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RESUMO 
 

Myczkowski, M.L. Efeitos neurocognitivos e comportamentais da Estimulação 
Magnética Transcraniana em puérperas com depressão pós-parto. São Paulo, 2009, 
201p. Dissertação (Mestrado). Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
 
A depressão pós-parto (DPP), tal como o episódio depressivo maior, é uma manifestação 
psiquiátrica comum, caracterizada pela presença de alterações de humor, cognitivas, 
comportamentais, psicomotoras e vegetativas. Afeta a qualidade da interação mãe-bebê 
prejudicando a responsividade materna o que pode repercurtir negativamente na manutenção 
salutar do desenvolvimento da criança. Esta manifestação apresenta prevalência estimada 
entre 10 e 20%, considerando as mulheres que desenvolvem sintomas nas primeiras semanas 
depois do parto.  As opções de tratamento incluem drogas antidepressivas e 
eletroconvulsoterapia (com anestesia). Porém, como ambas terapêuticas envolvem abordagens 
farmacológicas, há contra-indicação devido à toxidade que impediria a amamentação. 
Entretanto, existe uma preocupação sobre como garantir a eficácia do tratamento sem 
prejudicar o bebê. A Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva (EMTr), por ser uma 
técnica já consagrada quanto a eficácia antidepressiva, não toxicológica, indolor, não invasiva 
e bem tolerada para estimular o cérebro, parece ser uma boa alternativa de tratamento. Nos 
quadros depressivos em geral, são observados prejuízos substanciais a várias funções 
cognitivas cujas alterações cognitivas apresentadas são, em grande parte, semelhantes àquelas 
relacionadas a alterações do funcionamento do córtex pré-frontal. A função executiva é um 
dos principais domínios cognitivos afetados nos transtornos depressivos, geralmente avaliada 
por testes como Trail Making e o teste de Stroop. A presença de depressão em pacientes 
puerperais parece intensificar as alterações cognitivas, especialmente as funções associadas ao 
lobo frontal, além do que, também prejudicam o comportamento causando danos no 
funcionamento social global. No presente estudo, randomizado, controlado e duplo-cego, 
investigaram-se os possíveis efeitos da EMTr no funcionamento cognitivo e sua repercussão 
comportamental: Estimulação Magnética Transcraniana de repetição (EMTr) aplicada ao 
córtex prefrontal dorsolateral esquerdo (CPFDLE). Uma amostra inicial de dez pacientes com 
DPP foram distribuídos em dois grupos. Sete participantes de um dos grupos receberam 
EMTr ativa e três, do grupo controle, EMTr placebo. Os parâmetros utilizados na EMTr 
foram: freqüência de 5 Hz, intensidade de 120% do limiar motor, em intervalos de 10 
segundos ligado e 20 segundos desligado, com 25 séries por dia (2500 pulsos), durante 20 
dias (quatro semanas) com dois dias de pausa semanal. Os pacientes e os avaliadores eram 
cegos ao tipo de tratamento de cada grupo. A avaliação neuropsicológica se deu através de 
testes cognitivos relacionados às funções prejudicadas em quadros depressivos e com a área 
estimulada (CPFDLE). Foram também aplicadas as escalas de Adequação Social (EAS) de 
Weissmann e Bothwell para avaliar o comportamento funcional social global, de depressão de 
Hamilton, 17 itens, e de depressão pós-parto de Edinburgh. As avaliações foram realizadas 
em três momentos: antes do início do tratamento (T0), após 4 semanas (T2) e após 6 semanas 
(T3). Como principais resultados foram observadas: melhora significativa no quadro 
depressivo ao longo do tratamento e um melhor ajustamento comportamental no 
funcionamento social global geral, especialmente no contexto das relações familiares; 
ausência de efeitos negativos em todos os testes cognitivos após o tratamento com EMTr; 
desempenho superior do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo, 
principalmente no teste de Rey auditory Verbal Learning (RAVLT) – evocação pós-
interferência e tardia pós-trinta minutos, no teste Trail Making – Parte A e no teste de Stroop 
– Cores.  Além disso, o melhor desempenho cognitivo observado no grupo EMTr ativa 



 viii

comparado ao grupo EMTr placebo, entre T0 e T4, foi mantido na semana 6 (T6) e por vezes 
até melhorou sutilmente, indicando que o efeito da estimulação mantém-se estável por, pelo 
menos 2 semanas após o término do tratamento. Discutem-se como possíveis fatores para 
esses resultados: ação local da EMTr, alteração dos níveis de alguns neurotransmissores como 
dopamina e serotonina, relação com a melhoria do quadro depressivo e possível efeito de 
aprendizado pela repetição em curto período de tempo entre as testagens. Concluí-se que, 
baseados em uma amostra de apenas 10 pacientes, a EMTr, no que diz respeito aos efeitos 
antidepressivos, no comportamento frente ao funcionamento social global e às funções 
cognitivas, não produziu efeitos negativos e sim, produziu alguns efeitos positivos. Esta 
melhora é de fundamental importância, para o bem estar da mãe e conseqüentemente para o 
desenvolvimento neuropsicomotor, afetivo e comportamental do bebê. Isto trará 
desdobramentos que poderão perdurar por toda uma vida para esta criança. Além disto, a 
segurança da EMT, já amplamente comprovada em outros estudos, poderá, em um futuro 
próximo, torná-la terapêutica de primeira escolha para este grupo de pacientes. 
 
Descritores: estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr); depressão pós-parto; 
avaliação; cognição; comportamento. 
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ABSTRACT 
 
 
Myczkowski, ML Neurocognitive and Behavioral Effects of Transcranial Magnetic 
Stimulation in puerperal patients with postpartum depression. São Paulo, 2009, 201p. 
Thesis (Masters). Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of São Paulo. 
 
The postpartum depression (PPD) as the major depressive episode is a common psychiatric 
manifestation, characterized by the presence of mood, cognitive, behavioral, psychomotor and 
vegetative changes. It affects the quality of mother-infant interaction jeopardizing the 
maternal responsiveness, which may adversely affect the maintenance of a healthy 
development of children. This event presents the estimated dominance between 10 and 20%, 
taking into account women who develop symptoms in the first weeks after delivery. 
Treatment options include antidepressant drugs and electroconvulsive therapy (with 
anesthetic). However, as both treatments involve pharmacological approaches, there is 
counter-indication because of toxicity that would preclude breastfeeding. Nevertheless, there 
is concern about the efficiency of the treatment without causing any harm to the baby. The 
repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS), as it is a technique already established 
for antidepressant efficacy, non-toxic, painless, non-invasive and well-tolerated to stimulate 
the brain, it seems to be a good alternative for treatment. For general depressive conditions, 
substantial damages have been noticed to several cognitive functions, in which the presented 
cognitive changes are, in large part, similar to those related to changes in the functioning of 
the pre-frontal cortex (PFC). The executive function is one of the major cognitive domains 
affected in depressive disorders, usually assessed by tests such as Trail Making and Stroop 
test. The presence of depression in puerperal patients seems to strengthen cognitive changes; 
especially those associated to frontal lobe functions, in addition to that, it also affects the 
behavior causing harm to the overall social functioning. In this study, randomized, controlled 
and double-blind, possible effects of rTMS in the cognitive functioning and its behavioral 
effect were assessed: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) applied to left-
dorsum-lateral-prefrontal-cortex (LDLPC). An initial sample of ten patients with PPD was 
divided into two groups. Firstly, seven participants in one of the groups received active rTMS 
and, three, of the control group, placebo rTMS. The parameters used in rTMS were: 
frequency of 5 Hz, intensity of 120% of the motor threshold, at intervals of 10 seconds on and 
20 seconds off, with 25 sets per day (2500 pulses), during 20 days (four weeks) with two days 
of rest per week. Patients and evaluators were blinded to the type of treatment for each group. 
The neuropsychological assessment was carried out by means of cognitive tests related to 
impaired functions in depressive conditions and with the stimulated area (LDLPC). Social 
Adjustment Scal (SAS-SR) of Weissmann & Bothwell was also applied to assess the overall 
social functional behavior, of Hamilton depression, 17 items, and Edinburg postpartum 
depression. Evaluations were performed on three occasions: before starting the treatment 
(T0), after 4 weeks (T2) and after 6 weeks (T3). The main results were: significant 
improvement regarding the depression condition throughout the treatment and a better 
behavioral adjustment in the general overall social functioning, especially in the context of 
family relationships, lack of negative effects on all cognitive tests after treatment with rTMS; 
superior performance of the active rTMS group compared to the placebo rTMS group, 
especially in the Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) – post-interference and late 
evocation after thirty minutes in the Trail Making Test - Part A and the Colors - Stroop Test. 
Further, the best cognitive performance was observed in the active rTMS group compared to 
placebo rTMS group, between T0 and T4, was maintained at week 6 (T6) and sometimes even 
improved slightly, indicating that the effect of the stimulation remains stable by at least 2 
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weeks after the end of the treatment. It has been discussed as possible factors for these results: 
local rTMS action, change in the levels of some neurotransmitters such as dopamine and 
serotonin, relationship with the improvement of the depressive condition and possible 
learning effect by repetition within a short period of time between tests. Ergo, based on a 
sample of only 10 patients, the rTMS, regarding antidepressant effects, the behavior compared 
to the overall social functioning and cognitive functions, it did not yield negative effects, 
however it rendered some positive effects. This improvement is of primary importance for the 
welfare of the mother hence to the baby’s neuro-psychomotor, emotional and behavioral 
development. This will bring further outcomes that may last for the whole life for this child. 
In addition, the safety of TMS, which has been already proven in other researches, may, in the 
near future, make it a first-choice therapy for this group of patients 
 
Descriptors: Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS); postpartum depression (PPD); 
assessment; cognition; behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Depressão Pós-Parto 

 

1.1.1 Considerações Gerais 

 

A mulher, como ser biológico, carrega consigo a responsabilidade e a probabilidade 

de, eventualmente, tornar-se o ambiente propício para o desenvolvimento de um novo ser 

humano.  

Em geral, as pessoas têm, normalmente, uma maior probabilidade de adoecerem 

emocionalmente durante os momentos mais críticos de suas vidas, sejam momentos 

objetivamente tidos como bons ou ruins. Trata-se de uma resposta emocional às 

solicitações de adaptação e muitas vezes esta resposta se dá de maneira depressiva. 

Habitualmente, o termo depressão pode significar tanto um estado afetivo normal, 

quanto um sintoma, uma síndrome e uma ou várias doenças. Comumente associada a 

reações normais diante de determinados sofrimentos e sentimentos de perda, a depressão, 

quando síndrome ou doença, se caracteriza num quadro de alterações de humor, cognitivas 

e comportamentais, psicomotoras e vegetativas. 

Estas alterações, no que tange à relação entre cérebro e comportamento, são 

observadas nos transtornos depressivos em geral e acarretam em prejuízos substânciais a 

várias funções cognitivas (Loring, 1999; Porto, 2003; Spreen & Strauss, 1998).   

Estima-se que o risco de desenvolver depressão, ao longo da vida, seja de 10% para 

os homens e de 20% para as mulheres (ACOG technical bulletin, 1993). Em um estudo 

brasileiro foi demonstrado que a depressão ocorre mais em mulheres, variando de 3,8 a 

14,5% (Almeida Filho et al., 1992). 
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A gravidez e o parto representam momentos marcantes para a mulher. São períodos 

de grandes transformações, não só em seu organismo (envolvendo todos os sistemas 

fisiológicos), mas também em seu psiquismo e em seu papel sócio-familiar. O primeiro 

mês após o parto é, talvez, o período no qual a mulher se encontra mais vulnerável 

emocionalmente.  

Nesse período, o número de internações psiquiátricas é sete vezes maior do que a 

média de internações durante toda gestação. Mesmo assim, muitas vezes, a própria 

puérpera, marido e família negligência a sintomatologia depressiva, atribuindo-a ao 

“cansaço e desgaste” naturais do puerpério, causados pelo acúmulo de tarefas caseiras e 

dos cuidados com o bebê. 

A Depressão Pós-Parto (DPP) acomete de 10 a 20% das parturientes e a tristeza 

pós-parto (disforia puerperal) acomete cerca de 50% das puérperas (Cooper et al., 1988). 

Faisal-Cury et al. (2004), em estudo transversal brasileiro, com mulheres no 10° dia de 

puerpério, encontraram prevalência de 16% de sintomas depressivos.  

Entre os quadros de depressão iniciada no puerpério (Tristeza Materna, Depressão 

pós-parto, Episódio Depressivo Grave), a DPP com características de um Episódio de 

Depressão Maior, apresenta prevalência entre 10 e 20% considerando as mulheres que 

apresentam sintomas nas primeiras semanas depois do parto. Os casos mais leves duram 

em torno de 30 dias, e se resolvem espontaneamente, e os mais graves persistem até por 

dois anos. Os critérios diagnósticos são os mesmos para um episódio de depressão maior, 

com uma predominância de sintomas disfóricos (DSM. IV - Classificação de Doenças 

Mentais da Associação Norte Americana de Psiquiatria).  

Os estudos sobre os transtornos emocionais da gravidez e puerpério, originados 

quase exclusivamente nos Estados Unidos e Europa ocidental mostram que 10 a 15% das 

mães se deprimem no puerpério. Em um estudo realizado por Wisner & Wheeler (1994), 
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foi observado que a depressão iniciada no puerpério ocorre em 10 a 15% nas mulheres, 

coincidindo com o estudo de M. W. O'Hara (1986). 

Hearn (1998), também verificou os mesmos números em relação à incidência de 

DPP entre 15 e 20% de todas as parturientes. Entretanto, este autor sugere que essa 

incidência pode ser bem maior, considerando que boa parte das pacientes não procura 

ajuda para esse problema afetivo ou prefere utilizar a totalidade dos cuidados médicos para 

os bebês e não para si mesmas.  

A DPP é um distúrbio do humor, clinicamente identificado ao Episódio Depressivo, 

tal como descrito no DSM. IV e no Código de Identificação da Doença-10 (CID. 10) da 

Organização Mundial da Saúde.  

O assunto da classificação da DPP ainda não está definitivamente estabelecido. Sob 

o código F.53. o CID. 10 considera a Depressão Pós-Natal incluída no Transtorno Mental e 

de Comportamento Associado ao Puerpério e não classificado em outro local.  

Utilizando a escala de Edinburgh (Edinburgh Postnatal Depression Scale - 

EPNDS), Terry (1996), pesquisou alterações emocionais em 3 períodos da gravidez e 

parto: no último trimestre da gravidez, nas quatro primeiras semanas e no quinto mês 

depois do parto. Sintomas depressivos foram mais proeminentes no primeiro período, ou 

seja, no último trimestre de gestação. Nas quatro primeiras semanas depois do parto 

prevaleceram os sintomas de estresse e no quinto mês do pós-parto, novamente, 

evidenciaram-se sintomas depressivos.  

Assim sendo, podemos considerar que, embora a DPP seja detectada entre a sexta e 

oitava semana depois do parto, ela tende a persistir por um período mais longo, mas 

também, pode ter início nos primeiros dias após o parto e ser confundida com estresse ou 

sintomas de blues pós-parto.  
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De modo geral, entre os autores tem sido mais ou menos uniforme a incidência de 

11,8 a 19,8% para a DPP. A maioria dos trabalhos recentes baseia seu diagnóstico na 

escala de Edinburgh, considerando-se positivo os casos com escores acima de 13 pontos. 

Essa incidência tende a diminuir mais tardiamente, e entre 14 e 30 semanas depois do parto 

cai a 10,28% para os quadros de ansiedade e a 7,48% para depressão (Stuart, 1998). 

Estudos revisados sugerem que a DPP afeta a qualidade da interação mãe-bebê, 

especialmente em relação ao prejuízo na responsividade materna. Mães deprimidas 

comumente relatam mais dificuldade em exercer a maternidade do que mães não-

deprimidas (Schwengber & Piccinini, 2003). 

Mães deprimidas definiram-se como menos competentes, menos ligadas 

emocionalmente às suas crianças, mais dependentes e isoladas socialmente (Milgron & 

McCloud, 1996), relatam menos confiança e satisfação com o desenpenho do papel 

materno do que mães não-deprimidas (Fowles, 1996), e tenderam a descrever seus bebês 

como crianças com temperamento difícil (Brown et al., 1994). 

A Estimulação Magnética Transcrâniana Repetitiva (EMTr) é uma técnica nova, 

considerada segura, não invasiva e indolor de estimulação cerebral, uma opção à utilização 

da Eletroconvulsoterapia (ECT) - técnica terapêutica índicada a parturientes depressivas 

que estejam amamentando (Forray, 2007), levando-se em conta sua eficácia antidepressiva 

e seus mínimos efeitos colaterais.  

Apesar de inúmeros estudos da EMT nos transtornos depressivos estarem 

consolidados na literatura mundial, comprovando seus efeitos antidepressivos, a mesma 

regra não se aplica à DPP que, portanto, tornou-se objeto de interesse neste estudo. 

Entretanto, qual o papel dessa técnica no tratamento da DPP e seus efeitos 

neuropsicológicos? Estudos prévios sobre a utilização da EMT no tratamento da depressão 
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evidenciaram que esta técnica, além de ser segura quanto a possíveis efeitos prejudiciais às 

funções cognitivas, ainda podem trazer algum benefício a essas funções em pacientes com 

depressão maior.  

Em estudo aberto que investigou os efeitos cognitivos da EMT em pacientes com 

depressão maior através de testes neuropsicológicos, foi observada uma melhora cognitiva 

após a aplicação da técnica (Triggs et al., 1999).  

A avaliação neuropsicológica é um procedimento de investigação das relações entre 

cérebro e comportamento, especialmente, das disfunções cognitivas associadas aos 

distúrbios do Sistema Nervoso Central (Spreen & Strauss, 1998), que incluem, no caso, 

transtornos neuropsiquiátricos como os de ordem depressiva. 

 Sendo assim, considerando a EMT como instrumento terapêutico já comprovado 

em termos de eficiência nos tratamentos antidepressivos, justifica-se o estudo dos efeitos 

da mesma na DPP, principalmente com relação aos comprometimentos causados pela 

depressão em várias funções cognitivas essenciais às parturientes e que definem o nível de 

salutariedade em seus comportamentos e inter-relações.     

 

1.1.2 Fatores predisponentes e fisiopatológicos para Depressão Pós-Parto 

 

As relações entre alterações de humor pré-menstrual (Tensão Pré-menstrual - TPM) 

e a ocorrência de DPP foram investigadas em uma amostra de 1.329 puérperas submetidas 

ao testes Zung's Self-rating Depression Scale (SDS) para detecção de DPP em 6 períodos 

diferentes (no início, no meio e no final da gravidez - no quinto dia, com um mês e seis 

meses depois do parto). Constatou-se que a mulher com sintomas emocionais pré-

menstruais antes da gravidez é mais propensa a desenvolver DPP (Sugawara, 1997).  
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Desde a década passada estudos vêm mostrando uma forte correlação entre história 

prévia de transtornos afetivos, incluindo os de natureza bipolar (maníaco-depressiva), antes 

ou durante a gravidez, e DPP (Atkinson, 1984; Cutrona, 1986; Gotlib, 1991; Graff, 1991; 

Logsdon, 1994; O'Hara, 1983, 1983; Whiffen, 1988, 1993).  

O'Hara et al. (1984), encontraram 21% de DPP em pacientes que haviam 

apresentado sintomas depressivos durante a gravidez. Há estudos apontando em 60% a 

incidência de DPP entre mulheres que haviam se submetido a tratamento prévio para 

algum transtorno afetivo, em comparação a apenas 3% entre mulheres sem história prévia 

de transtorno afetivo (Whiffen & Gotlib , 1993).  

Uma proporção considerável das depressões pós-parto é uma continuidade de um 

quadro mórbido pré-natal (Kelly &  Deakin, 1992). O risco para ocorrência de depressões 

no puerpério é maior entre mulheres com história de episódios prévios puerperais (Cooper 

& Murray, 1995) e entre mulheres com história de transtorno afetivo bipolar (Leibenluft, 

1996).   

As condições existenciais e vivenciais nas quais se dá à gravidez podem influenciar 

a ocorrência da DPP. Foi de 23% a incidência desse transtorno em parturientes 

adolescentes, enquanto para pacientes adultas foi de apenas 11,9% (Piyasil, 1998).  

Há evidências sobre um aumento da incidência de DPP em primigestas com mais 

de 30 anos de idade (Kumar, 1984), entretanto, questiona-se se esse achado não estaria 

relacionado à maior incidência, também, de depressão nas mulheres mais velhas em geral.  

Também é maior a incidência de DPP em pacientes que experimentam dificuldades 

adaptativas à gestação (Sugawara, 1997), como por exemplo, nos casos de gravidez não 

desejada, gravidez contrária à vontade do pai, situação civil irregular, gravidez repudiada 

por familiares, carência social, suporte social pobre ou desavenças conjugais e outros 
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fatores capazes de desestabilizar emocionalmente a relação entre a paciente e sua gravidez. 

Em estudo para avaliar a prevalência e os fatores associados à DPP não foram 

encontradas associação entre os quadros depressivos no pós-parto e as variáveis 

demográficas e obstétricas. Os fatores encontrados que mais influenciam o aparecimento 

da DPP foram precárias condições socioeconômicas da puérpera e a não aceitação da 

gravidez (Moraes et al., 2006).  

Embora nenhuma característica demográfica específica tenha sido relacionada há 

inúmeros fatores de risco que podem ser identificados na ocorrência de DPP, estes 

compreendem, história pessoal ou familiar de depressão e transtornos afetivos, um 

episódio prévio de DPP, depressão ou ansiedade durante a gravidez e eventos de vida 

estressores recentes.  

 

1.2 Classificação 
 

As mais antigas documentações da ocorrência de DPP datam de 400 A.C. em 

relatos de Hipócrates. A despeito do antigo reconhecimento desta doença, e de uma 

extensiva investigação a respeito de sua patogênese, a DPP permanece ainda como uma 

síndrome enigmática (Newport et al., 2002). Os debates acerca das características clínicas 

e etiologia da doença puerperal iniciaram-se nos meados do séc. 19. 

Nesta época, Esquirol apud Yonkers (1999) descreveu uma variedade de síndromes 

pós-natais e contestou sua associação com a lactação. A doença puerperal era comumente 

denominada como síndrome esquizofrênica, afetiva, ou tóxica. Embora não estabelecido 

pelo DSM-IV muitos autores concordam que há um continuum no critério de gravidade 

dos distúrbios do humor do pós-parto, dividindo em três categorias: blues pós-parto, 

depressão pós-parto e psicose pós-parto.  
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Brockington (2004), critíca esta classificação, considerando-a limitada, e propõe 

uma classificação em quatro categorias: psicoses; transtornos da relação mãe-bebê; 

depressão, havendo probabilidade para o desenvolvimento de transtorno afetivo com fases 

de oscilação de humor e uma mistura de transtornos ansiosos e relacionados ao estresse. 

Optamos nesta revisão por manter atenção à classificação tradicional, como descrito a 

seguir.  

 

1.2.1 Blues pós-parto (maternity blues, baby blues) 

 

Tristeza pós-parto é a mais comum ocorrência dos distúrbios de humor nesta fase, 

afetando em torno de 50% a 80% das novas mães. Sintomas da tristeza pós-parto incluem 

depressão moderada, irritabilidade, confusão, instabilidade de humor, ansiedade, cefaléias, 

fadiga, ou transtornos de memória. Em geral, iniciam-se em torno de duas semanas após o 

parto e duram de algumas horas a alguns poucos dias. 

Esta ocorrência na maioria das vezes não requer atenção profissional e não chega a 

ser considerada como um transtorno no senso strictu do termo. Entretanto, é muito 

importante identificar mulheres que apresentam esta ocorrência, pois 20% destas 

apresentam um risco aumentado de desenvolver quadros depressivos maiores no primeiro 

ano pós-parto. 

Desta forma, uma observação cuidadosa da progressão de sintomas durante o final da 

gravidez e pós-parto é necessária. Mulheres com risco para tristeza pós-parto apresentam 

antecedentes de depressão ou bipolaridade, disforia pré-menstrual, antecedentes familiares 

para depressão ou bipolaridade, apresentam em sua história eventos de vida estressores 

recentes, ou circunstâncias sociais de pobreza, antecedentes de depressão ou ansiedade na 

gravidez, podem apresentar presença de ideações pessimistas em relação às circunstâncias 
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relacionadas à gravidez, ambivalência em relação à gravidez, entre entre outras 

dificuldades emocionais. 

 

1.2.2 Depressão pós-parto (DPP) 

 

Denominada pelo DSM-IV como depressão maior com apresentação no pós-parto, 

é um episódio depressivo maior que se inicia dentro de quatro semanas após o parto. 

Altamente variável em manifestações, severidade e duração. A prevalência da DPP varia 

de 5% a 20% com as maiores taxas ocorrendo entre mães adolescentes. As variações nas 

taxas de prevalência e manifestações clínicas determinam uma dificuldade para estabelecer 

o diagnóstico, utilizando os instrumentos tradicionais para diagnóstico de depressão. 

Escalas de investigação de sintomas depressivos específicas para esta população 

têm sido elaboradas como, por exemplo, a Edinburgh Postnatal Depression Rating Scale 

(Cox, 1987) e a Postpartum Depression Checklist (Beck, 1998).  

Enquanto fatores desencadeantes da doença pós-parto permanecem obscuros, existe 

uma preocupação em desenvolver campanhas de orientação e sensibilização quanto a uma 

vulnerabilidade aumentada para o desenvolvimento de transtornos afetivos na fase 

puerperal.  

De fato, há um desproporcional aumento no número de internações psiquiátricas de 

mulheres no primeiro ano pós-parto (Newport, 2002). Ainda permanece incerto se a 

doença psiquiátrica pós-natal é uma conseqüência de uma série de alterações restritas ao 

pós-parto ou se este período torna-se crucial para uma exacerbação de transtornos pré-

existentes.  

