendo regiões corticais e subcorticais distintas do que a inibição 

ou excitação de uma área específica de forma isolada158. Desta forma, a 

indução de mudanças na excitabilidade cortical pode contribuir para 

recuperação ou reorganização de circuitos implicados em determinada 

função cognitiva comprometida, promovendo reorganização adaptativa ou 

interrompendo reorganização mal adaptativa, criando assim um novo 

balanço no sistema que possa favorecer a recuperação de funções 

comprometidas157,159. 

Após uma lesão encefálica, a redução da EC da área afetada causa a 

depressão de áreas encefálicas distantes, porém conectadas, levando ao 

comprometimento de determinada função cognitiva dependente deste 

circuito26. 

A EMTr pode ser utilizada como técnica terapêutica por diferentes 

mecanismos: a) alteração da EC de determinada região encefálica pode 

reativar circuitos deprimidos após a lesão encefálica; b) ativação de regiões 

encefálicas distintas mas que, por meio de processos envolvendo 

plasticidade neuronal, podem desempenhar funções compensatórias e c) 

intervenção precoce pode favorecer a restauração de neurônios lesados ou 

com conexões parcialmente comprometidas157. 

O tempo decorrido entre o evento que gerou a lesão encefálica e a 

intervenção terapêutica a fim de induzir plasticidade parece ser uma variável 

importante. Carmichael et al.160 demonstraram que o potencial de 
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recuperação se torna menor quanto maior for o tempo decorrido entre os 

eventos. Em 2009, Clarkson e Carmichael161 observaram que a plasticidade 

é mais robusta quando iniciada pouco tempo após a lesão encefálica, 

apresentando diminuição progressiva com o passar do tempo. 

3.3.4 Segurança e recomendações 

3.3.4.1 Considerações gerais 

As primeiras publicações de ensaios clínicos com EMTr para o 

tratamento de depressão refratária foram recebidos com grande 

entusiasmo125,126. Entretanto, a publicação de uma carta por Brown162 

expressou o receio de muitos pesquisadores acerca de questões envolvendo 

a segurança da técnica: “There is growing epidemiological evidence that low 

frequency, low intensity electromagnetic fields are associated with cancer”. 

O primeiro protocolo de segurança da EMT foi publicado em 1998 

após a realização de conferência internacional envolvendo pesquisadores, 

sendo revisado em 2008127,128. 

No contexto do TCE, os achados de aumento da excitabilidade 

neuronal e o risco aumentado de crises convulsivas nesta população eram 

tidos como uma contraindicação relativa para o uso da EMTr128. Esta 

questão motivou a publicação de recomendações para minimizar o risco de 

eventos adversos envolvendo esses pacientes163. Este mesmo autor 

recomendou que estudos envolvendo vítimas de TCE excluam pacientes 

com história de crises convulsivas ou aqueles com história familiar de 

epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Além disto, sugere a 
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realização, em todos os casos, de exame de imagem antes da aplicação da 

EMT pois, caso o paciente apresente lesão encefálica estrutural no alvo 

cortical da EMTr, deve-se considerar fortemente a exclusão deste paciente 

do estudo, uma vez que as correntes da EMT no córtex cerebral podem ter 

uma propagação imprevisível em tecidos lesados. 

3.3.4.2 Aspectos físicos 

Aquecimento: o aquecimento causado por um pulso único de EMT no 

tecido cerebral é inferior a 0,1 ºC33. O aumento da temperatura depende de 

fatores como o tipo da bobina, posicionamento e parâmetros da estimulação. 

Para prevenir o aquecimento em excesso é recomendado o uso de plásticos 

de baixa condutância, evitando assim lesões cutâneas. Além disso, a 

presença de materiais metálicos implantados, como clipes de aneurisma ou 

placas de titânio no crânio, podem causar aumento excessivo da 

temperatura164,165. 

Magnetização: como o campo magnético gerado pela EMT exerce 

forças de atração e repulsão, qualquer dispositivo médico implantado 

sensível a esse fenômeno, como clipes metálicos, eletrodos encefálicos e 

implantes cocleares, pode sofrer deslocamento durante a estimulação33. 

Voltagens induzidas: qualquer fio ou dispositivo eletrônico próximo ao 

aparelho de EMT pode sofrer danos decorrente de voltagens induzidas. Da 

mesma forma, dispositivos médicos com circuitos eletrônicos, como 

implantes cocleares e estimuladores encefálicos profundos, também podem 

ser danificados. 
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3.3.4.3 Efeitos adversos 

Cefaleia/cervicalgia: esses efeitos têm sido observados em cerca de 

20% a 40% dos indivíduos submetidos a EMT166. Acredita-se que esses 

sintomas sejam causados principalmente por tensão da musculatura gerada 

pela estimulação propriamente dita, ou pela postura do indivíduo durante as 

sessões de EMTr. Outro fato observado é que a dor localizada na região 

frontal durante a EMTr tende a diminuir após poucos dias do início das 

aplicações167. 

Traumatismo acústico: durante a aplicação, a bobina de EMT produz um 

ruído na ordem de 120 dB a 140 dB168. A exposição repetitiva a este ruído pode 

causar traumatismo acústico, com consequente alteração do limiar auditivo169,170. 

Desta forma, recomenda-se o uso de protetor auditivo pelos indivíduos que são 

submetidos, bem como pelos profissionais que aplicam a EMT. 

Crises convulsivas: a indução de uma crise convulsiva pela EMT é um 

evento raro, porém causa preocupação relevante na utilização da técnica. A 

crise pode ocorrer em dois momentos distintos: (a) durante ou imediatamente 

após a aplicação da EMT ou (b) tardiamente após a estimulação, em virtude da 

modulação da EC127. Rossi et al.128 reportaram um total de 16 crises 

convulsivas dentre os milhares de estudos publicados sobre EMT até a data de 

apresentação do seu trabalho. Com base nestes dados, o risco de crise 

convulsiva é estimado em um para cada mil aplicações. 

Síncope e tontura: eventos raros que podem acontecer durante a 

EMT. Uma série de motivos têm sido implicados: ansiedade, desconforto 

físico e psicológico. Entretanto, a real incidência é desconhecida33. 
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3.3.4.4 Contraindicações 

Eletrodos encefálicos implantados e implantes cocleares: a EMTr 

pode causar aquecimento, magnetização ou voltagens induzidas nos 

componentes ferromagnéticos. Desta forma, estes materiais são uma 

contraindicação absoluta à técnica. 

História de crises convulsivas e epilepsia: os indivíduos com esta 

condição possuem risco aumentado de sofrer crise convulsiva induzida pela 

EMTr. Entretanto, não se trata de contraindicação absoluta à técnica, uma 

vez que a EMTr também pode ser utilizada inclusive para o tratamento de 

epilepsia171. 

Interações medicamentosas: algumas medicações podem alterar o 

limiar do indivíduo para crise convulsiva. Desta forma, é recomendada a 

obtenção do histórico do uso de medicações. 

Gravidez: apesar da possibilidade de o campo magnético exercer 

alguma ação sobre o feto ser pequena em virtude da distância entre a 

bobina e o útero, o uso da técnica em mulheres grávidas não é 

recomendado. Além disso, profissionais de saúde gestantes também devem 

evitar manipular os equipamentos de EMT durante o uso128. 

Crianças: Frye et al.172 publicaram revisão sobre a aplicação de EMT 

em crianças e, apesar de não ter sido relatado nenhuma complicação grave 

nesta população, é fortemente recomendado considerações especiais 

quando se avalia a aplicação da EMT nesta população. 
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3.3.5 Aspectos éticos específicos relacionados ao uso da EMT 

3.3.5.1 Considerações gerais 

A EMT tem-se apresentado como técnica segura e sem riscos de 

lesões neurológicas, cognitivas ou cardiovasculares. Respeitando as 

recomendações atuais de segurança, a EMT confere uma intensidade de 

campo magnético na ordem de 1 a 2 Teslas (T), produzindo correntes que 

variam em torno de 170 uA/s e campos elétricos no córtex cerebral por volta 

de 150 V/m173. Desta forma, quando respeitadas as recomendações 

internacionais de segurança, a ocorrência de eventos adversos graves 

possui incidência bastante baixa. 

Notadamente, os indivíduos devem receber todas as informações 

referentes ao uso da técnica, em especial no que tange os eventos 

adversos, por meio de consentimento informado. As informações devem ser 

oferecidas em linguagem clara e acessível ao indivíduo123. 

3.3.5.2 Regulamentação 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina emitiu a resolução 

1.986/2012 8, que considera a EMT um “ato médico reconhecido como válido e 

utilizável na prática médica nacional, com indicação para depressões, 

alucinações auditivas e planejamento de neurocirurgia”, ressalvando que “a 

EMT superficial para outras indicações, bem como a EMT profunda, continuam 

sendo procedimentos experimentais”7. 

                                                
8 Conselho Federal de Medicina (CFM): Resolução 1.986/2012, publicada no Diário Oficial 

da União (D.O.U.) de 2 de maio de 2012, Seção I, p. 88 
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3.3.6 A EMT no TCE 

Os primeiros estudos em vítimas de TCE aplicaram protocolos de 

EMT com pulsos simples e pareados com finalidade exploratória e 

diagnóstica. Chistyakov et al.174,175 estudaram vítimas de TCE leve e 

moderado e verificaram a ocorrência de alterações da EC durante a segunda 

semana após o traumatismo, com tendência a normalização por volta de 12 

semanas de seguimento. Por outro lado, Jang et al.149 e Fujiki et al.176 não 

encontraram alterações no limiar motor de repouso nem na amplitude do 

PEM. Já em 2009, Bernabeu et al.177 conduziram estudo com uma 

população de 17 pacientes vítimas de TCE grave aplicando protocolo de 

pulsos simples de EMT e observaram alterações da EC: aumento do LM e 

diminuição da amplitude do PEM, sendo estes achados ainda mais 

evidentes nos pacientes com LAD grave ou com déficit de força muscular. 

A boa tolerabilidade e ausência de efeitos adversos graves encorajou 

a aplicação desta técnica com finalidade terapêutica174,175. Os primeiros 

estudos publicados avaliaram o uso da técnica em vítimas de TCE grave 

gravemente comprometidas. Efeitos adversos significativos não foram 

observados iniciando assim uma nova possibilidade terapêutica da EMTr: 

pacientes com transtornos crônicos da consciência, termo utilizado na 

literatura para indicar tanto o EVP ou EMC178-180.O Quadro 2 sumariza os 

estudos que avaliaram o uso terapêutico da EMTr em vítimas de TCE. 
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Quadro 2 - Estudos clínicos que avaliaram a aplicação terapêutica da 
EMT no TCE 
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A maior parte dos manuscritos são relatos de caso avaliando o uso da 

EMTr em condições clínicas ligadas ao TCE, porém bastante heterogêneas. 

Nenhum dos estudos avaliou o uso da EMTr na fase aguda. No TCE crônico, 

a EMTr tem sido utilizada com o objetivo de melhorar: funções cognitivas e 

linguísticas, transtornos de humor, alucinações auditivas, zumbido, cefaleia, 

negligência visuoespacial, síndrome pós-concussional e o despertar. 

Dois relatos de caso descreveram que a EMTr de alta frequência 

esteve associada ao despertar em paciente com estado vegetativo, com 

melhora de parâmetros de condução auditiva ou da atividade elétrica 

avaliada pela eletroencefalografia178,179. 

Em contraste aos resultados obtidos em relatos de caso, duas 

pequenas séries de casos não demonstraram benefício da EMTr. Manganotti 

et al.180 conduziram um estudo aberto com seis pacientes em EVC ou EMC 

(sendo três de etiologia traumática) e observou que a EMTr no córtex motor 

induziu efeitos duradouros comportamentais e neurofisiológicos em apenas 

um indivíduo. Em 2015, Cincotta et al.186 avaliaram o uso da EMTr no córtex 

motor esquerdo de 11 pacientes em EVP, sendo apenas dois deles 

relacionados a lesão encefálica devido a TCE, e não observaram diferenças 

significativas entre o grupo com bobina ativa versus grupo Sham avaliados 

pelos escores de recuperação de coma revisado ou de impressão clínica 

global de melhora. 

O Quadro 3 reúne as possíveis aplicações da EMT no TCE, sendo as 

perspectivas terapêuticas ainda em caráter exploratório e que possivelmente 

motivarão futuras investigações115. 
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Quadro 3 - Possíveis aplicações diagnósticas e terapêuticas da EMT no 
TCE 
Diagnóstica Terapêutica 

Protocolos de pulso simples 
- Avaliação da excitabilidade cortical 
- Avaliação da integridade do trato 

corticoespinhal 
 

Protocolos de pulso pareado 
- Avaliação mais detalhada da 

excitabilidade cortical 
- Avaliação de circuitos intracorticais 
- Estudo indireto de circuitos 

gabaérgicos e glutamatérgicos 

Protocolos de pulsos repetitivos 
Potencializar: 
- Recuperação motora 
- Reabilitação cognitiva (memória, linguagem, 

funções executivas) 
- Tratamento de síndrome pós-concussional 
- Redução de sintomas depressão, ansiedade 

e estresse pós-traumático 
- Tratamento de alucinações auditivas 
- Tratamento de transtornos crônicos do nível 

de consciência (estado mínimo de 
consciência e vegetativo) 

- Redução de sintomas dolorosos 

3.3.7 EMT em distúrbios cognitivos 

Os primeiros estudos que avaliaram os efeitos da aplicação da EMTr 

na performance cognitiva foram realizados em pacientes com depressão, 

mas que também haviam sido submetidos a avaliação neuropsicológica 

(ANP) antes e após a EMTr. Uma série de ensaios clínicos randomizados 

avaliaram esses possíveis efeitos170,188-198. Destes, oito estudos não 

demonstraram diferenças significativas entre os grupos ativo e Sham no que 

diz respeito ao desempenho cognitivo. Em todos eles o alvo da estimulação 

foi o CPFDL, que ainda hoje é o principal alvo utilizado no tratamento da 

depressão199. 

Atualmente, a maior parte dos estudos que avaliam a aplicação da 

EMTr como estratégia terapêutica em distúrbios cognitivos é conduzido em 

pacientes com doença de Alzheimer. A aplicação de EMTr de alta frequência 

no CPFDL direito, esquerdo ou em ambos os lados e de forma sucessiva 
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demonstrou recuperação parcial da linguagem, especialmente na nomeação 

e compreensão de frases40. No mesmo ano, Solé-Padullés et al.43 

verificaram o benefício da aplicação de EMTr de alta frequência no CPFDL 

em uma tarefa de memória associativa baseada em rostos e nomes em uma 

casuística de 39 idosos com queixa de déficit de memória. Em 2011, Cotelli 

et al.42 conduziram estudo com 10 pacientes com doença de Alzheimer 

moderada, divididos em dois grupos (grupo EMT real-real e o grupo EMT 

placebo-real) e aplicaram EMTr de alta frequência no CPFDL esquerdo 

durante 4 semanas. Diferença significativa foi observada entre os grupos, 

sendo que a EMTr real-real esteve associada a melhor performance dos 

pacientes em termos de percentual de respostas corretas em testes de 

linguagem (compreensão auditiva de frases). Este efeito positivo ainda pôde 

ser observado até 8 semanas após a intervenção. Um ano depois, Ahmed et 

al.44 avaliaram 45 pacientes com doença de Alzheimer divididos em três 

grupos: a) EMTr de baixa frequência (1Hz) bilateralmente no CPFDL, b) 

EMTr de alta frequência (20Hz) bilateralmente no CPFDL e c) estimulação 

Sham. O grupo que recebeu EMTr de alta frequência uma vez ao dia 

durante 5 dias no CPFDL esquerdo seguido do direito (grupo 1) apresentou 

melhora significativa na performance em testes neuropsicológicos, sendo 

este achado ainda observado na avaliação 3 meses após a EMTr. 

Apesar do mecanismo de ação exato responsável pelos benefícios 

observados na aplicação da EMTr sobre o CPFDL ser desconhecido, é 

possível que a melhora do desempenho em funções cognitivas se deva aos 

efeitos diretos da estimulação desta área cortical bem como dos circuitos a 
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ela conectados. Strafella et al.200 demonstraram elevação da concentração 

de dopamina, um importante neurotransmissor modulador de circuitos na 

área pré-frontal e no núcleo caudado, após EMTr de alta frequência sobre o 

CPFDL por meio do positron emission tomography (PET). Estes achados 

motivaram a realização de estudos para explorar o uso da EMTr em doentes 

com demência41. 

Kleim et al.201 estudaram os efeitos de fatores genéticos sobre a 

responsividade às intervenções com EMT. Aparentemente, o gene Brain-

Derived Neurotrophic Factor (BDNF) parece ter relação com a resposta do 

paciente às técnicas de neuromodulação, uma vez que está envolvido na 

regulação de mecanismos ligados à plasticidade neuronal202. 

À luz dos conhecimentos atuais na literatura médica, a EMT, uma 

técnica de estimulação encefálica não-invasiva, pode ser reconhecida como 

promissora na recuperação de funções cognitivas. Entretanto, apesar da 

estimulação com EMTr de alta frequência no CPFDL ser o principal 

protocolo utilizado nos estudos que investigam esta condição, outros 

possíveis protocolos de estimulação certamente devem ser alvos de 

investigação199. 
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4.1 Casuística 

Foram incluídos prospectivamente participantes de ambos os gêneros 

entre 18 e 60 anos no período de julho de 2014 a fevereiro de 2017 e que 

preencheram os critérios de elegibilidade conforme descrito nos Quadros 4 e 5. 

Quadro 4 - Critérios de inclusão 

1. Diagnóstico clínico-radiológico de lesão axonial difusa 

2. Traumatismo cranioencefálico sofrido há pelo menos 1 ano 

3. 
Estar realizando acompanhamento no Ambulatório de Neurotraumatologia no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP) 

4. Habilidade de compreender e seguir instruções em português 
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Quadro 5 - Critérios de exclusão 

1. Alteração do nível de consciência ou comprometimento motor grave (tetraplegia) 

2. Comportamento aditivo atual e/ou doenças psiquiátricas graves 

3. Presença de falhas ósseas na calota craniana nos locais a serem estimulados 

4. Epilepsia não controlada 

5. 
Portadores de dispositivos metálicos ou eletrônicos implantados: marca-passo 
cardíaco, stents, eletródios epidural ou encefálico profundo, implantes cocleares, 
sistemas de infusão de fármacos ou clipes intracranianos 

6. Recusa em participar de alguma das etapas do estudo, bem como de ser alocado 
aleatoriamente em um dos grupos de intervenção 

7. Recusa em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

8. Gestação 

9. Doença sistêmica grave e não controlada 

10. Ressonância Magnética do encéfalo com achados não compatíveis com LAD ou 
demonstrando a presença de lesão intracraniana expansiva. 