O aumento de admissões psiquiátricas pode resultar de dificuldades e limitações 

adaptativas da mãe, as quais se mostravam subclínicas até o nascimento do bebê. Não se 
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pode comprovar, entretanto, que os fatores etiológicos relacionados à doença materna no 

pós-natal possam influenciar diretamente a relação mãe-bebê. 

 

1.2.3 Psicose pós-parto 

 

Os quadros de DPP de caráter psicótico são mais raros e mais graves do que as 

outras classificações acima, apresentando uma prevalência de um caso em 500-1000 

nascimentos, iniciando nos primeiros dias até 2-3 semanas após o parto (Brockington et al., 

1992). 

As mulheres que apresentam tal sintomatologia podem evoluir para um quadro de 

transtorno bipolar do humor, causando um prejuízo funcional importante e provocando um 

maior risco de suicídio ou de infanticídio (Turnbull, 1996; Mills & Kornblith, 1992). 

Estudando 16 casos de infanticídio, Spinelli (2001), constatou uma morbidade psiquiátrica 

significativa incluindo quadros de despersonalização, alucinações dissociativas, além de 

histórias prévias de traumas ou abuso físico durante a infância.  

Neste caso usa-se o recurso da internação hospitalar, mesmo que involuntária, e/ou 

o tratamento através da Eletroconvulsoterapia (ECT), no intuito de proteger a mãe e a 

criança. A ECT é considerada eficaz e segura nos quadros afetivos e psicóticos do 

puerpério. Pode facilitar a continuidade do processo de amamentação (National Institutes 

of Health Consensus Conference, 1995), diminuindo a exposição aos psicofármacos e 

gerando menor interferência na rotina mãe-bebê, o que será discutido como limitações 

presentes nos tratamentos a seguir. 
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1.3 Tratamento da DPP 

 

O tratamento da DPP deve envolver, no mínimo, três tipos de cuidados: 

ginecológico, psiquiátrico e psicológico. Além da preocupação médica com o problema, 

são muito relevantes os cuidados sociais, comumente envolvidos com o desenvolvimento 

da depressão no período puerperal. Autores enfatizam a necessidade para o tratamento da 

DPP, não apenas objetivando a qualidade de vida da mãe, mas, sobretudo, prevenindo 

distúrbios no desenvolvimento do bebê, além de preservar um bom nível de 

relacionamento conjugal e familiar (Pritchard, 1996; Nonacs, 1998).  

Entre os cuidados psicológicos para as pacientes com DPP tem-se destacado muito 

o sucesso da abordagem cognitivo-comportamental, preferentemente em grupos de terapia. 

Meager (1996), refere melhora do quadro depressivo detectado pelas escalas de Edinburgh 

para Depressão Pós-Natal, Inventário de Beck para Depressão e Profile of Mood States, 

com esse tipo de terapia.  

Psiquiatricamente, o tratamento com antidepressivos tem indicação para os casos 

onde a depressão está comprometendo a função e o bem estar da mãe. Schou (1998), na 

Dinamarca, recomenda avaliar a relação custo-benefício do tratamento antidepressivo 

durante e depois da gravidez e considera o uso fator de baixo risco. Atualmente, muitos 

antidepressivos estão sendo estudados em relação à lactação e os Inibidores Seletivos da 

Recaptação da Serotonina (ISRS) foram os menos presentes no leite materno. 

A necessidade de tratamento e o impacto potencial da doença podem ser complicados se 

forem consideradas a necessidade e o desejo da mãe de amamentar o seu filho. Levando 

em conta um aumento na proporção de mães que desejam amamentar, o apoio e incentivo 

de grupos profissionais para a amamentação e os dados que reforçam os benefícios da 

amamentação prolongada (12 meses) para mãe e bebê. Temos fatores que representam uma 
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importante influência na decisão para as mulheres que tiveram seus filhos recentemente 

(Newport, 2002). 

Portanto, muitas das mães que desejam amamentar relutam em usar medicamentos 

psicotrópicos durante a gravidez. Esta decisão é complicada pela falta de consenso a 

respeito da necessidade do monitoramento da exposição do bebê, além da falta de 

definições claras do que é, de fato, a exposição do bebê. 

Uma proposta de Newport et al. (2002), é utilizada como um norte para guiar a 

decisão clínica no pós-parto. Este modelo de exposição é baseado na premissa de que o 

tratamento das mães não ocorre num vácuo psicossocial. Este modelo reconhece que há 

vários níveis de exposição que são impostos pelo tratamento ou pela própria doença. O 

problema primário da exposição em psiquiatria é a necessidade de uma definição clara do 

conceito de exposição. Devemos considerar como a exposição ocorre e ela pode ser direta 

ou indireta.  

 

1.3.1 Exposição direta  

 

É promovida por algum substrato que entra em contato direto com o indivíduo 

(neurobiológico, farmacológico, toxinas, etc.). Especificamente na DPP a exposição direta 

é devida à própria doença e ao tratamento que ela recebe. A exposição indireta inclui as 

conseqüências da doença sobre a mãe e suas estruturas emocionais, sobre seus 

relacionamentos, sobre os cuidados com a criança entre outros, além dos investimentos e 

custos do tratamento farmacológico ou psicoterápico. 

O lactente desta forma é vulnerável á exposição direta da doença materna através 

do impacto do tratamento farmacológico sobre o leite materno. Passa a sofrer uma 
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variedade de exposições diretas em todas as modalidades de farmacológicas de tratamento. 

Todos os psicotrópicos estudados são excretados pelo leite materno. Os agentes 

anestésicos, utilizados em Eletroconvulsoterapia (ECT) também são encontrados no leite 

materno. 

Entretanto, apesar de ainda existirem várias questões não-respondidas quanto à 

segurança do uso de medicamentos durante a gravidez e a amamentação é prudente a 

utilização de psicofármacos quando o custo-benefício desta intervenção é evidente.  

Os casos de mania aguda, depressão grave com ideação suicida ou risco de 

infanticídio, de modo geral, necessitam de intervenção medicamentosa ou de ECT 

(Yonkers & Steiner, 1999) e até internação hospitalar (Kendell et al, 1987). 

 

1.3.2 Exposição indireta 

 

Decorrente da interferência do substrato no desenvolvimento do indivíduo. O 

profissional que atende à mãe deve levar em conta a exposição indireta do bebê à doença 

materna, e a sua influência sobre a relação mãe bebê, capacidades de cuidados por parte da 

mãe, o impacto da doença sobre a organização e a estabilidade familiar.  

O DSM-IV chama atenção para os sintomas obsessivos e ansiosos comuns na 

depressão puerperal. As alterações nos cuidados da mãe para com o bebê, decorrentes 

destes sintomas, podem ser considerados como uma exposição indireta do bebê à doença 

materna. 

A distinção entre exposição direta e indireta é talvez mais relevante se 

considerarmos o impacto da DPP e suas opções de tratamento sobre o recém-nato. 
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Em relação ao tipo de tratamento mais adequado a ser instituído, uma boa avaliação 

deve levar em conta o tempo para resposta ao tratamento. Podemos considerar que se a 

resposta for demorada o grau de exposição da criança aos fatores determinados pela 

doença materna será maior.   

 

1.4 Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Depressão 

 

Um consenso sobre os efeitos benéficos do tratamento da depressão com a EMT 

vem se delineando desde o primeiro estudo sobre Estimulação Magnética Transcraniana 

Repetitiva (EMTr) e depressão (Hoflich et al.,1993).   

 

1.4.1 Estudos em animais 

 

Vários estudos em animais têm sido apresentados para mostrar o efeito 

antidepressivo da EMT. Para avaliação desse efeito, os pesquisadores têm adotado as 

variáveis normalmente usadas para avaliar os efeitos das descargas eletroconvulsivas (DEC 

- electroconvulsive shock - ECS) em camundongos. O teste da apomorfina (Apomorphine 

Induced Stereotypy), o teste do nado Porsolt (Porsolt Swin test), regulação ®eta (B-down 

regulation) e inibição de convulsão induzida por eletroconvulsoterapia são exemplos de 

modelos usados para avaliar os efeitos da DEC.  

Alguns autores encontraram mudanças semelhantes nesses parâmetros após a 

aplicação da EMTr ou DEC em camundongos (Fleischmann, 1995,1999; Zyss, 1997) . 

Foram encontradas também alterações significativas na concentração de dopamina, 

serotonina e receptores NMDA que são compatíveis com os efeitos antidepressivos no 

cérebro após uma sessão de EMTr nos camundongos (Ben-Shacar, 1997; Kole, 1999). 
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1.4.2 Estudos de Neuroimagem 

 

George et al. (1994), em um artigo de revisão, correlacionou à disfunção do córtex 

pré-frontal esquerdo com a depressão maior. Estudos com neuroimagem estrutural (RNM) 

e funcional (SPECT e PET) encontraram alterações relevantes no lobo pré-frontal tanto na 

depressão primária quanto na depressão secundária (George et al., 1994). Baxter et al. 

(1985), encontraram uma diminuição do metabolismo no córtex pré-frontal dorsolateral 

(CPFDL) esquerdo em todas as formas de depressão e uma correlação inversa entre a 

gravidade da depressão e a diminuição do metabolismo frontal.  

Bench et al. (1995), descreveram a mudança de padrão na perfusão cerebral em um 

grupo de 25 pacientes com depressão, após o tratamento. Estes autores compararam a 

perfusão cerebral pré e pós-tratamento e descreveram que uma melhora da depressão 

estava correlacionada com um aumento significativo da perfusão cerebral no córtex pré-

frontal dorsolateral esquerdo (CPFDLE).  

 

1.4.3 Outros Estudos 

 

Pascual-Leone et al. (1996), realizaram um dos primeiros estudos randomizados 

com EMT para o tratamento da depressão. Os autores estimularam diversas regiões e 

obtiveram melhores resultados no CPFDLE, apesar da pequena duração dos efeitos.  

Conca et al. (1996), publicaram um estudo aberto com resultados positivos após o 

uso de EMT, sendo esta utilizada como uma terapia aditiva para a depressão. 

Posteriormente, Triggs et al. (1999) e Avery et al. (1999), estimulando apenas o CPFDLE, 

reportaram uma redução superior a 50% na escala de Hamilton em metade dos pacientes. 

Este resultado teve efeito duradouro (mais de 1 ano) em 1 paciente. 
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Em estudo prospectivo, duplo cego, randomizado e controlado, com 50 pacientes 

com quadro depressivo moderado ou grave, no Instituto e Departamento de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Rumi et al. 

(2005), demonstram a potencialização e diminuição do tempo de latência para o 

funcionamento de antidepressivos em dose fixa, quando estes são associados à EMTr. Os 

resultados preliminares obtidos com a análise de 22 pacientes mostraram: 

1) Resultados obtidos na escala de Hamilton no início e ao término das aplicações de 

EMTr (4 semanas de tratamento): 

 • Bobina ativa: Hamilton inicial de 28,2 (+ 6,92) e final de 9,5 (+ 7,73)  

 • Bobina placebo: Hamilton inicial de 32,56 (+ 4,45) e final de 21,89 (+ 6,88)  

 • Índice de significância - p<0,001  

2) Resposta clínica ao tratamento (diminuição de 50% nos escores das escalas de avaliação 

de severidade de depressão): 

 • Bobina ativa: 10/12 (84%) apresentaram resposta clínica  

 • Bobina placebo: 2/10 (20%) apresentaram resposta clínica.  

 • Índice de significância - p=0,008.  

3) Remissão clínica ao tratamento (escores < 7 na escala de Hamilton): 

 • Bobina ativa: 6/12 (50%) apresentaram remissão clínica.  

 • Bobina placebo: nenhum (0/10) paciente apresentou remissão clínica.  

 • Índice de significância - p=0,015.  

Destaca-se que este é o primeiro estudo demonstrando a potencialização e queda no 

tempo de latência utilizando doses fixas de uma única droga antidepressiva e estimulando 

um único local o CPFDLE, com os parâmetros que se seguem: intensidade de 120% do 
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limiar motor, freqüência de 5Hz, tempo de cada série de 10 segundos e 20 segundos de 

intervalo livre, com 25 séries por dia, durante 20 dias (total de pulsos - 25000). 

 

1.4.4 Segurança e efetividade da EMTr no tratamento da DPP 

 

O tratamento apropriado para DPP seria aquele capaz de melhorar as condições 

sintomatológicas afetivas e cognitivas da mãe, oferecendo maior segurança ao 

desenvolvimento global da criança, evitando sua exposição direta aos psicofármacos, e 

respeitando a possibilidade e o desejo da mãe de manter a amamentação.  

A EMTr é uma técnica segura, através da qual utilizamos um campo 

eletromagnético para induzir a passagem da corrente elétrica através do tecido cortical 

cerebral, resultando numa despolarização neuronal a qual se move para estruturas 

subcorticais através de transmissão sináptica.  

A cada estalo, uma corrente elétrica de alguns milissegundos e intensidade altíssima 

(até 5 mil amperes) passa pela bobina. A rápida seqüência de liga-desliga produz 

flutuações em um campo magnético que atravessa o crânio e gera uma corrente elétrica de 

baixíssima intensidade, em uma área específica do córtex, a camada mais externa do 

cérebro.  Esta corrente elétrica mesmo sendo de baixa intensidade é suficiente para disparar 

a transmissão do impulso nervoso de uma célula a outra (Baffa Filho apud Zorzetto, 2007).  

Tanto a EMTr como o ECT, funcionam com base no mesmo princípio físico – a 

passagem de corrente elétrica pelo encéfalo, o conjunto de estruturas do sistema nervoso 

central que inclui o cérebro.  

Porém, há também diferenças importantes entre esses dois recursos. As principais são a 

intensidade e a abrangência da corrente elétrica aplicada ao sistema nervoso central. 

Enquanto a EMTr gera correntes de uns poucos miliamperes em uma área restrita do 
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cérebro a ECT produz correntes cerca de mil vezes mais altas, de até 2 amperes, que 

atravessam todo o encéfalo e originam convulsões semelhantes às observadas na epilepsia 

– o paciente não sente as convulsões nem se lembra delas porque passa o tempo todo 

anestesiado. Independentemente da técnica usada, acredita-se que essa passagem de 

corrente elétrica reprograme alguns genes das células nervosas, fazendo-as retomar o 

funcionamento adequado, assim como os medicamentos antidepressivos. 

Uma paciente depressiva, no segundo trimestre da gravidez, que foi investigada 

através de um estudo duplo cego, controlado por placebo, utilizando o tratamento com 

EMTr de baixa freqüência, em região pré-frontal esquerda, enfatizou a importância de 

oferecer um tratamento seguro para a mãe e para o feto em desenvolvimento. Neste caso 

em particular, a paciente apresentou uma boa tolerância ao tratamento e uma boa resposta 

terapêutica que foi atribuída pelos autores a diversos fatores, entre eles, o mecanismo 

através do qual a EMTr afeta o metabolismo cerebral. Os autores concluem que a EMTr, 

em condições controladas e com parâmetros de estimulação bem definidos, consiste num 

método seguro para a mãe e particularmente se considerarmos a exposição direta do feto a 

anestésicos como na ECT e ao uso de antidepressivos. A EMTr pode ser uma ferramenta 

poderosa no tratamento de gestantes com depressão porque dispensa anestesia e drogas 

psiquiátricas (Nahas et al., 1999). 

Apesar de ainda não existirem estudos publicados, controlados, utilizando EMTr 

para tratamento da DPP, podemos nos reportar a comprovada segurança e confiabilidade 

deste tipo de intervenção para propor esta nova opção terapêutica, considerando os 

benefícios para mãe e para o bebê. 
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1.4.5 Estimulação Magnética Transcraniana na Depressão Pós-Parto 

 

Considerando o real benefício clínico e segurança dos tratamentos atuais utilizando 

antidepressivos nos quadros depressivos do puerpério, a EMTr poderia vir a ser uma nova 

alternativa, não farmacológica,  proporcionando, além dos efeitos antidepressivos já 

conhecidos, benefícios em aspectos comportamentais e em funções cognitivas 

prejudicadas, além de uma maior segurança para a mãe e para o desenvolvimento do bebê 

e garantia para manutenção do benefício da amamentação sem riscos à criança.  

Na maioria dos estudos realizados, a EMT, procedimento usado desde 1991, vem 

demonstrando boa eficácia no tratamento da depressão. Este novo tratamento pode ser 

igualmente eficaz e bastante seguro para o tratamento desta entidade nosológica. Desde o 

primeiro estudo sobre EMTr e depressão, publicado por Hoflich et al. (1993), vários 

pesquisadores têm concluído que EMTr pode se tornar uma boa ferramenta no tratamento 

da depressão.   

Vários estudos têm sido realizados no intuito de avaliar a real eficácia da EMTr no 

tratamento da depressão. Alguns deles mostrando uma queda de 50% na escala de 

Hamilton após o tratamento (Rumi et al., 2005). 

Pascual-Leone et al. (1996), realizaram um dos primeiros estudos randomizados 

com EMTr para o tratamento da depressão. Os autores estimularam diversas regiões, e 

obtiveram melhores resultados no córtex pré-frontal esquerdo, apesar da pequena duração 

dos efeitos. Conca et al. (1996), publicou um estudo aberto com resultados positivos após o 

uso de EMTr como uma terapia aditiva para a depressão.   

Vários autores concluíram que a EMTr sobre o córtex pré-frontal esquerdo no 

tratamento da depressão é uma técnica segura. Não há relato de episódios de convulsões 

nos estudos publicados com EMTr em depressão (Pascual-Leone et al., 1996; George et 
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al., 1997; Triggs et al., 1999; Loo et al., 1999; Padberg et al., 1999; Avery et al., 1999). 

Também foi observado que essa técnica não causa prejuízos na função cognitiva podendo, 

ainda, melhorá-la (Loo et al., 1999; Padberg et al.,1999; Avery et al., 1999). 

  

1.5 Neuropsicologia 

 

A Neuropsicologia atualmente está consagrada como um dos ramos fundamentais 

presentes nas neurociências, devido ao refinamento de seus estudos quanto à relação entre 

o comportamento humano e o funcionamento cerebral. 

Desde os primórdios, em civilizações antigas, se tem registros de “ensaios 

investigativos” sobre o cérebro. Porém, Hipócrates (469-379 a.C.) foi um dos pioneiros de 

uma “tentativa” mais precisa afirmando que o encéfalo não estava envolvido apenas na 

percepção sensitiva, mas, também o considerou a sede da inteligência.   

Com Joseph Gall, no século XVIII, a relação entre localização e função cerebral 

tornou-se mais evidente através da teoria de frenologia na qual, acreditava-se que funções 

específicas estavam relacionadas a regiões variadas do córtex cerebral. Haveria uma 

determinada área do cérebro relacionada com determinado comportamento. Estudando as 

bossas cranianas seria possível descrever a personalidade de uma pessoa. 

Com a evolução de novos estudos surgiu uma hipótese de uma provável conexidade 

celular na qual os neurônios individuais seriam as unidades sinalizadoras do cérebro e que 

de maneira geral eles estariam dispostos em grupos funcionais e se interconectariam de 

maneira precisa (Kandel et al., 1997). 

Com Pierre Paul Broca e Karl Wernicke foi possível observar a relação entre lesões 

de áreas específicas e comportamentos resultantes (afasias de expressão e compreensão) 
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dimensionando o córtex cerebral como a área que engloba os hemisférios cerebrais 

divididos em quatro lobos relacionados a respectivas funções: lobo frontal - funções de 

planejamento das ações futuras e controle do movimento; lobo parietal – sensação tátil e 

imagem corporal; lobo occipital – visão e lobo temporal – audição, aprendizado, memória 

e emoção (Damásio, 2000; Kendal et al.,1997). 

 Alexander Luria e Brenda Milner também foram responsáveis por observar 

indivíduos que sofreram lesões cerebrais durante a 2ª Guerra Mundial investigando 

alterações das funções cognitivas e afetivas e contribuindo significativamente aos estudos 

na área. Concomitantemente, psicocirurgias e cirurgias para secção de prováveis focos 

epilépticos deram condições para um melhor embasamento científico quanto às relações do 

cérebro e seu funcionamento (Lezak, 1995). 

Sendo assim a Neuropsicologia se consagra, até o presente momento, como um 

importante ramo das neurociências, contribuindo para os estudos das relações entre o 

emocional-comportamental e o cognitivo, estando inserida nas áreas clínicas (reabilitação) 

e de pesquisa (análise de novas terapêuticas). 

 

1.5.1 Funcionamento Neuropsicológico: Córtex pré-frontal 

 

As funções cognitivas mais complexas responsáveis pela integração de variadas 

informações originárias de outras áreas cerebrais e que resultam na execução de uma 

determinada ação, estão concentradas no lobo frontal do córtex cerebral. A parte anterior 

deste é conhecida como a área pré-frontal, a parte não motora do lobo frontal que faz 

conexões importantíssimas com o núcleo dorso-medial do tálamo, hipocampo, amígdala, 

córtex límbico para-hipocampal e cingular, hipotálamo e tegmento mesencefálico (Gil, 

2002; Machado, 1987). 
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A área pré-frontal é a região onde as informações de diferentes fontes – externas e 

internas, conscientes e inconscientes – são integradas e produzidas em ação. Stuss & 

Benson (1984), colocaram que o córtex pré-frontal recebe, integra, formula, executa, 

monitora, modifica e julga todas as atividades do sistema nervoso. Assim, pacientes com 

distúrbios que atingem as regiões frontais (como a depressão, por exemplo) falham na 

realização de uma determinada tarefa muito mais por um problema de abordagem do que 

por falta de conhecimento ou de incapacidades perceptivas ou de linguagem (Lezak, 1995).   

Egas Moniz e Almeida Lima foram os pioneiros na leucotomia pré-frontal em 

humanos, com o objetivo de tratar transtornos depressivos e ansiosos em pacientes 

psiquiátricos, havendo, portanto, melhora dos sintomas ansiosos e depressivos devido à 

secção das conexões da área pré-frontal com o núcleo dorso-medial do tálamo, entretanto 

observou-se um tamponamento psíquico com perda do componente emocional dos 

pensamentos. Os pacientes também apresentaram considerável dificuldade em planejar o 

futuro e trabalhar com vistas a seus objetivos. Além disso, uma dificuldade em concentrar-

se e uma alta distrabilidade foram observados nos pacientes submetidos a esse 

procedimento (Gil, 2002; Machado, 1987). 

Uma abordagem correlacionando um planejamento seqüencial com o 

funcionamento das áreas frontais do cérebro foi possível quando Luria (1973), verificou 

que pacientes com lesões em áreas frontais podem muitas vezes saber efetuar uma tarefa 

que faça parte de uma ação mais complexa, mas por outro lado, falhar na execução desta 

por uma falha no seqüenciamento dos diferentes componentes de ação (Kimberg & Farah, 

1993). 

Correlaciona-se assim, o córtex pré-frontal dorsolateral com a funcionalidade do 

planejamento e a flexibilidade mental para a resolução de problemas o que denota, 

diferentes interações entre circuitos de diversas regiões e não uma associação específica, 
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entre uma região e um processo cognitivo mais elaborado. A essa coordenação funcional 

de regiões pré-frontais a um variado número de tarefas executivas (funcionamento 

executivo) deu-se o nome de função executiva. 

Baseando-se no que fora exposto acima é possível correlacionar o quadro depressivo, em 

especial a DPP, com uma sintomatologia de disfunção neurocognitiva de caráter 

basicamente frontal. Os possíveis déficits do funcionamento cognitivo e comportamentais 

das puérperas parecem estar relacionados mais especificamente com o córtex pré- frontal, 

por isso o foco de aplicação da EMT é o CPFDLE, com a espectativa de propiciarmos a 

essas mães uma melhora em suas funções cognitivas e conseqüentemente uma melhor 

qualidade na condição geral de seu comportamento maternal. 

  

1.5.2 Funções Neuropsicológicas: Depressão/DPP e EMT  

 

O quadro depressivo pode ter influência nas funções neuropsicológicas de um 

indivíduo alterando prejudicialmente o comportamento e o desempenho cognitivo dos 

portadores de tal enfermidade. Sendo a DPP diagnosticada como um episódio depressivo 

maior (DSM-IV) o prejuízo nas funções cognitivas das parturientes é semelhante ao 

encontrado nos estudos que avaliam estes prejuízos em portadores de depressão. No 

entanto, na DPP o comportamento maternal é que passa a sofrer alterações negativas e isto 

influência diretamente o desenvolvimento do bebê. 

Lezak (1989), afirmou que pacientes com depressão maior sem outras patologias 

apresentam um processamento cognitivo lentificado, uma fraca capacidade na manutenção 

da atenção e problemas na geração de estratégias para a memorização de algum conteúdo. 
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As funções neuropsicológicas após o tratamento com EMT, aplicada em variadas 

áreas do córtex cerebral, tem sido estudadas, com freqüência. Os estudos de Triggs et al. 

(1999), Moser et al. (2002), Martis et al. (2003), Shahajan et al. (2002), Palberg et al. 

(1999), Loo et al. (2003),  Speer et al. (2001), respectivamente descritos abaixo, 

correspondem ao presente estudo da EMTr na DPP devido ao mesmo alvo para 

estimulação: o córtex pré-frontal. 

 Estimulando a área pré-frontal esquerda de 10 pacientes, com diagnóstico de 

depressão maior, não respondentes a medicação, através de uma bateria neuropsicológica 

aplicada antes do tratamento, após 10 dias de estimulação e 3 meses depois, Triggs et al. 

encontrou um aumento significativo no resultado dos testes Dígitos ordem direta (WAIS) e 

de Fluência verbal (FAS/animal). 

Avaliando o desempenho em algumas funções cognitivas, através de uma bateria 

neuropsicológica aplicada antes e depois do tratamento com EMT, ativa e placebo, no 

CPFDLE de 19 pacientes (divididos nos dois grupos) com diagnóstico de depressão maior 

também não respondente à medicação. Moser et al. encontrou uma melhora significativa, 

no desempenho dos pacientes que receberam estimulação ativa, na parte  B do teste Trail 

Making, sugerindo uma melhora no funcionamento executivo. 

Também em testes que avaliam as funções executivas (Teste de Stroop e Fluência 

Verbal FAS), Martis et al. estimulou a área pré-frontal esquerda de 15 pacientes com 

diagnóstico de depressão maior, também refratários ao tratamento medicamentoso e 

encontrou evidências de melhora significativa nestes testes. 

Shahajan et. al., estudando uma amostra de 15 pacientes acometidos por depressão 

maior estimulou o CPFDLE e realizou uma bateria neuropsicológica composta pelos testes 

dígitos (ordem direta e inversa), teste de aprendizado verbal auditivo de Rey (RVALT), 

fluência verbal (FAS/animal) e teste psicomotor de substituição de símbolos (SYMBOL 
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DIGIT MODALITIES TEST - Símbolos) antes do tratamento, 1 e 2 semanas depois, não 

encontrando nenhuma influência negativa quanto ao desempenho nos testes e uma 

tendência de melhora quanto ao desempenho na fluência verbal. 

Com 18 pacientes diagnosticados com depressão maior, resistentes a respostas 

farmacológicas, randomizados em três grupos (0.3 Hz, 10 Hz e placebo) que receberam 

EMT no CPFDLE durante 5 dias, Padberg et al. constataram, após avaliações pré e pós 

tratamento, uma melhora estatísticamente significativa da depressão, através da escala 

HDRS, e da memória verbal, no desempenho do RAVLT, no grupo que recebeu 0.3 Hz. 

Em uma amostra de 19 pacientes com depressão maior resistente a antidepressivos, 

dividida em dois grupos – ativo e placebo, tratados por 3 semanas com EMTr no CPFDLE 

e D, apesar de terem encontrado melhora significativa da depressão, nos dois grupos, 

através das escalas HDRS e Montgomery Âsberg, Loo et al., não observaram tendência ou 

melhora estatísticamente significativas nas funções cognitivas avaliadas em uma bateria 

neuropsicológica que incluía o teste RAVLT e de fluência verbal. O mesmo ocorreu com 

Speer et al. que compararam os efeitos da EMT no CPFDLE de 18 pacientes deprimidos 

divididos em grupos placebo, 1Hz e 20Hz, durante 10 dias de tratamento, não sendo 

encontradas nenhuma alteração cognitiva nos testes utilizados. 

Sendo assim, conclui-se, a partir destes estudos, que a EMT no tratamento da 

depressão e conseqüentemente da DPP, aplicada em áreas frontais do córtex cerebral, não 

causa prejuízos as funções cognitivas investigadas, podendo ainda melhorar o desempenho 

cognitivo averiguado através da testagem neuropsicológica. 
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1.5.3 Avaliação Neuropsicológica: EMT e Depressão/DPP 

 

No tratamento da depressão o alvo da EMTr é uma região do cérebro localizada no 

lado esquerdo da cabeça, ao lado da testa e acima dos olhos. Ali fica o CPFDLE, uma 

região do tamanho de uma moeda de dez centavos associada à memória de curto prazo, ao 

raciocínio lógico e à avaliação de metas que se deseja atingir. 

Em geral, essa região encontra-se menos ativa nos portadores de depressão e 

conseqüentemente na DPP, do que nas demais pessoas, independentemente da origem do 

problema – seja a depressão decorrente de fatores genéticos, hormonais ou ambientais. 

Sendo assim, uma avaliação neuropsicológica que compreenda estes aspectos torna-se algo 

importantíssimo a ser estudado no caso da DPP. 

 No teste de cartões variados de Wisconsin para avaliação e estudo das funções 

frontais (Lezak, 1995; Spreen & Strauss,1998), pacientes que apresentam lesões ou 

prejuízos nas regiões frontais, particularmente dorsolateral esquerda ou direita, cometem 

mais erros perseverativos ou obtém menor número de categorias completadas do que os 

sujeitos normais ou sem lesão frontal (Milner, 1963). A falta de inibição da resposta, que 

se torna perseverativa, demonstra que há uma dificuldade em adaptar as escolhas às 

contingências, havendo prejuízo na flexibilidade mental impedindo que tais pacientes 

utilizem pistas fornecidas pelo ambiente reduzindo, assim, o aprendizado incidental 

(Lezak, 1995; Stuss et al., 2000).  

No teste Trail Making para avaliação e estudo das funções executivas 

especificamente quanto à flexibilidade e manutenção mental de duas seqüências (parte B), 

pacientes que apresentavam lesões frontais (principalmente as de natureza dorsolaterais) 

comparados a um grupo sem nenhuma lesão, demoraram mais tempo na execução da tarefa 

e apresentaram maior número de erros na parte B do teste (Stuss et al., 2001). 
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O córtex pré-frontal, ligado a outras estruturas cerebrais, também comanda a 

funcionalidade dos processos que envolvem a atenção. Por isso, pacientes com lesões 

frontais apresentam prejuízos no desempenho em testes que envolvem funções executivas 

como o Trail Making (Lezak,1995). Nestes pacientes é possível constatar prejuízos em 

aspectos atencionais como a vigilância de um estímulo, a manutenção ou substituição de 

uma determinada resposta assim como a dificuldade em manter-se focado em uma 

atividade na presença de estímulos distratores (Luria, 1973; Stuss, 1993; Stuss & Benson, 

1984). 

No teste de Stroop de estímulos distratores, os pacientes com lesões frontais à 

esquerda apresentaram desempenho significativamente piores no terceiro cartão 

apresentado (Nome das Cores – interferência), onde estão os “nomes” das cores escritos 

pintados de outra cor, o que indicou a dificuldade de manter a atenção frente à interferência 

de outros estímulos (Perret, 1974). 

Em testes como o de Dígitos (WAIS) e o RAVLT, que envolvem memória de curto 

prazo, relacionadas ou não com a capacidade de se manter concentrado em uma tarefa sem 

sofrer interferência, rememoração e/ou aprendizagem, os portadores de lesões pré-frontais 

tendem a apresentar alterações nestas funções. 

Em geral o déficit está mais associado à rememoração do que a aprendizagem, 

sugerindo uma dificuldade no acesso ao conteúdo que foi ou deveria ter sido armazenado 

(Gil, 2002; Lezak, 1995). Há dificuldades de memória, nos acometidos com estes tipos de 

lesões, em tarefas que envolvem algo a ser memorizado, relacionar eventos que são 

separados temporariamente, relembrar através de associações contextuais e efetuar 

julgamento sobre a ordem ocorrida de um determinado fato (Kimberg & Farah, 1993; 

Lezak, 1995; Shimamura, Janowski, & Squire, 1990).  
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Com relação à EMT estudos sugerem que a técnica possa melhorar algumas 

funções cognitivas por efeitos estimulatórios duradouros ou pela inativação de mecanismos 

inibitórios (George & Belmaker, 2000). 

Pascual-Leone et al. (1993), avaliaram a presença de possíveis déficits cognitivos e 

psicomotores em nove indivíduos sem alteração neurológica prévia e detectaram uma 

tendência a um encurtamento do tempo de reação motora e a uma melhora da memória 

verbal nos pacientes que receberam as maiores quantidades de estimulação nas freqüências 

mais altas. 

Wassermann et al. (1996), como no estudo de Pascual-Leone citado acima, também 

detectaram uma tendência a um melhor desempenho no teste de memória com estimulação 

em freqüência alta e uma pequena, mas significativa, melhora na fluência verbal. 

Em estudo duplo-cego e randomizado, Moser et al. (2002) mostraram que pacientes 

com depressão maior tiveram uma melhora da função executiva (teste Trail Making B) em 

relação ao grupo placebo após duas semanas de tratamento com EMT. 

 Em pacientes com Doença de Parkinson e Depressão existe uma relação direta 

entre declínio cognitivo e a depressão (Starkstein et al., 1989). Estes pacientes apresentam 

um desempenho significativamente pior em testes neuropsicológicos quando comparados a 

controles com Doença de Parkinson, sem depressão, pareados para a idade e estágio da 

doença (Starkstein et al., 1990). 

Em estudo sobre os efeitos da EMT em pacientes deprimidos com Doença de 

Parkinson realizado no Instituto e Departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Boggio et al. (2005), submeteram 

25 pacientes da amostra a uma avaliação neuropsicológica antes e depois do tratamento. 
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Um grupo 1, com 12 pacientes, recebeu EMT ativa e o grupo 2, com 13 pacientes, 

recebeu EMT placebo. Os resultados mostraram que não houve piora na função cognitiva 

em nenhum dos grupos de estudo avaliados pela bateria de testes neuropsicológicos 

escolhida. No entanto, os pacientes do grupo 1 (EMT ativa) tiveram uma tendência de 

melhora nas funções cognitivas relacionadas à função executiva (testes do Trail Making B, 

Cartões de Wisconsin e Hooper). 

Como se pode evidenciar, estes e muitos outros estudos estão se atendo aos 

mecanismos existentes para a melhora das funções cognitivas após o tratamento com EMT, 

porém, estes mecanismos ainda não são conhecidos por completo. 

Se a DPP causa tantos prejuízos ao estado neuropsicológico das parturientes, o que, 

compromete em muito, os comportamentos maternais. Temos a oportunidade de utilizar a 

EMT como uma possível terapêutica promissora, na remissão dos sintomas depressivos e 

déficits cognitivos, em prol do bem-estar comportamental e relacional da mãe para com 

seu bebê e em seu contexto sócio- familiar.   

 

1.5.4 Depressão pós-parto e comportamento maternal  

 

Em relação à importância de uma intervenção terapêutica para os transtornos do 

puerpério percebemos que historicamente, há muito o puerpério é reconhecido como um 

momento crítico e de alto risco emocional (Esquirol, 1845; Marcé, 1858; Paffenbarger, 

1961; Kendell et al, 1987 apud Yonkers, 1999) e, por isso, as chances da mulher adoecer 

emocionalmente nessa fase de sua vida são maiores do que em outras épocas. 

Considerando tais conhecimentos podemos detectar precocemente os sintomas 

sugestivos dos transtornos emocionais puerperais e, por conseguinte, possibilitar ações 

preventivas e terapêuticas imediatas. Os benefícios dessa atuação precoce e preventiva não 
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se restringem ao bem estar exclusivo das mães. São atitudes que representam também um 

grande benefício às crianças, pois, de acordo com as observações e a literatura, há uma boa 

evidência de correlação entre as desordens depressivas das mães e os distúrbios emocionais 

de seus filhos (Richman et al, 1982; Billings & Moos, 1983; et al, 1985). 

O estado depressivo da mãe pode repercutir negativamente no estabelecimento das 

primeiras interações com o bebê e, em conseqüência, no desenvolvimento afetivo, social e 

cognitivo da criança (Cummings & Davies, 1994; Dodge, 1990;  Field, 1998; Tronick & 

Weinberg, 1997).  

Embora as razões para a correspondência entre o estado afetivo das mães e os 

futuros distúrbios emocionais de seus filhos não estejam ainda bem estabelecidas, alguns 

autores apresentam possibilidades para tal, incluindo o modo como a mãe deprimida 

interage com seu filho (Rutter & Quinton, 1984). 

Mães deprimidas, quando comparadas às mães não-deprimidas, gastam menos 

tempo olhando, tocando e falando com seus bebês, apresentam mais expressões negativas 

do que positivas, mostram menos responsividade contingente, menos espontaneidade e 

menores níveis de atividade. 

Bebês de mães deprimidas, quando comparados aos de não-deprimidas, exibem 

menos afeto positivo e mais afeto negativo, menor nível de atividade, menos vocalização, 

costumam distanciar o olhar, apresentam mais aborrecimento, protestos mais intensos, 

mais expressões de tristeza e raiva, menos expressões de interesse e uma aparência 

depressiva com poucos meses de idade (Cohn, Campbell, Matias, & Hopkins, 1990; 

Pickens & Field, 1993). 

Oferecer uma modalidade terapêutica não invasiva e segura para pacientes com 

DPP torna-se muito importante considerando que não há estudos controlados publicados 
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indicando o uso de EMTr para tratamento desta patologia. 

Sugere-se enfim, mais uma possibilidade terapêutica que se destacaria pela 

segurança para a mãe, impedindo e/ou melhorando o comprometimento de suas 

habilidades, neurocognitivas e comportamentais, quanto à lide para com a criança, e pela 

garantia de manutenção da amamentação sem riscos ao bebê.  
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2. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo primário, avaliar a eficácia do tratamento com 

EMTr em pacientes com depressão puerperal, analisando o benefício clínico relacionado às 

funções cognitivas e ao comportamento maternal.  

Como objetivo secundário, avaliar a remissão de sintomas depressivos e garantir a 

segurança para a mãe e para o bebê, além de permitir a amamentação livre da toxidade 

farmacológica. 

A hipótese postulada é a de que a EMT trará benefícios às funções cognitivas que 

estão prejudicadas pela DPP o que acarretará em uma melhor adequação do 

comportamento maternal, evitando influências comprometedoras ao desenvolvimento da 

criança. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Participantes 

 

Um grupo de 10 pacientes com diagnóstico de DPP (DSM-IV/SCID-1/P), em fase 

puerperal entre o nascimento até seis meses após o parto, foi analisado quantitativamente e 

qualitativamente, através de um estudo randomizado, controlado e duplo-cego. Sete pacientes 

foram submetidas, durante um período de 20 dias, à EMTr ativa e outras três ao tratamento 

placebo – EMTr placebo. 

 

3.1.1 Fontes de encaminhamento 

 

• Serviços de obstetrícia 

• Serviços de atendimento em neonatologia 

• Demanda espontânea obtida através de divulgação em meios de comunicação 

 

3.1.2 Critérios diagnósticos 

 

  O diagnóstico de DPP foi considerado como um distúrbio do humor, clinicamente 

identificado ao Episódio Depressivo Maior, tal como descrito no DSM-IV. As pacientes são 

selecionadas através de Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV, transtornos do eixo I, 

edição para pacientes, SCID-1/P (versão 2.0).  
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3.1.3 Critérios de inclusão 

 

1. Episódio Depressivo Maior – Pós-Parto confirmado (DSM-IV/SCID-1/P) mesmo 

com histórico de transtorno de humor anterior. 

2. Faixa etária entre 18 e 36 anos. 

3. Fase de puerpério entre 1 e 6 meses após o parto. 

4. Pacientes decorrentes de parto normal ou cirúrgico e que estejam ou não 

amamentando.  

5. Sintomatologia depressiva com escore maior que 18 pela escala de avaliação para 

Depressão de Hamilton – 17 itens, mas que não apresentem sintomas indicativos de 

risco de suicídio ou infanticídio.1 

 

3.1.4 Critérios de exclusão 

 

1. Próteses metálicas móveis, como clipes de aneurisma. 

2. Portadores de marcapasso cardíaco. 

Doença cerebral orgânica. 

 4.   Síndromes demenciais. 

      5.   Neurocirurgia prévia. 

      6.   História de abuso de drogas ou farmacodependência. 

      7.   Depressões com sintomas psicóticos. 

                                                 
1 Considerando os aspectos éticos envolvidos, devido ao fato de que nenhuma paciente, entre muitas triadas e 
não selecionadas, apresentou escore menor do que 18. Foi assumida a responsabilidade de se manter um critério 
de inclusão que envolve sintomas depressivos graves. Porém, com total monitoramento da paciente durante e 
até seis meses após o estudo, sendo tomadas as medidas cabíveis quanto à necessidade de intervenções ou 
exclusão do tratamento. 
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      8.   Doença orgânica grave não controlada que possa interferir na condução       

            do estudo como neoplasias, cardiopatias, patologias digestivas, diabetes     
            mellitus do tipo I ou do tipo II. 
 
       9.  Patologias hormonais, do eixo hipotálamo-hipofisário, bem como       

            disfunções da glândula supra-renal. 

      10. Estar realizando tratamento antidepressivo farmacológico e/ou 

            psicoterápico. 

      11. Qualquer outra condição que na opinião do investigador responsável torne 

problemática a inclusão do paciente em um ensaio dessa natureza. Assim como, 

pacientes que não aderem ou não cooperam.  

 

3.2 Instrumentos 

 

3.2.1 Pré triagem e diagnóstico 

 

Todas as pacientes foram previamente submetidas à entrevista clínica psiquiátrica 

(diagnóstica) e avaliação por escalas clínicas psiquiátricas para detecção de sintomas 

depressivos e relacionados ao puerpério: 

• A avaliação diagnóstica inicial inclui a Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-

IV, Transtornos do Eixo I, Edição para Pacientes, SCID-1/P (Versão 2.0). 

• Escala de Edinburgh (Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPNDS, Versão 

Brasileira; Cox, 1987) – pré-triagem (T0) e próximas etapas (T2 e T3). 
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• Escala de Hamilton para depressão com 17 itens - escore mínimo de 18 pontos no 

total – HDRS/17 (Hamilton, 1960) – pré-triagem (T0) e próximas etapas (T2 e T3). 

 

3.2.2 Avaliação psicopatológica 

 

Escala de Edinburgh para avaliação de sintomas de Depressão pós-parto (Edinburgh 

Postnatal Depression Scale – EPNDS, Versão Brasileira; Cox, 1987). (anexo A) 

  

• Escala de Hamilton para depressão com 17 itens - escore mínimo de 18 pontos no 

total – HDRS/17 (Hamilton, 1960). (anexo B) 

• Escala de Hamilton para avaliação de sintomas de Ansiedade – HARS (Hamilton, 

1959). (anexo C) 

• Escala de Adequação Social – EAS: Social Adjustment Scale – Self Report 

(Weissman E Bothwell, 1976). Tradução coordenada por C. Gorenstein (Versão 

Brasileira - adaptada para avaliação em quadro de depressão pós-parto não 

padronizada). (anexo D) 

 
 

3.2.3 Avaliação Neuropsicológica  

 

• MWCST - Modified Wisconsin Cards Sorting Test – Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas: Adaptação e Padronização Brasileira – 1ª edição (função 

executiva: formação de conceitos e solução de problemas, flexibilidade mental, 

abstração/raciocínio). (anexo E) 

 



Métodos 
___________________________________________________________________________ 

55

• WAIS III – Escala de Inteligência Wechsler para adultos – 3ª edição (Adaptação 

Brasileira – 1ª edição); subtestes: 

- Semelhanças (formação de conceito verbal). (anexo F) 

- Completar Figuras (atenção/percepção visual minuciosa). (anexo G) 

-     Dígitos – ordem direta e ordem inversa (atenção auditiva/memória de 

       curto prazo). (anexo H) 

-     Códigos (atenção). (anexo I) 

• RAVLT – Rey Auditory Verbal Learning Test (memória imediata/aprendizagem). 

(anexo J) 

• Trail Making Test A and B (função executiva: flexibilidade mental). (anexo K)  

• Stroop Test – versão Victoria (atenção/flexibilidade cognitiva/modulação 

inibição de resposta). (anexo L) 

• Verbal Fluency Test – FAS e Categoria Animal (função executiva: linguagem e 

expressão/fluência verbal) (Spreen & Strauss, 1991; Lezak, 1995). (anexo M) 

  

3.2.4 Avaliação de efeitos colaterais 

 

• Escala de efeitos colaterais - UKU. (anexo N) 

Questionário para avaliação de efeitos colaterais em aplicações de EMTr. (anexo O)  
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3.2.5 Avaliação de segurança 

 

• Escala de segurança para Estimulação Magnética Transcraniana (Transcranial 

Magnetic Stimulation – TMS, Adult Safety Screen) (anexo P) 

 

3.3 Procedimentos 

 

Pacientes com DPP confirmada receberam e assinaram o consentimento livre e 

esclarecido (anexo Q), após serem explicados os objetivos, métodos, benefícios e riscos 

potenciais do estudo.  

Após a obtenção do consentimento livre e esclarecido, as pacientes que atenderam a 

todos os critérios de inclusão e que não apresentaram os critérios de exclusão foram 

designadas, por randomização, a participarem de um dos dois grupos. 

 

3.3.1 Constituição dos grupos 

 

Dois grupos com um total de 10 pacientes foram formados, assim tivemos: 

      •     Grupo 1 - EMTr ativa: neste grupo as pacientes receberam EMT ativa  

                (07 pacientes integraram este grupo). 

•     Grupo 2 -  EMTr placebo ("sham rTMS"): neste grupo as pacientes  

              receberam EMT placebo (03 pacientes integraram este grupo controle).  
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3.3.2 Metodologia da aplicação da EMT ativa x EMT placebo  

 

- EMT ativa (grupo 1): 

• Foi utilizado um estimulador magnético, marca Dantec, com uma bobina em formato 

de oito.  

• Primeiro foi determinado o limiar motor de cada paciente através da contração do 

músculo abdutor breve do polegar através do uso de eletroneuromiografia. 

• Em seguida feita uma estimulação, com 120% do limiar motor, na região do CPFDLE 

(aproximadamente 5 cm anterior em um plano parassagital do ponto de máxima 

estimulação do músculo abdutor breve do polegar) (George et al., 1997).  

• Foram realizadas aplicações durante 20 dias, cada dia com 25 séries de estímulos. A 

freqüência foi de 5 Hz em cada série, com duração de 10 segundos, com um intervalo 

de 20 segundos entre cada série.  

         Parâmetros utilizados sumarizados abaixo: 

 
Intensidade - 120% LM 
 
Freqüência - 5 Hz 
 
Duração da série - 10 segundos 
 
Intervalo entre as séries - 20 segundos 
 
Número de séries por sessão - 25 
 
Total de estímulos por sessão - 2500 estímulos 
 
Número de sessões - 20 
 
Local de aplicação - Córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo 
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     - EMTr placebo (grupo 2): 

 

• Foi utilizado um estimulador magnético, marca Dantec, com uma bobina em 

formato de oito, Placebo (sham TMS), ou seja, que não possui nenhum efeito 

biológico sobre o córtex cerebral, porém a sensação acústica é a mesma da bobina 

ativa.  

 

• O restante dos procedimentos do grupo que recebeu EMTr placebo foi o mesmo do 

grupo que recebeu EMTr ativa, com exceção da localização do limiar motor que 

não é possível com a bobina placebo pelas razões expostas acima. 

 

3.3.3 Avaliações 

 

Antes do início da estimulação (T0), foram aplicadas todas as escalas de avaliação 

clínica psiquiátrica e a bateria de testes para avaliação neuropsicológica. Foram feitas a 

anamnese das pacientes, entrevista sobre os seus comportamentos (EAS) e exame físico 

geral.  Também foi solicitada a coleta de exames complementares como: hemograma 

completo, T4 livre, TSH, glicemia, sódio, potássio, uréia e creatinina séricos. 

O quadro clínico depressivo foi reavaliado na semana 2 (T1: após 10 dias de EMTr), 

na semana 4 (T2: após 20 dias de EMTr) e na semana 6 (T3: após 10 dias da interrupção do 

tratamento) por um avaliador cego. O quadro funcional cognitivo foi reavaliado através da 

mesma bateria neuropsicológica e do questionário de avaliação comportamental – EAS nos 

mesmos tempos.  

As pacientes foram submetidas à aplicação diária da escala de efeitos colaterais para 

EMT durante cinco dias após cada sessão de tratamento. 
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      Tabela 1. Fluxograma de tratamento e avaliações 

Dias de tratamento e avaliações T0 T1 T2 T3 
Aplicações de EMT       X        X  
Bateria Neuropsicológia  X   X  X 
Escala de Adequação Social X  X X 
EPNDS (Edinburg)  X  X  X  X 
HAM 17  X  X  X  X 
HAM ANS  X  X  X  X 

 

3.3.3.1 Avaliações Psiquiátricas 

 

Para confirmação do diagnóstico de DPP, uma PSIQUIATRA, treinada, realizou a 

Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV, Transtornos do Eixo I, Edição para Pacientes, 

SCID-1/P (Versão 2.0), como já foi citado anteriormente. 

Já as avaliações psicopatológicas e de segurança – escalas de avaliação clínica em 

psiquiatria - foram aplicadas por um avaliador cego. 

 

3.3.3.2 Avaliações Neuropsicológicas 

 

As pacientes foram submetidas à avaliação neuropsicológica antes (T0), após quatro 

semanas de tratamento (T2) e depois de duas semanas do término do tratamento, última 

avaliação (T3), para verificação da manutenção de possíveis efeitos terapêuticos. Os testes 

também foram aplicados por um avaliador cego.  

Estas avaliações, de modo geral, foram realizadas em dias diferentes (um dia de 

diferença) das avaliações psicopatológicas com o intuito de preservar a paciente e/ou seu 

bebê de desgaste excessivo e decorrente prejuízo no desempenho da avaliação. 
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Descrição da bateria de testes neuropsicológicos: 

• TESTE WISCONSIN DE CLASSIFICAÇÃO DE CARTAS – WCST (Adaptação e 

Padronização Brasileira – 1ª edição, Cunha et al., 2005) 

Este teste é utilizado para a avaliação do comportamento abstrato (capacidade de 

raciocínio abstrato), da capacidade de flexibilidade mental e perseveração de respostas 

(capacidade para modificar as estratégias cognitivas em resposta a contingências ambientais 

mutáveis), além também da memória operacional. 

O WCST é composto de um conjunto de 128 cartões com três características 

distintas: cor (amarelo, verde, vermelho e azul); figuras (círculo, estrela, triângulo e cruz) e 

número de figuras (de 1 a 4). A tarefa consiste em associar o conjunto de cartões (divididos 

em dois grupos de 64) a quatro cartões estímulo, de acordo com a regra determinada pelo 

examinador (cor, figura ou número de figuras). A cada tentativa, o examinador diz “sim” 

para a resposta esperada e “não” para outras respostas. A pontuação é dada pelo número de 

categorias certas, sendo cada categoria o grupo de dez acertos consecutivos. Após dez 

consecutivas associações, as regras são alteradas. O sujeito para ser bem-sucedido necessita 

deduzir a regra e empregá-la corretamente recebendo a respectiva pontuação pelo número de 

categorias completadas, pelo número total de erros e pelo número total de erros 

perseverativos (Spreen & Strauss, 1998) que são as respostas insistentes erradas, dadas 

mesmo após a indicação “não”. 