O diagnóstico clínico de LAD foi definido como estado de coma após 

o TCE, com duração de no mínimo 6 horas, após exclusão em exames de 

imagem de lesões intracranianas com efeito de massa ou lesões encefálicas 

isquêmicas significativas. Na fase aguda do TCE, todos os pacientes foram 

submetidos a TC de crânio, como rotina padronizada do atendimento 

hospitalar aos pacientes com TCE moderado e grave. Além disso, todos os 

pacientes foram submetidos a ressonância magnética do encéfalo para 

identificação de lesões sugestivas de LAD, bem como para afastar outras 

causas de lesão encefálica que pudessem justificar o quadro clínico do 

doente, sendo este último exame realizado após a estabilização do quadro 

agudo ou durante o seguimento ambulatorial. 
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4.1.1 Pacientes 

Foram avaliados 83 pacientes atendidos no Ambulatório de 

Neurotraumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) para a inclusão no estudo. A Figura 

7 demonstra os pacientes avaliados para elegibilidade, excluídos, 

randomizados e analisados, segundo as recomendações do Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT) Group para a publicação de 

ensaios clínicos203. Foi considerado perda de seguimento por abandono 

durante a EMTr aqueles pacientes que faltaram em mais 20% das sessões 

de estimulação propostas, ou seja, em 3 ou mais sessões. 
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Figura 7 - Diagrama de fluxo dos participantes, segundo recomendações do 
CONSORT Group 
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4.1.2 Estratégias de recrutamento e adesão 

Os participantes foram recrutados no Ambulatório de 

Neurotraumatologia do HCFMUSP. Foi feita uma lista com todos os 

pacientes atendidos em cada dia de atendimento deste ambulatório e 

identificado os pacientes que preenchiam os critérios de inclusão. Aqueles 

que porventura preenchessem esses critérios, porém ainda não haviam 

completado o período mínimo de 1 ano do TCE, eram separados em lista 

específica para que, posteriormente, fossem convocados. 

Neste estudo, a EMTr foi realizada diariamente (excluindo finais de 

semana) por dez dias consecutivos nas primeiras duas semanas. Cada 

paciente recebeu um folheto com a data e horário das próximas sessões a 

fim de evitar equívoco por falha no entendimento dessas informações. Nos 

casos em que ocorreu atraso por mais de 10 minutos, foi realizado contato 

telefônico para verificar se o paciente iria faltar naquele dia ou se o horário 

da sessão seria reagendado dentro do mesmo turno em virtude de algum 

imprevisto menor. Foram concedidas até duas faltas às sessões de EMTr. 

Foi oferecida uma ampla possibilidade de horários das sessões, que 

puderam ocorrer desde as 06:00 horas até as 22:00 horas com o objetivo de 

ajustar o protocolo do estudo com a rotina diária dos participantes. 

Na véspera do primeiro retorno pós-intervenção foi feito contato 

telefônico com todos os pacientes a fim de confirmar a data e hora da 

reavaliação. Para o retorno tardio, contato telefônico foi feito em dois 

momentos (uma semana e um dia antes). 
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4.2 Locais da pesquisa 

O estudo foi realizado dentro do HCFMUSP, em São Paulo - SP, que 

conta com 2400 leitos distribuídos entre os seus oito institutos 

especializados e dois hospitais auxiliares (www.hc.fm.usp.br). Os locais da 

pesquisa nas diversas etapas do estudo estão descritos no Quadro 6. 

Quadro 6 - Etapas do estudo e os respectivos locais onde foram 
realizados 

Etapa do estudo Local da pesquisa 

Seleção dos pacientes Ambulatório de Neurotraumatologia - Prédio dos 
Ambulatórios 

Avaliações neuropsicológicas Divisão de Psicologia - Prédio dos Ambulatórios 

RM do encéfalo Instituto de Radiologia 

Entrevista e aplicação do TCLE Instituto de Psiquiatria 

EMT Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação - 
Instituto de Psiquiatria 

4.3 Desenho do estudo 

Trata-se de um ensaio clínico prospectivo aleatorizado, duplamente 

encoberto e controlado com placebo. O delineamento do estudo foi 

previamente publicado por Neville et al.204. 

De acordo com as hipóteses do presente estudo, o cálculo amostral 

foi feito levando-se em consideração um erro do tipo I de 5% e com base em 

outros trabalhos com desenho de estudo semelhante40-42,44,205,206. Estimou-

se que 30 pacientes deveriam completar o seguimento e serem incluídos 

nas análises estatísticas. Contudo, considerou-se que a falta de adesão 

poderia ser um problema. Desta forma, foram estimadas estas perdas em 

20% e foi calculado um tamanho de amostra final de 36 participantes. 
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Após atender aos critérios de elegibilidade, os participantes seguiram 

as etapas do estudo conforme descrito na Figura 8. Os participantes foram 

submetidos a avaliação neuropsicológica e a avaliação da excitabilidade 

cortical em três momentos distintos, conforme o Quadro 7. 

 

ANP: Avaliação neuropsicológica; AEC: Avaliação da excitabilidade cortical; EMTr: Estimulação 
Magnética Transcraniana repetitiva; LM: aferição do limiar motor. D1 ao D13 corresponde aos dias 
de intervenção 

Figura 8 - Avaliações e intervenções realizadas nos participantes durante o estudo 

Quadro 7 - Os três momentos distintos da ANP e da AEC 
Momento ANP e AEC 

Estudo 1 (E1) 
(Pré-intervenção) ANP e AEC até 5 dias antes do início das sessões de EMTr 

Estudo 2 (E2) 
(Pós-intervenção, precoce) ANP e AEC realizada até 7 dias após o final da EMTr 

Estudo 3 (E3) 
(Pós-intervenção, tardia) ANP e AEC realizada 90 dias após o final da EMTr 

AEC: avaliação da excitabilidade cortical; ANP: avaliação neuropsicológica; EMTr: estimulação 
magnética transcraniana repetitiva; E1: Estudo 1 (avaliação pré-intervenção”); E2: Estudo 2 
(avaliação pós-intervenção precoce); E3: Estudo 3 (avaliação tardia) 
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4.4 Desfecho Primário 

O desfecho clínico primário do presente estudo foi avaliado através do 

Trail Making Test (TMT) Parte B, um dos testes neuropsicológicos incluídos 

na ANP e já previamente validado para avaliação de funções executivas, 

memória operacional e atenção alternada. 

4.5 Aleatorização 

Os participantes foram divididos aleatoriamente em uma proporção de 

1:1 em dois grupos: 

a) Ativo 

b) Sham 

O processo de aleatorização foi feito de forma permutada em blocos, 

sendo o tamanho de cada bloco igual a quatro. Foi utilizado o sistema 

informatizado disponível em www.randomization.com. Para a persistência de 

ocultação de alocação, todas as avaliações foram realizadas utilizando uma 

base de dados contendo o grupo com um rótulo "A" e "B". 

Consequentemente, todas as análises foram feitas sem presunções 

possíveis quanto à alocação do grupo. 
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4.6 Mascaramento dos Grupos 

A fim de manter o mascaramento no estudo, as bobinas possuíam 

formato, tamanho, cor, peso e emitiam sons muito semelhantes. Os 

participantes e seus familiares desconheciam sobre para qual grupo o 

paciente havia sido incluído até a conclusão do estudo. Todo o processo de 

seleção, entrevista, avaliação neuropsicológica e intervenção com EMT 

foram semelhantes nos grupos, diferindo apenas o tipo de bobina utilizada. A 

neuropsicóloga responsável pela aplicação dos testes neuropsicológicos 

desconhecia a alocação quanto ao grupo de intervenção. 

Houve a composição de um comitê formado por três médicos não 

relacionados à avaliação dos indivíduos e análise de resultados que 

poderiam quebrar o mascaramento do estudo em caso de necessidade para 

o tratamento de condição clínica que poderia ser decorrente de efeito 

adverso da intervenção ou se o participante decidisse abandonar o estudo e 

exigir a informação sobre em que grupo foi alocado. 

4.7 Ética 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo: número do parecer 638.875 e CAAE: 24388614.0.0000.0068 (Anexo A). 

Todos os pacientes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e 

métodos do experimento e consentiram por meio de assinatura por escrito 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B). Todos 

participantes foram informados sobre o caráter experimental da intervenção 
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proposta, riscos e benefícios esperados, bem como de sua inclusão aleatória 

em um dos grupos de tratamento (grupo com bobina ativa e grupo Sham). 

Todos os participantes estavam cientes de que poderiam solicitar sua 

exclusão da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarretasse em 

prejuízos aos atendimentos que esse paciente realiza na instituição. 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de 

ética da instituição e baseado nas recomendações estabelecidas na 

Declaração de Helsinki (1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza 

(1983) e Hong-Kong (1989). 

A aplicação terapêutica da EMTr foi realizada conforme os princípios 

éticos estabelecidos nas declarações acima citadas e nas normas de ética 

do Ministério da Saúde (C.N.S. Resolução no. 466 12/12/2012). Os 

fundamentos éticos e diretrizes de aplicação clínica da EMT seguiram os 

preceitos básicos de tratamento com esta técnica de acordo com a 

Conferência Internacional de Consenso de Segurança da EMT, realizada em 

março de 2008, em Siena, Itália. 

Este estudo foi registrado no ClinicalTrials.Gov (www.clinicaltrials.gov), 

órgão do governo americano responsável por centralizar e atualizar as 

informações sobre estudos que foram registrados nesta plataforma e que 

estão em andamento em todo o mundo. O número de registro do presente 

estudo é NCT02167971 (Anexo C). 
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4.8 Financiamento 

O presente estudo recebeu auxílio financeiro do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com o número de 

processo 459077/2014-7 na chamada MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 – 

Faixa A (Anexo D). 

4.9 Segurança 

4.9.1 Considerações gerais 

Em cumprimento ao artigo 3º da Resolução do CFM 1986/2012, “o 

ambiente onde se realiza a EMT deve ser específico e dispor de condições 

para oferecer assistência às possíveis complicações, entre elas as 

convulsões”. 

Desta forma, atendendo à resolução do CFM, no mesmo instituto 

onde as estimulações foram realizadas, havia um ambiente apropriado para 

o atendimento de possíveis efeitos adversos graves. 

Antes do início da EMT, todos os participantes responderam a um 

questionário padronizado de rastreio com questões relacionadas à 

segurança para candidatos à EMT adaptado de Rossi et al.128 presente no 

Apêndice A. 
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4.9.2 Efeitos adversos 

Diariamente, todos os participantes foram questionados antes de cada 

sessão de EMTr pelo pesquisador responsável sobre a ocorrência de efeitos 

adversos. As eventuais queixas espontâneas relatadas pelos pacientes 

também foram registradas na ficha de registro das informações individuais. 

4.10 Procedimentos 

4.10.1 Avaliação Neuropsicológica 

Os pacientes realizaram a ANP em 3 momentos conforme já descrito 

no Quadro 7 e foi composta pelos elementos descritos abaixo no Quadro 8. 

Foi utilizada a tabela de conversão de Z e T escores para percentil207 

(Apêndice B). 

Quadro 8 - Elementos da avaliação neuropsicológica 
Testes Neuropsicológicos 

1. Trail Making Test (Partes A e B) 

2. Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) 

3. Brief Visuospatial Memory Test (BVMT) 

4. Grooved (Grooved Pegboard Test) 

5. Dígitos (subescala da Escala Wechsler de Memória - WAIS) 

6. Fluência Verbal - FAS e categoria animal 

7. Teste dos 5 pontos - Five Point Test 
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Trail Making Test (Partes A e B)207,208: 

Este teste envolve triagem visual e avalia principalmente os domínios 

cognitivos da atenção sustentada (Parte A) e alternada (Parte B), além das 

funções executivas e memória operacional (Parte B). Na parte A o 

participante deve traçar linhas conectando consecutivamente círculos 

numerados em sequência crescente. Já na Parte B do teste, o sujeito deve 

traçar linhas conectando alternadamente círculos com números e círculos 

com letras em uma sequência crescente e ordenada. Enquanto a primeira 

parte envolve busca visual simples e velocidade motora e de resposta, a 

segunda parte do teste demanda busca visual complexa em função da 

alternância de estímulos, exigindo, portanto, o desempenho de funções 

executivas (Apêndice C). 

Hopkins Verbal Learning Test (HVLT)209: 

Este teste objetiva avaliar o aprendizado verbal e a memória de longo-

prazo episódica, sendo composto de uma lista contendo 12 palavras. Após a 

leitura da lista pelo examinador é solicitado ao paciente que repita o maior 

número possível de palavras que conseguir, em qualquer ordem. Esse 

mesmo procedimento é repetido mais duas vezes e após 25 minutos (com 

atividades para distrair o paciente) é solicitada a evocação tardia das 

mesmas palavras. Uma lista de 24 palavras é lida para o indivíduo a fim de 

se verificar a capacidade de reconhecimento das palavras memorizadas 

(Apêndice D). 
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Brief Visuospatial Memory Test (BVMT)210 

Este teste objetiva avaliar principalmente a memória episódica 

visuoespacial. Consiste de uma folha de tamanho A4 contendo seis figuras 

geométricas simples. A folha é apresentada por 10 segundos e retirada e o 

paciente deve reproduzir as imagens previamente vistas, levando-se em 

consideração a localização e forma. O procedimento é repetido por três 

vezes e após 25 a 30 minutos (tarefas para distrair são feitas durante esse 

período) realiza-se a evocação tardia. Em seguida é feito o reconhecimento, 

na qual são apresentadas 12 figuras individualmente e o paciente deve 

responder se a figura constava ou não na prancha inicial (Apêndice E). 

Grooved (Grooved Pegboard test)211: 

O teste avalia a velocidade da destreza motora a partir da colocação 

de pinos em um tabuleiro. O teste é realizado tanto com a mão dominante 

quanto a não dominante e a pontuação é com base no tempo (em segundos) 

utilizado para execução das tarefas (Figura 9). 

 

Fonte: Spreen e Strauss207 

Figura 9 - Grooved Pegboard test sendo realizado por um indivíduo 
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Dígitos [subescala da Escala Wechsler de Memória (WAIS)]212: 

Para a avaliação da memória operacional, este teste possui duas 

etapas: dígitos na ordem direta (OD) e ordem inversa (OI). Sequências 

crescentes de dígitos são apresentadas oralmente na velocidade de um por 

segundo. Ao final de cada sequência, os sujeitos devem repeti-las na OD. O 

teste termina quando ocorrem erros em duas sequências de mesmo número de 

dígitos. Após o término da OD, o participante deve repetir uma nova sequência 

de números na OI. A sequência de números varia de 2 a nove dígitos. Para cada 

span apresentam-se dois ensaios e quando ocorrem erros nas duas sequencias 

do mesmo span, encerra-se a prova. A pontuação máxima corresponde à soma 

do número de sequências corretamente evocadas na ordem direta somadas ao 

total obtido na ordem inversa (máximo de 32 pontos) (Apêndice F). 

Fluência Verbal208: 

Este teste é dividido em duas categorias: fonológica e semântica (ou 

categórica). Na avaliação da fluência verbal fonológica FAS é solicitado ao 

participante que o mesmo fale o maior número que puder, em um minuto, de 

palavras que se iniciam com as letras F, em seguida com a letra A e depois 

S. Não é permitido palavras como nomes próprios, nomes de cidade, país 

nem conjugação de verbos. O escore é dado pela soma do número de 

palavras ditas corretamente e sem repetição dentro do tempo estabelecido. 

Na avaliação da fluência verbal semântica (ou categórica) é solicitado ao 

paciente que fale o maior número de animais em um minuto, sendo o escore 

estabelecido pela somatória do nome de animais referidos corretamente e 

sem repetição dentro do tempo determinado (Apêndice F). 
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Teste dos 5 pontos (Five Point Test) ou Fluência para Desenhos213,214: 

Avalia a flexibilidade cognitiva e planejamento de domínio não-verbal. 

A tarefa consiste em produzir o maior número possível de desenhos 

utilizando de dois a cinco pontos em uma matriz contendo 40 quadrados 

com cinco pontos cada, durante três minutos. Após a execução, o total de 

desenhos produzidos e o número de erros e de perseverações são 

quantificados (Apêndice G). 

4.10.2 Estimulação Magnética Transcraniana 

4.10.2.1 Materiais 

A EMT foi utilizada para realizar a AEC bem como a EMTr, sendo esta 

última a intervenção terapêutica do presente estudo. Todas as etapas foram 

realizadas com o estimulador MagPro X100® (Magventure Tonika Elektronic, 

Farum, Dinamarca). Três diferentes tipos de bobina foram utilizados: 

a) Bobina circular (110 mm diâmetro externo, C-100®, MagVenture 

Tonika Elektronic, Farum, Dinamarca) (Figura 10). 

b) Bobina ativa em forma de figura de 8 (2x97 mm, MC-B70®, 

Magventure Tonika Elektronic, Farum, Dinamarca) (Figura 11). 

c) Bobina Sham em forma de figura de 8 (MC-P-B70®, Magventure 

Tonika Elektronic, Farum, Dinamarca) (Figura 12). 

A bobina circular foi utilizada para a AEC enquanto que as bobinas 

em forma de figura de 8 ativa e Sham foram utilizadas nos grupos EMTr 

ativo e EMTr Sham, respectivamente. 
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A bobina circular foi conectada a um módulo amplificador de 

eletromiografia (Magventure Tonika Elektronic, Farum, Dinamarca) com 

saída para três eletrodos de superfície de um canal (Alpine Biom, Skovlunde, 

Dinamarca) para registro do PEM. 