 O teste requer do sujeito planejamento estratégico, exploração organizada, utilizando 

feedback ambiental para mudar contextos cognitivos, direcionando o comportamento para 

alcançar um objetivo e modulando a responsividade impulsiva. É considerada uma medida de 

“função executiva”, requerendo a capacidade para desenvolver e manter uma estratégia 

apropriada de solução de problema por meio de condições de estímulo mutáveis a fim de 

atingir uma meta futura. É classificado como uma medida de funcionamento “frontal” ou 
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“pré-frontal” devido a sua sensibilidade quanto ao funcionamento do lobo frontal (Cunha, 

2005).  

• TESTE SEMELHANÇAS (Subteste 4 do WAIS III – Escala de Inteligência Wechsler 

para Adultos – Adaptação Brasileira – 1ª Edição, 1997) 

Este teste é utilizado para a avaliação da capacidade de formação de um conceito 

verbal e está classificado com uma medida de funcionamento associada aos lobos temporal e 

frontal esquerdos (Lezak, 1995).  

Esta tarefa requer que o sujeito explique o que cada par de palavras apresentado pelo 

examinador representa em termos de semelhança como, por exemplo: “Em que se 

assemelham meias e sapatos? Resposta esperada: “São peças de vestuário”. São dezenove 

pares de palavras cuja pontuação a ser dada, pela associação de cada par, varia entre 0, 1 ou 2 

pontos dependendo do refinamento de resposta do examinando. 

• TESTE COMPLETAR FIGURAS (Subteste 1 do WAIS III – Escala de Inteligência 

Wechsler para Adultos – Adaptação Brasileira – 1ª Edição, 1997) 

Este teste é considerado um teste de execução utilizado para a avaliação da 

capacidade de organização perceptual. Exige do examinando atenção e percepção visual 

minuciosa a detalhes que faltam para completar a parte integrante de um todo (imagem de 

uma figura incompleta). Está relacionado ao funcionamento dos lobos frontais. 

Esta tarefa requer que o sujeito, através de um estímulo (figura incompleta) 

apresentado pelo examinador, perceba e nomeie a parte que está omitida no contexto da 

figura como, por exemplo: a figura de um “pente” faltando um dos “dentes”. São 25 figuras 

ao todo para as quais se o examinando responder corretamente receberá um (1) ponto ou zero 

(0) se errar. 
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• TESTE DIGITOS (Subteste 8 do WAIS III – Escala de Inteligência Wechsler para 

Adultos – Adaptação Brasileira – 1ª Edição, 1997) 

Este teste é utilizado para a avaliação da memória verbal imediata englobando o 

sistema de atenção auditiva através da capacidade de retenção da informação (seqüência de 

números) além da memória de trabalho. 

Esta tarefa requer que o sujeito, através de um estímulo (seqüência numérica) 

informado pelo examinador, ouça, retenha a informação e a renomeie da mesma maneira que 

lhe foi informada. O teste é dividido em uma seqüência de oito pares numéricos – ordem 

direta, em que o examinador lê e o examinando tem que repetir os números na ordem lida; e 

em uma seqüência de sete pares numéricos – ordem inversa, em que o examinando tem que 

repetir os números na ordem contrária (de trás para frente). A pontuação corresponde ao 

número de acertos em cada item (pares numéricos) sendo 0, 1 ou 2 pontos para acerto 

completo do par. O teste é suspenso após o fracasso (pontuação 0) do examinado nas duas 

tentativas de um item. 

• TESTE DE REY AUDITORY VERBAL LEARNING TEST – RAVLT (Lezak, 

1995) 

Este teste é utilizado para a avaliação da memória declarativa episódica que se refere 

a recordações de eventos (lista de palavras apresentadas com repetições) dentro do contexto 

temporo-espacial e está relacionada ao sistema mesial-temporal. Este tipo de tarefa, que 

implica em repetições da informação e, portanto, aprendizagem através da memória imediata, 

está relacionada às funções do hipocampo de hemisfério dominante (Lezak,1995; Spreen & 

Strauss, 1998). 

Elaborado por Rey em 1964, consiste em um teste de aprendizagem contendo uma 

lista de 15 palavras, não relacionadas, apresentadas oralmente pelo examinador 5 vezes com 
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evocação por parte do examinando após cada leitura, seguidas de mais 15 palavras como 

estímulo distrativo (interferência a lista principal) com evocação após esta interferência. São 

contabilizados resultados de aprendizagem, evocação imediata, evocação após lista de 

interferência (estímulo distrativo) e evocação tardia (após 30 minutos) com posterior 

reconhecimento realizado através da apresentação de uma lista impressa em uma folha 

contendo 36 palavras (entre as 15 iniciais) semelhantes semântica e fonéticamente.     

• TESTE TRAIL MAKING A e B (Adaptado por Ivinik, Malee e Smith, 1996)  

Este teste é utilizado para a avaliação da capacidade de atenção, de formação de uma 

seqüência lógica, de flexibilidade mental, de precisão na observação através de rastreamento 

visual, habilidade psicomotora e memorização operacional, além de rapidez já que é 

considerado o tempo utilizado para o cumprimento da tarefa. 

O teste é dividido em duas partes, A e B. Na primeira o participante deverá ligar 

seqüencialmente, de maneira lógica, círculos contendo números em seu interior espalhados 

de forma aleatória em uma página. Na segunda, o participante deverá ligar seqüencialmente, 

de maneira lógica, círculos contendo números e letras alfabéticamente correspondentes em 

seu interior. O participante deverá alternar progressivamente um número e letra 

correspondente da seguinte forma:  

1-A, 2-B, 3-C, etc. O examinador, ao explicar a tarefa ao sujeito, pede a este para 

realizar um “treino” como exemplo antes do início de cada uma das partes sendo que, este 

treino tem a finalidade apenas de verificar se o examinando compreendeu as instruções 

recebidas e, portanto não há mensuração nesta fase preliminar.  

• TESTE DE STROOP - Versão Vitória (Bullock, Brulot & Strauss, 1996) 

Este teste é utilizado para a avaliação da atenção seletiva e da flexibilidade cognitiva 

associada à rapidez já que deve ser realizado no menor tempo possível, sendo o desempenho 
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também medido pelo tempo necessário para realizar a tarefa. Mede a modulação e inibição 

de resposta, ou seja, a capacidade de uma pessoa de suprimir respostas habituais em função 

de outras incomuns e inesperadas. É considerada uma medida das funções executivas. 

A versão Vitória do teste de Stroop é composta de três cartões que contém seis linhas 

com quatro itens (estímulos visuais) presentes. O primeiro cartão (Retângulos Coloridos) 

apresentado ao examinando contém retângulos pintados em ordens aleatórias, em cada uma 

das linhas, nas cores verde, azul, rosa e marrom. O segundo cartão (Palavras Coloridas) 

contém as palavras “cada”, “hoje”, “nunca” e “tudo”, nas cores do primeiro cartão, também 

em ordens aleatórias, em cada uma das linhas. O terceiro cartão (Nome das Cores – 

interferência) contém o “nome” das cores escrito, nas cores do primeiro cartão, disposto da 

mesma maneira nas linhas. O examinador pede ao participante que, da maneira mais rápida 

possível, cite quais cores estão presentes, ordenadamente, em cada uma das listas não 

podendo falar as palavras que estão escritas. 

• CÓDIGOS (Subteste 3 do WAIS III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – 

Adaptação Brasileira – 1ª Edição, 1997) 

Este teste é um instrumento que avalia atenção. Há uma versão oral (Aaron Smith) 

que também pode ser administrada porem, esta só é indicada em casos em que os sujeitos 

apresentem alguma restrição psicomotora. 

Esta tarefa é composta por uma folha de registros que contém um quadro de 

referência na parte superior, onde estão inseridos seqüencialmente os números de 1 a 9 

relacionados respectivamente com símbolos e abaixo uma lista com 120 representações 

aleatórias, destes mesmos símbolos, com espaços vazios onde deveriam constar os números 

correspondentes a cada símbolo. As dez correspondências iniciais são administradas ao 

sujeito em caráter de “treino” para o examinador verificar se o examinando compreendeu a 

instrução e nas 110 seguintes, durante o tempo máximo de dois minutos, o participante 
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deverá preencher a lacuna com o número correspondente ao símbolo indicado no quadro de 

referência. Cada acerto refere-se aos números relacionados corretamente ao respectivo 

símbolo, o que integrará a pontuação total atingida. 

• TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL – FAS e CATEGORIA ANIMAL (Tombaugh, 

Kozak & Rees, 1996) 

 

Este teste é considerado como uma medida das funções executivas. É utilizado para a 

avaliação da linguagem através da produção espontânea de palavras que iniciam com uma 

determinada letra: “F”, “A” e “S” o que corresponde a capacidade de uma associação 

fonética. Ou através da produção espontânea de palavras que façam parte de uma 

determinada categoria: “ANIMAL” o que corresponde à capacidade de uma associação 

semântica. 

O examinador pede primeiro para que o examinando fale o maior número de palavras 

possíveis que iniciam com a letra “F”, depois com a letra “A” e finalmente com a letra “S”, 

sendo computado um minuto para lista de palavras citada pelo sujeito com a respectiva letra. 

Em seguida, pede-se ao examinando para falar o maior número de palavras possíveis que 

representem a categoria dos animais (nomes de animais). Também são computados 60 

segundos para a categoria. A pontuação geral é definida, na associação fonética, através da 

soma do número total de palavras faladas com as três letras e, na associação semântica, 

através da soma do número total de palavras faladas que se referem aos diferentes animais 

citados pelo sujeito. 
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3.4 Ética 

 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de ética do HC-

FMUSP e também baseado nas recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinque 

(1964) (anexo R), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989). 

Todas as pacientes tomaram conhecimento dos objetivos e métodos do experimento e 

deram seu consentimento por escrito (termo de consentimento livre e esclarecido). Sendo 

devidamente avisadas de que todas as informações fornecidas são estritamente sigilosas. 

 

Quanto aos bebês que estiveram acompanhando as mães, foi oferecido um suporte 

estrutural para garantia do conforto e integridade da criança, além do monitoramento, 

constante, da evolução das pacientes ao longo do tratamento. Para garantia da tranqüilidade e 

segurança, ao participar deste estudo, estas foram acompanhadas por um psiquiatra no 

ambulatório do Pró Mulher do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP, por período de até seis 

meses após o término do tratamento.  

 

3.5 Análise Estatística 

 

Em relação aos dados da amostra obtidos na semana 0 (T0) da pesquisa (dados basais 

colhidos antes da 1ª sessão de rEMT). As características demográficas - idade, idade do bebê 

e escolaridade em anos de estudo; foram analisadas considerando as diferenças entre as 

características dos sujeitos dos dois grupos (EMT Ativa x EMT Placebo), utilizando-se o 

teste não paramétrico U de Mann-Whitney, devido à distribuição dos dados não apresentar 

condições de normalidade.  
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 A associação entre as variáveis categóricas, demográficas - índice ABIPEME de 

categoria de classe sócio-econômica e diagnóstica - SCID-DSM IV; foi utilizado o teste de 

Qui-Quadrado.  

Organizadas em tabelas de contingência 2x2, para as variáveis demográficas - estado 

civil e primiparidade e as variáveis diagnósticas/relacionadas ao quadro atual - inicio da 

sintomatologia depressiva, episódios depressivos anteriores, episódios hipomaníacos 

anteriores, tratamentos farmacológicos anteriores e antecedentes familiares; foi utilizado o 

teste Exato de Fisher. 

Levando-se em conta o tamanho da amostra obtida e a distribuição randomizada da 

mesma, somadas as diferenças iniciais, não normais, presentes nos dois grupos (EMTr Ativa 

x EMTr Placebo). Os resultados (média±DP) nas escalas de depressão HDRS/17, EPNDS e 

de ansiedade HARS, na escala de Adequação Social e na bateria de testes neuropsicológicos 

foram analisados, separadamente em cada tempo (semana 0 - T0, semana 4 - T2 e semana 6 - 

T3),  utilizando-se o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para medidas independentes. 

As comparações (média±DP) entre os grupos (EMTr Ativa x EMTr Placebo) em cada 

um dos tempos de avaliação (T0, T2 e T3) e nas diferenças das pontuações nas variações 

entre os tempos - variação da semana 0 a semana 4 (T0-T2), variação da semana 0 a semana 

6 (T0-T3) e variação da semana 4 a semana 6 (T2-T3), foram realizadas em todas as escalas e 

testes e foram analisadas através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes. 

Em todas as testagens foram consideradas hipóteses bilaterais e o índice de 

significância aceito foi p≤0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização dos Grupos 

 

Um total de apenas 10 pacientes, distribuídas randomicamente (7 para o grupo EMTr 

ativa x 3 para o grupo EMTr placebo), forneceu consentimento informado para participar da 

pesquisa. Todas as pacientes completaram as 6 semanas de tratamento sendo que uma delas 

não realizou a avaliação neuropsicológica na semana 6 (T3), que corresponde ao período de 2 

semanas após a vigésima e última sessão de EMTr.  

As características demográficas e diagnósticas (psiquiátricas) / relacionadas ao quadro 

atual, das 10 pacientes que completaram o tratamento, podem ser vistas na Tabela 2 e 3.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (índice de 

significância p≤0,05) entre os dois grupos no que diz respeito a estas características dos 

sujeitos, além das pontuações nas escalas de depressão HDRS/17 e EPNDS e de ansiedade 

HARS obtidas antes do tratamento.  

O grupo EMTr Ativa, constituído por 7 pacientes, apresentou média de idade, idade do 

bebê, escolaridade em anos de estudo de 28,86 ±6,47 anos (média ±desvio padrão), 3,29 

±1,70 meses e 12,43 ±2,57 anos, respectivamente.  

Em relação às categorias de classe (ABIPEME) das pacientes, 2 (28,6%) fazem parte 

da classe A ou B, 4 (57,1%) da classe C e 1 (14,3%) da classe D ou E, respectivamente.  

Sobre as características diagnósticas (SCID – DSM IV), 3 (42,9%) estavam com 

transtorno depressivo maior (TDM) com início no pós-parto, 2 (28,6%) estavam com  

transtorno depressivo maior (TDM) em episódio recorrente e 2 (28,6%) estavam com 

transtorno afetivo bipolar tipo II (TAB II) em episódio depressivo com início no pós-parto, 
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sendo as médias das pontuações nas escalas de depressão HDRS/17 e EPNDS e de ansiedade 

HARS de 29,1 ±6,1 e 22,3 ±3,3 e de 35,3 ±9,0 pontos, respectivamente (Tabela 3).  

Em relação ao estado civil, as 7 (100%) pacientes convivem com um companheiro e, 

quanto a primiparidade, 4 (57,1%) pacientes tiveram o primeiro filho e 3 (42,9%) já haviam 

sido mães anteriormente.  

Quanto ao início da sintomatologia depressiva, as 7 (100%) pacientes desenvolveram 

os sintomas depressivos ou estes se intensificaram, até 5 dias após o parto.  

Sobre o histórico de episódios depressivos anteriores, 4 (57,1%) pacientes os 

apresentaram e 3 (42,9%) não, e, 1 (14,3%) apresentou um histórico de episódios 

hipomaníacos anteriores e as outras 6 (85,7%) não.  

Já, em relação a tratamentos psicofarmacológicos anteriores, 3 (42,9%) tiveram com 

antidepressivos/estabilizadores de humor e/ou associações e 4 (57,1%) nunca haviam feito 

nenhum tratamento.  

Sobre os antecedentes familiares, 5 (71,4%) tinham antecedentes unipolares/bipolares 

de 1º e 2º grau de parentesco e 2 (28,6%) nenhum antecedente familiar. 

O grupo EMTr Placebo, constituído por apenas 3 pacientes, apresentou média de idade, idade 

do bebê, escolaridade em anos de estudo de 26,33 ±10,02 anos (média ±desvio padrão), 2,33 

±1,53 meses e 11,33 ±4,16 anos, respectivamente.  

Em relação às categorias de classe (ABIPEME) das pacientes, 1 (33,3%) faz parte da 

classe A ou B, 1 (33,3%) da classe C e 1 (33,3%) da classe D ou E, respectivamente.  

Sobre as características diagnósticas (SCID – DSM IV), 1 (33,3%) estava com 

transtorno depressivo maior (TDM) com início no pós-parto, 1 (33,3%) estava com transtorno 

depressivo maior (TDM) em episódio recorrente e 1 (33,3%) estava com transtorno afetivo 

bipolar tipo II (TAB II) em episódio depressivo com início no pós-parto, sendo as médias das 
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pontuações nas escalas de depressão HDRS/17 e EPNDS e de ansiedade HARS de 30,7 ±4,0 e 

24,7 ±0,6 e  de 37,3 ±5,9 pontos, respectivamente (Tabela 3).  

Em relação ao estado civil, 1 (33,3%) paciente convive com um companheiro e 2 

(66,7%) convivem com familiares de 1º grau e, quanto a primiparidade, as 3 (100%) pacientes 

tornaram-se mães pela primeira vez.  

Quanto ao início da sintomatologia depressiva, 2 (66,7%) pacientes desenvolveram os 

sintomas depressivos ou estes se intensificaram, até 5 dias após o parto e 1 (33,3%) somente 

após um mês do pós-parto.  

Sobre o histórico de episódios depressivos anteriores, 1 (33,3%) paciente o apresentou 

e  2 (66,7%) não, e, 1 (33,3%) apresentou um histórico de episódios hipomaníacos anteriores 

e as outras 2 (66,7%) não.  

Já, em relação a tratamentos psicofarmacológicos anteriores as 3 (100%) pacientes não 

haviam tido nenhum tipo de tratamento anterior.  

Sobre os antecedentes familiares, 1 (33,3%) tinha antecedentes unipolares/bipolares de 

1º e 2º grau de parentesco e 2 (66,7%) nenhum antecedente familiar. 
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Tabela 2. Características demográficas. (a) Teste de U de Mann-Whitney; (b) Teste de 
Qui-Quadrado; (c) Teste Exato de Fisher.  

 EMTr Ativa 
Médias (±DP)a 

N=7(%)b,c

EMTr Placebo 
Médias (±DP)a 

N=3(%)b,c

P 

Idade: média em 
anos (±DP) 

28,86 (± 6,47) 26,33 (± 10,02) 0,833a

Idade do Bebê: 
média em meses 
(±DP) 

3,29 (± 1,70) 2,33 (± 1,53) 0,383a

Escolaridade: média 
em anos (±DP)  

12,43 (± 2,57) 11,33 (± 4,16) 0,667a

ABIPEME (Classe)    
   A+B: N (%) 2 (28,6%) 1 (33,3%)  
   C: N (%) 4 (57,1%) 1 (33,3%) 0,738b

   D+E: N (%) 1 (14,3%) 1 (33,3%)  
Estado Civil    
   Com Companheiro: 
N (%) 

7 (100%) 1 (33,3%) 0,067c

   Sem Companheiro: 
N (%) 

0 (0%) 2 (66,7%)  

Primiparidade    
   Sim: N (%) 4 (57,1%) 3 (100%) 0,475c

   Não: N (%) 3 (42,9%) 0 (0%)  
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Tabela 3. Características diagnósticas (psiquiátricas) / relacionadas ao quadro atual. (a) 
Teste Qui-Quadrado; (b) Teste Exato de Fisher. 

 EMTr Ativa 
N=7(%) 

EMTr Placebo 
N=3(%) 

P 

SCID – DSM IV    
TDM - com início no 
Pós-Parto: N (%) 

3 (42,9%) 1 (33,3%)  

TDM - Episódio 
Recorrente: N (%) 

2 (28,6%) 1 (33,3%) 0,961a 

 
TAB II – com Episódio 
Depressivo no Pós-
Parto: N (%) 

2 (28,6%) 1 (33,3%)  

Inicio da sintomato- 
logia Depressiva 

   

Até 5 dias após o parto: 
N (%) 

7 (100%) 2 (66,7%) 0,300b 

 
Após o 1º mês pós-
parto: N (%) 

0 (0%) 1 (33,3%)  

Episódios Depressivos 
Anteriores  

   

   Sim: N (%) 4 (57,1%) 1 (33,3%) 1,000b

   Não: N (%) 3 (42,9%) 2 (66,7%)  
Episódios 
Hipomaníacos 
Anteriores 

   

   Sim: N (%) 1 (14,3%) 1 (33,3%) 1,000b

   Não: N (%) 6 (85,7%) 2 (66,7%)  
Tratamentos 
psicofármacológicos 
anteriores 

   

   Sim: N (%) 3 (42,9%) 0 (0%) 0,475b

   Não: N (%) 4 (57,1%) 3 (100%)  
Antecedentes 
Familiares 

   

   Sim: N (%) 5 (71,4%) 1 (33,3%) 0,500b

   Não: N (%) 2 (28,6%) 2 (66,7%)  
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A Tabela 4 apresenta os valores (média±DP) pontuados pelos grupos EMTrAtiva e 

EMTrPlacebo nas escalas de depressão e ansiedade na semana 0 (T0). Os resultados foram 

comparados pelo o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para medidas independentes. 

As médias (±DP) dos grupos EMTrAtiva e EMTrPlacebo não apresentaram diferenças 

significativas no início do estudo nas escalas HDRS/17 (EMTrAt.: 29,1 ±6,1, EMTrPl.: 30,7 

±4,0; U=9,0, p=0,833), EPNDS (EMTrAt.: 22,3 ±3,3, EMTrPl.: 24,7 ±0,6; U=5,5, p=0,246) e 

e HARS (EMTrAt.: 35,3 ±9,0, EMTrPl.: 37,3 ±5,9; U=10,0, p=0,909). 

 
Tabela 4. Médias (±DP) obtidas nas escalas de depressão de Hamilton 17 itens, de 
depressão pós-parto de Edinburgh e na escala de ansiedade de Hamilton em T0; valores 
de U e p obtidos através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                             
                                                                                            Semana 0 (T0) 
                                                                  _____________________________________ 
                                                                                                               Valor 
Escalas de Depressão e Ansiedade          EMTrAt.          EMTrPl.             de U      Valor de p* 
______________________________________________________________________ 
                         
HDRS/17                                                               29,1 (±6,1)         30,7 (±4,0)            9,0              0,833 
 
EPNDS                                                                  22,3 (±3,3)         24,7 (±0,6)            5,5              0,246 
 
HARS                                                                    35,3 (±9,0)         37,3 (±5,9)          10,0              0,909 
______________________________________________________________________ 
*não houveram diferenças significativas dos valores das participantes do grupo EMTrAtiva e 
EMTrPlacebo nas escalas de depressão e ansiedade em T0. 
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A Tabela 5 apresenta os valores (média±DP) pontuados pelos grupos EMTrAtiva e 

EMTrPlacebo na escala de adequação social na semana 0 (T0). Os resultados foram 

comparados pelo o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para medidas independentes. 

As médias (±DP) dos grupos EMTrAtiva e EMTrPlacebo apresentaram diferenças 

significativas no início do estudo nas áreas comportamentais Família (EMTrAt.: 56,4 ±9,1, 

EMTrPl.: 32,3 ±14,7; U=1,00, p=0,03) e no Escore Total (EMTrAt.: 128,0±15,2, EMTrPl.: 

102,7 ±9,1; U=1,50, p=0,04).  

Em relação às demais áreas comportamentais não foram encontradas diferenças 

estatísticamente significativas entre o comportamento dos dois grupos no início do estudo. 

 
Tabela 5. Médias (±DP) obtidas na escala de adequação social em T0; valores de U e p 
obtidos através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                            
                                                                                            Semana 0 (T0) 
                                                                  _____________________________________ 
                                                                                                               Valor 
Escala de adequação social                     EMTrAt.          EMTrPl.             de U       Valor de p 
______________________________________________________________________ 
                              
Trabalho em Casa                                                  22,0 (±3,5)         19,0 (±7,5)            7,5              0,491 
 
Lazer                                                                      37,6 (±8,3)         38,3 (±11,2)        10,5              1,000 
 
Família                                                                   56,4 (±9,1)         32,3 (±14,7)          1,0              0,030*           
 
Filhos                                                                        9,1 (±3,3)          7,3 (±1,1)            8,0              0,559       
 
Situação Financeira                                                  2,7 (±0,9)          2,7 (±1,5)          10,0               0,903 
 
Escore Total                                                         128,0 (±15,2)     102,7 (±9,1)            1,5              0,039* 
______________________________________________________________________ 
*diferenças significativas dos valores dos participantes do grupo EMTrAtiva e EMTrPlacebo nas áreas 
comportamentais Família e Escore Total em T0. 
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A Tabela 6 apresenta os valores (média±DP) obtidos pelos grupos EMTrAtiva e 

EMTrPlacebo nos testes neuropsicológicos na semana 0 (T0). Os resultados foram 

comparados pelo o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para medidas independentes. 

Não foram encontradas diferenças estatísticamente significativas entre os 

desempenhos dos dois grupos em nenhum dos testes neuropsicológicos no início do estudo. 

 
Tabela 6. Médias (±DP) obtidas nos testes neuropsicológicos em T0; valores de U e p 
obtidos através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                           
                                                                                            Semana 0 (T0) 
                                                                  _____________________________________ 
                                                                                                               Valor 
          Testes Neuropsicológicos               EMTrAt.          EMTrPl.             de U      Valor de p* 
______________________________________________________________________ 
                                                                           
                         Categorias Completadas                 3,7 (±2,2)          3,7 (±2,1)           10,0              0,905     
                                                                        
Wisconsin       Total de Erros                               42,4 (±32,8)       43,3 (±38,0)           8,0              0,569 
                                                           
                         Erros Perseverativos                    26,0 (±23,4)       22,7 (±17,8)           9,0              0,732 
______________________________________________________________________ 
                                                                        
                         Semelhanças                                23,7 (±5,9)         22,7 (±11,0)           9,0              0,731 
                                                                           
                         Completar Figuras                       15,4 (±7,8)         15,0 (±5,2)             9,5              0,819 
                                                                
Subtestes         Dígitos Ordem Direta                    7,1 (±2,2)           6,7 (±3,0)             9,0              0,728 
  WAIS                                                                
                     Dígitos Ordem Inversa                  4,4 (±1,8)           4,3 (±1,5)           10,0              0,906 
                                                                 
                         Dígitos Total de Pontos               11,6 (±3,8)         11,0 (±4,6)           10,0              0,908 
                                                                             
                         Códigos                                       52,0 (±25,1)       55,0 (±16,4)            9,5              0,819 
______________________________________________________________________ 
 
                         Mem. Imediatata                         
                         Pós – Evoc. (> resultado)            11,4 (±1,3)         11,3 (±3,0)              9,5             0,818 
 
                         Mem. Imediatata                         
RAVLT           Pós – Evoc. (total em 5x)            45,6 (±6,6)         45,7 (±14,6)            9,0             0,729 
 
                         Evoc. Pós-Interferência                 8,6 (±3,3)           8,7 (±5,5)              9,0             0,732 
                                                                 
                     Evocação Tardia Pós-30'               7,8 (±3,8)           8,7 (±5,5)              9,0             0,731 
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Tabela 6. Médias (±DP) obtidas nos testes neuropsicológicos em T0; valores de U e p 
obtidos através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                            
                                                                                            Semana 0 (T0) 
                                                                  _____________________________________ 
                                                                                                               Valor 
          Testes Neuropsicológicos               EMTrAt.          EMTrPl.             de U      Valor de p* 
 
  
                     Parte A                                          50,1 (±23,0)       63,3 (±19,1)           6,0             0,305 
Trail Making                                                                           
                    Parte B                                 155,4 (±102,3)      87,0 (±48,5)          6,0           0,304     
______________________________________________________________________ 
 
                         Cores                                              19,4 (±8,5)         19,0 (±6,5)          10,0             0,909 
                                                                               
Stroop             Palavras                                          27,6 (±12,9)       23,7 (±8,5)            8,5             0,648 
                                                                               
                         Nome das Cores                             38,6 (±15,4)      31,7 (±10,2)           7,5             0,493 
______________________________________________________________________ 
                                                                               
                                F/A/S-total                               29,7 (±9,8)        25,0 (±13,2)          7,0             0,425 
Fluência Verbal                                                              
                                Animais                                   14,8 (±5,1)        15,7 (±5,7)             9,5             0,818             
 
*não houveram diferenças significativas dos valores das participantes do grupo EMTrAtiva e 
EMTrPlacebo em nenhum dos testes neuropsicológicos em T0. 
 

4.2. Escalas de depressão e ansiedade 

 

Em relação aos resultados (média±DP) obtidos nas escalas que foram aplicadas para 

avaliar a gravidade da sintomatologia depressiva e da intensidade de ansiedade presente, as 

comparações entre os grupos (EMTr Ativa x EMTr Placebo) em cada um dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre os 

tempos - variação da semana 0 a semana 4 (T0-T2), variação da semana 0 a semana 6 (T0-T3) 

e variação da semana 4 a semana 6 (T2-T3), foram analisadas através do teste U de Mann-

Whitney para medidas independentes. 
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4.2.1 Hamilton 17 itens 

 

A Tabela 7 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

depressão de Hamilton 17 itens e na Figura 1 e 1.1 os mesmos dados são ilustrados 

graficamente.  

A análise mostrou que houve efeito próximo do significativo (p=0,087) na semana 6 

(T3) sendo que o grupo EMTr ativa apresentou um melhor resultado (17,6 ± 10,2) em 

comparação com o grupo EMTr placebo (29, 7 ± 5,0) (média ±desvio padrão).  

Houve diferença significativa entre os dois grupos (p=0,021) quanto às diferenças 

médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3), sendo 

que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -11,6 (±5,3) pontos enquanto o grupo 

EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -1,0 (±1,00) ponto.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou uma melhora significativamente maior que o 

grupo EMTr placebo ao término do tratamento. 

 
 
Tabela 7. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de depressão de 
Hamilton 17 itens nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                                      
                                                        Tempo                                                               Variações 
                                        T0               T2               T3                              T0-T2          T0-T3          T2-T3 
 
EMTr Ativa          29,1 (±6,1)    16,7 (±7,9)    17,6 (±10,2)            -12,4 (±4,3)   -11,6 (±5,3)     0,9 (±3,8) 
 
EMTr Placebo      30,7 (±4,0)    24,0 (±12,1)  29,7 (±5,0)                -6,7 (±9,3)     -1,0 (±1,00)    5,7 (±8,6) 
 
           p                   0,732              0,252       0,087*            0,304             0,021**         0,302 
 
*efeito próximo do significativo na semana 6 (T3); 
**diferença significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3). 
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Figura 1. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de depressão de Hamilton 17 itens 
pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos T0, T2 e T3. 
 
 

 

 
 
Figura 1.1. Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
depressão de Hamilton 17 itens pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 
 

4.2.2 Edinburgh 

 

A Tabela 8 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

depressão pós-parto de Edinburg e na Figura 2 e 2.1 os mesmos dados são ilustrados 

graficamente.  
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A análise mostrou que houve efeito significativo (p=0,030) na semana 6 (T3) sendo 

que o grupo EMTr ativa apresentou um melhor resultado (12,4 ± 7,6) em comparação com o 

grupo EMTr placebo (24,3 ± 3,8) (média ±desvio padrão).  

Houve diferença significativa entre os dois grupos (p=0,030) quanto as diferenças 

médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3), sendo 

que o grupo EMtr ativa apresentou uma variação de -9,9 (±5,7) pontos enquanto o grupo 

EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -0,3 (±3,2) pontos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou uma melhora significativamente maior que o 

grupo EMTr placebo ao término do tratamento. 

 
 
Tabela 8. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de depressão pós-
parto de Edinburgh nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                              
                                                        Tempo                                                          Variações 
                                        T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa         22,3 (±3,3)     10,6 (±5.5)    12,4 (±7.6)        -11,7 (±4,5)       -9,9 (±5,7)       1,9 (±3,1) 
 
EMTr Placebo     24,7 (±0.6)     20,0 (±12.2)   24,3 (±3.8)      -4,67 (±11,6)    -0,33 (±3,2)      4,33 (±8,4)       
 
           p                   0,246             0,253        0,030*    0,304               0,030*           1,000 
 
*efeito significativo na semana 6 (T3); 
**diferença significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3). 
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Figura 2. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de depressão pós-parto de Edinburg 
pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos T0, T2 e T3. 
 

 

 
 
Figura 2.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala 
depressão pós-parto de Edinburg pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 
 

4.2.3 Hamilton de ansiedade 

 

A Tabela 9 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

ansiedade de Hamilton e na Figura 3 e 3.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações 

entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

  

Tabela 9. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de ansiedade de 
Hamilton nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas variações 
entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                        
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa        35,3 (±9,1)   21,3 (±11,1)  24,4 (±13,4)     -14,00 (±7,3)   -10,86 (±6,2)    3,14 (±4,8) 
 
EMTr Placebo    37,3 (±5,9)   29,7 (±15,0)  33,0 (±6,1)        -7,67 (±9,6)     -4,33 (±1,5)     3,33 (±10,4) 
 
          p                  0,909          0,304    0,304               0,360           0,170      0,819 
 
 

          

 

 

 

Figura 3. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de ansiedade de Hamilton pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 



Resultados 
___________________________________________________________________________ 

82

 
Figura 3.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala 
ansiedade de Hamilton pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nas 
variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.3 Escala de Adequação Social 

 

Em relação aos resultados (média±DP) obtidos na aplicação da escala de adequação 

social as comparações entre os grupos (EMTr Ativa x EMTr Placebo) em cada um dos tempos 

de avaliação (T0, T2 e T3) e nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre 

os tempos - variação da semana 0 a semana 4 (T0-T2), variação da semana 0 a semana 6 (T0-

T3) e variação da semana 4 a semana 6 (T2-T3), foram analisadas através do teste U de 

Mann-Whitney para medidas independentes. 

 

4.3.1 Trabalho em Casa 

 

A Tabela 10 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

adequação social quanto a área comportamental trabalho em casa e na Figura 4 e 4.1 os 

mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3). 
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Houve diferença muito próxima de significativa entre os dois grupos (p=0,067) quanto 

às diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 

(T2), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -6,4 (±3,9) pontos enquanto 

o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -1,3 (±1,5) pontos.  

Também houve diferença próxima de significativa entre os dois grupos (p=0,083) 

quanto às diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a 

semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -7,3 (±4,8) pontos 

enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas  -0,3 (±0,6) pontos. 

 

Tabela 10. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– trabalho em casa, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa        22,0 (±3,6)    15,6 (±3,6)    14,7 (±5,2)         -6,4 (±3,9)       -7,3 (±4,8)        -0,9 (±2,1) 
 
EMTr Placebo    19,0 (±7,5)    17,7 (±9,0)    18,7 (±8,0)         -1,3 (±1,5)       -0,3 (±0,6)          1,0 (±1,0) 
  
          p                  0,491           0,908     0,422                 0,067*            0,083**          0,196 
         
* diferença muito próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a 
semana 4 (T2); 
**diferença próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 
(T3). 
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Figura 4. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – trabalho em 
casa, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e 
T3). 
 

 

 
Figura 4.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – trabalho em casa, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.3.2 Lazer 

 

A Tabela 11 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

adequação social quanto a área comportamental lazer e na Figura 5 e 5.1 os mesmos dados 

são ilustrados graficamente.  
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A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações 

entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 11. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– lazer, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas variações entre 
estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                 
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 

EMTr Ativa        37,6 (±8,3)    26,4 (±10,3)   26,1 (±13,2)      -11,1(±9,2)     -11,4(±12,5)      -0,3(±4,8) 

 
EMTr Placebo    38,3 (±11,2)  33,7 (±15,0)   35,7 (±20,1)        -4,7(±3,8)       -2,7(±10,1)       2,0(±8,2) 

          p                  1,000           0,493      0,305       0,170              0,569          0,732 
      
 

 

 
Figura 5. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – lazer, pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 5.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – lazer, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.3.3  Família e relação marital 

 

A Tabela 12 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

adequação social quanto a área comportamental família e relação marital e na Figura 6 e 6.1 

os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de ter ocorrido efeito significativo (p=0,030) na semana 0 (T0), isso ocorreu 

pois o grupo EMTr placebo obteve uma pontuação média (±DP) de partida (antes do início 

das aplicações de EMTr) de 32,3 (±14,7) o que corresponde a uma condição melhor do que 

obteve o grupo EMTr ativa que pontuou média (±DP) de 56,4 (±9,1).  

Entretanto, no decorrer do tratamento as pontuações se alternaram e o grupo EMTr 

ativa se recuperou, melhorando mais do que o grupo EMTr placebo ao término do tratamento. 

A análise mostrou que houve efeito próximo do significativo (p=0,087) na semana 4 

(T2) sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma melhor recuperação (42,4 ±9,1) em 

comparação com o grupo EMTr placebo (33,0 ±7,0) (média ±desvio padrão) que, 

praticamente, se manteve na mesma condição inicial.  
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Isto se confirma já que houve diferença significativa entre os dois grupos (p=0,049) 

quanto às diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a 

semana 4 (T2), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -14,0(±5,5) pontos 

enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -0,3(±3,2) pontos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou uma melhora significativamente maior no 

aspecto comportamental dos relacionamentos familiares e/ou maritais que o grupo EMTr 

placebo da semana 0 para semana 4. 

 
Tabela 12. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– família e relação marital, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  
nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa      56,4 (±9,1)     42,4 (±9,1)    41,9 (±15,1)       -14,0(±5,5)      -14,6(±11,5)     -0,6(±10,6) 
 
EMTr Placebo  32,3 (±14,7)   33,0 (±7,0)    30,0 (±1,0)            0,7(±7,8)        -2,3(±14,0)     -3,0(±6,2) 
 
          p                 0,030          0,087*    0,305                  0,049**           0,209        0,569 
 
*efeito próximo do significativo na semana 4 (T2); 
**diferença significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 4 (T2). 
 

 

 
Figura 6. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – família e 
relação marital, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos 
(T0, T2 e T3). 
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Figura 6.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – família e relação marital, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.3.4  Filhos 

 

A Tabela 13 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

adequação social quanto a área comportamental filhos e na Figura 7 e 7.1 os mesmos dados 

são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações 

entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 13. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– filhos, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas variações 
entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                        
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa        9,1 (±3,3)     6,7 (±3,6)     6,1 (±2,7)          -2,43 (±1,4)        -3,0 (±2,7)         -0,6 (±1,9) 
 
EMTr Placebo    7,3 (±1,1)     6,3 (±2,5)     5,7 (±2,1)          -1,0(±2,6)           -1,7(±2,1)         -0,7(±0,6) 
     
          p                0,559        1,000 0,723              0,407            0,421          0,639 
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Figura 7. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – filhos, pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 
 

 
 
Figura 7.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – filhos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
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4.3.5  Situação Financeira 

 

A Tabela 14 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes na escala de 

adequação social quanto a área comportamental situação financeira e na Figura 8 e 8.1 os 

mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações 

entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3).  

 
Tabela 14. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– situação financeira, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa        2,7 (±0,9)      2,7 (±1,1)      2,6 (±1,0)           0,0 (±0,6)        -0,1 (±0,4)        -0,1 (±0,38) 
 
EMTr Placebo    2,7 (±1,5)      2,7 (±1,5)      2,7 (±1,5)           0,0 (±0,0)         0,0 (±0,0)         0,0 (±0,0)      
 
          p                 0,903         1,000   0,812                1,000            0,513         0,513 
 
 

 

 

 

 



Resultados 
___________________________________________________________________________ 

91

 
 
 
Figura 8. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – situação 
financeira, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, 
T2 e T3). 
 
 

 
Figura 8.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – situação financeira, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.3.6  Escore Total 

 

A Tabela 15 mostra a somatória dos valores (média±DP) pontuados pelas participantes 

na escala de adequação social em todas as áreas comportamentais avaliadas – escore total e na 

Figura 9 e 9.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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Apesar de ter ocorrido efeito significativo (p=0,039) na semana 0 (T0), isso ocorreu 

pois o grupo EMTr placebo obteve uma pontuação média (±DP) de partida (antes do início 

das aplicações de EMTr, em todas as áreas comportamentais avaliadas) de 102,7 (±9,1) o que 

corresponde a uma condição melhor do que obteve o grupo EMTr ativa que pontuou média 

(±DP) de 128,0 (±15,2).  

Entretanto, no decorrer do tratamento as pontuações se alternaram e o grupo EMTr 

ativa se recuperou, melhorando mais do que o grupo EMTr placebo ao término do tratamento. 

Houve diferença muito próxima de significativa entre os dois grupos (p=0,053) quanto 

as diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 

(T2), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -34,1 (±13,3) pontos 

enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas  -9,3 (±13,3) pontos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou uma melhora significativamente maior que o 

grupo EMTr placebo (que também melhorou um pouco) no aspecto geral de sua adequação 

social da semana 0 para semana 4. 

    
Tabela 15. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos na escala de adequação social 
– escore total, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa       128,0 (±15,2)  93,9 (±20,9)   91,4 (±32,2)    -34,1 (±13,3)   -36,6 (±26,9)   -2,4 (±16,7) 
 
EMTr Placebo   102,7 (±9,1)    93,3 (±21,5)   89,7 (±30,9)      -9,3 (±13,3)   -13,0 (±21,9)   -3,7 (±11,1) 
 
         p                     0,039            0,909       0,909    0,053*             0,305         0,909 
       
*diferença muito próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a 
semana 4 (T2). 
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Figura 9. Médias (DP) dos valores obtidos na escala de adequação social – escore total, 
pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 

 

 
Figura 9.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações na escala de 
adequação social – escore total, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4  Avaliação Neuropsicológica 

 

Em relação aos resultados (média±DP) obtidos em toda bateria de testes 

neuropsicológicos utilizada, as comparações entre os grupos (EMTr Ativa x EMTr Placebo) 

em cada um dos tempos de avaliação (T0, T2 e T3) e nas diferenças médias (±DP) das 
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pontuações , referentes ao desempenho nestes testes, nas variações entre os tempos - variação 

da semana 0 a semana 4 (T0-T2), variação da semana 0 a semana 6 (T0-T3) e variação da 

semana 4 a semana 6 (T2-T3), foram analisadas através do teste U de Mann-Whitney para 

medidas independentes. 

 

4.4.1  Teste de cartões de Wisconsin  

 

No teste de Wisconsin não foram encontradas diferenças estatísticamente significantes 

em quaisquer das três partes do teste que foram consideradas.   

 
 
4.4.1.1 Total de Categorias Completadas 
 

A Tabela 16 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Wisconsin e na Figura 10 e 10.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) referentes ao número de 

categorias completadas nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

Tabela 16. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste de Wisconsin – Total 
de Categorias, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa         3,7 (±2,2)       4,6 (±1,8)     5,2 (±1,6)          0,9 (±1,9)         1,8 (±2,2)           0,8 (±1,8) 
 
EMTr Placebo     3,7 (±2,1)       4,7 (±2,3)     4,7 (±2,3)          1,0 (±1,7)         1,0 (±1,7)           0,0 (±0,0) 
 
          p                  0,905           1,000    0,877                0,888            0,572           0,645 
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Figura 10. Médias (DP) dos valores obtidos (número de categorias completadas) no teste 
de Wisconsin – Total de Categorias, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 
 
 
 
 

                           
Figura 10.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações (número de 
categorias completadas) no teste de Wisconsin – Total de Categorias, pelos grupos EMTr 
ativa e EMTr placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e 
T2-T3. 
 

4.4.1.2  Total de Erros  

 

A Tabela 17 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Wisconsin e na Figura 11 e 11.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) referentes ao total de erros nas 

variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 

Tabela 17. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste de Wisconsin – Total 
de Erros, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas variações 
entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                        
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa      42,4 (±32,8)    35,1 (±32,8)    29.3 (±27,0)    -7,3 (±8,1)     -18,6 (±18,9)      -10,3 (±19,1)      
 
EMTr Placebo  43,3 (±38,0)    32,7 (±35,1)    28,3 (±36,1)  -10,7 (±5,9)     -15,0 (±7,5)          -4,3 (±2,3) 
 
          p                 0,569           0,568       0,897       0,240          0,795           0,435 
 
 

 
Figura 11. Médias (DP) dos valores obtidos no teste de Wisconsin – Total de Erros, pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 11.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste de 
Wisconsin – Total de Erros, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.1.3 Total de Erros Perseverativos 

 

A Tabela 18 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Wisconsin e na Figura 12 e 12.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) referentes ao número de erros 

perseverativos nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 18. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste de Wisconsin – Total 
de Erros Perseverativos, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  
nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa      26,0 (±23,4)   22,0 (±21,6)   17,5 (±18,1)     -4,0 (±10,8)     -12,2 (±12,2)     -7,3 (±9,6) 
 
EMTr Placebo  22,7 (±17,8)   16,7 (±15,9)   14,7 (±17,6)     -6,0 (±2,0)         -8,0 (±2,0)       -2,00 (±2,0) 
 
         p                  0,732          0,818     0,599               0,304             1,000         0,515 
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Figura 12. Médias (DP) dos valores obtidos no teste de Wisconsin – Total de Erros 
Perseverativos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos 
(T0, T2 e T3). 
 

 
Figura 12.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste de 
Wisconsin – Total de Erros Perseverativos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.2 Subtestes WAIS   

 

Na WAIS (Escala de Inteligência Wechsler para Adultos) não foram encontradas 

diferenças estatísticamente significantes em nenhum dos subtestes aplicados, mas, em 
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Completar Figuras, Dígitos Ordem Direta e Códigos, foram encontrados efeitos próximos ou 

muito próximos ao índice de significância. 

 

4.4.2.1 Semelhanças                         

 

A Tabela 19 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 13 e 13.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações, referentes ao 

desempenho neste teste, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 19. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Semelhanças, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa         23,7 (±5,9)     24,1 (±6,1)     23,2 (±5,6)      0,43 (±2,9)      0,50 (±1,8)      -0,50 (±2,6) 
 
EMTr Placebo     22,7 (±11,0)   21,3 (±11,9)   23,7 (±10,6)   -1,33 (±4,2)      1,00 (±6,6)      2,33 (±3,2) 

         p                     0,731             0,568        1,000  0,563           1,000       0,235  
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Figura 13. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Semelhanças, pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 

 

 

Figura 13.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Semelhanças, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

 

4.4.2.2 Completar Figuras  

 

A Tabela 20 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 14 e 14.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3) a análise mostrou que houve efeito próximo e muito próximo do significativo 

entre os dois grupos (p=0,084 e 0,067) em dois momentos, respectivamente. Ocorreram 

diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 

(T2) e a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma 

variação de 2,9 (±2,2) e 4,2 (±3,6) pontos enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma 

variação de apenas 0,3 (±2,1) e -1,7 (±5,5) pontos, respectivamente.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor que o grupo EMTr 

placebo (que piorou) da semana 0 para semana 4, continuando a melhorar na semana 6. 

Tabela 20. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Completar Figuras, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 

 
EMTr Ativa       15,4 (±7,8)     18,3 (±7,7)     18,7 (±7,0)         2,9 (±2,2)        4,2 (±3,6)          0,8 (±3,7) 
 
EMTr Placebo   15,0 (±5,2)     14,7 (±7,2)     13,3 (±9,5)        -0,3 (±2,1)       -1,7 (±5,5)        -1,3 (±4,5) 

          p                  0,819           0,648      0,603                 0,084*             0,067**          0,603      
 
*diferença próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 4 
(T2); 
** diferença muito próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a 
semana 6 (T3).         
 

 
Figura 14. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Completar Figuras, 
pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 14.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Completar Figuras, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

 

4.4.2.3 Dígitos Ordem Direta           

 

A Tabela 21 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 15 e 15.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3) a análise mostrou que houve efeito muito próximo e próximo do significativo 

entre os dois grupos (p=0,067 e 0,090) em dois momentos, respectivamente. Ocorreram 

diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 

(T2) e a semana 4 (T2) e a semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma 

variação de 1,0 (±2,7) e 0,0 (±1,3) pontos enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma 

variação de apenas -1,3 (±1,4) e 1,3 (±0,6) pontos, respectivamente.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) das pontuações, que o grupo EMTr placebo da semana 0 para semana 4, 

continuando a melhorar um pouco na semana 6. 
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Tabela 21. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Dígitos Ordem Direta, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa         7,1 (±2,2)      8,1 (±1,6)      8,3 (±1,4)          1,0 (±2,7)         1,3 (±2,1)          0,0 (±1,3) 
  
 
EMTr Placebo     6,7 (±3,1)      5,3 (±2,3)      6,7 (±2,9)         -1,3 (±1,4)         0,0 (±1,0)          1,3 (±0,6) 
 
          p                  0,728          0,106    0,287                     0,067* 0,289            0,090** 
  
* diferença muito próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a 
semana 4 (T2); 
**diferença próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 4 (T2) e a semana 6 
(T3). 
 

 

 

 
Figura 15. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Dígitos Ordem 
Direta, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 
e T3). 
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Figura 15.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Dígitos Ordem Direta, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.2.4 Dígitos Ordem Inversa         

 

A Tabela 22 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 16 e 16.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações, referentes ao 

desempenho neste teste, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

Tabela 22. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Dígitos Ordem Inversa, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas 
variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3 
 
EMTr Ativa       4,4 (±1,8)       5,0 (±2,2)      4,8 (±1,7)           0,6 (±1,5)         0,7 (±0,8)          0,2 (±1,5) 
       
EMTr Placebo   4,3 (±1,5)       4,7 (±2,1)      4,7 (±1,1)           0,3 (±0,6)         0,3 (±0,6)          0,0 (±1,0) 
 
         p                 0,906         0,813   0,691                0,627            0,564          0,891 
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Figura 16. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Dígitos Ordem 
Inversa, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 
e T3). 
 

 

 
Figura 16.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Dígitos Ordem Inversa, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.2.5 Dígitos Total de Pontos       

 

A Tabela 23 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 17 e 17.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações, referentes ao 

desempenho neste teste, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 

Tabela 23. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Dígitos Total de Pontos, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  
nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas 
independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa       11,6 (±3,8)     13,1 (±3,2)     13,2 (±2,7)         1,6 (±3,9)        2,0 (±2,8)          0,2 (±2,4) 
 
EMTr Placebo   11,0 (±4,6)     10,0 (±4,4)     11,3 (±4,0)        -1,0 (±1,0)        0,3 (±1,5)          1,3 (±0,6) 
 
         p                   0,908           0,194      0,429                 0,125            0,360          0,281 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 17. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Dígitos Total de 
Pontos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 
e T3). 
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Figura 17.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Dígitos Total de Pontos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

 

4.4.2.6 Códigos  

 

A Tabela 24 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes neste 

subteste do teste WAIS e na Figura 18 e 18.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

 Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3) a análise mostrou que houve efeito muito próximo do significativo entre os dois 

grupos (p=0,070) nas diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 4 

(T2) e a semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de 3,5 (±6,7) 

pontos enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -4,8 (±3,8) 

pontos, respectivamente.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor que o grupo EMTr 

placebo, neste aspecto analisado, após duas semanas da última aplicação de EMTr (semana 6 

– T3). 
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Tabela 24. Médias (DP) dos valores obtidos pelos 2 grupos no teste WAIS – subteste 
Códigos, nos três tempos de avaliação e nas diferenças das pontuações  nas variações 
entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                        
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa      52,0(±25,1)   60,3 (±24,7)  60,7 (±27,8)         8,3 (±9,8)      13,3 (±15,6)       3,5 (±6,7) 
 
EMTr Placebo  55,0 (±16,4)  64,7 (±22,5)  60,0 (±23,4)         9,7 (±6,3)        5,0 (±8,5)       -4,7 (±3,8) 
 
         p                  0,819         0,909   0,897                0,298           0,606       0,070* 
 
*diferença muito próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 4 (T2) e a 
semana 6 (T3). 
 