 

Figura 10 - Bobina circular, utilizada para avaliação da excitabilidade cortical 

 

Figura 11 - Bobina ativa em forma de figura de 8 
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Figura 12 - Bobina Sham em forma de figura de 8 

4.10.2.2 Protocolo de avaliação da excitabilidade cortical 

A AEC foi feita em três momentos distintos (conforme já descrito no 

Quadro 7), da mesma forma que as três ANPs: E1- pré-intervenção, E2- 

pós-intervenção precoce e E3- pós-intervenção tardia. 

Cada participante foi posicionado em uma poltrona acolchoada e 

confortável, com apoios para os braços e a cabeça, com diferentes níveis de 

reclinação (Figura 13). Todos os adornos dos pacientes foram removidos 

antes do início das aferições bem como objetos pessoais, como carteiras, 

bolsas e aparelho celular. Cada participante utilizou individualmente uma 

touca branca onde foram realizadas as marcações durante a AEC e cálculo 

do alvo da EMTr (Figura 14). A AEC foi realizada em ambos os hemisférios 

cerebrais, especificamente nos córtices motores direito e esquerdo. Três 

eletródios de superfície sobre o músculo interósseo dorsal I da mão 

contralateral ao hemisfério cerebral a ser estimulado, dispostos da seguinte 
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forma: um eletródio sobre o ventre do músculo interósseo dorsal I, o 

segundo eletródio sobre o tendão do mesmo músculo e o terceiro eletródio 

em um local distante dos outros dois eletródios, de modo que pudesse agir 

como terra (Figura 15). 

 

Figura 13 - Poltrona acolchoada utilizada para acomodação do paciente durante o 
protocolo 

 

Figura 14 - Material utilizado para confecção da touca (individual): fita métrica, pincel 
atômico e touca branca feita de algodão com poliéster 

Fita Métrica 

Pincel Atômico 
Touca 
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Figura 15 - Eletródios de superfície utilizados para aferição do potencial evocado 
motor 

A bobina circular foi utilizada para a localização do córtex motor 

(alvo), que foi feita por meio da aplicação de pulsos simples de EMT com 

cerca de 2 a 3 segundos entre os estímulos, a fim de se evitar um padrão de 

estimulação de 1 Hz de forma inadvertida, o que poderia alterar a EC. Após 

identificar o ponto que provocava a maior resposta motora visível (hotspot), 

esse local era marcado na touca com pincel atômico. 

Uma vez definido o hotspot, foi realizada a aferição do LM, definida 

como a menor potência da máquina (aferida em percentual de sua potência 

máxima) capaz de evocar um PEM de no mínimo 50 microvolts em um 

intervalo de 5 ms e em pelo menos cinco entre 10 tentativas141. 

Para a aferição dos demais valores da EC, definimos como intervalo 

interestímulo (IIE) o tempo (em ms) entre a aplicação do estímulo 

condicionante (infralimiar) e o estímulo teste (supralimiar). Além do LM, 

foram aferidos os valores de IICIC e de FICl141-145. Prosseguimos conforme 

as etapas a seguir: 
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1ª etapa - Aplicação de pulsos simples 

- LM. 

- PEM com pulso simples a 120% do LM (a média de quatro pulsos 

em sequência). 

- PEM com pulso simples a 140% do LM (a média de quatro pulsos 

em sequência). 

2ª etapa - Aplicação de pulsos pareados (potência da máquina regulada 

para 80% do LM (estímulo condicionante) e 120% do LM (estímulo teste) 

- PEM com IIE de 2 ms (a média de quatro pulsos em sequência). 

- PEM com IIE de 4 ms (a média de quatro pulsos em sequência). 

- PEM com IIE de 10 ms (a média de quatro pulsos em sequência). 

- PEM com IIE de 15 ms (a média de quatro pulsos em sequência). 

3ª etapa - Clculo do valor do PEM supralimiar 

- Calculado pela razão de PEM 140% / PEM 120% do LM. 

4ª etapa - Cálculo dos valores de IICIC e de FIC 

- Cálculo da IICIC: relação entre a média dos PEMs com IIE de 2 ms e 

4 ms sobre a média dos PEMs a 120% do LM. 

- Cálculo da FIC: relação entre a média dos PEMs com IIE de 10 ms e 

15 ms sobre a média dos PEMs a 120% do LM. 

As medidas foram realizadas em ambos os hemisférios cerebrais e de 

forma aleatorizada entre os participantes do estudo. 
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4.10.2.3 Protocolo de EMTr 

A EMT foi realizada com a bobina em forma de figura 8 disposta 

tangencialmente à convexidade da cabeça, de forma a provocar um fluxo de 

corrente elétrica induzida anterior e perpendicular ao córtex cerebral. 

Apesar de o LM já ter sido obtido na AEC, a aferição deste parâmetro 

foi refeita no hemisfério cerebral esquerdo com a bobina em figura de 8 no 

1º e no 6º dia de EMTr para adequado cálculo da potência da máquina a ser 

aplicada durante a EMTr. O Quadro 9 descreve os parâmetros definidos 

para a EMTr. 

Quadro 9 - Protocolo de EMTr utilizado nos participantes 
Parâmetro Ajuste 

Frequência da EMTr 10Hz 

Número de pulsos durante cada sessão 2000 

Número de trens 40 

Quantidade de pulsos por sequência 50 

Intervalo entre as sequências 25 segundos 

Duração das sequências 5 segundos 

Duração de cada sessão Aproximadamente 20 minutos 

Número total de sessões de EMTr 10 

Potência da máquina (expresso em % da potência 
máquina do gerador) 

110% do LM aferido com a bobina em 
forma de figura 8 

Tipo de onda (monofásica ou bifásica) Bifásica 

Alvo CPFDL esquerdo 
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A localização do alvo foi feita no 1º dia do protocolo da EMTr e foi 

com base no Sistema Internacional 10-20 de referência para 

eletroencefalografia seguido do uso de ferramenta desenvolvida por Beam et 

al.215 para identificação do ponto F3, que usualmente corresponde ao 

CPFDL esquerdo. Esta ferramenta está disponível em software obtido, de 

forma gratuita em www.clinicalresearcher.org. As etapas deste processo 

estão listadas abaixo: 

a) Identificação de touca branca individual com as iniciais do seu 

nome acrescido do seu registro no estudo. 

b) Aferição da menor distância entre o násion-ínion (NI) e marcação 

na touca do ponto médio (Figura 16). 

c) Aferição da menor distância tragus-tragus (TT) e marcação na 

touca do ponto médio. O vértex é o ponto onde as duas linhas 

contendo os dois pontos médios se encontram (Figura 17). 

d) Aferição da circunferência da cabeça (CC) (Figura 18). 

e) Inclusão dos 3 valores (NI, TT e CC) no software Beam F3 e 

cálculo dos valores “x” e “y” (Figura 19). 

f) Ao longo da linha de CC, partindo-se da linha média em direção ao 

lado esquerdo, é marcado um ponto “x” utilizando o valor de “x” 

(Figura 20). 

g) F3 é marcado como sendo o ponto distando “y” centímetros a partir 

do vértex, presente em uma linha que conecta o vértex até o ponto 

“x” (Figura 21). 
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Figura 16 - Aferição da menor distância entre o násion e o ínion 

 

Figura 17 - Aferição da menor distância entre o tragus direito e o esquerdo 



MÉTODOS - 87 

 

 

Figura 18 - Aferição da circunferência da cabeça 

 

Figura 19 - Cálculo dos valores “x” e “y” utilizando o software Beam F3. Após 
introduzir os valores tragus-tragus, násion-ínion e circunferência da 
cabeça (todos em centímetros), a ferramenta calcula dois outros valores 
(“x” e “y”), que serão utilizados na etapa subsequente 
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Figura 20 - Marcação da distância “x” 

A B 

  

Figura 21 - Em A é feita a marcação do ponto F3, que dista do vértex “y” centímetros. 
Em B é demonstrada a marcação do ponto F3 
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4.10.3 Tratamento dos dados ausentes 

Os dados ausentes para os desfechos do experimento foram tratados 

por meio de dois diferentes procedimentos, de acordo com o desfecho em 

questão e a etapa do estudo: os menores valores “possíveis”, ou seja, os 

piores desempenhos esperados, foram imputados para pacientes que 

tinham condições clínicas, porém não conseguiram executar as tarefas 

solicitadas em determinado teste neuropsicológico. Este procedimento foi 

adotado para os desfechos TMT, HVLT e BVMT, sendo denominado 

Procedimento 1. Neste caso, foram imputados os valores de 300 segundos 

para o TMT e zero ponto para HVLT e BVMT (evocação e reconhecimento), 

seguido dos respectivos percentis e Z scores para estes valores. 

Para os dados ausentes durante as etapas do estudo após a 

intervenção (E2 e E3), seja na avaliação neuropsicológica ou da 

excitabilidade cortical, foi realizado o Procedimento 2, que consistiu em 

imputar o último valor válido após a intervenção, ou seja, quando o valor da 

etapa 2 estava ausente foi imputado o valor obtido na etapa 3 e vice-versa. 

Vale ressaltar que este procedimento foi realizado na ocorrência de alguns 

motivos específicos de não realização de uma das duas etapas pós-

intervenção, a seguir: não comparecimento do paciente ou dificuldades 

operacionais dos pesquisadores no momento da realização do teste. 

Adicionalmente, em casos de dados ausentes por dificuldades 

operacionais da equipe do estudo durante a etapa pré-intervenção (E1), não 

foi imputado nenhum valor e a observação foi excluída das análises 

pareadas para aquele desfecho. Um resumo dos procedimentos adotados e 
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quantidade de valores imputados em cada desfecho e etapa do estudo está 

descrito no Anexo E. 

4.10.4 Análise estatística 

As variáveis categóricas foram apresentadas em valores absolutos e 

frequências relativas enquanto as variáveis contínuas foram descritas em 

medidas de tendência central e dispersão. Todas as análises foram 

realizadas sob a intenção de tratar. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a natureza 

paramétrica dos valores quantitativos observados na bateria de testes 

neuropsicológicos. As medidas repetidas referente aos itens da avaliação 

neuropsicológica e da excitabilidade cortical foram comparadas pelas 

análises do tipo ANOVA (analysis of variance) de dois fatores para medidas 

repetidas e o teste de interação entre os grupos considerado para testar a 

hipótese de nulidade216,217. 

Para a comparação dos valores delta (Δ) entre os grupos de 

intervenção foi utilizado o teste estatístico de Mann-Whitney. Já a 

comparação da frequência de efeitos adversos segundo os grupos de 

intervenção foi realizada pelo teste qui-quadrado de Pearson. O teste de 

Wilcoxon Rank-Sum foi feito na comparação intragrupo referente ao 

desempenho pré-intervenção (E1) e pós-intervenção precoce (E2) na 

avaliação neuropsicológica. 

Foram considerados achados estatisticamente significativos aqueles 

com valor P ou probabilidade de erro tipo I inferior a 5%. 
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O controle do cegamento foi feito com a análise de concordância com 

o kappa de Cohen. 

As análises foram realizadas com auxílio dos softwares Microsoft 

Excel 2010 e IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) v.21.0. 
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5.1 Dados Clínicos e Demográficos da População do Estudo 

A amostra incluída nas análises contou com 30 participantes, sendo 

13 destes presentes no grupo Sham e 17 no grupo Ativo. O gênero 

masculino predominou em ambos os grupos e a idade mediana foi de 27 (23 

- 38) anos entre os pacientes do grupo Sham e 29 (22,5 - 45) anos no grupo 

Ativo. O nível de escolaridade e a frequência de pacientes casados foram 

semelhantes segundo os grupos de intervenção, assim como o tempo 

mediano entre o TCE e o início da EMTr, que foi de 19 (15 - 20,5) meses 

entre os pacientes do grupo Sham e 17 (16 - 18,7) meses no grupo Ativo. Os 

acidentes automobilísticos foram a causa do TCE mais frequente em ambos 

os grupos. A pontuação mediana na Escala de Coma de Glasgow no 

momento da admissão hospitalar na fase aguda do TCE foi de 3 (3 - 5,5) 

pontos no grupo Sham e 4 (3 - 6) pontos no grupo Ativo (P= 0,390). A 

frequência de traumatismos sistêmicos, como traumatismo abdominal ou 

torácico, na fase aguda e a pontuação na Escala de Recuperação de 

Glasgow ampliada (Apêndice H), aferida no momento da inclusão do 

participante neste estudo, também não mostraram diferenças entre os 

grupos de intervenção (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Características dos participantes do estudo segundo o 
grupo de intervenção 

 
Grupo de Intervenção 

P* Sham 
n=13 

Ativo 
n=17 

Masculino 12 (92,3%) 15 (88,2%) 1,000+ 
Idade do início EMTr (anos) 27,0 (23,0-38,0) 29,0 (22,5-45,0) 0,680 
Escolaridade (anos) 11,0 (9,5-12,0) 10,0 (7,5-12,0) 0,525 
Casado/União estável 9 (69,2) 12 (75,0) 1,000+ 
Tempo TCE - EMTr (meses) 19,0 (15,0-20,5) 17,0 (16,0-18,7) 0,354 
Mecanismo do TCE    

Carro 5 (38,5) 5 (29,4) 

0,695# 
Motocicleta 4 (30,8) 7 (41,2) 
Atropelamento 2 (15,4) 3 (17,6) 
Queda 0 (-) 1 (5,9) 
Agressão física 2 (15,4) 1 (5,9) 

ECG da entrada 3,0 (3,0-5,5) 4,0 (3,0-6,0) 0,390 
Presença de traumatismos sistêmicos associados 2 (15,4) 4 (26,7) 0,655+ 
ERGa 6,0 (6,0-7,0) 6,0 (5,0-7,0) 0,65'9 
* Teste estatístico utilizado: Qui-quadrado de Pearson; + Teste estatístico utilizado: Exato de Fisher; # 
Teste estatístico utilizado: Razão de verossimilhança; ECG: escala de coma de Glasgow; EMTr: 
estimulação magnética transcraniana repetitiva; ERGa: escala de recuperação de Glasgow ampliada; 
TCE: traumatismo cranioencefálico 

O uso de medicações das classes terapêuticas a seguir foi questionado 

ativamente pelos avaliadores: antidepressivos, anticonvulsivantes, 

benzodiazepínicos e neurolépticos. Identificou-se que o uso destas foi muito 

pouco prevalente na amostra do estudo (6,6%; 3,3%; 3,3% e 6,6%, 

respectivamente) e semelhante entre os grupos de intervenção (P>0,05). 

O número de sessões estabelecido no protocolo de EMTr foi atingido 

por 27 dos 30 participantes aleatorizados (90%). Apenas três pacientes 

(10%) não realizaram o número total de 10 sessões estabelecido no 

protocolo do estudo: dois indivíduos (ambos do grupo Ativo) realizaram oito 

sessões e um indivíduo (grupo Sham) realizou nove sessões. 
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5.2 Avaliação Neuropsicológica 

A Tabela 2 apresenta as pontuações observadas na ANP na linha de 

base do experimento. Não foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos de intervenção, embora o grupo Ativo tenha apresentado tempo 

ligeiramente superior (pior desempenho) nos testes TMT partes A e B e no 

teste Grooved. 

Tabela 2 - Resultados da bateria de testes neuropsicológicos aplicados 
na linha de base do estudo, segundo o grupo de intervenção 

 
Grupo de Intervenção 

P* Sham 
n=13 

Ativo 
n=17 

TMT (em segundos)   
TMT Parte A 38,0 (29,0-55,0) 52,0 (34,0 - 73,0) 0,111 
TMT Parte B 97,0 (83,0-269,0) 141,0 (100,0 - 209,5) 0,660 

HVLT (em pontos)   
Evocação Imediata 17,0 (15,0-19,0) 16,0 (14,0-20,5) 0,966 
Evocação Tardia 4,0 (3,0-6,5) 5,0 (3,5-6,5) 0,554 
Reconhecimento 10,0 (8,5-11,5) 10,0 (7,5-11,0) 0,732 

BVMT (em pontos)   
Evocação Imediata 15,0 (12,5-19,5) 15,0 (2,5-19,5) 0,600 
Evocação Tardia 6,0 (2,5-10,0) 6,0 (0,5-9,0) 0,950 
Reconhecimento 5,0 (5,0-6,0) 5,0 (3,5-6,0) 0,401 

Grooved (em segundos)   
Mão dominante 82,0 (75,0-97,0) 86,5 (73,0-129,0) 0,827 
Mão não-dominante 90,0 (87,0-124,0) 96,0 (83,0-162,0) 0,736 

Dígitos (em pontos)   
Direta 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,0-5,5) 0,437 
Inversa 4,0 (3,0-4,0) 3,0 (3,0-4,0) 0,464 
Total 12,0 (9,0-14,5) 11,0 (9,0-13,5) 0,387 

Fluência Verbal (em pontos)   
FAS 26,0 (17,5-31,0) 23,0 (16,5-28,5) 0,529 
Categoria Animal 15,0 (9,5-16,0) 13,5 (9,2-17,5) 0,859 

5 pontos    
 21,0 (13,0-28,0) 19,0 (12,0-23,5) 0,366 
* Teste estatístico utilizado: Mann-Whitney; os valores expressam a mediana do 
escore bruto obtido no teste (Q1- Q3). TMT: Trail Making Test; HVLT: Hopkins Verbal 
Learning Test; BVMT: Brief Visual Memory Test. 
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Os resultados das análises de variância (ANOVA) para medidas 

repetidas dos escores brutos dos testes utilizados na avaliação 

neuropsicológica dos grupos de EMTr Ativo e Sham ao longo dos tempos de 

aferição estão sumarizados na Tabela 3. Não houve diferença significativa 

no componente de interação tempo x grupo em nenhum dos testes 

aplicados. 

Tabela 3 - Medidas repetidas da bateria neuropsicológica dos escores 
brutos das variáveis de desfecho ao longo dos momentos 
de aferição 

Teste Mediana (Q1-Q3) P* Grupo E1 E2 E3 
TMT      

Parte A 
Sham 38 (29-55) 32 (24,5-56) 33 (21,5-53) 

0,498 
Ativo 52 (34-73) 46 (33,5-74) 40 (33,5-79,5) 

Parte B 
Sham 97 (83-269) 70 (60-212) 96 (59,5-171,5) 

0,450 
Ativo 141 (100-209,5) 85 (67-274) 161 (73-223) 

HVLT      

EI 
Sham 17,0 (15,0-19,0) 13,0 (12,5-20,5) 15,0 (13,5-20,5) 

0,312 
Ativo 16,0 (14,0-20,5) 17,0 (13,5-21,5) 20,0 (15,0-22,5) 

ET 
Sham 4,0 (3,0-6,5) 4,0 (2,5-5,5) 4,0 (2,0-6,0) 

0,761 
Ativo 5,0 (3,5-6,5) 5,0 (3,0-9,0) 6,0 (3,0-7,0) 

R 
Sham 10,0 (8,5-11,5) 9,0 (7,0-11,0) 9,0 (5,0-11,0) 

0,446 
Ativo 10,0 (7,5-11,0) 10,0 (9,0-11,0) 10,0 (7,5-11,0) 

BVMT      

EI 
Sham 15,0 (12,5-19,5) 18,0 (7,0-24,5) 18,0 (7,5-21,5) 

0,559 
Ativo 15,0 (2,5-19,5) 15,0 (9,5-24,5) 15,0 (7,5-26,5) 

ET 
Sham 6,0 (2,5-10,0) 8,0 (4,5-9,0) 7,0 (2,5-9,5) 

0,808 
Ativo 6,0 (0,5-9,0) 6,0 (4,0-10,5) 4,0 (2,5-10,5) 

R 
Sham 5,0 (5,0-6,0) 6,0 (4,5-6,0) 6,0 (5,0-6,0) 

0,946 
Ativo 5,0 (3,5-6,0) 6,0 (4,5-6,0) 6,0 (5,0-6,0) 

Grooved      
    Continua 
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    Conclusão 

Teste Mediana (Q1-Q3) P* Grupo E1 E2 E3 

MD 
Sham 82,0 (75,0-97,0) 74,0 (67,0-117,0) 79,0 (68,0-88,0) 

0,381 
Ativo 86,5 (73,0-129,0) 84,5 (73,0-115,0) 81,5 (72,0-147,5) 

MND 
Sham 90,0 (87,0-124,0) 85,0 (71,0-131,0) 88,0 (73,0-122,0) 

0,723 
Ativo 96,0 (83,0-162,0) 91,0 (78,0-131,0) 89,0 (76,0-181,0) 

Dígitos      

Ordem direta 
Sham 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,0-6,0) 

0,682 
Ativo 5,0 (4,0-5,0) 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,0-6,0) 

Ordem inversa 
Sham 4,0 (3,0-4,0) 3,0 (2,0-4,0) 3,0 (3,0-4,0) 

0,340 
Ativo 3,0 (3,0-4,0) 3,0 (3,0-4,0) 3,0 (2,5-4,0) 

FV      

FAS 
Sham 26,0 (17,5-31,0) 29,0 (24,0-38,0) 31,0 (18,0-37,0) 

0,156 
Ativo 23,0 (16,5-28,5) 23,0 (16,5-31,0) 25,0 (17,0-34,0) 

Categoria 
animal 

Sham 15,0 (9,5-16,0) 13,0 (10,0-16,5) 14,0 (10,5-15,5) 
0,696 

Ativo 13,5 (9,2-17,5) 12,0 (8,5-19,0) 13,0 (10,0-16,5) 

5 Pontos      

Acertos 
Sham 21,0 (13,0-28,0) 25,0 (19,0-30,0) 28,0 (24,0-32,0) 

0,698 
Ativo 19,0 (12,0-23,5) 23,0 (18,5-25,5) 22,0 (18,0-35,0) 

*ANOVA para medidas repetidas (teste de interação entre fatores), componente de interação 
tempo x grupo; os valores de todos os testes estão expressos em mediana (Q1-Q3), sendo 
que nos testes TMT e Grooved esses valores representam os segundos, enquanto que os 
demais testes estão expressos em pontuação. BVMT: Brief Visual Memory Test; EI: evocação 
imediata; ET: evocação tardia; E1: Estudo 1 (pré-intervenção); E2: Estudo 2 (pós-intervenção 
precoce); E3: Estudo 3 (pós-intervenção tardio); FV: Fluência Verbal; HVLT: Hopkins Verbal 
Learning Test; MD: mão dominante; MND: mão não-dominante; TMT: Trail Making Test. 

Com o objetivo de calcular a frequência de indivíduos com 

desempenho limítrofe ou deficitário (conforme a tabela de conversão de Z e 

T escores para percentil, Apêndice B) antes da intervenção (E1), verificou-se 

a quantidade de indivíduos com Z escore < -1,4 (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Frequência de indivíduos com desempenho limítrofe ou 
deficitário (Z escore igual ou abaixo de -1,4) na linha de base 
(E1) 

Teste neuropsicológico N = 30 
TMT  

Parte A 11 (36,6%) 
Parte B 18 (60,0%) 

HVLT  
Evocação Imediata 20 (66,6%) 
Evocação Tardia 16 (53,3%) 
Reconhecimento 11 (36,6%) 

BVMT  
Evocação Imediata 12 (40,0%) 
Evocação Tardia 13 (43,3%) 
Reconhecimento  09 (30,0%) 

Grooved  
Mão dominante 14 (46,6%) 
Mão não-dominante 16 (53,3%) 

Dígitos  
Direta 3 (10,0%) 
Inversa 3 (10,0%) 

Fluência Verbal  
FAS 17 (56,6%) 
Categoria Animal 14 (46,6%) 

5 pontos  
 15 (50,0%) 

BVMT: Brief Visual Memory Test; HVLT: Hopkins Verbal Learning Test; TMT: 
Trail Making Test. 

Em seguida, foram classificados os indivíduos segundo o Z escore na 

linha de base: aqueles indivíduos com Z escore igual ou abaixo de -1,4, ou 

seja, que corresponde às categorias limítrofe (Z escore entre -1,4 e -1,9) ou 

deficitária (Z escore igual ou abaixo de -2,0) segundo o Apêndice B, foram 

classificados como desempenho alterado (DA), enquanto que aqueles com Z 

escore acima de -1,4 foram classificados como desempenho normal (DN). 

Não foi observada diferenças significativas entre os grupos no que diz 

respeito ao percentual de indivíduos com desempenho alterado (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Frequência de indivíduos com desempenho alterado (DA) 
antes da intervenção (E1), ou seja, com performance igual 
ou abaixo do -1,4 Z escore, segundo o grupo de intervenção 

Teste neuropsicológico 
Grupo de Intervenção 

P* Sham 
n=13 

Ativo 
n=17 

TMT    

TMT Parte A 6 (38,5%) 5 (35,3%) 0,858 

TMT Parte B 7 (53,8%) 11 (64,7%) 0,547 

HVLT    

Evocação Imediata 10 (76,9%) 10 (58,8%) 0,297 

Evocação Tardia 7 (53,8%) 9 (52,9%) 0,961 

Reconhecimento 6 (46,2%) 5 (29,4%) 0,346 

BVMT    

Evocação Imediata 3 (23,1%) 9 (52,9%) 0,098 

Evocação Tardia 4 (30,8%) 9 (52,9%) 0,225 

Reconhecimento  2 (15,4%) 7 (41,2%) 0,127 

Grooved    

Mão dominante 7 (63,6%) 7 (50,0%) 0,495 

Mão não-dominante 6 (54,5%) 10 (66,7%) 0,530 

Dígitos    

Direta 1 (7,7%) 2 (11,8%) 1,000+ 

Inversa 2 (15,4%) 1 (5,9%) 0,565 

Fluência Verbal    

FAS 8 (61,5%) 9 (52,9%) 0,638 

Categoria Animal 6 (46,2%) 8 (50,0%) 0,837 

5 pontos    

 6 (46,2%) 9 (52,9%) 0,713 

* Teste estatístico utilizado: Qui-quadrado de Pearson; + Teste estatístico utilizado: Exato de 
Fisher; Valores expressos em n (%). BVMT: Brief Visual Memory Test; HVLT: Hopkins 
Verbal Learning Test; TMT: Trail Making Test. 
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Com o objetivo de verificar se houve diferença na frequência de 

indivíduos que apresentavam DA na linha de base no estudo (Z escore igual 

ou abaixo a -1,4 no E1) e que passaram a desempenhar acima do Z escore -

1,4, ou que mantiveram a performance acima deste limiar (desempenho 

normal) no momento pós-intervenção precoce (E2), verificou-se a frequência 

de indivíduos segundo o grupo de intervenção. 

Não foi observada diferença na frequência de sujeitos que 

apresentaram melhora (mudança de desempenho alterado no E1 para 

desempenho normal no E2) ou que mantiveram performance acima do 

patamar de -1,4 Z escore, segundo os grupos de intervenção (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Frequência de sujeitos que apresentaram melhora ou que 
mantiveram performance nos testes neuropsicológicos 
acima do patamar -1,4 Z escore após a intervenção 
(comparação entre o basal e o pós-intervenção precoce), 
segundo os grupos de intervenção 

Teste neuropsicológico Grupo N % P* 
TMT     

Parte A 
Sham 9 69,2 

1,000+ 
Ativo 11 64,7 

Parte B 
Sham 7 53,8 

1,000+ 
Ativo 10 58,8 

HVLT     

Evocação imediata 
Sham 4 30,8 

1,000+ 
Ativo 6 35,3 

Evocação tardia 
Sham 4 30,8 

0,225 
Ativo 9 52,9 

Reconhecimento 
Sham 7 53,8 

0,454+ 
Ativo 12 70,6 

BVMT     

Evocação imediata 
Sham 9 69,2 

1,000+ 
Ativo 12 70,6 

Evocação tardia 
Sham 9 69,2 

0,367 
Ativo 9 52,9 

Reconhecimento 
Sham 10 76,9 

1,000+ 
Ativo 12 70,6 

Grooved     

Mão dominante 
Sham 6 54,5 

0,697+ 
Ativo 9 64,3 

Mão não-dominante 
Sham 6 54,5 

0,951 
Ativo 8 53,3 

Dígitos     

Ordem direta 
Sham 12 92,3 

1,000+ 
Ativo 15 88,2 

Ordem inversa 
Sham 11 84,6 

0,565+ 
Ativo 16 94,1 

Fluência Verbal     

FAS 
Sham 9 69,2 

0,225 
Ativo 8 47,1 

Categoria animal 
Sham 4 30,8 

0,702+ 
Ativo 7 43,8 

5 pontos     

 
Sham 9 69,2 

1,000+ 
Ativo 12 70,6 

* Teste estatístico utilizado: Qui-quadrado de Pearson; + Teste estatístico utilizado: 
Exato de Fisher; Valores expressos em n (%); BVMT: Brief Visual Memory Test; HVLT: 
Hopkins Verbal Learning Test; TMT: Trail Making Test. 
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Após a categorização feita segundo o grupo de intervenção a partir do 

desempenho na linha de base, foram criados quatro subgrupos para realizar 

uma análise exploratória: DA-Sham, DA-Ativo, DN-Sham e DN-Ativo. Não 

foram observadas diferenças ao longo dos três momentos de aferição dos 

escores obtidos no TMT Parte A nos subgrupos com DA-Sham vs DA-Ativo 

e DN-Sham vs DN-ativo, com valores de P=0,854 e P=0,625, 

respectivamente. Também não foi detectada diferença significativa quando 

foi avaliado o valor de delta (∆) obtido após a subtração do escore (em 

segundos) de E2 pelo de E1 nos indivíduos com DA e com DN, com valores 

de P=0,465 e P=0,772, respectivamente (Tabela 7). 

Tabela 7 - Medidas repetidas dos escores brutos do TMT Parte A ao 
longo dos momentos de aferição, segundo os subgrupos 

Subgrupos Mediana (Q1-Q3) ANOVA P* E1 E2 E3 
DA (N)      

DA-Sham (5) 57,0 
(50,5-122,5) 

54,0 
(40,5-104,5) 

56,0 
(35,0-99,5) 

0,854 0,465 

DA-Ativo (6) 73,0 
(59,7-154,5) 

74,0 
(49,2-155,2) 

67,0 
(55,0-117,7) 

DN (N)      

DN-Sham (8) 29,5 
(26,7-36,2) 

26,0 
(21,0-35,0) 

23,0 
(18,7-32,5) 

0,625 0,772 

DN-Ativo (11) 36,0 
(31,0-52,0) 

35,0 
(33,0-48,0) 

36,0 
(30,0-40,0) 

* Referente à comparação do valor delta (∆) obtido após subtração do escore em E2 pelo E1 
em cada subgrupo, analisado com o teste estatístico Mann-Whitney; os valores estão 
expressos em medianas (Q1-Q3) do tempo (em segundos) aferidos nos respectivos tempos; 
ANOVA: se refere à interação tempo x subgrupo; DA: desempenho igual ou abaixo de -1,4 Z 
escore na linha de base (E1); DN: desempenho superior a -1,4 Z escore na linha de base do 
estudo (E1). 
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Assim como observado no TMT parte A, não houve diferença no 

desempenho dos subgrupos DA-Sham, DA-Sham, DN-Sham, DN-Ativo no 

TMT Parte B. A interação tempo x subgrupo entre DA-Sham vs DA-Ativo 

resultou em um valor de P=0,508. A comparação do valor de delta (∆) entre 

E2 e E1 nos subgrupos DA-Sham e DA-Ativo, apresentou um valor de 

P=0,784. Já a interação entre o tempo x subgrupo nos indivíduos com DN 

resultou em um valor de P=0,664, enquanto que a comparação do valor de 

delta (∆) entre E2 e E1 nos indivíduos do subgrupo DN-Sham e DN-Ativo 

teve um valor de P=0,804 (Tabela 8). 

Tabela 8 - Medidas repetidas dos escores brutos do TMT Parte B ao 
longo dos momentos de aferição, segundo os subgrupos 

Subgrupos Mediana (Q1-Q3) ANOVA P* E1 E2 E3 
DA (N)      

DA-Sham (7) 238,0 
(95,5-300,0) 

210,0 
(63,5-257,0) 

171,0 
(61,5-255,0) 

0,508 0,784 

DA-Ativo (11) 225,0 
(170,5-300,0) 

195,0 
(114,2-300,0) 

218,0 
(140,2-300,0) 

DN (N)      

DN-Sham (6) 86,0 
(70,5-160,5) 

67,5 
(55,7-134,5) 

87,5 
(58,7-122,2) 

0,664 0,804 

DN-Ativo (6) 112,0 
(76,0-160,0) 

73,0 
(61,0-150,0) 

75,0 
(69,0-193,0) 

* Referente à comparação do valor delta (∆) obtido após subtração do escore em E2 pelo E1 
em cada subgrupo, analisado com o teste estatístico Mann-Whitney; os valores estão 
expressos em medianas (Q1-Q3) do tempo (em segundos) aferidos nos respectivos tempos; 
ANOVA: se refere à interação tempo x subgrupo; DA:  desempenho igual ou abaixo de -1,4 Z 
escore na linha de base (E1); DN: desempenho superior a -1,4 Z escore na linha de base do 
estudo (E1). 
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O desfecho principal do experimento (medidas repetidas do escore 

bruto no teste Trail Making test Parte B) está ilustrado no Gráfico 1. De 

maneira geral, foi possível observar uma variação significativa no resultado 

do teste por meio dos três diferentes momentos de estudo (nível de 

comparação intragrupo, ou seja, o efeito tempo; P = 0,029). O tempo 

mediano aferido no grupo Sham foi de 97 (83 - 269), 70 (60 - 212) e 96 (59,5 

- 171,5) segundos nos momentos E1, E2 e E3, respectivamente, enquanto 

que no grupo Ativo foi de 141 (100 - 209,5), 85 (67 - 274) e 161 (73 - 223) 

segundos. Não houve diferença significativa entre os grupos Sham vs Ativo 

durante os três momentos de avaliação (interação tempo x grupo, P = 

0,450), denotando não ter havido diferença no desempenho no TMT Parte B 

antes e após o tratamento entre os grupos de intervenção. 

Gráfico 1 - Performance no Trail Making Test Parte B nos grupos Sham 
e Ativo, nos 3 momentos de aferição do estudo 

 

E1: Estudo pré-intervenção; E2: Estudo precoce pós-EMTr; E3: Estudo tardio 
pós-EMTr. O valor de P se refere à interação grupo vs tempo e foi calculado 
através da ANOVA. 
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Consoante aos resultados do TMT Parte B, o comportamento das 

medidas do TMT Parte A durante o estudo também não diferiu 

significativamente no que se refere a interação tempo x grupo. O Gráfico 2 

ilustra a performance observada no TMT Parte A durante o estudo nos dois 

grupos. 

Gráfico 2- Performance no Trail Making Test Parte A nos grupos Sham 
e Ativo, nos 3 momentos da avaliação 

 

Onde: E1: Estudo pré-intervenção; E2: Estudo precoce pós-EMTr; E3: Estudo 
tardio pós-EMTr. O valor de P se refere à interação grupo vs tempo e foi 
calculado através da ANOVA. 

Investigou-se também eventuais diferenças entre os valores brutos 

dos escores obtidos nos momentos E1 (pré-intervenção) e E2 (pós-

intervenção precoce) em cada um dos testes neuropsicológicos aplicados 

(Tabela 9). As diferenças estatisticamente significativas estão destacadas 

abaixo, sendo todas elas associadas a uma melhora do desempenho após a 

intervenção: 
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Grupo Sham: 

- TMT Parte B - redução do escore (em segundos) após a 

intervenção. 

- FV categoria FAS - aumento da pontuação bruta após a 

intervenção. 

Grupo Ativo: 

- BVMT - Evocação imediata - aumento da pontuação bruta após a 

intervenção. 