 
Figura 18. Médias (DP) dos valores obtidos no teste WAIS – subteste Códigos, pelos 
grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 
Figura 18.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças das pontuações no teste 
WAIS – subteste Códigos, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
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4.4.3 RAVLT   

 

No teste RAVLT (Rey Auditory Verbal Learning Test) foram encontradas diferenças 

estatísticamente significantes nas partes que avaliam a evocação de palavras pós-interferência 

e tardia pós 30’. Nas outras duas não foram encontrados efeitos significativos.   

 

4.4.3.1 Memória Imediatata Pós – Evocação (> resultado)                                                                       

 

A Tabela 25 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste RAVLT e na Figura 19 e 19.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações, referentes ao 

desempenho nesta parte do teste, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 25. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
RAVLT- Memória Imediatata Pós – Evocação (> resultado), nos três tempos de avaliação 
e nas diferenças no número de palavras nas variações entre estes tempos, através do 
teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                                                            
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                  
 
EMTr Ativa       11,4 (±1,3)    12,9 (±1,9)    12,8 (±1,8)          1,4 (±2,3)        1,7 (±1,6)           0,3 (±1,9) 
 
EMTr Placebo   11,3 (±3,1)    11,3 (±4,0)    11,0 (±3,6)          0,0 (±1,0)       -0,3 (±1,5)          -0,3 (±1,5) 
 
         p                   0,818          0,643   0,291                0,299           0,147          0,508 
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Figura 19. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste RAVLT- 
Memória Imediatata Pós – Evocação (> resultado), pelos grupos EMTr ativa e EMTr 
placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 

Figura 19.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças no número de palavras no 
teste RAVLT- Memória Imediatata Pós – Evocação (> resultado), pelos grupos EMTr 
ativa e EMTr placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e 
T2-T3. 
 

4.4.3.2 Memória Imediatata Pós – Evocação (total em 5x)      

 

A Tabela 26 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste RAVLT e na Figura 20 e 20.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  
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A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações, referentes ao 

desempenho nesta parte do teste, nas variações entre os tempos (T0-T2, T0-T3 e T2-T3). 

 
Tabela 26. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
RAVLT- Memória Imediatata Pós – Evocação (total em 5x), nos três tempos de avaliação 
e nas diferenças no número de palavras nas variações entre estes tempos, através do 
teste U de Mann-Whitney para medidas independentes.                                                                            
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa        45,6 (±6,6)    52,1 (±6,4)    54,8 (±8,2)         6,6 (±7,0)       11,0 (±8,5)         3,8 (±5,6) 
 
EMTr Placebo    45,7 (±14,6)  49,0 (±20,0)  48,7 (±22,1)       3,3 (±7,2)         3,0 (±7,8)        -0,3 (±8,4) 
 
          p                   0,729           0,648     0,437                0,569            0,197         0,235 
 
 

 

 
Figura 20. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste RAVLT- 
Memória Imediatata Pós – Evocação (total em 5x), pelos grupos EMTr ativa e EMTr 
placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 20.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças no número de palavras no 
teste RAVLT- Memória Imediatata Pós – Evocação (total em 5x), pelos grupos EMTr 
ativa e EMTr placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e 
T2-T3. 
 

4.4.3.3 Evocação Pós-Interferência         

 

A Tabela 27 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste RAVLT e na Figura 21 e 21.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3) a análise mostrou que houve diferenças, consideravelmente, significativas entre 

os dois grupos (p=0,051 e p=0,039) em dois momentos, respectivamente.  

Ocorreram diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 0 

(T0) e a semana 4 (T2) e a semana 4 (T2) e a semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa 

apresentou uma variação de 4,0 (±3,0) e 1,0 (±1,1) palavras memorizadas enquanto o grupo 

EMTr placebo apresentou uma variação de 0,0 (±2,0)       -1,0 (±1,0)  palavras memorizadas, 

respectivamente.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao número de palavras lembradas, que o grupo EMTr placebo (que 
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piorou de T2 para T3 ) da semana 0 para semana 4, continuando a melhorar e aprender na 

semana 6. 

Tabela 27. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
RAVLT- Evocação Pós-Interferência, nos três tempos de avaliação e nas diferenças no 
número de palavras nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-
Whitney para medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa         8,6 (±3,4)     11,1 (±2,1)    12,0 (±1,4)          2,6 (±3,4)        4,0 (±3,0)        1,0 (±1,1) 
 
EMTr Placebo     8,7 (±5,5)       9,7 (±5,0)      8,7 (±5,7)          1,0 (±2,6)        0,0 (±2,0)       -1,0 (±1,0) 
 
         p                   0,732           0,568     0,437                 0,643            0,051*              0,039** 
 
* diferença praticamente significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 
(T3); 
**diferença significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 4 (T2) e a semana 6 (T3). 
 

 

 

 

Figura 21. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste RAVLT- 
Evocação Pós-Interferência, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 21.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças no número de palavras no 
teste RAVLT- Evocação Pós-Interferência, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

 

4.4.3.3 Evocação Tardia Pós-30'       

 

A Tabela 28 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste RAVLT e na Figura 22 e 22.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3) a análise mostrou que houve diferença significativa entre os dois grupos 

(p=0,020) referentes às diferenças médias (±DP) das pontuações nas variações entre a semana 

0 (T0) e a semana 6 (T3), sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de 4,7 

(±3,7) palavras memorizadas enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de -

1,0 (±1,0)  palavras memorizadas.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao número de palavras lembradas que o grupo EMTr placebo (que 

piorou) da semana 0, continuando a melhorar e aprender, para semana 6. 
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Tabela 28. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
RAVLT- Evocação Tardia Pós 30’, nos três tempos de avaliação e nas diferenças no 
número de palavras nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-
Whitney para medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa          7,9 (±3,8)   10,1 (±3,2)   12,0 (±1,9)           2,3 (±2,1)         4,7 (±3,7)         2,3 (±2,8) 
 
EMTr Placebo      8,7 (±5,5)     9,3 (±5,5)     7,7 (±6,3)           0,7 (±2,1)        -1,0 (±1,0)        -1,7 (±2,9)       
 
         p                     0,731          0,816   0,433                0,244            0,020*         0,114 
 
* diferença significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3); 
 
 

 

 
Figura 22. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste RAVLT- 
Evocação Tardia Pós 30’, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 



Resultados 
___________________________________________________________________________ 

116

 
Figura 22.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças no número de palavras no 
teste RAVLT- Evocação Tardia Pós 30’, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.4 Trail Making 

 

No teste Trail Making foi encontrada diferença estatísticamente significante na parte A 

e na parte B foi observado um efeito próximo do índice significativo. 

 

4.4.4.1 Parte A         

 

A Tabela 29 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste Trail Making e na Figura 23 e 23.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3), baseados no resultado da análise, podemos considerar que houve, praticamente, 

diferença significativa entre os dois grupos (p=0,052) referentes às diferenças médias (±DP) 

das pontuações (tempo em segundos) nas variações entre a semana 4 (T2) e a semana 6 (T3), 

sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -6,0 (±4,9) segundos enquanto o 

grupo EMTr placebo apresentou uma variação de 2,7 (±4,2) segundos.  
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Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao tempo despendido para realizar a tarefa, que o grupo EMTr 

placebo  da semana 4 para a semana 6. 

 
 
Tabela 29. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) pelos 2 grupos no teste 
Trail Making - Parte A, nos três tempos de avaliação e nas diferenças do desempenho em 
segundos nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para 
medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa      50,1 (±23,0)    39,9 (±12,4)   34,8 (±10,0)     -10,3 (±22,0)   -17,7 (±24,6)    -6,0 (±4,9) 
 
EMTr Placebo  63,3 (±19,1)    51,3 (±26,8)   54,0 (±30,6)     -12,0 (±21,7)     -9,3 (±23,5)     2,7 (±4,2) 
 
          p                  0,305           0,564      0,300                 0,729              0,796         0,052* 
 
* diferença praticamente significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 
(T3). 
 
 
 
 

 
 
Figura 23. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) no teste Trail Making - 
Parte A, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 
e T3). 
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Figura 23.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do desempenho em segundos 
no teste Trail Making - Parte A, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.4.2 Parte B       

A Tabela 30 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste Trail Making e na Figura 24 e 24.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3), baseados no resultado da análise, podemos considerar que houve efeito 

próximo do significativo entre os dois grupos (p=0,087) nas diferenças médias (±DP) das 

pontuações (tempo em segundos) nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 (T2), 

sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -50,3 (±36,9) segundos enquanto 

o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de -5,7 (±26,6) segundos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao tempo despendido para realizar a tarefa, que o grupo EMTr 

placebo,  da semana 0 para semana 4. 
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Tabela 30. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) pelos 2 grupos no teste 
Trail Making - Parte B, nos três tempos de avaliação e nas diferenças do desempenho em 
segundos nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para 
medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa    155,4 (±102,3)  105,1 (±90,5)  106,7 (±62,3)   -50,3 (±36,9)   -67,5 (±54,3)   -7,3 (±38,9) 
 
EMTr Placebo  87,0 (±48,5)      81,3 (±46,5)    59,7 (±29,3)     -5,7 (±26,6)   -27,3 (±37,3)  -21,7 (±51,7) 
 
          p                 0,304             0,732         0,120     0,087*             0,298          0,606 
 
*diferença próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 4 
(T2). 
 

 

 
 
Figura 24. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) no teste Trail Making - 
Parte B, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 
e T3). 
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Figura 24.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do desempenho em segundos 
no teste Trail Making - Parte B, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.5 Teste de Stroop 

 

No teste de Stroop foi encontrada diferença estatísticamente significante na parte parte 

Palavras e em Nome das Cores (interferência) foi observado um efeito próximo do índice 

significativo. Já na parte inicial, Cores, não foram observados resultados significativos. 

 

4.4.5.1 Cores         

 

A Tabela 31 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Stroop e na Figura 25 e 25.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações (tempo em 

segundos) referentes ao desempenho nesta parte do teste, nas variações entre os tempos (T0-

T2, T0-T3 e T2-T3). 
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Tabela 31. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) pelos 2 grupos no teste 
de Stroop - Cores, nos três tempos de avaliação e nas diferenças do desempenho em 
segundos nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para 
medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa        19,4 (±8,2)    15,4 (±5,7)    14,8 (±4,6)        -4,0 (±6,9)         -5,3 (±5,0)       -1,2 (±4,4) 
 
EMTr Placebo    19,0 (±6,6)    17,0 (±5,3)    17,3 (±2,5)        -2,0 (±8,2)         -1,7 (±8,1)         0,3(±3,5) 
 
         p                    0,909           0,491     0,437                0,569              0,300           0,603 
 
 

 
Figura 25. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) no teste de Stroop - 
Cores, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e 
T3). 
 

 
Figura 25.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do desempenho em segundos 
no teste de Stroop - Cores, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, 
nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
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4.4.5.2 Palavras      

A Tabela 32 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Stroop e na Figura 26 e 26.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente. 

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3), baseados no resultado da análise, podemos considerar que houve, praticamente, 

diferença significativa entre os dois grupos (p=0,052) referentes às diferenças médias (±DP) 

das pontuações (tempo em segundos) nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 4 (T2), 

sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -9,1 (±8,2) segundos enquanto o 

grupo EMTr placebo apresentou uma variação de 3,3 (±6,7) segundos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao tempo despendido para realizar a tarefa, que o grupo EMTr 

placebo  da semana 0 para a semana 4. 

 

Tabela 32. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) pelos 2 grupos no teste 
de Stroop - Palavras, nos três tempos de avaliação e nas diferenças do desempenho em 
segundos nas variações entre estes tempos, através do teste U de Mann-Whitney para 
medidas independentes.                                                                                               
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa       27,6 (±12,9)   18,4 (±5,0)    17,7 (±6,7)         -9,1 (±8,2)     -11,7 (±9,5)       -1,5 (±4,8) 
 
 
EMTr Placebo   23,7 (±8,5)     27,0 (±13,5)  19,7 (±6,0)          3,3 (±6,7)       -4,0 (±4,0)       -7,3 (±7,5) 
 
          p                  0,648           0,252     0,691                 0,052*            0,197        0,241 
   
* diferença praticamente significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 4 
(T2). 
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Figura 26. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) no teste de Stroop - 
Palavras, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, respectivamente, nos tempos (T0, 
T2 e T3). 
 

 

 
Figura 26.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do desempenho em segundos 
no teste de Stroop - Palavras, pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.5.3 Nome das cores (interferência)     

 

A Tabela 33 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Stroop e na Figura 27 e 27.1 os mesmos dados são ilustrados graficamente. 



Resultados 
___________________________________________________________________________ 

124

Apesar de não ter ocorrido efeito significativo em nenhum dos tempos de avaliação 

(T0, T2 e T3), baseados no resultado da análise, podemos considerar que houve efeito 

próximo do significativo entre os dois grupos (p=0,092) nas diferenças médias (±DP) das 

pontuações (tempo em segundos) nas variações entre a semana 0 (T0) e a semana 6 (T3), 

sendo que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de  -15,7 (±8,0) segundos enquanto o 

grupo EMTr placebo apresentou uma variação de -3,7 (±8,3)  segundos.  

Ou seja, o grupo EMTr ativa apresentou um desempenho melhor, nas diferenças 

médias (±DP) referentes ao tempo despendido para realizar a tarefa, que o grupo EMTr 

placebo,  da semana 0 para semana 6. 

 

Tabela 33. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) pelos 2 grupos no teste 
de Stroop - Nome das Cores (interferência), nos três tempos de avaliação e nas diferenças 
do desempenho em segundos nas variações entre estes tempos, através do teste U de 
Mann-Whitney para medidas independentes.                                                                                              
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa      38,6 (±15,5)    29,6 (±10,9)    25,5 (±10,7)     -9,0 (±8,8)      -15,7 (±8,0)        -5,5 (±8,6) 
 
EMTr Placebo  31,7 (±10,2)    34,7 (±13,6)    28,0 (±10,1)      3,0 (±9,5)        -3,7 (±8,3)        -6,7 (±3,5) 
 
          p                 0,493           0,568       0,517   0,110              0,092*          0,796 
     
*diferença próxima de significativa na variação dos valores obtidos entre a semana 0 (T0) e a semana 6 
(T3). 
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Figura 27. Médias (DP) dos valores obtidos (tempo em segundos) no teste de Stroop - 
Nome das Cores (interferência), pelos grupos EMTr ativa e EMTr placebo, 
respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 

 

 

Figura 27.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do desempenho em segundos 
no teste de Stroop - Nome das Cores (interferência), pelos grupos EMTr ativa e EMTr 
placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 

4.4.6 Fluência Verbal 

 

No teste de Fluência Verbal não foram encontradas diferenças estatísticamente 

significantes nem na categoria fonêmica e nem na semântica.   
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4.4.6.1 Categoria Fonêmica – F/A/S 

 

A Tabela 34 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Fluência Verbal e na Figura 28 e 28.1 os mesmos dados são ilustrados 

graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações (número de 

palavras) referentes ao desempenho nesta parte do teste, nas variações entre os tempos (T0-

T2, T0-T3 e T2-T3). 

 

Tabela 34. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
de Fluência Verbal - Categoria Fonêmica – F/A/S, nos três tempos de avaliação e nas 
diferenças do número de palavras nas variações entre estes tempos, através do teste U de 
Mann-Whitney para medidas independentes.                                                                                              
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa        29,7 (±9,8)      31,4 (±9,9)      29,3 (±5,5)      1,7 (±3,3)     2,3 (±3,3)     0,5 (±3,0) 
 
EMTr Placebo    25,0 (±13,2)    31,3 (±16,2)    31,0 (±15,7)    6,3 (±4,7)     6,0 (±5,2)    -0,3 (±1,1) 
 
         p                    0,425             1,000         0,697   0,134         0,195  0,691 
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Figura 28. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste de Stroop - 
Fluência Verbal - Categoria Fonêmica – F/A/S, pelos grupos EMTr ativa e EMTr 
placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
 

 

 

 
Figura 28.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do número de palavras no 
teste de Fluência Verbal - Categoria Fonêmica – F/A/S, pelos grupos EMTr ativa e 
EMTr placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
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4.4.6.2 Categoria Semântica - Animais 

 

A Tabela 35 mostra os valores (média±DP) pontuados pelas participantes nesta parte 

do teste de Fluência Verbal e na Figura 29 e 29.1 os mesmos dados são ilustrados 

graficamente.  

A análise mostrou que não houve efeito significativo em nenhum dos tempos de 

avaliação (T0, T2 e T3) e nem nas diferenças médias (±DP) das pontuações (número de 

palavras) referentes ao desempenho nesta parte do teste, nas variações entre os tempos (T0-

T2, T0-T3 e T2-T3). 

Tabela 35. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) pelos 2 grupos no teste 
de Fluência Verbal - Categoria Semântica - Animais, nos três tempos de avaliação e nas 
diferenças do número de palavras nas variações entre estes tempos, através do teste U de 
Mann-Whitney para medidas independentes.                                                                                              
                                                     Tempo                                                          Variações 
                                     T0               T2               T3                     T0-T2              T0-T3               T2-T3                                   
 
EMTr Ativa       14,9 (±5,1)     15,7 (±4,1)    17,0 (±3,8)         0,9 (±4,3)        2,7 (±3,2)          1,2 (±1,7) 
 
EMTr Placebo   15,7 (±5,7)     14,0 (±4,4)    15,3 (±6,8)        -1,7 (±1,5)      -0,3 (±1,1)          1,3 (±2,5) 
  
          p                   0,818           0,491     0,498               0,249          0,115         1,000 
 
 

 
Figura 29. Médias (DP) dos valores obtidos (número de palavras) no teste de Stroop - 
Fluência Verbal - Categoria Semântica - Animais, pelos grupos EMTr ativa e EMTr 
placebo, respectivamente, nos tempos (T0, T2 e T3). 
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Figura 29.1 Médias (DP) dos valores obtidos nas diferenças do número de palavras no 
teste de Fluência Verbal – Categoria Semântica - Animais, pelos grupos EMTr ativa e 
EMTr placebo, respectivamente, nas variações entre os tempos T0-T2, T0-T3 e T2-T3. 
 
 
4.4.6.3 Resumo dos resultados neuropsicológicos, na EAS e escalas de depressão 

 

A Tabela 35 apresenta um resumo geral dos efeitos significativos ou próximos do 

índice de significância obtidos a partir dos resultados apresentados pelos pacientes dos grupos 

EMTr ativa e EMTr placebo nos testes neuropsicológicos e nas escalas de adequação social, 

depressão e depressão pós-parto. 
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Tabela 36. Resumo dos efeitos importantes observados em todas as avaliações 

MANN - WHITNEY Tempo 
Diferença nas 

pontuações 
 T0 T2 T3 T0-T2 T0-T3 T2-T3 

Testes Neuropsicológicos        
Wisconsin             
Categorias Completadas     
Total de Erros   
Erros Perseverativos    
Subtestes Wais       
Semelhanças     
Completar Figuras   × ×  
Dígitos Ordem Direta  ×  × 
Dígitos Ordem Inversa     
Dígitos Total de Pontos      
Códigos     × 
RAVLT        
Mem. Imediatata  Pós - Evoc                          
Mem. Imediatata  Pós - Evoc  total                   
Evoc. Pós-Interferência     X X 
Evocação Tardia Pós-30'   X  
Trail Making             
Parte A   X 
 Parte B ×   
Stroop              
Cores   
Palavras X   
Nome das cores    ×  
Fluência Verbal         
F/A/S-Total      
Animais      
Escala de Adequação Social         
Trabalho em casa   × ×  
Lazer       
Família X ×  X   
Filhos       
Situação Financeira       
Escore Total X   X   
Escalas de Depressão e Ansiedade       
HDRS/17  ×  X  
EPNDS   X  X  
HARS       
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5. DISCUSSÃO 

Inicialmente é importante ressaltar que este estudo foi baseado em uma amostra 

pequena (n=10) e que ficou desbalanceada em número devido à randomização, contando 

apenas com três pacientes no grupo controle o que, por um lado impediu uma análise 

estatística mais apurada, mas por outro, contou com resultados iniciais promissores que 

indicam uma tendência de melhora, através do tratamento com EMTr, em vários aspectos que 

compõem o quadro depressivo do pós-parto. 

Foram considerados não apenas os resultados que atingiram índice de significância, 

mas também todos aqueles que se aproximaram deste índice ou que demonstraram 

importância e justificam sua exposição. Seguem abaixo os principais achados presentes neste 

estudo: 

5.1 Avaliação Neuropsicológica 

• ausência de efeitos negativos em todos os testes cognitivos após o tratamento com 

EMTr; 

• melhor desempenho do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo 

referente à diferença entre as pontuações (nº de palavras memorizadas e/ou 

aprendidas) nas seguintes partes do teste RAVLT (Rey Auditory Verbal Learning 

Test): 

− evocação de palavras pós-interferência (imediata): o grupo EMTr ativa se 

diferenciou com uma variação de 4,0 e 1,0  palavras memorizadas, 

demonstrando aprendizagem através da memória imediata, enquanto o grupo 

EMTr placebo apresentou uma variação de 0,0 e -1,0 palavras memorizadas, 



Discussão 
__________________________________________________________________________ 

132

 

 

demonstrando piora, respectivamente, nas variações entre a semana 0 (T0) -

semana 4 (T2) e semana 4 (T2) - semana 6 (T3), o que indica a manutenção da 

melhora (EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término do tratamento. 

− tardia (após trinta minutos de interferência através da continuação da aplicação 

da bateria neuropsicológica): o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma 

variação de 4,7 palavras memorizadas, demonstrando aprendizagem através da 

memória imediata, enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação 

de -1,0  palavras memorizadas, demonstrando piora, nas variações entre a 

semana 0 (T0) e a semana 6 (T3), o que indica a manutenção da melhora 

(EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término do tratamento; 

• melhor desempenho do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo 

referente à diferença entre as pontuações nos seguintes subtestes da WAIS (Escala de 

Inteligência Wechsler para Adultos):   

− Completar Figuras: o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma variação de 

2,9 e 4,2  pontos, demonstrando melhora na capacidade de organização 

perceptual, enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de 0,3 e 

-1,7 pontos, demonstrando piora, respectivamente, nas variações entre a 

semana 0 (T0) - semana 4 (T2) e semana 4 (T2) - semana 6 (T3), o que indica a 

manutenção da melhora (EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término 

do tratamento. 

− Dígitos Ordem Direta: o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma variação 

de 1,0 ponto, demonstrando melhora na memória verbal imediata, enquanto o 

grupo EMTr placebo apresentou uma variação de -1,3 pontos, demonstrando 
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piora na variações entre a semana 0 (T0) - semana 4 (T2). Entre a semana 4 

(T2) e a semana 6 (T3) também houve alguma melhora em ambos os grupos 

mas, o grupo EMTr placebo apenas retornou ao desempenho inicial - semana 0 

(T0). 

− Códigos: o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma variação de 3,5 pontos, 

demonstrando melhora na atenção, enquanto o grupo EMTr placebo 

apresentou uma variação de -4,7 pontos, demonstrando piora na variações 

entre a semana 4 (T2) - semana 6 (T3), o que indica a manutenção da melhora 

(EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término do tratamento; 

• melhor desempenho do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo 

referente à diferença entre as pontuações (tempo em segundos) no teste Trail Making 

parte A: o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma variação de -6,0 segundos, 

demonstrando melhora nas funções executivas envolvidas (atenção, formação de uma 

seqüência lógica, flexibilidade mental, precisão na observação através de rastreamento 

visual, habilidade psicomotora e memorização operacional, além de rapidez), 

enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de 2,7 pontos, 

demonstrando piora na variações entre a semana 4 (T2) - semana 6 (T3), o que indica 

a manutenção da melhora (EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término do 

tratamento. Na parte B entre a semana 0 (T0) e a semana 4 (T2) também houve alguma 

melhora em ambos os grupos mas, o grupo EMTr placebo melhorou muito menos; 

• melhor desempenho do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo 

referente à diferença entre as pontuações (tempo em segundos) no teste de Stroop na 

parte Palavras: o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma variação de   -9,1 
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segundo, demonstrando melhora nas funções executivas envolvidas (atenção seletiva, 

flexibilidade cognitiva e rapidez), enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma 

variação de 3,3 segundos, demonstrando piora na variações entre a semana 0 (T0) - 

semana 4 (T2). Na parte Nome das Cores (interferência) entre a semana 0 (T0) e a 

semana 6 (T3) o grupo EMTr placebo evoluiu piorando na semana 4 (T2) mas se 

recuperando um pouco na semana 6 (T3) enquanto que o grupo EMTr ativa evoluiu 

diminuindo progressivamente o tempo despendido. 

5.2 Avaliação Comportamental 

• ausência de efeitos negativos em todos os aspectos comportamentais presentes na 

Escala de Adequação Social após o tratamento com EMTr; 

• melhor desempenho do grupo EMTr ativa em comparação com o grupo EMTr placebo 

referente à diferença entre as pontuações nos seguintes aspectos comportamentais 

medidos na Escala de Adequação Social: 

− Trabalho em Casa: Ambos grupos apresentaram melhora entre a semana 0 

(T0) e semana 4 (T2). Porém, o grupo EMTr ativa se diferenciou com uma 

variação de -6,4 e -7,3 pontos, demonstrando melhora mais intensa no 

comportamento referente as atividades cotidianas domésticas, enquanto o 

grupo EMTr placebo apresentou uma variação de 1,3 e -0,3 pontos, 

demonstrando piora, respectivamente, nas variações entre a semana 0 (T0) - 

semana 4 (T2) e semana 0 (T0) - semana 6 (T3), o que indica a manutenção da 

melhora (EMTr ativa) mesmo após duas semanas do término do tratamento. 
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− Família e relação marital: na semana 4 (T2) o grupo EMTr ativa apresentou 

uma melhor recuperação em comparação com o grupo EMTr placebo que, 

praticamente, se manteve na mesma condição inicial (na semana 0, iniciou o 

tratamento em uma condição melhor do que o grupo EMTr ativa). Isto se 

confirmou, já que o grupo EMTr ativa apresentou uma variação de -14,0 

pontos, demonstrando melhora no comportamento referente a qualidade do 

relacionamento com familiares (menos filhos), enquanto o grupo EMTr 

placebo apresentou uma variação de apenas -0,3 pontos, demonstrando uma 

leve piora nas variações entre a semana 0 (T0) - semana 4 (T2). Na semana 6 

(T3), ambos grupos apresentaram uma leve melhora. 