- 5-pontos - aumento no número de acertos após a intervenção. 
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Tabela 9 - Comparação intragrupo referente ao desempenho pré-
intervenção (E1) e pós-intervenção precoce (E2) 

 Grupo Mediana (Q1-Q3) P* E1 E2 
TMT     

Parte A 
Sham 38 (29-55) 32 (24,5-56) 0,184 
Ativo 52 (34-73) 46 (33,5-74) 0,279 

Parte B 
Sham 97 (83-269) 70 (60-212) 0,023 
Ativo 141 (100-209,5) 85 (67-274) 0,352 

HVLT     

EI 
Sham 17,0 (15,0-19,0) 13,0 (12,5-20,5) 0,454 
Ativo 16,0 (14,0-20,5) 17,0 (13,5-21,5) 0,979 

ET 
Sham 4,0 (3,0-6,5) 4,0 (2,5-5,5) 0,690 
Ativo 5,0 (3,5-6,5) 5,0 (3,0-9,0) 0,627 

R 
Sham 10,0 (8,5-11,5) 9,0 (7,0-11,0) 0,210 
Ativo 10,0 (7,5-11,0) 10,0 (9,0-11,0) 0,904 

BVMT     

EI 
Sham 15,0 (12,5-19,5) 18,0 (7,0-24,5) 0,637 
Ativo 15,0 (2,5-19,5) 15,0 (9,5-24,5) 0,009 

ET 
Sham 6,0 (2,5-10,0) 8,0 (4,5-9,0) 0,358 
Ativo 6,0 (0,5-9,0) 6,0 (4,0-10,5) 0,060 

R 
Sham 5,0 (5,0-6,0) 6,0 (4,5-6,0) 0,668 
Ativo 5,0 (3,5-6,0) 6,0 (4,5-6,0) 0,140 

Grooved     

MD 
Sham 82,0 (75,0-97,0) 74,0 (67,0-117,0) 0,286 
Ativo 86,5 (73,0-129,0) 84,5 (73,0-115,0) 1,000 

MND 
Sham 90,0 (87,0-124,0) 85,0 (71,0-131,0) 0,722 
Ativo 96,0 (83,0-162,0) 91,0 (78,0-131,0) 0,233 

Dígitos     

Ordem direta 
Sham 5,0 (4,0-6,0) 5,0 (4,0-6,0) 0,366 
Ativo 5,0 (4,0-5,0) 5,0 (4,0-6,0) 0,414 

Ordem inversa 
Sham 4,0 (3,0-4,0) 3,0 (2,0-4,0) 0,366 
Ativo 3,0 (3,0-4,0) 3,0 (3,0-4,0) 0,739 

FV     

FAS 
Sham 26,0 (17,5-31,0) 29,0 (24,0-38,0) 0,032 
Ativo 23,0 (16,5-28,5) 23,0 (16,5-31,0) 0,309 

Categoria animal 
Sham 15,0 (9,5-16,0) 13,0 (10,0-16,5) 0,623 
Ativo 13,5 (9,2-17,5) 12,0 (8,5-19,0) 0,944 

5 Pontos     

Acertos 
Sham 21,0 (13,0-28,0) 25,0 (19,0-30,0) 0,289 
Ativo 19,0 (12,0-23,5) 23,0 (18,5-25,5) 0,039 

* Teste estatístico utilizado: Wilcoxon Rank-Sum; os valores de todos os testes estão 
expressos em mediana (Q1-Q3), sendo que nos testes TMT e Grooved esses valores 
representam os segundos, enquanto que os demais testes estão expressos em pontuação; 
BVMT: Brief Visual Memory Test; EI: Evocação Imediata; ET: Evocação Tardia; HVLT: 
Hopkins Verbal Learning Test; R: Reconhecimento; TMT: Trail Making Test. 
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Em seguida foi investigada a mudança (delta) no tempo de execução 

do TMT Partes A e B entre as aferições pós-intervenção (E2 e E3) e a 

medida basal (E1). Essa mudança foi analisada pela criação de uma nova 

variável que expressou a variação delta (Δ) obtida pela subtração do valor 

pós-intervenção (E2 ou E3) sobre o valor basal (E1). Valores negativos 

indicam redução no tempo de execução do teste após a intervenção. Não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos de intervenção 

(Tabela 10). 
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Tabela 10 - Variação delta (Δ) obtida a partir da comparação dos 
valores aferidos E1 vs. E2 ou E3 no TMT Partes A e B 
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A variação entre o TMT Parte B basal (E1) e o E2 (pós-intervenção 

precoce) foi, em mediana, -24,0 (-47,5; -4,0) segundos para o grupo Sham e 

-27,0 (-47,5; 22,5) segundos para o grupo Ativo (P = 0,630). Já a variação do 

TMT Parte B entre o período basal (E1) e o E3 (pós-intervenção tardio), foi 

de -28,0 (-78,5; 3,0) segundos e -26,0 (-50,5; 39,5) segundos para os 

pacientes do grupo Sham e Ativo (P = 0,451), respectivamente (Gráfico 3). 

Gráfico 3- Representação gráfica do tipo Boxplot da variação delta (Δ) 
observada no TMT Parte B, segundo os grupos de 
intervenção 

 

Delta (∆) representa a diferença do tempo aferido em momentos diferentes. Basal - valor obtido no 
Estudo pré-intervenção (E1); E2 e E3 foram os tempos obtidos nas avaliações pós-intervenção 
precoce e tardia, respectivamente. 

A Tabela 11 reúne os dados de todas as estratégias de comparação 

utilizadas para comparar o desempenho dos sujeitos no TMT Parte B de 

ambos os grupos, uma vez que este foi o desfecho primário do presente 

estudo. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

Sham e Ativo independentemente do tipo de análise comparativa realizada. 
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Tabela 11 - Resumo das principais comparações relacionadas à 
performance dos sujeitos no Trail Making Test parte B, 
segundo os grupos/subgrupos de intervenção 
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5.3 Avaliação da Excitabilidade Cortical 

A AEC incluiu a análise de 4 parâmetros aferidos em ambos os 

hemisférios cerebrais: LM, PEM supralimiar, IICIC e FIC. 

Com relação ao grupo de intervenção, não foram encontradas 

diferenças significativas nos parâmetros da AEC na linha de base (Tabela 12). 

Tabela 12 - Dados da excitabilidade cortical aferidos na linha de base 
do estudo (E1), segundo o grupo de intervenção 

Parâmetro Grupo de intervenção P* Sham Ativo 
LM    

Esquerdo 51,25±12,56 49,70±8,24 0,692 

Direito 51±14,42 45,87±5,67 0,205 

Razão 140/120%    

Esquerdo 2,54±0,89 4,47±4,67 0,171 

Direito 3,01±1,90 4,39±7,39 0,537 

IICIC    

Esquerdo 1,42±0,98 1,28±0,90 0,695 

Direito 1,75±1,78 1,08±0,64 0,177 

FIC    

Esquerdo 1,46±0,68 2,42±1,84 0,097 

Direito 2,02±1,42 1,92±1,51 0,864 

* Teste estatístico utilizado: Teste T de Student para amostras independentes; os 
valores estão expressos em média ± desvio-padrão; FIC: facilitação intracortical; IICIC: 
inibição intracortical de intervalo curto; LM: limiar motor de repouso; Razão 140/120% 
representa a proporção obtida após aferição do potencial evocado motor (PEM) a 120% 
e 140% do LM. 

A comparação entre o hemisfério cerebral direito e esquerdo foi feita 

na linha de base do estudo (E1). Não foram observadas diferenças 

significativas nos valores aferidos, segundo os hemisférios cerebrais (Tabela 

13). 
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Tabela 13 - Dados da excitabilidade cortical aferidos na linha de base 
do estudo (E1), segundo o hemisfério cerebral 

Parâmetro Hemisfério cerebral P* Esquerdo Direito 
LM 49,44±9,56 47,74±10,5 0,164 

Razão 140/120% 3,73±3,83 3,75±5,78 0,990 

IICIC 1,37±0,93 1,28±1,20 0,722 

FIC 1,97±1,50 1,89±1,41 0,834 

* Teste estatístico utilizado: Teste T de Student para amostras pareadas; os valores 
estão expressos em média ± desvio-padrão; FIC: facilitação intracortical; IICIC: 
inibição intracortical de intervalo curto; LM: limiar motor de repouso; Razão 140/120% 
representa a proporção obtida após aferição do potencial evocado motor (PEM) a 
120% e 140% do LM. 

Assim, uma análise de dados agregados (agrupados) foi realizada, na 

qual as informações aferidas de ambos os hemisférios cerebrais (esquerdo e 

direito) foram incluídas (30 indivíduos, 60 hemisférios). Três hemisférios 

cerebrais não puderam ser avaliados pelos seguintes motivos: um indivíduo 

havia sofrido amputação traumática do membro superior direito, não sendo 

possível realizar a AEC do hemisfério esquerdo, enquanto que outros dois 

participantes não puderam realizar a AEC do hemisfério direito por motivos 

diferentes (plexopatia traumática do membro superior esquerdo e fratura de 

úmero esquerdo com lesão de nervo periférico ipsilateral). Desta forma, os 

dados de 57 hemisférios cerebrais foram analisados (Tabela 14). Não foi 

observada nenhuma diferença significativa entre os 24 hemisférios do grupo 

Sham e os 33 hemisférios alocados no grupo Ativo na linha de base do 

estudo (Gráfico 4). 
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Tabela 14 - Dados agrupados dos parâmetros da excitabilidade 
cortical de todos os hemisférios cerebrais aferidos na linha 
de base (E1), assim como segundo o grupo de intervenção 

Parâmetro 
Média (± desvio padrão) 

P* N=57 Sham 
(N=24) 

Ativo 
(N=33) 

LM 49,22±10,23 51,12±13,22 47,84±7,27 0,236 

Razão 140/120% 3,73±4,74 2,77±1,47 4,43±6,04 0,196 

IICIC 1,35±1,10 1,58±1,42 1,18±0,78 0,177 

FIC 2,00±1,48 1,74±1,12 2,18±1,68 0,271 

* Teste estatístico utilizado: Teste T de Student para amostras independentes; os valores 
estão expressos em média ± desvio-padrão; FIC: facilitação intracortical; IICIC: inibição 
intracortical de intervalo curto; LM: limiar motor de repouso; Razão 140/120% representa a 
proporção obtida após aferição do potencial evocado motor (PEM) a 120% e 140% do LM. 

Gráfico 4 - Medidas agrupadas da avaliação da excitabilidade cortical 
com relação aos grupos Sham e Ativo na linha de base do 
estudo 

 

Os valores estão expressos em mediana e erro padrão. FIC: facilitação intracortical; IICIC: inibição 
intracortical de intervalo curto; LM: Limiar motor de repouso. A avaliação da excitabilidade cortical 
na linha de base (E1) com dados agrupados (total de 57 hemisférios cerebrais analisados) não 
revelou diferença significativa entre o grupo Sham (coluna preta) e o grupo Ativo (coluna cinza) 
com relação ao: A - LM (P=0,236), B - Razão 140/120% (P=0,196), C - IICIC (P=0,177) e D - FIC 
(P=0,271). O LM está expresso em percentual (%) da potência máxima da máquina de EMT. 
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Foi realizada uma análise comparativa dos valores agrupados obtidos 

na amostra do presente estudo com a curva de normalidade publicada por 

Cueva et al.145. Pode-se observar que os parâmetros analisados revelaram 

valores médios muito próximos (LM e FIC) ou acima (Razão 140/120% e 

IICIC) do limite superior dos intervalos de confiança de 95% aferidos em 

indivíduos saudáveis. Após categorização dos valores aferidos nos 57 

hemisférios cerebrais da presente amostra em baixo, normal e alto, verificou-

se que a frequência de valores dentro da categoria normal foi baixa: apenas 

7% para LM, 26% para Razão 140/120%, 11% para IICIC e 12% para FIC 

(Tabela 15). 

Tabela 15 - Comparação dos parâmetros da excitabilidade cortical do 
presente estudo com a curva de normalidade 

Parâmetro 
Presente 
estudo 
N=57 

Curva de 
normalidade 

(IC 95%)# 

Classificação dos hemisférios 
cerebrais na linha de base 

N (%) 
Baixo Normal Alto 

LM 49,22±10,23 46,3-49,8 25 (44%) 4 (7%) 28 (49%) 

Razão 140/120% 3,73±4,74 2,4-3,3 28 (49%) 15 (26%) 14 (25%) 

IICIC 1,35±1,10 0,4-0,6 8 (14%) 6 (11%) 43 (75%) 

FIC 2,00±1,48 1,5-2,0 19 (33%) 7 (12%) 31 (55%) 

# A curva de normalidade se refere a Cueva et al.145; a categorização em Baixo, Normal e 
Alto foi feita com base no intervalo de confiança (IC) a 95%; FIC: facilitação intracortical; 
IICIC: inibição intracortical de intervalo curto; LM: limiar motor de repouso. 

Na análise de medidas repetidas, não foi possível observar diferenças 

significativas nas medidas agrupadas dos parâmetros da AEC (interação 

entre tempo x grupo) ao longo dos três momentos de medição das variáveis 

(Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Medidas agrupadas repetidas da avaliação da excitabilidade 
cortical com relação aos grupos de intervenção nos 3 
momentos distintos de aferição das variáveis 

 

E1: Aferição pré-intervenção; E2: Aferição precoce pós-EMTr; E3: Aferição tardia pós-EMTr; FIC: 
facilitação intracortical; IICIC: inibição intracortical de intervalo curto; LM: Limiar motor de repouso. 
O LM está expresso em percentual (%) da potência máxima da máquina de EMT. Não houve 
interação significativa tempo x grupos em nenhum dos parâmetros de excitabilidade cortical aferido 
segundo os grupos de intervenção: A - LM (P=0,476); B - Razão 140/120% (P=0,549); C - IICIC 
(P=0,264) e D - FIC (P=0,452). 
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5.4 Análise de Correlações 

Para testar a hipótese de que o desempenho neuropsicológico na 

linha de base do estudo poderia estar correlacionado a algum processo 

facilitatório ou inibitório do córtex cerebral avaliado antes da intervenção, foi 

realizada uma análise de correlação entre as pontuações brutas dos testes 

neuropsicológicos e os parâmetros de excitabilidade cortical mensurados no 

momento E1 do experimento (Tabela 16). 

Tabela 16 - Correlação entre os parâmetros da AEC e o desempenho 
nos testes neuropsicológicos na linha de base do estudo 

Teste 
Neuropsicológico 

LM Razão 
140/120% IICIC FIC 

rho P* rho P* rho P* rho P* 
TMT         

Parte A -0,042 0,757 +0,273 0,040 +0,247 0,064 +0,157 0,244 
Parte B -0,125 0,354 +0,110 0,415 +0,074 0,585 +0,149 0,267 

HVLT         
Evocação imediata -0,155 0,251 -0,074 0,583 +0,086 0,524 -0,021 0,875 
Evocação tardia -0,107 0,430 +0,031 0,821 +0,154 0,253 +0,033 0,809 
Reconhecimento -0,230 0,086 -0,283 0,033 -0,089 0,511 -0,221 0,098 

BVMT         
Evocação imediata -0,293 0,027 -0,152 0,259 -0,002 0,987 -0,036 0,789 
Evocação tardia -0,192 0,153 -0,138 0,305 -0,017 0,897 -0,077 0,570 
Reconhecimento +0,020 0,883 -0,395 0,002 -0,002 0,990 -0,105 0,436 

Grooved         
Mão dominante -0,065 0,661 +0,207 0,158 +0,105 0,478 +0,373 0,009 
Mão não-dominante -0,105 0,463 +0,043 0,766 -0,027 0,853 +0,057 0,689 

Dígitos         
Ordem Direta -0,146 0,279 -0,192 0,153 -0,250 0,061 -0,185 0,168 
Ordem Inversa -0,242 0,070 -0,125 0,356 -0,309 0,020 -0,104 0,441 

FV         
Animais -0,246 0,070 -0,122 0,375 -0,264 0,051 -0,071 0,607 
FAS -0,261 0,050 -0,255 0,055 -0,340 0,010 -0,289 0,029 

5-Pontos -0,020 0,882 -0,090 0,506 -0,153 0,257 -0,372 0,004 
* Coeficiente de correlação de Spearman; BVMT: Brief Visual Memory Test; FIC: facilitação 
intracortical; FV: fluência verbal; FAS: categoria letras; HVLT: Hopkins Verbal Learning Test; 
IICIC: inibição intracortical de intervalo curto; LM: limiar motor de repouso; TMT: Trail Making 
Test. 
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Apenas correlações fracas foram detectadas, sendo muitas delas não 

significativas. Destacam-se as seguintes correlações significativas (P<0,05): 

a) LM esteve correlacionado com BVMT - Evocação imediata (rho=-

0,293). 

b) PEM supralimiar (Razão 140/120%) se correlacionou com TMT 

Parte A, HVLT - Reconhecimento e BVMT - Reconhecimento, com 

valores de rho de +0,273; -0,283 e -0,395, respectivamente. 

c) IICIC se correlacionou com Dígitos - ordem inversa (rho=-0,309) e 

Fluência Verbal fonêmica- FAS (rho=-0,340). 

d) FIC se correlacionou com Grooved - mão dominante (rho=+0,373), 

Fluência Verbal fonêmica - FAS (rho=-0,289) e 5-Pontos (rho=-

0,372). 

5.5 Controle de Cegamento 

A análise de concordância com o kappa de Cohen foi feita para 

avaliar a efetividade do cegamento. Ao término da 10a sessão de EMTr, dos 

30 pacientes que completaram o protocolo, apenas 5 declararam que 

haviam sido incluídos no grupo Sham, o que representa 16,7% do total de 

participantes. A opinião do paciente quanto ao seu grupo de alocação esteve 

correta em 20 casos (66,6%). O coeficiente kappa de Cohen apresentou um 

valor de 0,268, o que indica baixa concordância e, portanto, um indicador 

positivo de integridade do cegamento. 
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5.6 Segurança e Tolerabilidade da EMTr 

A EMTr a 10Hz com 110% do LM foi segura e bem tolerada. Os 

participantes foram questionados em todas as sessões sobre a ocorrência 

de eventos adversos. Estes foram categorizados quanto a sua gravidade 

(leves ou graves) e momento em que ocorreu (se durante as sessões ou no 

intervalo entre elas). Não houve nenhum evento adverso grave. Com relação 

à ocorrência de eventos adversos leves, observou-se que os mesmos foram 

mais frequentes no grupo Ativo, tanto durante (70,6 vs 46,2%; P=0,176) 

quanto no intervalo entre as sessões de EMTr (41,2 vs 23,1%; P=0,297), 

embora nenhuma das diferenças observadas tenha sido estatisticamente 

significativa (Gráfico 6). 