− Escore Total: neste aspecto global da adequação social ambos grupos 

apresentaram melhora, sendo que o grupo EMTr placebo iniciou o tratamento 

em uma condição geral melhor do que o grupo EMTr ativa. Mesmo assim, 

entre a semana 0 (T0) - semana 4 (T2), o grupo EMTr ativa apresentou uma 

variação de -34,1 pontos, demonstrando melhora no comportamento social 

global, enquanto o grupo EMTr placebo apresentou uma variação de apenas -

9,3 pontos, apresentando, também uma leve melhora progressiva, mas muito 

menos intensa do que no grupo EMTr ativa.  

Na semana 6 (T3), ambos grupos continuaram a apresentar uma leve melhora. 

5.3 Avaliação da Sintomatologia Depressiva 

• Os resultados nas escalas de depressão de Hamilton 17 itens e de depressão pós-parto 

de Edinburgh demonstraram que a EMTr foi eficaz para a melhora do quadro 

depressivo no pós-parto. O grupo EMTr ativa apresentou uma melhora muito mais 
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evidente da sintomatologia depressiva entre a semana 0 (T0) e a semana 4 (T2) do que 

o grupo EMTr placebo. Entre a semana 4 (T2) e a semana 6 (T3), ambos grupos 

apresentaram uma piora, porém, enquanto o grupo EMTr ativa praticamente manteve 

o resultado atingido na semana 4 (T2) o grupo EMTr placebo voltou a apresentar um 

quadro depressivo muito semelhante ao inicial, detectado na semana 0 (T0). 

5.4 Comentários e correlações com outros estudos 

A ausência de efeitos negativos na cognição após tratamento com EMTr foi exposta 

anteriormente em outros estudos (Bridgers, 1991; Chokroverty et al., 1995; Pascual-Leone et 

al., 1992, Wassermann et al., 1996).  

Os efeitos neuropsicológicos têm sido estudados desde as primeiras utilizações de 

EMT em pessoas saudáveis nas quais era aplicada EMT de baixa freqüência ou pulso único  

(Bridgers, 1991; Chokroverty et al., 1995) seguida por pulsos repetitivos (Pascual-Leone et 

al., 1993; Wassermann et al., 1996).  

A avaliação de efeitos cognitivos da EMTr aplicada em períodos de 1-4 semanas 

paratratamento da depressão não demonstrou efeitos negativos. Pelo contrário, alguns estudos 

relataram melhora no desempenho neuropsicológico após as aplicações da EMTr (Loo et al., 

2003; Martis et al., 2003; Moser et al., 2002; Padberg et al., 1999; Shajahan et al., 2002; Speer 

et al., 2001; Triggs et al., 1999). 

Em testes que avaliam as funções executivas, confirmam e se equivalem para 

pacientes com depressão pós-parto, resultados similares obtidos em estudos anteriores com 

pacientes com depressão maior. De fato, Triggs et al. (1999) e Martis et al. (2003), em estudos 

com EMTr na área pré-frontal esquerda para tratamento de pacientes com depressão maior 
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refratários a medição, encontraram aumento significativo nos resultados de testes que avaliam 

funções executivas. Nesses estudos não foram utilizados grupo controle.  

Sendo assim, poderia se pensar no aumento significativo nos resultados nestes testes 

devido a melhora do quadro depressivo, mas, também, num processo de aprendizagem, o que 

é comum se encontrar em pesquisas onde são replicados os mesmos testes neuropsicológicos 

entre um curto espaço de tempo. 

Através da randomização da amostra aqui estudada o grupo controle EMTr placebo, 

apesar de muito pequeno, teria a função de descartar as hipóteses de melhora do quadro 

depressivo ou do efeito aprendizagem na replicação das testagens. 

A função executiva é o grande domínio afetado nos pacientes deprimidos, sendo o 

desempenho cognitivo semelhante ao de pacientes com lesão no lobo frontal (Lezak, 1995).  

Esses pacientes geralmente apresentam dificuldades em planejamento de seqüências, 

comportamento de seguir uma meta, mudança de conceitos e flexibilidade mental, 

manutenção de múltiplas tarefas simultâneas e de atenção sustentada na presença de estímulos 

distratores (Kimberg and Farah, 1993; Lezak, 1995; Luria, 1973; Milner, 1963; Perret, 1974; 

Stuss and Benson, 1984).   

Em pacientes com depressão, as funções cognitivas parecem estar mais prejudicadas 

do que nos pacientes sem depressão, sendo que o desempenho prejudicado ocorre 

principalmente nas tarefas relacionadas ao córtex frontal, como o teste TRAIL MAKING B e 

teste de WISCONSIN (Starkstein et al., 1989). 

No presente estudo, parte da melhora significativa encontrada nas pacientes que 

receberam EMTr ativa ocorreu em testes de funções executivas (TRAIL MAKING e 
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STROOP). O que poderia explicar essa melhora deve estar relacionado com alterações 

presentes no funcionamento de alguns neurotransmissores. Isto estaria de acordo com as 

evidências de que a disfunção relacionada ao lobo frontal encontrada em pacientes com 

depressão pode estar relacionada ao sistema dopaminérgico. Estudos prévios com animais 

(Ben-Shachar et al., 1997; Keck et al., 2002) e seres humanos (Strafella et al., 2001) 

encontraram aumento dos níveis de dopamina nos gânglios da base após EMTr frontal.  

Entretanto, uma melhora nas funções dopaminérgicas após a EMTr poderia ser 

responsável pelo efeito positivo encontrado na cognição. A EMTr poderia funcionar como 

uma terapia de reposição de baixos níveis dopaminérgicos no lobo pré-frontal. Uma outra 

possível explicação para o efeito da EMTr na cognição é a ação local da estimulação no 

córtex pré-frontal.  

Uma hipótese para a melhora cognitiva das pacientes dos grupos EMTr ativa x EMTr 

placebo no teste RAVLT – Evocação Pós-Interferência e Tardia Pós-30’ e no STROOP – 

Palavras pode estar relacionada ao sistema serotonérgico. Isto porque a EMTr pode interferir 

com esse sistema aumentando os níveis da monoamina. Estudos com animais têm 

demonstrado que a EMTr pode afetar receptores serotonérgico (Gur et al., 2000) e aumentar 

níveis de serotonina (Ben-Shachar et al., 1997). 

 A melhora da depressão detectada pelas escalas de HAMILTON 17 itens e 

EDINBURGH, após o tratamento com EMTr, poderia ter contribuído para  a melhora 

cognitiva. Alguns estudos demonstraram que tratamentos para depressão bem sucedidos 

podem contribuir para um melhor desempenho em uma avaliação neuropsicológica 

(Antikainen et al., 2001; Fann et al., 2001).  
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No presente estudo, há elementos para considerar válida a hipótese da relação entre 

melhora de depressão e melhor desempenho cognitivo. Na comparação entre os dois grupos 

as pacientes que receberam EMTr ativa obtiveram melhores resultados quanto as diferenças 

de pontuação nas variações entre os tempos T0-T2 e T0-T3 nos testes RAVLT – Evocação 

Pós-Interferência e Tardia Pós-30’, subtestes WAIS – Completar Figuras, Dígitos Ordem 

Direta e Códigos, TRAIL MAKING – Parte A e STROOP – Palavras, ao mesmo tempo em 

que se apresentaram diminuição dos sintomas depressivos nas variações entre os mesmos 

tempos.  

Entretanto, devido ao desbalanceamento da amostra não foi possível correlacionar as 

diferenças de desempenho nos testes cognitivos com a pontuação obtida na escala de 

Hamilton e Edinburgh o que, se pretende fazer através da continuação do estudo e aumento da 

amostra. Porém, Boggio et al. (2005) em um estudo correlacionando funções cognitivas no 

tratamento da depressão com EMTr na Doença de Parkinson encontrou uma correlação baixa, 

sugerindo que outros fatores que não a melhora do estado depressivo possam estar 

envolvidos.  

Mesmo nos estudos em que foi sugerido que a melhora cognitiva estava relacionada ao 

quadro depressivo, essa melhora foi encontrada apenas em uma tarefa de memória 

(Antikainen et al., 2001) e a falta de grupo controle levanta a possibilidade de um processo de 

aprendizagem do teste (Cassano et al., 2002). Devanand et al. (2003) encontraram resultados 

similares após tratamento com sertralina em pacientes geriátricos com depressão, observando 

apenas um melhor desempenho cognitivo em uma única tarefa de atenção (códigos – WAIS-

R). Estudos com EMTr também indicaram que alterações cognitivas eram independentes da 

melhora da depressão (Martis et al., 2003; Moser et al., 2002).  
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Portanto, apesar do fato de que pacientes com depressão apresentam desempenho 

inferior em tarefas cognitivas, até hoje parecem não haver estudos controlados, duplo-cegos e 

randomizados que mostrem correlação evidente entre melhora da depressão pós-parto através 

do tratamento com EMTr e melhor desempenho cognitivo.  

O efeito da aprendizagem é uma outra questão a ser considerada quando se estuda a 

cognição através de avaliações neuropsicológicas repetidas. Alguns estudos têm encontrado 

melhora no desempenho em testes feitos repetidas vezes principalmente quando estes 

envolvem aprendizagem de regras, soluções únicas ou velocidade na execução da tarefa 

(Lezak, 1995). Assim o efeito de aprendizagem pode ser um importante fator na explicação 

do aumento do rendimento pelos dois grupos no teste de WISCONSIN – Categorias 

Completadas, Total de e Erros e Erros Perseverativos e no teste de FLUÊNCIA VERBAL – 

Categorias Fonêmica F/A/S e Semântica Animais. O primeiro envolve a formação de 

categorias e está sujeito, quando realizado repetidas vezes, a um aprendizado das regras; o 

segundo também é um teste de medida das funções executivas e avalia linguagem que pode 

ser estimulada ao aprendizado também por repetição ou estudo prévio. 

A hipótese de efeito de aprendizado não pode ser excluída já que este estudo não teve 

um grupo controle mais equivalente em número, ao grupo EMTr ativa. 

A ausência de efeitos positivos significativos nos demais testes da bateria 

neuropsicológica utilizada nesse estudo merece maior investigação (o que está sendo 

efetivado com a ampliação da amostra e a continuidade deste estudo). Principalmente os 

resultados observados no teste de Wisconsin – Total de Categorias completadas, Total de 

Erros e Total de Erros Perseverativos; WAIS – subtestes Semelhanças, Dígitos Ordem Inversa 

e Total de Pontos; RAVLT – Memória Imediata Pós-Evocação (> resultado e total em 5x); 
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Trail Making parte B, Stroop – Cores e Nome das Cores (interferência) Fluência Verbal – 

Catagorias Fonêmica-F/A/S e Semântica-Animais, que sugerem, talvez, a ausência de efeitos 

significativos, podem estar relacionados a um artefato estatístico, em função da amostra, 

desbalanceada e ainda pequena, de pacientes no estudo, juntamente com a alta variabilidade 

dos resultados. 

Entretanto, independente de hipóteses, pode-se observar que o melhor desempenho 

apresentado em alguns testes neurocognitivos entre T0 e T2 foi mantido, ou ainda melhorou 

sutilmente, em T3. Desta forma, observa-se que o efeito da EMTr em relação à depressão e a 

alguns testes cognitivos perdura por, pelo menos 2 semanas, após o término de um tratamento 

de 20 dias em CPFDLE, a uma freqüência de 5 Hz. 

 Outro ponto a ser discutido é a diferença significativa encontrada entre os grupos, na 

semana 0 (T0) de avaliação, na Escala de Adequação Social, tanto no aspecto comportamental 

Família e relação marital como no Escore Total geral de toda escala. Essa discrepância 

anterior que deve ser medida previamente em qualquer estudo desta natureza pode 

corresponder à existência de características diferentes na composição dos grupos.  

Entre os fatores demográficos e diagnósticos/relacionados ao quadro atual observados, 

o único que diferencia os grupos, embora de forma não significativa (p=0,067), é o estado 

civil que foi categorizado e distribuído na amostra da seguinte maneira: as 7 pacientes que 

receberam EMTr ativa tinham companheiros (relação marital) e entre as 3 que receberam 

EMTr placebo, uma tinha e as outras não. Isto pode ter influenciado, indiretamente, na 

avaliação dos aspectos comportamentais citados.  

Apesar de o grupo EMTr ativa ter iniciado o estudo com um resultado, nos aspectos 

comportamentais citados, bastante deteriorado se comparado ao grupo EMTr placebo, que 
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também apresentou uma condição inicial prejudicada, os efeitos da EMTr proporcionaram 

uma melhora substancial no grupo EMTr ativa se comparados aos do grupo EMTr placebo 

que praticamente manteve os mesmos resultados iniciais. Nas outras subescalas não foram 

encontrados resultados significativos, especialmente em lazer e filhos que envolvem aspectos 

relacionados ao prazer. 

O transtorno depressivo parece prejudicar o comportamento das pacientes em todas as 

funções sociais que foram medidas, especialmente aquelas que envolvem prazer como no 

aspecto lazer e filhos. Estudos sugerem que os sintomas depressivos precedem prejuízos 

funcionais e os sintomas de humor parecem melhorar antes do funcionamento social geral. 

Também, mostraram que pacientes deprimidos, pós-tratamento, continuam com prejuízo no 

escore total da EAS e nas subescalas lazer e relação marital, quando comparados a normais. A 

incapacidade de sentir prazer em atividades que envolvem lazer pode representar uma 

característica marcante da depressão ou estar relacionada com uma sintomatologia depressiva 

residual. (Lenderking et al., 1999; De Liso et al., 1986; Stewart et al., 1988; Kocsis et al., 

1988; Agosti et al., 1993; Perugi et al., 1988) apud. Gorestein & Andrade (1999).  

Esta questão merece mais estudos esclarecedores que avaliem a adequação social de 

pacientes deprimidos, um destes é o aqui presente. O foco de se avaliar as condições 

comportamentais de puérperas com DPP após o tratamento com EMTr é uma maneira não só 

de contribuir para mais algum esclarecimento neste sentido mas também de possibilitar, quem 

sabe, um melhor aporte na qualidade comportamental da paciente e conseqüentemente no 

desenvolvimento de seus dependentes. 
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6. CONCLUSÃO 

Em conclusão, pode-se afirmar que a EMTr, no que diz respeito às funções cognitivas, 

não produziu efeitos negativos, ao contrário, produziu efeitos positivos e pode ser usada com 

segurança em pacientes com episódio depressivo no pós-parto. Além disso, a EMTr e/ou o 

efeito antidepressivo desta, parece consolidar uma melhora em alguns aspectos 

comportamentais no âmbito social das pacientes o que refletiu em uma possível melhora na 

qualidade dos relacionamentos inter-familiares.  

Em fim, a EMTr frente às limitações próprias deste estudo, já relatadas, condicionou 

uma melhora neuropsicológica, comportamental e clínica em importantes funções cognitivas e 

demais aspectos estudados. Esta melhora é de fundamental importância, para o bem estar da 

mãe e conseqüentemente para o desenvolvimento neuropsicomotor, afetivo e comportamental 

do bebê. Isto trará desdobramentos que poderão perdurar por toda uma vida para esta criança. 

Além disto, a segurança da EMT, já amplamente comprovada em outros estudos, e o 

benefício da não toxidade farmacológica, poderá, em um futuro próximo, torná-la terapêutica 

de primeira escolha para este grupo de pacientes. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO A 

 
ESCALA DE DEPRESSÃO PÓS - PARTO DE EDINBURGH - EPNDS 
 
Você teve a pouco tempo um bebê e nós gostaríamos de saber como você está se sentindo. 
  
Por favor marque a resposta que mais se aproxima do que você tem sentido nos últimos sete dias, 
não apenas como está se sentindo hoje. 
  
Nos últimos sete dias:  
 
1. Eu tenho sido capaz de rir e achar graça nas coisas: 
0(    ) como eu sempre fiz 
1(    ) não tanto como antes 
2(    ) sem dúvidas menos que antes 
3(    ) de jeito nenhum 
  
2. Eu sinto prazer quando penso no que está por acontecer em meu dia-a-dia: 
  
0(    ) como eu sempre senti 
1(    ) talvez, menos que antes 
2(    ) com certeza menos 
3(    ) de jeito nenhum  
  
3. Eu tenho me culpado sem necessidade quando as coisas saem erradas; 
  
3(    ) sim, na maioria das vezes 
2(    ) sim, algumas vezes 
1(    ) não muitas vezes  
0(    ) não, nenhuma vez 
  
4. Eu tenho me sentido ansiosa ou preocupada sem uma boa razão: 
  
0(    ) não, de maneira alguma 
1(    ) pouquíssimas vezes 
2(    ) sim, algumas vezes 
3(    ) sim, muitas vezes 
  
5. Eu tenho me sentido assustada ou em pânico sem um bom motivo: 
  
3(    ) sim, muitas vezes 
2(    ) sim, algumas vezes 
1(    ) não muitas vezes 
0(    ) não, nenhuma vez 
  
6. Eu tenho me sentido esmagada pelas tarefas e acontecimentos do meu dia-a-dia: 
  
3(    ) sim, na maioria das vezes eu não consigo lidar bem com eles. 
2(    ) sim, algumas vezes eu não consigo lidar bem como antes  
1(    ) não, na maioria das vezes eu consigo lidar bem como antes 
0(    ) não, eu consigo lidar com eles tão bem quanto antes 
 
7. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho dificuldades para dormir: 
  
3(    ) sim, na maioria das vezes 
2(    ) sim, algumas vezes 
1(    ) não muitas vezes 
0(    ) não, nenhuma vez  
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8. Eu tenho e sentido triste ou arrasada: 
3(    ) sim, na maioria das vezes 
2(    ) sim, muitas vezes 
1(    ) não muitas vezes 
0(    ) não, de jeito nenhum 
  
9. Eu tenho me sentido tão infeliz que eu tenho chorado: 
3(    ) sim, quase o tempo todo 
2(    ) sim, muitas vezes 
1(    ) de vez em quando 
0(    ) não, nenhuma vez 
  
10. A idéia de fazer mal a mim mesma passou por minha cabeça: 
3(    ) sim, muitas vezes ultimamente 
2(    ) algumas vezes nos últimos dias 
1(    ) pouquíssimas vezes, ultimamente 
0(    ) nenhuma vez 
 
ESCORE TOTAL DE EDINBURGH - EPNDS:________ 
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ANEXO B 

 
ESCALA DE HAMILTON PARA AVALIAÇÃO DA DEPRESSÃO (HAD - 17) 
Hamilton Rating Scale for Depressionn (Hamilton, 1960)                                                
-     versão adaptada de Blacker (2000) 
 
 
Instruções: Em cada item, escolha o escore que melhor caracteriza o paciente na última semana. 
Assinale sua opção no espaço apropriado (   ). 
 
 
1 – HUMOR DEPREMIDO (tristeza, desesperança, desamparo, menos valia) 
0  (   ) Ausente. 
1  (   ) Sentimentos são relatados somente se perguntados. 
2  (   ) Sentimentos são relatados espontaneamente com palavras. 
3  (   ) Comunica esses sentimentos não verbalmente, ou seja, na expressão facial, postura, voz e a 
tendência ao choro. 
4  (   ) Paciente comunica quase exclusivamente esses sentimentos,  espontaneamente, tanto em seu 
relato verbal como na comunicação não verbal. 
 
 
2 – SENTIMENTOS DE CULPA 
0  (   ) Ausentes. 
1  (   ) Auto-recriminação; acha que decepcionou outras pessoas. 
2  (   ) Idéias de culpa ou ruminações sobre erros ou ações do passado. 
3  (   ) Acha que a doença atual é um castigo; delírio de culpa. 
4  (   ) Ouve vozes que acusam ou denunciam e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras. 
 
 
3 – SUICÍDIO 
0  (   ) Ausente. 
1  (   ) Acha que a vida não vale a pena. 
2  (   ) Gostaria de estar morto ou qualquer cogitação sobre possível morte para si mesmo. 
3  (   ) Idéias ou gestos suicidas. 
4  (   ) Tentativa de suicídio (qualquer tentativa séria, marque 4). 
 
 
4 – INSÔNIA INICIAL 
0  (   ) Sem dificuldade para iniciar o sono. 
1  (   ) Queixa-se de dificuldade ocasional para conciliar o sono, ou seja, mais que meia hora. 
2  (   ) Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono todas as noites. 
 
 
5 – INSÔNIA INTERMIDIÁRIA 
0  (   ) Sem dificuldade. 
1  (   ) Queixa-se de ficar com inquietude e perturbação durante a noite. 
2  (   ) Acorda durante a noite – qualquer saída da cama marcar 2 (exceto para necessidades 
fisiológicas) 
 
 
6 – INSÔNIA TERMINAL (madrugada) 
0  (   ) Sem dificuldade. 
1  (   ) Acorda de madrugada, mas volta a dormir. 
2  (   ) Não consegue voltar a dormir se acordar de madrugada ou sair da cama. 
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7 – TRABALHO E ATIVIDADES 
0  (   ) Sem dificuldades. 
1  (   ) Pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza relacionados a atividades, 
trabalho ou passatempos . 
2  (   ) Perda de interesse em atividades, passatempos ou trabalho relatado diretamente pelo paciente 
ou indiretamente, por meio de falta de iniciativa, indecisão, vacilação (sente que precisa se forçar 
para trabalhar ou desenvolver atividades). 
3  (   ) Redução do tempo gasto em atividades ou queda de produtividade. Marque 3 se não ocupa 
pelo menos três hora/dia em atividades (trabalho ou passatempos), exceto as de rotina. 
4  (   ) Parou de trabalhar devido à doença atual. Marque 4 se o paciente não desenvolve atividades 
além das de rotina ou deixa de executá-las sem ajuda. 
 
 
8 – RETARDO (lentificação do pensamento e discurso, dificuldade de concentração, 
diminuição da atividade motora) 
0  (   ) Pensamento e discurso normais. 
1  (   ) Discreta lentificação  durante a entrevista. 
2  (   ) Óbvia lentificação durante a entrevista. 
3  (   ) Entrevista difícil. 
4  (   ) Esturpor.  
 
 
9 – AGITAÇÃO 
0  (   ) Nenhuma. 
1  (   ) Inquietude. 
2  (   ) Brinca com as mãos ou cabelos, etc. 
3  (   ) Movimenta-se, não consegue sentar-se quieto durante a entrevista. 
4  (   ) Retorce as mãos, rói unhas, puxa cabelos, morde lábios. 
 
 
10 – ANSIEDADE PSÍQUICA 
0  (   ) Sem problemas. 
1  (   ) Tensão e irritabilidade subjetivas. 
2  (   ) Preocupação excessiva com trivialidades. 
3  (   ) Atitude apreensiva aparente na fisionomia ou no discurso. 
4  (   ) Medos expressos espontaneamente. 
 
 
11 – ANSIEDADE SOMÁTICA (concomitantes fisiológicos da ansiedade: GI: boca seca, flatulência, 
indigestão, diarréia, cólicas, eructação; CV: palpitação, cefaléias. Resp.: hiperventilação, suspiros, 
sudorese, ter que urinar freqüentemente) 
0  (   ) Ausente. 
1  (   ) Leve: Sintomas menores relatados quando inquirido. 
2  (   ) Moderado: Paciente descreve espontaneamente sintomas não incapacitantes. 
3  (   ) Grave: Maior número e freqüência que 2; acompanhado de estresse subjetivo e prejudica o 
funcionamento normal. 
4  (   ) Incapacitante: Numerosos sintomas, persistentes ou incapacitantes na maior parte do tempo; 
ataques de pânico. 
 
 
12 – SINTOMAS SOMÁTICOS (apetite, digestivo) 
0  (   ) Nenhum. 
1  (   ) Perda de apetite, mas come sem necessidade de encorajamento. Peso no abdome. 
2  (   ) Dificuldade para comer sem encorajamento ou insistência. Pede ou requer laxantes ou 
medicação para sintomas gastrointestinais. 
 
 
13 – SINTOMAS SOMÁTICOS (gerais) 
0  (   ) Nenhum. 
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1  (   ) Peso ou lassidão em membros, costas ou cabeça. Dores nas costas, cabeça ou musculares. 
Perda de energia e fatigabilidade.  
2  (   ) Marque 2 para qualquer sintoma bem definido. 
 
 
14 – SINTOMAS GENITAIS (perda de libido, distúrbios menstruais) 
0  (   ) Ausentes, ou informação insuficiente 
1  (   ) Leves: redução da libido ou desempenho sexual insatisfatório; tensão pré-menstrual leve. 
2  (   ) Graves: desinteresse ou impotência; tensão pré-menstrual grave. 
 
 
15 – HIPOCONDRIA 
0  (   ) Ausente. 
1  (   ) Auto-observação (corporal) aumentada. 
2  (   ) Preocupação excessiva com a saúde. 
3  (   ) Queixas freqüentes, pedidos de ajuda, etc. 
4  (   ) Delírio hipocondríaco. 
 
 
16 – PERDA DE PESO (Avalie A ou B) 
A. De acordo com o paciente. 
0  (   ) Nenhuma. 
1  (   ) Provável emagrecimento associado à doença atual. 
2  (   ) Perda de peso indubitável (de acordo com o paciente). 
B. Com base em medidas semanais. 
0  (   ) Menos de 0,5 kg de perda de peso na semana. 
1  (   ) Mais de 0,5 kg de perda de peso na semana. 
2  (   ) mais de 1,0 kg de perda de peso na semana. 
 