Gráfico 6 - Frequência de eventos adversos leves, conforme os grupos 
de intervenção 

 

Teste Qui-quadrado de Pearson para comparação de proporções dos eventos 
adversos durante as sessões (*P=0,176) ou no intervalo das sessões de EMTr 
(+P= 0,297). 
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6.1 Principais Achados - Os Efeitos Cognitivos da EMTr 

Este ensaio clínico avaliou a eficácia e segurança da EMTr de alta 

frequência (10Hz) aplicada durante 10 sessões sobre o CPFDL esquerdo 

para reabilitação cognitiva de 30 vítimas de TCE grave com LAD e que 

foram randomizados em dois grupos: Sham e Ativo. Não houve melhora de 

funções executivas e atenção dos pacientes do grupo Ativo em comparação 

ao grupo Sham, o que não confirmou as nossas hipóteses principais. Não foi 

observado declínio cognitivo ao longo do estudo em nenhum dos testes 

avaliados, independente do grupo. O presente estudo é o primeiro ensaio 

clínico randomizado (ECR) controlado que avaliou os efeitos cognitivos da 

EMTr em pacientes com LAD crônica pura, além de detalhado estudo da 

excitabilidade cortical antes e após a intervenção. 

Não há dúvidas sobre o profundo impacto negativo que a LAD causa 

em suas vítimas. Os transtornos cognitivos causados pelo TCE afetam a 

capacidade laborativa, relacionamento interpessoal e, portanto, as atividades 

da vida diária, resultando em um marcante custo pessoal e econômico difícil 

de ser adequadamente mensurado. A reabilitação dos transtornos 

neuropsicológicos das funções cognitivas, incluindo afasia, heminegligência, 

amnesia, apraxia, disfunções executivas e transtornos da atenção, acalculia, 

são definidos como “reabilitação cognitiva” e representa uma área do 
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conhecimento em franca expansão e muitos são os fatores que determinam 

o sucesso dessas terapias218. A magnitude da recuperação cognitiva 

espontânea, que ocorre principalmente nos primeiros 12 meses após a lesão 

encefálica, apresenta grande heterogeneidade nas vítimas de TCE. Tratar 

um transtorno altamente incapacitante, como os distúrbios cognitivos, de 

forma passiva certamente não deve ser o padrão de tratamento adotado, o 

que implica na busca ativa de métodos terapêuticos capazes de promover a 

efetiva reabilitação cognitiva. A TRC já está bem estabelecida como um 

tratamento importante e que deve ser empregado nas vítimas de LAD com 

transtorno cognitivo. Em 2005, Cicerone et al.106 revisaram as publicações 

disponíveis a respeito de reabilitação cognitiva em TCE e doença 

cerebrovascular e demonstraram que a TRC produziu melhores resultados 

do que o pseudotratamento, tratamento psicossocial ou estratégias 

alternativas de intervenção cognitiva em 64% das comparações feitas nos 

estudos analisados. Anos depois, o respeitado Institute of Medicine publicou 

um relatório contendo uma extensa análise das evidências científicas a 

respeito das TRCs no TCE, corroborando a importância destas como uma 

parte importante da reabilitação multidisciplinar das vítimas107. 

Recentemente, um conjunto de terapias inovadoras vem ganhando espaço 

na comunidade científica no tratamento dos transtornos cognitivos no TCE: 

as técnicas de EENI, dentre elas, a EMTr26,115,157,204,219. Além de confirmar o 

princípio de que uma região cerebral estimulada faz parte de um complexo 

circuito neuronal envolvido no desempenho de uma determinada tarefa 

avaliada, a EMTr ainda oferece a perspectiva de ser um valioso método no 
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arsenal terapêutico da reabilitação cognitiva, apesar da escassez de estudos 

prospectivos randomizados de boa qualidade avaliando a segurança e 

eficácia destas técnicas especificamente no contexto do TCE. 

No presente estudo, o desfecho principal foi o desempenho dos 

pacientes no TMT Parte B. Não foi encontrado efeito significativo (interação 

tempo x grupo) da EMTr tanto na avaliação pós-intervenção precoce (E2) 

quanto na tardia (E3). Na análise de medidas repetidas, observou-se um efeito 

precoce de melhora do desempenho em ambos os grupos, com uma redução 

de aproximadamente 40% (de 141 no E1 para 85 segundos no E2) no tempo 

mediano de execução do teste nos pacientes do grupo Ativo e de 28% no 

grupo Sham (de 97 para 70 segundos), sendo essa diferença apenas 

significativa na avaliação intra-indivíduo do grupo Sham, embora não tenha 

havido interação significativa entre os grupos. Na comparação entre as 

avaliações precoce (E2) e tardia (E3) após a intervenção, pode-se observar 

uma piora no desempenho em ambos os grupos: aumento no tempo mediano 

de 85 para 161 e de 70 para 96 segundos nos grupos Ativo e Sham, 

respectivamente. A análise da variável delta (Δ), criada pela subtração do 

tempo aferido em E2 pelo de E1 assim como de E3 pelo de E1, também não 

revelou diferença entre os grupos em ambas as comparações. Com o objetivo 

de explorar um possível comportamento distinto da performance no TMT Parte 

B entre pacientes com DN ou DA na linha de base do estudo, foram criados 

quatro subgrupos para esta finalidade: 1- DA-Sham, 2- DA-Ativo, 3- DN-Sham e 

4- DN-Ativo. Demonstrou-se um comportamento semelhante de redução no 

tempo de execução no teste no momento E2 (em relação ao E1) seguido de 
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piora do desempenho no momento E3 (em relação a E2), sendo este achado 

comparável entre os subgrupos. 

Em consonância com os resultados obtidos no TMT Parte B, a avaliação 

do desempenho no TMT Parte A, que avalia principalmente a atenção 

sustentada, observou-se também a ausência de interação tempo x grupo. 

Pode-se demonstrar uma redução no tempo de execução do teste na avaliação 

precoce após a intervenção (E2) em ambos os grupos, mas sem diferença 

significativa. Os indivíduos do grupo Ativo reduziram o tempo mediano de 

execução da tarefa em 12% (de 52 para 46 segundos) enquanto que no grupo 

Sham foi observada uma performance 16% mais rápida, partindo de 38 para 32 

segundos, apesar dessas variações não terem sido significativas. Quando 

foram comparadas as performances obtidas em E2 e E3, pode-se observar 

uma discreta diferença no comportamento entre os grupos: o grupo Ativo 

apresentou uma redução adicional na avaliação tardia de 9% (de 46 para 40 

segundos) enquanto que o grupo Sham permaneceu estável (32 vs 33 

segundos no E3), sendo ambas as oscilações também não significativas. 

Da mesma forma que se observou ausência de interação entre os 

grupos Ativo e Sham nas funções executivas e atenção, verificou-se um 

padrão semelhante nos outros domínios cognitivos avaliados. Na análise de 

variância (ANOVA) dos escores brutos nos testes neuropsicológicos 

aplicados, não foi observada interação tempo x grupo em nenhum dos 

instrumentos aplicados. De maneira geral, quando foram realizadas 

comparações intragrupo (fator tempo) com os escores obtidos em E1 e E2, 

boa parte das análises não demonstrou diferença significativa. Foi possível 
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observar algumas exceções, estando todas essas associadas com melhora 

do desempenho após a intervenção: no grupo Sham detectou-se diferenças 

nos testes TMT Parte B e Fluência Verbal fonêmica (FAS) enquanto que no 

grupo Ativo foi observada uma mudança significativa nos testes BVMT 

(evocação imediata) e 5-Pontos. Assim, não foi detectado um padrão de 

domínio cognitivo especificamente beneficiado pela intervenção do estudo. 

Os resultados principais do presente trabalho não fogem do status quo, 

como pode ser constatado com as evidências científicas atuais. Uma 

extensa revisão sistemática da literatura em 2010 sobre os efeitos cognitivos 

da EMTr demonstrou que, dos 30 trabalhos revisados (sendo 18 estudos 

Sham controlados), apenas sete demonstraram melhora seletiva a favor do 

grupo Ativo, em comparação à estimulação Sham. Quando analisados 

especificamente as funções executivas e memória operacional, 10 artigos 

demonstraram ausência de efeito significativo, contra apenas dois estudos 

com resultados positivos220. Em recente revisão feita por Birba et al.221, em 

2017, os estudos que investigaram o uso de técnicas de EENI para 

pacientes com transtornos cognitivos leves reportaram resultados mistos e 

até mesmo nulos, possivelmente relacionados aos diferentes protocolos 

neuropsicológicos aplicados, desenho do estudo e pequeno tamanho das 

amostras, o que levanta dúvidas sobre a robustez da EMTr como técnica 

capaz de promover reabilitação cognitiva no TCE. Em 2014, Lefaucher et 

al.39 publicaram diretrizes baseadas nas evidências atuais a respeito do uso 

da EMTr para uma infinidade de doenças neuropsiquiátricas e constataram 

que, à luz dos estudos realizados em pacientes com doença de Alzheimer 
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objetivando reabilitação cognitiva, não havia dados suficientes para definir 

uma recomendação, além de reforçar a necessidade de estudos adicionais 

neste tema. Vale ressaltar que essa mesma revisão não incluiu o TCE, uma 

condição sabidamente relacionada a graves transtornos cognitivos e de 

elevado impacto socioeconômico mundial, o que só reforça a importância de 

estudos prospectivos nesta população. 

Algumas peculiaridades observadas no presente estudo merecem 

destaque, uma vez que podem ajudar a entender a ausência de efeito 

terapêutico cognitivo demonstrado. Todos os participantes foram vítimas de 

TCE grave (escala de coma de Glasgow da admissão hospitalar na fase 

aguda com medianas de 3 e 4 nos grupos Sham e Ativo, respectivamente) e 

com alta prevalência de transtornos cognitivos na linha de base do estudo, 

com mais de 60% de indivíduos com comprometimento moderado ou grave 

antes da intervenção. A magnitude da lesão encefálica pode ter limitado o 

efeito terapêutico da EMTr, e estudos adicionais em vítimas de TCE de 

menor gravidade poderão evidenciar efeitos benéficos significativos. 

6.2 Desempenho Cognitivo na Linha de Base do Estudo 

Os déficits cognitivos são capazes de causar perda de funcionalidade 

e dependência do indivíduo, uma vez que afetam as habilidades necessárias 

para realizar as atividades básicas em casa ou no trabalho. Estudos 

epidemiológicos em vítimas de TCE moderado ou grave apontam que os 

transtornos cognitivos são a principal causa de sequela neurológica, 

acometendo até 43% dessas vítimas na fase crônica90. 
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No presente estudo, a comparação do desempenho dos pacientes na 

avaliação neuropsicológica pré-intervenção (E1) com indivíduos saudáveis 

da população brasileira (levando-se em consideração a idade, gênero e o 

nível de escolaridade) mostrou uma marcante frequência de indivíduos com 

DA, variando de 10% a 66,6% dos pacientes a depender do teste aplicado. 

Os domínios cognitivos mais afetados na população deste estudo foram as 

funções executivas, atenção e a memória episódica verbal, com mais de 

60% dos pacientes apresentando DA nos testes TMT Parte B e HVLT 

(evocação imediata). Estes achados estão em consonância com os descritos 

por outros autores que estudaram as vítimas de TCE89,177. Zaninotto et al.102 

publicaram casuística com 18 pacientes com LAD crônica e reportaram 

resultados comparáveis a este estudo na avaliação da fluência verbal. Em 

2017, o mesmo grupo publicou os dados de 40 pacientes e reportaram 

desempenho ligeiramente superior nos testes de Dígitos e Grooved103. Outra 

série de casos com 18 pacientes com LAD crônica revelou a presença de 

50% de déficits moderados a graves no aprendizado e retenção de novas 

informações, o que é comparável aos dados descritos neste trabalho. Em 

contrapartida, a disfunção executiva esteve presente em pouco menos de 

40% dos pacientes, ou seja, em uma frequência inferior à observada na 

presente casuística222. 

Apesar de ser um estudo randomizado, o tamanho amostral pequeno 

pode resultar em grupos desbalanceados. Neste trabalho, o tempo mediano 

aferido no TMT Parte B do grupo Sham foi 31% menor do que no grupo 

Ativo (97 vs 141 segundos, P=0,660) e no TMT Parte A, os participantes do 
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grupo Sham tiveram o tempo mediano 27% menor do que o grupo Ativo (38 

vs. 52 segundos, P=0,111), o que denota melhor desempenho cognitivo para 

este teste no grupo Sham. Além disso, quando se verificou todas as 16 

comparações dos escores medianos da avaliação neuropsicológica na linha 

de base, constatou-se que em 10 delas o grupo Sham obteve melhor 

desempenho do que o grupo Ativo, em cinco o desempenho foi igual e em 

apenas uma delas (HVLT - evocação tardia) o grupo Ativo foi superior ao 

grupo Sham. Assim, apesar de nenhuma dessas comparações ter sido 

estatisticamente significativa, é possível que os pacientes incluídos no grupo 

Ativo tenham tido um comprometimento cognitivo mais grave, fato esse que 

merece destaque e deve ser levado em consideração na interpretação dos 

resultados aqui apresentados. 

6.3 Alterações da Excitabilidade Cortical na LAD Crônica 

A avaliação da excitabilidade cortical por meio de pulsos simples e 

pareados foi um diferencial deste trabalho, uma vez que não há dados na 

literatura a respeito do comportamento neurofisiológico a nível do córtex 

motor em vítimas de LAD crônica associada a uma detalhada análise de 

desempenho do ponto de vista cognitivo. Quando comparados à curva de 

normalidade publicado por Cueva et al.145, pode-se observar uma elevada 

frequência de hemisférios cerebrais alterados em relação a controles 

saudáveis, tanto para valores superiores quanto inferiores ao intervalo de 

confiança (IC) de 95%. Em outras palavras, valores normais para o LM 

foram observados em apenas 7% dos hemisférios estudados, assim como 
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em 26% para o PEM supralimiar (razão 140/120% do PEM), em 12% para 

FIC e em 11% para IICIC. Nesta última variável, 75% dos valores foram 

classificados como “alto”, o que sugere que essa evidente predominância de 

valores acima do IC 95% esteja relacionado a alterações de processos 

inibitórios mediados pelos circuitos gabaérgicos, possivelmente 

predominantes na fase crônica da LAD26. De forma semelhante, alterações 

da IICIC já foram descritas em outras condições neuropsiquiátricas144,223-225. 

Especificamente em TCE, há uma escassez de dados disponíveis a 

respeito das alterações intracorticais encontradas nesta população. Além disso, 

a grande heterogeneidade dos protocolos de avaliação da excitabilidade 

cortical dificulta a comparação com o presente estudo. Nos poucos estudos 

encontrados a respeito do tópico, alterações neurofisiológicas nos processos de 

inibição e facilitação do córtex motor de vítimas de TCE leve têm sido 

demonstradas. O período silente (PS), um parâmetro que reflete mecanismos 

intracorticais inibitórios, esteve prolongado em atletas com histórico de múltiplas 

concussões226,227. Chistyakov et al.228 reportaram em 2001 achado semelhante 

referente ao PS, além de elevação do PEM em vítimas de TCE leve e 

moderado após 2 semanas do traumatismo. Estes mesmos autores já haviam 

descrito em 1998 que as vítimas de TCE leve, também avaliadas após 2 

semanas da lesão, apresentaram LM e variabilidade do PEM significativamente 

maior do que controles normais174. Mais recentemente, Miller et al.229 

reportaram uma série de casos com 15 adultos que haviam sofrido TCE leve, 

tendo detectado como única alteração da excitabilidade cortical, o 

prolongamento do PS nas vítimas de traumatismo. Já em TCE grave, foram 
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identificadas quatro séries de caso, todas elas com menos de 20 pacientes com 

LAD, que reportaram dados heterogêneos a respeito das alterações reveladas 

pelo estudo neurofisiológico149,176,177,230. O LM foi descrito em todos os estudos 

e esteve significativamente aumentado nas vítimas em apenas um deles177. A 

amplitude do PEM, também descrita nos quatro trabalhos, foi semelhante entre 

os pacientes com LAD e controles saudáveis, sendo apenas descrita como 

única diferença significativa o componente calculado pela área abaixo da curva 

do PEM no estudo publicado por Bernabeu et al.177. Já a IICIC, identificada 

como alterada nos pacientes de LAD no presente trabalho, foi descrita apenas 

na casuística de Fujiki et al.176, que não identificou diferença entre os grupos 

LAD e controles saudáveis. Outros parâmetros alterados na população de LAD 

foram reportados: inibição transcalosa, uma medida indireta de integridade das 

vias de associação que cruzam o corpo caloso, e a inibição aferente de curta 

latência foram descritas uma única vez pelos respectivos estudos publicados 

por Takeuchi et al.230 e Fujiki et al.176. De uma forma geral, o processo 

fisiopatológico predominante na fase crônica da LAD é a inibição mediada pelo 

excesso de GABA26, sendo este achado confirmado no presente estudo, que 

detectou elevação da IICIC, um reconhecido marcador das vias gabaérgicas, 

em 75% dos participantes. Diante das crescentes evidências, as alterações da 

inibição intracortical têm sido apontadas como um dos principais alvos 

terapêuticos das diferentes técnicas de neuromodulação aplicadas nas vítimas 

de TCE, no sentido de promover plasticidade compensatória e de inibir os 

processos mal-adaptativos115. 
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6.4 Análise de Correlação entre a Excitabilidade Cortical e o Desempenho 
Cognitivo 

Com o intuito de investigar possíveis associações entre o 

desempenho cognitivo e parâmetros da excitabilidade cortical na linha de 

base do estudo, foi realizada uma análise exploratória para verificar se a 

performance nos testes neuropsicológicos poderia estar de alguma forma 

relacionada aos quatro parâmetros da excitabilidade cortical aferidos neste 

trabalho. De modo geral, foram encontradas poucas correlações 

significativas, sendo todas elas fracas, variando entre -0,395 a +0,373. 

Assim, não foi possível estabelecer uma nítida correlação entre o 

desempenho em um teste cognitivo específico e o estudo neurofisiológico. 

Vale ressaltar que os parâmetros da excitabilidade cortical aferidos analisam 

especificamente o córtex motor primário e suas vias de projeção, enquanto 

que sabidamente os processos cognitivos dependem de uma complexa 

circuitaria, conectando regiões encefálicas anatômica e funcionalmente 

distintas. Uma outra forma de correlacionar alterações da excitabilidade 

cortical e cognitivas seria a partir da combinação da EMT com o 

eletroencefalograma (EEG), permitindo uma forma direta e não-invasiva de 

estudar a reatividade cortical e conectividade em condições fisiológicas e 

patológicas, não obrigatoriamente relacionadas ao córtex motor. Dentro 

deste contexto, foi demonstrado que pacientes com alterações cognitivas 

decorrentes da doença de Alzheimer ou de transtorno cognitivo leve 

apresentavam redução da amplitude do pico P30 no EEG após estímulo com 

EMT231. Por fim, não foram encontrados dados na literatura médica 

comparando os clássicos parâmetros da excitabilidade cortical com 
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alterações cognitivas, o que não permitiu a comparação com os resultados 

do presente estudo. Certamente, estudos desenhados para esta finalidade, 

com uma amostra maior e uma avaliação mais pormenorizada de 

parâmetros de excitabilidade cortical, poderão ajudar a compreender os 

processos neurofisiológicos envolvidos. 

6.5 Segurança e Tolerabilidade 

Desde o início do uso clínico da EMTr no final do século XX, questões 

relacionadas à segurança do método sempre ganharam destaque durante o 

processo de ampliação das indicações da EMTr. Pelo potencial risco de 

indução de crises convulsivas da EMT, e considerando que o TCE pode induzir 

cronicamente elevação da excitabilidade neuronal e, consequentemente, o 

risco de crises232, a EMTr para reabilitação neurológica de vítimas de lesão 

encefálica traumática foi considerada uma contraindicação relativa127. Somente 

a partir do último consenso de segurança e aplicação da EMTr (em 2009) 

algumas experiências envolvendo vítimas de TCE têm sido publicadas com 

maior frequência, sendo em sua grande maioria, relatos de caso ou pequenas 

séries de caso geralmente agrupando condições bastante heterogêneas do 

TCE, desde a aplicação em casos leves com síndrome pós-concussional, 

heminegligência, zumbido, depressão,  alucinações auditivas e cefaleia, até em 

vítimas graves, com estado vegetativo ou mínimo de consciência163,178-187. 

A EMTr de alta frequência se mostrou um método de neuromodulação 

não-invasiva seguro e bem tolerado pelos pacientes do presente estudo. Não 

foi observado evento adverso grave. Com relação aos eventos adversos leves, 
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estes foram mais comuns no grupo Ativo e durante as sessões de EMTr, sendo 

reportado a ocorrência em pouco mais de 70% dos participantes. A maior parte 

destes eventos foi cefaleia, desconforto e dor no local do posicionamento da 

bobina (região frontal esquerda). Apesar da alta frequência, nenhum dos 

participantes referiu persistência da queixa por mais de 24 horas ou 

necessidade do uso de analgésicos. De fato, a incidência de eventos adversos 

leves nesta casuística (70,6%) foi maior do que a descrita na maioria dos 

estudos revisados por Machii et al.166, que verificaram ampla variação na 

incidência de cefaleia (3,6% a 66,7% dos casos). A incidência de cefaleia no 

tratamento Sham do presente estudo (46%) também foi maior do que aquela 

reportada na mesma revisão, que verificou uma incidência de 15%166. Essa 

diferença pode se dever aos diferentes métodos adotados por cada autor para 

aferir a incidência desses eventos, além da frequente subnotificação das 

queixas discretas e aparentemente sem relevância clínica. No presente estudo, 

os pacientes eram questionados diariamente a respeito da ocorrência de 

sintomas, o que pode explicar, em parte, essa diferença. Além disso, apenas os 

efeitos adversos graves parecem ser notificados regularmente pelos diversos 

estudos reportados. 

Assim, considerando que a frequência de eventos adversos leves no 

presente estudo foi similar ou apenas discretamente maior do que a relatada 

na literatura médica, a ausência de eventos adversos graves ou deterioração 

significativa em nenhum dos testes neuropsicológicos aplicados, acredita-se 

que a EMTr de alta frequência no CPFDL é segura e bem tolerada em 

pacientes com LAD crônica, corroborando a segurança da técnica128,166. 
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6.6 Porque Selecionar Pacientes na Fase Crônica do TCE? 

Dois aspectos importantes foram considerados no estabelecimento 

deste critério: os processos fisiopatológicos observados no TCE em função 

do tempo e a evolução cognitiva destes doentes observada em estudos 

clínicos longitudinais. 

Primeiramente, os primeiros 12 meses após o TCE são marcados por 

grandes e heterogêneos eventos a nível celular e molecular no sistema 

nervoso central. Os processos de resolução do edema cerebral, inflamação, 

neuroplasticidade e remielinização são bastante evidentes nos primeiros 3 

meses e, apesar da duração destes mecanismos restaurativos ser 

desconhecida, acredita-se que estabilizem na fase crônica do TCE233. 

Sob uma perspectiva neuropsicológica, os primeiros meses que 

sucedem o TCE grave são caracterizados por significativas mudanças no 

desempenho cognitivo. De maneira geral, há uma progressiva melhora da 

performance nos mais variados testes neuropsicológicos aplicados, que 

ocorre espontaneamente ou de forma mais exuberante quando associada às 

TRCs102-105. No que diz respeito ao tempo, esta recuperação é marcante nos 

primeiros meses e atinge um platô ao término do 1o ano após o TCE91,234. 

Assim, com o objetivo de minimizar a influência dos intensos 

processos neurorregenerativos e de restauração típicos das fases aguda e 

subaguda do TCE, bem como das frequentes melhorias em termos 

cognitivos, optou-se em selecionar pacientes com mais de 1 ano de TCE. 

Além disso, acredita-se que os ganhos de performance cognitiva observados 

após o 1º ano do TCE sejam muito mais dependentes de novos 



DISCUSSÃO - 139 

 

aprendizados e desenvolvimentos de estratégias compensatórias235, o que ia 

ao encontro da concepção do presente estudo. 

6.7 A escolha do Protocolo de EMTr 

As funções executivas envolvem habilidades e processos que são 

fundamentais no dia a dia das pessoas. Os distúrbios deste importante 

domínio cognitivo determinam um gigantesco impacto negativo na 

funcionalidade dos pacientes, sendo considerado um dos mais graves e 

incapacitantes transtornos cognitivos. Em pacientes com LAD, o 

comprometimento das funções executivas parece interferir no desempenho 

de todas as capacidades cognitivas: velocidade, eficiência e integração dos 

processos mentais236. Assim, foi eleita esta função cognitiva como o principal 

alvo da nossa intervenção. Posto isso, o protocolo da EMTr foi desenhado 

para esta finalidade e levou em consideração tanto os mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos na disfunção executiva quanto as experiências 

positivas descritas na literatura a respeito da reabilitação dos transtornos 

executivos em outras doenças, como a depressão, doença cerebrovascular 

e doença de Alzheimer, uma vez que, até onde se sabe, não há trabalhos 

avaliando especificamente as vítimas de LAD. 

Os pacientes com acometimento difuso dos lobos frontais, 

frequentemente vistos na LAD, comumente apresentam prejuízos em funções 

executivas e, como já mencionado, o CPFDL, juntamente com outras estruturas 

encefálicas subcorticais, possuem papel fundamental na intermediação desses 

processos. Do ponto de vista terapêutico, o uso de técnicas de EENI para esta 
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finalidade tem sido reportado com sucesso por alguns autores221. De acordo 

com uma interessante revisão sistemática feita por Guse et al.220, a melhora do 

desempenho cognitivo foi observada principalmente na EMTr aplicada com 

frequências e intensidades mais altas (de 10 Hz a 20 Hz, com intensidades 

entre 80% e 110% do LM) em um total de 10 a 15 sessões. Já com relação ao 

alvo, alguns estudos demostraram melhora da performance do TMT Parte B, 

que avalia fundamentalmente as funções executivas, com a estimulação do 

CPFDL. Moser et al.190 reportaram que o uso de EMTr de alta frequência 

(20Hz) na porção anterior do giro frontal médio esquerdo de pacientes com 

depressão refratária e disfunção executiva foi capaz de melhorar o 

desempenho no TMT Parte B, apesar de este benefício não ter sido detectado 

em outros domínios cognitivos avaliados. Efeitos positivos especificamente em 

funções executivas após EMTr no CPFDL foram reportados, com melhora no 

desempenho na fluência verbal e no teste de dígitos após 10 sessões de 

estimulação237. Além deste domínio cognitivo, há evidência de que a 

estimulação do córtex pré-frontal tem efeitos positivos em diversos aspectos da 

memória43,238. 

6.8 Limitações do Estudo 

O presente estudo foi o primeiro ensaio clínico aleatorizado e 

controlado que utilizou EMTr em pacientes com TCE grave. Assim sendo, 

apresenta algumas limitações que são dignas de nota. O método de 

localização do alvo que foi utilizado é passível de críticas, uma vez que não foi 

feito o sistema de neuronavegação. O método adotado foi o sistema 10-20 de 
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eletroencefalografia para detecção do alvo F3, que se acredita corresponder 

ao CPFDL esquerdo239,240. Além disso, foi utilizado o já validado Beam F3 

para simplificar este processo215. O CPFDL não é uma estrutura anatômica, 

mas sim uma unidade funcional, ampla, envolvida em processos cognitivos 

como as funções executivas e memória operacional, e corresponde à 

superfície lateral das áreas de Brodmann 9 e 46, presentes em sua grande 

parte no giro frontal médio esquerdo e uma pequena extensão para o giro 

frontal superior ipsilateral241. É parte de um complexo circuito neuronal e 

está conectado ao córtex orbitofrontal, tálamo, núcleos da base, córtex do 

giro do cíngulo e hipocampo (sistema límbico) e áreas de associação 

primárias e secundárias neocorticais242. Apesar da EMTr neuronavegada ser 

considerada atualmente a melhor técnica para posicionamento da bobina no 

alvo243, é preciso ressaltar que também está sujeita a limitações: a) depende 

de aparelhagem dedicada para neuronavegação, o que nem sempre é 

factível em muitos centros de neuromodulação; b) exige maior tempo de 

procedimento, uma vez que necessita de processamento da imagem e 

calibragem do sistema; c) está sujeita a erros decorrentes da manipulação 

humana das imagens e de forma individualizada, não-automatizada; d) a 

utilização de alvos definidos por espaços padronizados, como o espaço de 

Talairach (construído a partir de achados citoarquitetônicos da dissecção 

post-mortem de um único espécime) e o Montreal Neurological Institute – 

MNI (desenhado com base em exames de neuroimagem estrutural e 

funcional), também podem resultar em erros na definição adequada do alvo 

e e) a utilização de alvos baseados em exames estruturais e funcionais do 
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próprio paciente, teoricamente o melhor método, implica em tempo adicional 

de exame e de manipulação e processamento das imagens, o que pode 

inviabilizar a ampla utilização deste método no âmbito clínico. Vale ressaltar 

que, apesar do uso da neuronavegação resultar em maior reprodutibilidade 

na localização do alvo, apenas um estudo em depressão demonstrou que o 

grupo de pacientes que utilizou neuronavegação para localização do CPFDL 

apresentou efeitos terapêuticos discretamente superiores ao grupo que 

utilizou o método tradicional240. Por outro lado, não há na literatura 

evidências se os efeitos terapêuticos da EMTr se devem a estimulação de 

um único ponto no CPFDL ou de uma nuvem (área) de pontos adjacentes 

estimulados ao longo das sessões. Inclusive, o último guidelines publicado 

em 2014, não recomendou a instituição da neuronavegação como método 

de escolha no uso da EMTr para tratar depressão e ressaltou que novos 

estudos ainda são necessários para avançar o conhecimento neste tópico, 

além de ressaltar que, ainda dentro deste contexto, há ainda a necessidade 

de se definir qual seria o ponto exato dentro do CPFDL que deverá ser 

utilizado como o alvo padrão, já que se trata de uma região cortical 

relativamente ampla39. Assim, frente a essas considerações, acredita-se que 

o método de localização de F3 através da técnica descrita por Beam et al.215 

seja satisfatória e não tenha influenciado os resultados encontrados, apesar 

de ser passível de críticas. 

O pesquisador executante do presente estudo, que também realizou a 

aplicação da EMTr em todos os pacientes, não estava encoberto quanto ao 

grupo de alocação dos doentes. Apesar de ser uma limitação presente na 
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grande maioria dos ensaios clínicos controlados que utilizam a EMTr, essa 

característica parece não ter influenciado negativamente na qualidade do 

cegamento, fato este corroborado pela análise de concordância para controle 

do cegamento, que indicou baixa concordância entre a opinião do paciente e o 

grupo em que o mesmo havia sido alocado (coeficiente kappa de Cohen de 

0,268), sugerindo manutenção da integridade do acobertamento. 

Apesar de todos os pacientes terem realizado ressonância magnética do 

encéfalo, o que permitiu a inclusão no estudo de pacientes com diagnóstico 

mais preciso de LAD, este exame foi utilizado apenas como critério de 

elegibilidade. Não foi realizada uma análise minuciosa dos achados detectados, 

o que estava além do escopo do presente trabalho. Esta avaliação poderia ser 

ampliada sob duas perspectivas: estrutural e funcional. A avaliação 

pormenorizada do ponto de vista estrutural do encéfalo, por meio de estudos de 

volumetria e das fibras brancas, usando técnicas do tensor de difusão, 

poderiam estimar de forma mais apropriada a magnitude da lesão axonial 

difusa84,85,244,245. Além disso, a utilização de técnicas de neuroimagem 

funcional(84, como a ressonância magnética funcional (RMf)246, o PET247 ou o 

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)33, certamente 

ampliariam o estudo neurofuncional, identificando na linha de base do estudo 

áreas de disfunção cerebral mas que se encontravam aparentemente 

preservadas na ressonância magnética convencional244, além de permitir uma 

avaliação dos efeitos diretos da EMTr nas estruturas córtico-subcorticais após a 

intervenção248.Outra forma de estabelecer o elo entre a aplicação da EMT e os 

efeitos terapêuticos induzidos nas estruturas encefálicas poderia ser pelo 
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registro simultâneo da estimulação cerebral com a eletroencefalografia, que 

inclusive possui resolução temporal superior à da RMf. Infelizmente, a aquisição 

e interpretação do EEG durante a EMT é bastante difícil, uma vez que os 

impulsos magnéticos geram grandes artefatos, demandando o uso de 

equipamento de EEG dedicado e compatível com EMT33. A aferição de 

marcadores biológicos, como a proteína glial fibrilar ácida [glial fibrillary acidic 

protein (GFAP)], proteínas tau, ubiquitina, Brain Derived Neutrophic Factor 

(BDNF) e proteína S100, também poderiam ter sido incorporadas no presente 

estudo, o que ampliaria o entendimento sobre a extensão do dano neuronal. 

6.9 Perspectivas Futuras 

O presente trabalho responde a apenas algumas questões, mas com 

certeza suscita muitas outras. Os motivos que podem explicar a ausência de 

resposta no que diz respeito aos grupos de intervenção do presente trabalho 

certamente necessitarão de estudos adicionais para serem melhor 

compreendidos. 

No que tange especificamente o protocolo de EMTr adotado, 

estimulações a 20Hz seriam uma alternativa, apesar de não haver estudos 

comparativos entre 10Hz e 20Hz. Além da frequência, a intervenção bilateral 

das regiões pré-frontais poderia ser testada, uma vez que alguns autores 

relataram efeitos positivos na cognição com essa estratégia40,44,193. 

Quanto ao tempo decorrido entre o TCE e a EMTr, este tópico parece 

ser de extrema relevância. No presente estudo, foram selecionados 

exclusivamente pacientes com pelo menos 1 ano do TCE (tempo mediano 
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de 19 meses no grupo Sham e 17 meses no grupo Ativo) pelos motivos já 

descritos no presente estudo. Porém, será que os desfechos seriam 

diferentes se houvesse estudado pacientes na fase subaguda do 

traumatismo? Este é um questionamento inevitável e certamente deve 

motivar a realização de novos estudos. Acredita-se que as fases aguda e 

subaguda do TCE sejam os momentos com maior potencial de modificação 

dos circuitos neuronais e de neuroplasticidade, uma vez que os processos 

regenerativos do SNC (remielinização, brotamento neuronal, formação de 

novas sinapses, dentre outros) ocorrem plenamente nos primeiros 3 meses 

que sucedem o traumatismo233,249. Questões referentes à segurança do 

protocolo são fundamentais em eventuais estudos futuros com pacientes nas 

fases aguda e subaguda do TCE, quando os fenômenos de 

hiperexcitabilidade cortical e risco de crises convulsivas são maiores. 

Apesar de não ter havido diferença da frequência de indivíduos com 

desempenho alterado segundo os grupos de intervenção, a elevada 

proporção de pacientes comprometidos do ponto de vista cognitivo merece 

destaque e pode, pelo menos em parte, explicar a ausência de melhoria no 

desempenho cognitivo aqui reportada. É possível que estudos com maior 

tamanho amostral tenham poder suficiente para detectar eventuais padrões 

diferentes de resposta entre indivíduos com diferentes magnitudes de 

comprometimento cognitivo dentro do espectro da LAD. 

A combinação das TRCs com EMTr ainda não foi analisada 

criteriosamente e deve ser investigada por estudos futuros. Tipicamente, as 

técnicas de reabilitação cognitiva visam estimular, direta ou indiretamente, 
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todo o circuito neuronal envolvido no desempenho de uma determinada 

função cognitiva. Uma das formas de garantir que os mecanismos corretos 

estão sendo de fato estimulados é pela combinação da técnica de 

neuromodulação com o treinamento de um elemento chave dentro deste 

processo cognitivo221. Acredita-se que a combinação de EENI durante o 

treinamento cognitivo seja capaz de induzir resultados superiores do que 

simplesmente a estimulação isolada em um indivíduo sem qualquer treino 

cognitivo250. Neste contexto, as evidências são incipientes e poucos 

trabalhos combinaram o uso da estimulação transcraniana por corrente 

contínua com treino cognitivo para vítimas de TCE251,252. Em pacientes com 

doença de Alzheimer, os estudos realizados até o presente momento têm 

chamado a atenção para a grande importância da associação da 

neuromodulação às TRCs39. Em pacientes com doença cerebrovascular, a 

combinação de EMTr com técnicas convencionais de reabilitação, como 

fisioterapia motora para acidente vascular cerebral motor ou fonoterapia para 

afasia, são considerados fundamentais para o bom resultado, reforçando a 

linha de raciocínio que possivelmente as técnicas de estimulação encefálica 

não-invasivas necessitam estar sempre atreladas às terapias convencionais 

para o tratamento das doenças neurológicas. Por fim, novos ensaios clínicos 

deverão comparar se há diferença entre EMTr + TRC vs EMTr isolada vs 

TRC isolada na reabilitação cognitiva. 

Estudos desenhados especificamente para estudar os achados de 

alteração de circuitos inibitórios na fase crônica da LAD são fundamentais 

para o avanço do conhecimento neste tópico. Talvez, a falha em comprovar 
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benefício de tratamentos medicamentosos para os transtornos cognitivos 

presentes na LAD se deva a uma inadequada seleção de pacientes 

respondedores a essa estratégia terapêutica. Em 2006, Fujiki et al.176 

avaliaram a excitabilidade cortical em 16 pacientes com LAD crônica antes e 

após o uso de uma dose única de 3 mg de Donepezila, um inibidor da 

acetilcolinesterase comumente utilizado no tratamento da doença de 

Alzheimer. Os autores reportaram que a Donepezila não produziu mudanças 

no LM, IICIC e FIC. Por outro lado, a inibição aferente de curta latência, 

outro parâmetro da excitabilidade cortical, induziu respostas maiores nos 

pacientes com LAD em comparação a controles saudáveis. Os autores 

concluíram que, em pacientes com extensa lesão encefálica (e.g. LAD), a 

excitabilidade cortical poderá ser útil no sentido de identificar a integridade 

de determinados circuitos corticais e predizer os indivíduos com maior 

chance de resposta a uma modalidade de tratamento. 

 

 

 





 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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a) A EMTr de alta frequência no CPFDL esquerdo de pacientes com 

LAD crônica não induziu efeitos significativos precoces ou tardios nas 

funções executivas e atenção na comparação entre o grupo Ativo e o Sham. 

b) A EMTr foi segura e relativamente bem tolerada em pacientes com 

LAD crônica. Nenhum evento adverso grave ou deterioração cognitiva foram 

observados. 

c) Não foram detectadas mudanças significativas após a EMTr em 

outros domínios cognitivos, como memória, atenção sustentada, 

aprendizagem, habilidade psicomotora e linguagem, na comparação entre o 

grupo Ativo e o Sham. 

d) A avaliação da excitabilidade cortical permaneceu estável e não 

apresentou mudanças significativas em ambos os grupos ao longo do 

presente estudo. 

e) Em uma análise exploratória, foi detectada alteração da IICIC na 

linha de base do estudo em comparação com dados na literatura em 

indivíduos saudáveis, sugerindo comprometimento de circuitos corticais 

inibitórios nos pacientes com LAD crônica. 
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Anexo A - Carta de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 ____________________________________________________________  
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ..............................................................................................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    .M □   F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................. Nº ........................... APTO:  ........................  
BAIRRO:.................................................CIDADE  .............................................................  
CEP:........................... TELEFONE: DDD (............) ...........................................................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL  ................................................................................................. . 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:....................................  SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO .................................................. Nº ........................... APTO:  ........................  
BAIRRO:.................................................CIDADE  .............................................................  
CEP:........................... TELEFONE: DDD (............) ...........................................................  

 ____________________________________________________________  
DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA AVALIAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITIVA NA REABILITAÇÃO COGNITIVA 
TARDIA EM PACIENTES COM LESÃO AXONIAL DIFUSA. 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: WELLINGSON SILVA PAIVA 

CARGO/FUNÇÃO: Médico supervisor INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 114471 
CRM SP 

UNIDADE DO HCFMUSP: DIVISÃO DE NEUROCIRURGIA 

PESQUISADOR EXECUTANTE: IURI SANTANA NEVILLE RIBEIRO 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SAO PAULO Nº 142.464 

CARGO/FUNÇÃO:  MÉDICO-RESIDENTE DE NEUROCIRURGIA DO HCFMUSP 

UNIDADE DO HCFMUSP: DIVISÃO DE NEUROCIRURGIA 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
RISCO MÍNIMO  x  RISCO MÉDIO □ 

RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 

Este estudo prevê a realização de 10 sessões de estimulação não invasiva 
cerebral, ou seja, sem a necessidade de cortes na pele, com duração de cerca de 60 
minutos. Os pacientes que concordarem em participar desta pesquisa devem 
necessariamente comparecer às consultas de acompanhamento clínico para ajuste de 
medicações e avaliações periódicas, além de avaliação neuropsicológica antes e ao 
término das estimulações cerebrais. 

Descrição do Estudo: 

A estimulação magnética transcraniana é uma nova ferramenta na reabilitação 
neurológica de pacientes vítimas de traumatismo craniano. Por meio de um 
equipamento(bobina), nós aplicamos estímulos no cérebro sem a necessidade de cortes na 
pele, pelo magnetismo (semelhante a um ímã), com o objetivo de melhorar as funções 
neurológicas e ajudar na recuperação do paciente que sofreu traumatismo craniano. 
Acreditamos que esses estímulos podem ajudá-lo a melhorar sua memória, raciocínio e 
concentração. Trinta pacientes entre 18 e 60 anos participarão do estudo, tanto homens 
quanto mulheres, que serão divididos em dois grupos: um grupo receberá a estimulação 
magnética ativa e o outro grupo receberá sessões similares, porém sem estimulo 
magnético. Nem o paciente nem a equipe de avaliação saberá em que grupo você está 
pois precisamos comparar os resultados entre os dois grupos para melhor 
compreendermos o efeito deste tratamento. 

Procedimento do Estudo: 

Após entender e concordar em participar, serão realizados procedimentos rotineiros 
para verificar se você pode participar deste estudo. Você terá consultas especiais 
relacionadas a este estudo. 

As avaliações específicas para esse estudo são: 

- Consulta com neurocirurgião que anotará o histórico de sua doença e realizará 
um exame clínico e neurológico detalhado. 

- Avaliações neuropsicológicas com profissionais especializadas (psicólogas 
especialistas em neuropsicologia). 

- Exames de sangue de rotina (preparatório para qualquer procedimento cirúrgico) 

- Ressonância magnética do cérebro 

- Estimulação magnética transcraniana repetitiva 
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PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

Você será solicitado a comparecer ao hospital no dia indicado pelo médico para 
realização das sessões.  

Durante 10(dez) dias seguidos você deverá comparecer ao hospital para realização 
das sessões de estimulação magnética. 

Faremos consultas médicas e psicológicas durante o período do estudo. Durante 
estas sessões, poderemos conversar mais sobre o estudo e como você se sente durante 
as estimulações. 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O ESTUDO 

Caso você queira e concorde em participar do estudo, você virá ao Hospital das 
Clínicas para as consultas e sessões de estimulação. Você realizará 10 sessões de 
estimulação durante 10 dias com duração de 1 hora cada uma. Você realizará uma 
avaliação psicológica antes das estimulações começarem, que consiste em uma conversa 
com as psicólogas do estudo que irão explicar todos os exames a serem feitos e verificarão 
como está a sua memória, raciocínio e concentração. Esta mesma avaliação será feita uma 
semana e 3 meses depois das estimulações. O seu acompanhamento e cuidados durante e 
após as sessões ocorrerá de forma similar ao atendimento dos pacientes que realizam o 
acompanhamento convencional no ambulatório de neurotrauma. 

Visitas de acompanhamento do tratamento 

Você será solicitado a retornar para consultas de acompanhamento no período 
pós-estimulação mensalmente ou conforme a necessidade, segundo a orientação dos 
médicos que lhe atendem.  Poderemos agendar consultas extras caso seja necessário. 

Riscos Potenciais, Efeitos Colaterais e Desconforto: 

Desconfortos e riscos especificamente relacionados a este estudo: 

Colocação de touca elástica na cabeça para mapeamento magnético, que não 
causa nenhuma dor, mas pode haver um mínimo desconforto.  

Dor de cabeça é rara, mas pode ocorrer durante as sessões de estimulação. 

Risco de convulsão (1/1000 – ou seja, ocorre em 1(uma) pessoa para cada 
mil(1000) que realizam a estimulação) pela estimulação magnética durante o estudo.  

Riscos desconhecidos que possivelmente podem estar associados a este 
procedimento, mas que até agora não foram ainda observados. Já foram feitos outros 
estudos semelhantes em animais e em pessoas, mas não mostraram riscos até agora.  

Benefícios 

As estimulações podem ajudá-lo a recuperar algumas funções neurológicas 
comprometidas pelo traumatismo craniano que você sofreu, especialmente aquelas 
relacionadas à memória, concentração, rapidez do raciocínio, dentre outras. Além do 
benefício pessoal, as informações obtidas neste estudo poderão beneficiar, no futuro, 
outros pacientes vítimas de traumatismo craniano. Acredita-se que a estimulação cerebral 
possa melhorar as funções cognitivas das vítimas de traumatismo cerebral sendo este o 
motivo de realização deste estudo. 
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Novas informações: 

Quaisquer novas informações que possam afetar a sua segurança ou influenciar na 
sua decisão de continuar a participação no estudo serão fornecidas a você por escrito. Se 
houver alguma mudança no estudo e ainda assim você decidir continuar neste estudo, terá 
que assinar um novo (revisado) Termo de Consentimento informado para documentar seu 
conhecimento sobre novas informações. 

Compensação: 

Não está previsto qualquer compensação financeira por sua participação neste 
estudo. Demais benefícios estão descritos acima.  

Custos 

Os custos referentes ao deslocamento serão cobertos por uma ajuda de custo para 

esta finalidade, que serão entregues pelos pesquisadores diretamente a você ou seu 

responsável. 

Garantia de acesso: 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr 
Wellingson Silva Paiva que pode ser encontrado no endereço Rua Dr Enéas Aguiar 255 
4º andar. Telefone(s) 2661 7226 ou 2661 7152.  Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
(CAPPesq) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 
18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição. 

Direito de confidencialidade 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 
sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 
quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 

Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação Haverá apenas uma ajuda de custo para 
deslocamento. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 

Em caso de danos ou complicações decorrentes, direta ou indiretamente da 
pesquisa, ofereceremos assistência integral ao participante além de indenização (cobertura 
material) para eventual necessidade de reparação a dano, causado pela pesquisa ao 
participante da pesquisa, conforme previsto na resolução 466/2012 da CONEP que 
regulamente sobre pesquisas científicas envolvendo seres humanos. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 
para esta pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação da Estimulação Magnética 
Transcraniana repetitiva na reabilitação cognitiva tardia em pacientes com lesão 
axonial difusa.” 
Eu discuti com o Dr. Wellingson Silva Paiva ou Dr. Iuri Santana Neville sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. 

 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo C - Registro no Clinical Trials 
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Anexo D - Auxílio financeiro do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
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Anexo E - Tratamento dos dados ausentes 

 

Procedimento 1 
Frequência de pacientes submetidos ao procedimento 1 de tratamento de 

dados ausentes 
 Basal Etapa 2 Etapa 3 

TMT Parte A --- --- --- 

TMT Parte B 1 (Sham) 
2 (ativo) 

1 (Sham) 
 

1 (Sham) 
 

HVLT    
Evocação imediata --- --- --- 
Evocação tardia --- --- --- 
Reconhecimento --- --- --- 

BVMT    
Evocação imediata 1 (ativo) --- --- 
Evocação tardia 1 (ativo) --- --- 
Reconhecimento 1 (ativo) --- --- 

Grooved    
Mão dominante --- --- --- 
Mão não dominante --- --- --- 

Dígitos    
Direta --- --- --- 
Inversa --- --- --- 

Fluência Verbal    
Pontos --- --- --- 
Animais --- --- --- 

5 Pontos --- --- --- 
LM --- --- --- 

Direito --- --- --- 
Esquerdo --- --- --- 

IICIC    
Direito --- --- --- 
Esquerdo --- --- --- 

FIC    
Direito --- --- --- 
Esquerdo --- --- --- 

PEM supralimiar    
Direito --- --- --- 
Esquerdo --- --- --- 
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Procedimento 2 
 

Frequência de pacientes submetidos ao procedimento 2 de tratamento de 
dados ausentes 

 E1 E2 E3 
TMT Parte A --- 1 (Sham) --- 
TMT Parte B --- 2 (Sham) 1 (ativo) 
HVLT    

Evocação imediata --- 1 (Sham) --- 
Evocação tardia --- 1 (Sham) --- 
Reconhecimento --- 1 (Sham) --- 

BVMT    
Evocação imediata --- 1 (Sham) --- 
Evocação tardia --- 1 (Sham) --- 
Reconhecimento --- 1 (Sham) --- 

Grooved    
Mão dominante --- 1 (Sham) --- 
Mão não dominante --- 1 (Sham) --- 

Dígitos    
Direta --- 1 (Sham) --- 
Inversa --- 1 (Sham) --- 

Fluência Verbal    
Pontos --- 1 (Sham) --- 
Animais --- 1 (Sham) --- 

5 Pontos --- 1 (Sham) --- 
LM    

Direito --- 1 (Sham) 1 (ativo) 
Esquerdo --- 1 (Sham) --- 

IICIC    
Direito --- 1 (Sham) 1 (ativo) 
Esquerdo --- 1 (Sham) --- 

FIC    
Direito --- 1 (Sham) 1 (ativo) 
Esquerdo --- 1 (Sham) --- 

PEM supralimiar    
Direito --- 1 (Sham) 1 (ativo) 
Esquerdo --- 1 (Sham) --- 
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Apêndice A - Questionário padronizado de rastreio de questões 
relacionadas à segurança para candidatos à EMT 
(adaptado de Rossi et al.128) 

1. Você tem epilepsia ou já teve alguma vez na vida uma crise convulsiva? 

2. Você já teve síncope? Se sim, descreva o episódio. 

3. Você tem problema de audição? Faz uso de algum dispositivo externo ou 
implantado para problemas auditivos, como implante coclear? 

4. Você está grávida ou há alguma chance de que você esteja? 

5. Você já foi submetido a alguma cirurgia neurológica? Possui algum tipo de 
material metálico no crânio (exceto titânio)? 

6. Você possui algum neuroestimulador implantado (exemplo: estimulador 
encefálico profundo, estimulador do nervo vago, estimulador cerebral 
epidural, estimulador medular)? 

7. Você possui marcapasso implantado? 

8. Você possui implantado algum dispositivo para infusão de fármacos? 

9. Você faz uso de alguma medicação? Se sim, liste-as. 

10. Você possui dispositivo para derivação ventriculoperitoneal? 

11. Você já foi submetido a EMT antes? 
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Apêndice B - Tabela de conversão de Z e T escores para percentil 
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Apêndice C - Trail Making Test 

 
Parte A 
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Parte B 
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Apêndice D - Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) 
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Apêndice E - Brief Visuospatial Memory Test (BVMT) 
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Apêndice F - Dígitos - Ordem direta e inversa 
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Apêndice F - Fluência Verbal - Folha para registro das palavras 
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Apêndice G - Teste dos 5 pontos (Five Point Test) 
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Apêndice H - Escala de Recuperação de Glasgow ampliada (ERGa) 

 
A Escala de Recuperação de Glasgow (GOS) é uma escala global para a evolução 
funcional dos pacientes com TCE. 
 
O ERG Ampliada fornece categorização mais detalhada em oito categorias: 
 
Utilização da entrevista estruturada é recomendado para facilitar a coerência na 
classificação. 
 

(8) Recuperação total: esta categoria incluí indivíduos que reassumiram vida normal sem 
nenhuma alteração ou queixa consequente ao trauma. Retorno à produtividade não é um 
parâmetro básico para inclusão nesta categoria.  

(7) Boa recuperação: refere-se a indivíduos que reassumiram vida normal com presença 
de leves deficiências físicas ou mentais. Da mesma forma que na categoria anterior o 
retorno à produtividade não é parâmetro básico para inclusão na categoria.  

(6) Incapacidade moderada: "independente mas incapaz". Podem realizar as atividades 
básicas do autocuidado(a) e as outras atividades essenciais para manutenção da 
independência sem ajuda, por si próprio, com ou sem dificuldades na execução. O ponto 
básico de diferenciação para boa recuperação é que os indivíduos que são incluídos 
nessas categorias não conseguem retomar todas as atividades realizadas anteriormente 
ao trauma.  

(5) Incapacidade moderada acentuada: "independente mas incapaz". Pode realizar as 
atividades básicas do autocuidado e as atividades essenciais para manutenção da 
independência, com ajuda de dispositivos ou em meio ambiente em que há modificações 
para possibilitar sua realização.  

(4) Incapacidade grave: "consciente mas dependente". É capaz de manter as atividades 
básicas do autocuidado, porém para realizar uma ou mais, atividades essenciais para 
manutenção da independência, precisa da ajuda de outra pessoa. 

(3) Incapacidade grave acentuada: "Consciente mas dependente". Não consegue manter 
as atividades básicas do autocuidado sem auxílio de outra pessoa. Necessita de ajuda em 
pelo menos uma dessas atividades. 

(2) Estado vegetativo persistente (EVP): não demonstra evidência de capacidade de 
elaboração de resposta significativa. Não obedece aos comandos simples e nem 
pronuncia qualquer palavra. Diferenciar de outras condições em que se tem extrema 
redução da capacidade de resposta.  

(1) Morte: morte em consequência ao trauma. 

(a) Atividades básicas do autocuidado: banhar-se, alimentar-se, deslocar-se dentro do 
cômodo/local onde se encontra, manter cuidados referentes a sua função excretora, 
vestir-se, barbear-se, escovar dentes, pentear-se. 
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Apêndice I - Publicações 

 

 

 

 
 
 
 



228 - APÊNDICES 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



APÊNDICES - 229 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



230 - APÊNDICES 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



APÊNDICES - 231 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



232 - APÊNDICES 

 

 
 
 
 

 

 
 

  



APÊNDICES - 233 

 

Apêndice J - Trabalho apresentado em congresso 
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Apêndice K - Cursos para Treinamento em EMT 
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