 
17 – CRÍTICA 
0  (   ) Reconhece estar deprimido e doente ou não estar deprimido esta semana. 
1  (   ) Reconhece estar doente, mas atribui isso à má alimentação, ao clima, ao excesso de trabalho, 
ao vírus, à necessidade de descanso, etc. 
2  (   ) Nega estar doente. 
 
ESCORE TOTAL DA HAM-D DE 17 ITENS: ________(Faixa de variação: 0-50) 
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ANEXO C 

 
ESCALA DE HAMILTON PARA ANSIEDADE- HAMA  
Hamilton Anxiety Scale – HAM-A (Hamilton, 1959) 
 
INSTRUÇÕES: Escolha para cada item, segundo sua experiência, a nota que corresponde à 
intensidade do comportamento observado. As definições que acompanham o enunciado do item são 
exemplos para orientação. Todos os itens devem ser cotados seguindo o esquema: 
 
0 =  AUSENTE 

1 =  INTENSIDADE LEVE 

2 =  INTENSIDADE MÉDIA 

3 =  INTENSIDADE FORTE 

4 =  INTENSIDADE MÁXIMA  

 
1.   HUMOR ANSIOSO ................................................... (   ) 
Inquietação, temor do pior, apreensão quanto ao presente ou ao futuro, maus pressentimentos, 
irritabilidade, etc. 
 
2.  TENSÃO ..................................................................... (   ) 
Sensação de tensão, fadiga, reações de sobressalto, choro fácil, tremores, sensação de cansaço, 
incapacidade de relaxar e agitação. 
 
3.  MEDOS .....................................................................  (   ) 
De escuro, de estranhos, de ficar só, de animais de grande porte, do trânsito, de multidões, etc. 
 
4.  INSÔNIA .................................................................... (   ) 
Dificuldade em adormecer, sono interrompido, sono insatisfatório, fadiga de acordar, sonhos penosos, 
pesadelos, terror noturno, etc. 
 
5.  DIFICULDADES INTELECTUAIS .............................. (   ) 
Dificuldade de concentração, falhas de memória, etc. 
 
6. HUMOR DEPRIMIDO .................................................. (   ) 
Perda de interesse, oscilação do humor, depressão, despertar precoce, etc. 
 
7. SOMATIZAÇÕES MOTORAS ...................................... (   ) 
Dores musculares, rigidez muscular, contrações espasmáticas, contrações involuntárias, ranger de 
dentes, voz insegura, etc. 
 
TOTAL PARCIAL .............................................................. (   ) 
 
8. SOMATIZAÇÕES SENSORIAIS ................................... (   ) 
Ondas de frio ou calor, sensação de fraqueza, visão borrada, sensação de picadas, formigamento, 
sensações auditivas de ruído, zumbidos, etc. 
 
9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES ............................. (   ) 
Taquicardia, palpitações, dores no peito, sensação de desmaio, sensação de extra-sístoles, etc. 
 
10. SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ................................... (   ) 
Pressão ou constrição no peito, dispnéia, respiração suspirosa, sensação de sufocação, etc. 
 
11. SISTOMAS GASTROINTESTINAIS .............................. (   ) 
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Deglutição difícil, aerofagia, dispepsia, sensação de plenitude, dor pré ou pós-prandial, pirose, 
meteorismo, náusea, vômitos, sensação de vazio gástrico, diarréia ou constipação e cólicas. 
 
12. SISTOMAS GENTURINÁRIOS .................................. (   ) 
Polaciúria, urgência de micção, amenorréia, frigidez, ejaculação precoce, ereção incompleta, 
impotência, diminuição de libido, etc. 
 
13. SINTOMAS NEUROVEGETATIVOS .......................... (   ) 
Boca seca, palidez, ruborização, tendência à sudação, tonturas, cefaléia de tensão, etc. 
 
14. COMPORTAMENTO DURANTE A ENTREVISTA ...... (   ) 
Geral: tenso, pouco à vontade, inquieto, agitação das mãos (mexer, retorcer, cacoetes e tremores), 
franzir a testa e face tensa. 
Fisiológico: engolir a saliva, eructações, dilatação pupilar, sudação, respiração suspirosa, etc. 
 
TOTAL GERAL ................................................................. (   ) 
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ANEXO D 

ESCALA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL - EAS 
SOCIAL ADJUSTMENT SCALE – SELF REPORT (WEISSMAN E BOTHWELL, 
1976) – TRADUÇÃO COORDENADA POR C. GORENSTEIN  
 
Gostaríamos de saber como você se sentiu no seu trabalho, lazer e vida familiar nas DUAS ÚLTIMAS 
SEMANAS. 
Não existem respostas certas ou erradas neste questionário. 
Escolha as respostas que melhor descrevam como você esteve nas duas últimas semanas     
 
TRABALHO FORA DE CASA (TfdC) 
 
Assinale a resposta que melhor se adapte à sua condição. 
 
              
Eu:         1         sou uma trabalhadora assalariada e/ou autônoma 
               2         trabalho em casa sem remuneração (prendas domésticas) 
               3         sou estudante 
               4         sou aposentada 
               5         estou desempregada 
               6         não se aplica, ... 
          
Você geralmente trabalha mais de 15 horas por semana com remuneração? 
 1  sim  2  não 
 
Você trabalhou nestas duas últimas semanas com remuneração? 
 1  sim  2  não 
 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas duas últimas semanas. 
 
1. Quantos dias de trabalho remunerado você perdeu nas duas últimas semanas? 

   1       não perdi nenhum dia 
   2       perdi um dia 
   3       perdi cerca de metade do tempo de trabalho 
   4       perdi mais da metade do tempo de trabalho, mas trabalhei pelo menos um dia 
   5       não trabalhei nenhum dia 
   6       não se aplica, estive em férias nesse período ou de licença/afastamento 
 
Se você não trabalhou com remuneração em nenhum dia das duas últimas semanas, pule para a questão 7. 
 
2. Você foi capaz de realizar seu trabalho nas duas últimas semanas? 

   1       fiz meu trabalho muito bem 
   2       fiz meu trabalho bem, porém tive algumas pequenas dificuldades 
   3       necessitei de auxílio no trabalho e cerca de metade do tempo não fiz  adequadamente 
   4       fiz meu trabalho de maneira inadequada na maior parte do tempo 
   5       fiz meu trabalho de maneira inadequada durante o tempo todo 
 
3. Você se sentiu envergonhada de seu desempenho no trabalho nas duas últimas semanas? 

   1                em nenhum momento me senti envergonhada 
   2                 uma ou duas vezes me senti um pouco envergonhada 
   3                 cerca de metade do tempo me senti envergonhada 
   4                 senti-me envergonhada a maior parte do tempo 
   5                 senti-me envergonhada o tempo todo 
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4. Você teve algum tipo de discussão com as pessoas com que você trabalha nas duas últimas semanas? 

   1       não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
   2       no geral me relacionei bem, mas tive pequenas discussões 
   3       tive mais de uma discussão 
   4       tive várias discussões 
   5       tive discussões constantemente 
 
5. Você se sentiu chateada, preocupada ou desconfortável enquanto realizava seu trabalho nas duas 

últimas semanas? 

   1       em nenhum momento me senti assim 
   2       senti-me assim uma ou duas vezes 
   3       senti-me assim cerca de metade do tempo 
   4       senti-me assim a maior parte do tempo 
   5       senti-me assim o tempo todo 
 
6. Você achou seu trabalho interessante nas duas últimas semanas? 

   1       meu trabalho foi interessante praticamente o tempo todo 
   2       uma ou duas vezes meu trabalho não foi interessante 
   3       cerca da metade do tempo meu trabalho não foi interessante 
   4       meu trabalho não foi interessante a maior parte do tempo 
   5       meu trabalho não foi interessante o tempo todo 
 
TRABALHO EM CASA (TeC) 
 
As donas de casa devem responder às questões de 7 a 12 – os demais sigam para a questão 13. 
 
7. Quantos dias você realizou tarefas domésticas nas duas últimas semanas? 

    1       diariamente 
    2       realizei tarefas domésticas quase todos os dias 
    3       realizei tarefas domésticas cerca da metade do tempo 
    4       no geral não realizei tarefas domésticas 
    5       fui totalmente incapaz de realizar tarefas doméstica 
    6       não se aplica, estive ausente de casa nas duas últimas semanas 
 
8. Nas duas últimas semanas, você foi capaz de realizar suas tarefas domésticas,  

      tais como cozinhar, limpar, lavar, fazer compras, consertos caseiros, etc.? 
    1                realizei as tarefas muito bem 
    2                realizei as tarefas bem, porém tive pequenas dificuldades 
    3       necessitei de auxílio nas tarefas e cerca da metade do tempo não fiz adequadamente 
    4       fiz minhas tarefas de maneira inadequada na maior parte do tempo 
    5                fiz minhas tarefas de maneira inadequada o tempo todo 
 
9. Você se sentiu envergonhada de seu desempenho nas tarefas domésticas,  

nas duas últimas semanas? 
      1      em nenhum momento me senti envergonhada 
      2      uma ou duas vezes me senti um pouco envergonhada 
      3      cerca de metade do tempo me senti envergonhada 
      4      senti-me envergonhada a maior parte do tempo 
      5      senti-me envergonhada o tempo todo 
 
 
10. Você teve algum tipo de discussão com vendedores, comerciantes ou vizinhos, 
      nas duas últimas semanas? 
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      1      não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
      2             no geral me relacionei bem, mas tive pequenas discussões 
      3      tive mais de uma discussão 
      4      tive várias discussões 
      5      tive discussões constantemente 
 
11. Você se sentiu incomodada com o seu trabalho doméstico, nas duas últimas 
      semanas?  
      1      em nenhum momento me senti incomodada 
      2      senti-me incomodada uma ou duas vezes   
      3      senti-me incomodada cerca de metade do tempo  
      4      senti-me incomodada a maior parte do tempo 
      5      senti-me incomodada o tempo todo 
 
12. Você achou seu trabalho doméstico interessante, nas duas últimas semanas? 
      1      meu trabalho foi interessante na maior parte do tempo 
      2      uma ou duas vezes meu trabalho não foi interessante 
      3      cerca de metade do tempo meu trabalho não foi interessante 
      4      meu trabalho não foi interessante a maior parte do tempo 
      5      meu trabalho não foi interessante o tempo todo 
 
ESTUDANTES (Es) 
 
Responda às questões de 13 a 18 se você freqüenta escola por meio período ou mais. Caso  
contrário, pule para a questão 19. 
 
Quanto tempo você permanece na escola? 
    1                período integral 
    2        mais que meio período 
    3                meio período 
 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas últimas duas semanas. 
 
13. Quantos dias de aula você perdeu nas duas últimas semanas? 
      1      não perdi nenhum dia 
      2      perdi poucos dias de aula 
      3      perdi cerca de metade do tempo de aula 
      4      perdi mais da metade do tempo de aula 
      5      não fui à escola nenhum dia 
      6      não se aplica, estive de férias nesse período 
 
14. Você foi capaz de realizar suas tarefas escolares nas duas últimas semanas? 
      1      fiz minhas tarefas muito bem 
      2      fiz minhas tarefas, porém tive pequenas dificuldades 
      3      necessitei de ajuda nas minhas tarefas e cerca da metade do tempo não as fiz     
                            adequadamente 
      4             fiz minhas tarefas de maneira inadequada a maior parte do tempo 
      5             fiz minhas tarefas de maneira inadequada o tempo todo 
 
 
15. Você se sentiu envergonhada de seu desempenho escolar nas duas últimas 
      semanas? 
     1      em nenhum momento me senti envergonhada 
     2      uma ou duas vezes me senti envergonhada 
     3      cerca de metade do tempo me senti envergonhada 
     4      senti-me envergonhada a maior parte do tempo 
     5      senti-me envergonhada o tempo todo 
 
16. Você teve algum tipo de discussão com pessoas ligadas à escola nas duas  
      últimas semanas? 
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     1      não tive nenhuma discussão e relacionei-me muito bem 
     2      no geral me relacionei bem, mas tive pequenas discussões 
     3      tive mais de uma discussão 
     4      tive várias discussões 
     5      tive discussões constantemente 
     6      não se aplica, não freqüentei a escola nesse período 
 
17. Você teve algum aborrecimento na escola nas duas últimas semanas? 
      1      em nenhum momento senti-me aborrecida 
      2      senti-me aborrecida uma ou duas vezes 
      3      senti-me aborrecida cerca de metade do tempo 
      4      senti-me aborrecida a maior parte do tempo 
      5      senti-me aborrecida o tempo todo 
      6      não se aplica, não freqüentei a escola nesse período 
 
18. Você achou suas tarefas escolares interessantes nas duas últimas semanas? 
      1      minhas tarefas escolares foram interessantes o tempo todo 
      2      uma ou duas vezes minhas tarefas escolares não foram interessantes 
      3      cerca de metade do tempo minhas tarefas escolares não foram interessantes 
      4      no geral, minhas tarefas escolares não foram interessantes a maior parte do tempo  
      5      minhas tarefas escolares não foram interessantes o tempo todo 
 
LAZER (La) 
 
Todos devem responder às questões de 19 a 27 
Assinale a resposta que melhor descreve sua situação nas últimas duas semanas. 
 
19. Quantos amigos você viu ou conversou ao telefone nas duas últimas semanas? 
      1      nove ou mais amigos 
      2       cinco a oito amigos 
      3      dois a quatro amigos 
      4      um amigo 
      5      nenhum amigo 
 
20. Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com pelo menos 
      um amigo  nas duas últimas semanas?  
     1      posso sempre falar sobre meus sentimentos 
     2      no geral, posso falar sobre meus sentimentos 
     3      consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
     4      com freqüência não consegui falar sobre meus sentimentos 
     5      em nenhum momento consegui falar sobre meus sentimentos 
     6      não se aplica, não tenho amigos 
 
 
 
21. Nas duas últimas semanas, quantas vezes você saiu socialmente com outras 
      pessoas (não necessariamente amigos)?  
      Por exemplo, visitou amigos, foi ao cinema, a restaurante, à igreja, 
      convidou amigos   para  sua casa? 
      1      mais de três vezes 
      2      três vezes 
      3      duas vezes 
      4      uma vez 
      5       nenhuma vez 
 
22. Quanto tempo você dedicou a suas atividades de lazer, nas duas últimas semanas? 
      Por exemplo, esportes, leitura, ouvir música, etc. 
      1      dediquei a maior parte do tempo livre ao lazer praticamente todos os dias 
      2      dediquei parte do tempo livre ao lazer em alguns dias 
      3      dediquei pouco tempo livre ao lazer 
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      4      no geral, não dediquei nenhum tempo ao lazer, mas assisti à televisão 
      5      não dediquei nenhum tempo ao lazer, nem assisti à televisão 
 
23. Você teve algum tipo de discussão com seus amigos nas duas últimas semanas? 
      1      não tive discussão e relacionei-me muito bem 
      2      no geral me relacionei bem, mas tive pequenas discussões 
      3      tive mais de uma discussão 
      4      tive várias discussões 
      5       tive discussões constantes 
      6      não se aplica, não tenho amigos 
 
24. Se seus sentimentos foram feridos ou se você foi ofendida por um amigo durante  
      as duas últimas semanas, quanto isso o afetou? 
      1      isso não me afetou ou não aconteceu 
      2      superei em poucas horas 
      3      superei em poucos dias 
      4      superei em uma semana 
      5       vai levar meses até que eu me recupere 
      6      não se aplica, não tenho amigos 
 
25. Você se sentiu tímida ou desconfortável quando em companhia de outras pessoas 
      (não necessariamente amigos)nas duas últimas semanas? 
      1      sempre me senti confortável 
      2      algumas vezes me senti desconfortável, mas relaxei depois de pouco tempo 
      3      senti-me desconfortável cerca de metade do tempo 
      4      no geral me senti desconfortável 
      5       senti-me desconfortável o tempo todo 
      6      não se aplica, não estive com outras pessoas 
 
26. Você se sentiu solitária e desejando ter mais amigos durante as duas  
      últimas semanas? 
      1      não me senti solitária 
      2      senti-me solitária algumas vezes 
      3      senti-me solitária cerca de metade do tempo 
      4      no geral me senti solitária 
      5       o tempo todo me senti solitária e desejando ter mais amigos 
 
 
 
 
27. Você se sentiu aborrecida em seu tempo livre durante as duas últimas semanas? 
      1      nunca me senti aborrecida 
      2      no geral não me senti aborrecida 
      3      senti-me aborrecida cerca de metade do tempo 
      4      no geral me senti aborrecida 
      5       senti-me aborrecida o tempo todo 
 
Você é solteira, separada ou divorciada e não mora com um parceiro sexual? 
      1            SIM, responda às questões 28 e 29 
      2            NÃO, pule para a questão 30 
 
28. Quantas vezes você teve um encontro com intenções amorosas nas duas últimas 
      semanas?  
      1      mas de três vezes 
      2      três vezes 
      3      duas vezes 
      4      uma vez 
      5       nenhuma vez 
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29. Você se interessou por ter encontros amorosos nas duas últimas semanas? Se você não os teve, gostaria 
de tê-los tido? 
      1      interessei-me por encontros o tempo todo 
      2      a maior parte do tempo me interessei por encontros 
      3      cerca da metade do tempo me interessei por encontros 
      4      não me interessei por encontros a maior parte do tempo 
      5       estive totalmente desinteressado por encontros 
 
FAMÍLIA (Fa) 
 
Responda às questões de 30 a 37 sobre seus pais, irmãos, irmãs, cunhados, sogros e crianças 
que não moram em sua casa. Você esteve em contato com algum deles nas duas últimas  
semanas ?(não incluir cônjuge) 
      1            SIM, responda às questões de 30 a 37 
      2            NÃO, pule para a questão 36 
 
30. Você teve algum, tipo de discussão com seus parentes nas duas últimas semanas? 
      1      relacionamo-nos bem o tempo todo 
      2      no geral nos relacionamos bem, mas tive pequenas discussões 
      3      tive mais de uma discussão com pelo menos um parente 
      4      tive várias discussões 
      5       tive discussões constantemente 
 
31. Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com pelo menos  
      um parente nas duas últimas semanas? 
      1      posso sempre falar sobre meus sentimentos com pelo menos um parente 
      2      no geral posso falar sobre meus sentimentos 
      3      consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
      4      com freqüência não consegui falar sobre meus sentimentos 
      5       nunca consegui falar sobre meus sentimentos 
 
 
32. Você evitou contato com seus familiares nas duas últimas semanas? 
      1      procurei meus familiares regularmente 
      2      procurei algum familiar pelo menos uma vez 
      3      esperei que meus familiares me procurassem 
      4      evitei meus familiares, mas eles me procuraram 
      5       não tenho contato com nenhum familiar 
 
33. Você dependeu de seus familiares para obter ajuda, conselhos, dinheiro ou afeto  
      nas duas últimas semanas? 
      1      em nenhum momento preciso ou depende deles 
      2      no geral, não dependi deles 
      3      dependi deles cerca de metade do tempo 
      4      dependo deles a maior parte do tempo 
      5       dependo completamente de meus familiares 
 
34. Você quis contrariar seus familiares a fim de provocá-los nas duas últimas semanas? 
      1      não quis contrariá-los 
      2      uma ou duas vezes quis contrariá-los 
      3      quis contrariá-los cerca de metade do tempo 
      4      quis contrariá-los a maior parte do tempo 
      5       eu os contrariei o tempo todo 
 
35. Você se preocupou, sem nenhuma razão, com coisas que pudessem acontecer a 
      seus familiares nas duas últimas semanas? 
      1             não me preocupei sem razão 
      2      preocupei-me uma ou duas vezes 
      3        preocupei-me cerca de metade do tempo 
      4      preocupei-me a maior parte do tempo 
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      5       preocupei-me o tempo todo 
      6      não se aplica, não tenho familiares 
 
TODOS respondem às questões 36 e 37, mesmo que não tenham familiares. 
 
36. Nas duas últimas semanas, você achou que decepcionou ou foi injusta com seus  
      familiares? 
      1      não achei que os decepcionei em nada 
      2      no geral não achei que os decepcionei 
      3      cerca de metade do tempo achei que os decepcionei 
      4      a maior parte do tempo achei que os decepcionei 
      5       o tempo todo achei que os decepcionei 
 
37. Em algum momento nas últimas semanas você achou que seus familiares  
      a decepcionaram ou foram injustos com você? 
      1      em nenhum momento achei que eles me decepcionaram 
      2      no geral achei que eles não me decepcionaram 
      3      cerca de metade do tempo achei que eles me decepcionaram 
      4      a maior parte do tempo achei que eles me decepcionaram 
      5       tenho muita mágoa porque eles me decepcionaram 
 
Você mora com seu cônjuge ou está morando com um parceiro sexual? 
      1           SIM, responda às questões de 38 a 46 
      2           NÃO, pule para a questão 47 
 
 
 
38. Você teve algum tipo de discussão com seu companheiro nas duas 
       últimas semanas? 
      1      não tivemos nenhuma discussão e relacionamo-nos muito bem 
      2      no geral nos relacionamos bem, mas tivemos pequenas discussões 
      3      tivemos mais de uma discussão 
      4      tivemos várias discussões 
      5       tivemos discussões constantemente 
 
39. Você foi capaz de conversar sobre seus sentimentos e problemas com  
      seu companheiro nas duas últimas semanas? 
      1      pude sempre falar sobre meus sentimentos livremente 
      2      no geral pude falar sobre meus sentimentos 
      3      consegui falar sobre meus sentimentos cerca de metade do tempo 
      4      com freqüência não consegui falar sobre meus sentimentos 
      5       em nenhum  momento consegui falar sobre meus sentimentos 
 
40. Você exigiu que as coisas em casa fossem feitas do seu jeito nas duas últimas 
      semanas? 
      1      eu não insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
      2      no geral eu não insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
      3     cerca da metade do tempo eu insisti para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
      4      no geral eu insiste para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
      5       o tempo todo eu insiste para que as coisas fossem feitas do meu jeito 
 
41. Você sentiu que seu companheiro foi autoritário com você ou ficou “pegando no  
      seu pé” nas duas últimas semanas? 
      1      quase nunca 
      2      de vez em quando 
      3      cerca de metade do tempo 
      4      a maior parte do tempo  
      5       o tempo todo 
 
42. Você se sentiu dependente de seu companheiro nas duas últimas semanas? 
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      1      senti-me independente 
      2      no geral me senti independente 
      3      senti-me um tanto dependente 
      4      no geral me senti dependente 
      5       dependi de meu companheiro para tudo 
 
43. Como você se sentiu em relação a seu companheiro nas duas últimas semanas? 
      1      senti afeto o tempo todo 
      2      no geral senti afeto 
      3      cerca de metade do tempo senti afeto e cerca de metade do tempo senti desagrado 
      4      a no geral senti desagrado 
      5       senti desagrado o tempo todo 
 
44. Quantas vezes você e seu companheiro tiveram relações sexuais  
      1      mais de duas vezes por semana 
      2      uma ou duas vezes por semana 
      3      uma vez a cada duas semana 
      4      menos de uma vez a cada duas semanas, mas pelo menos um vez no último mês 
      5       nenhuma vez no último mês ou mais. Devido a restrições pós-parto: s  / n  
 
 
 
45. Você teve algum problema durante relações sexuais, tal como dor, nas duas  
      últimas semanas? 
      1      nenhum 
      2      uma ou duas vezes 
      3      cerca de metade das vezes 
      4      a maior parte das vezes 
      5       todas as vezes 
      6      não se aplica, não tive relações sexuais nas duas últimas semanas 
 
46. Como você se sentiu quanto às relações sexuais nas duas últimas semanas? 
      1      senti prazer todas às vezes 
      2      no geral senti prazer 
      3      senti prazer cerca de metade das vezes 
      4      no geral não senti prazer 
      5       não senti prazer nenhuma das vezes 
      6      não se aplica, não tive relações sexuais nas duas últimas semanas 
 
 
FILHOS (Fi) 
 
Nas duas últimas semanas, estiveram morando com você filhos solteiros, adotivos  
ou enteados? 
      1            SIM, responda às questões de 47 a 50 
      2            NÃO, pule para a questão 51 
 
47. Você tem se interessado e estado envolvida com as necessidades de seu bebê e/ou atividades de seus 
filhos (ex. escola, lazer, etc.) durante as duas últimas semanas?  
      1      interessei-me e estive ativamente envolvida o tempo todo 
      2      no geral me interessei e estive envolvida 
      3      cerca de metade do tempo interessei-me 
      4      no geral não me interessei 
      5       estive desinteressada o tempo todo 
 
48. Você foi capaz de conversar e ouvir seus filhos nas duas últimas semanas?  
      (crianças maiores de 2 anos) 
      1      sempre consegui comunicar-me com eles 
      2      no geral consegui comunicar-me com eles 
      3      cerca de metade das vezes consegui comunicar-me com eles 
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      4      no geral não consegui comunicar-me com eles 
      5      não consegui comunicar-me com eles 
      6       não se aplica, não tenho filhos maiores de 2 anos 
 
49. Como você se relacionou com seu bebê e/ou filhos nas duas últimas semanas? 
      1      não tive nenhuma discussão ou incômodo e relacionei-me muito bem 
      2      no geral me relacionei bem, mas tive pequenas discussões ou incômodos internos 
      3      tive mais de uma discussão e me incomodei cerca de metade das vezes 
      4      tive várias discussões 
      5       tive discussões e me senti incomodada constantemente a ponto até de reagir de forma agressiva            
                            com meu bebê e/ou filhos  
     
50. Como você se sentiu em relação a seu bebê e/ou filhos nas duas últimas semanas? 

      1      senti afeto o tempo todo 
      2      no geral senti afeto 
      3      cerca de metade do tempo senti afeto 
      4      no geral não senti afeto 
      5       em nenhum momento senti afeto 
 
VIDA FAMILIAR (VF) 
 
Você já foi casada, viveu com um parceiro sexual ou teve filhos? 
      1      SIM, responda às questões de 51 a 53 
      2      NÃO, pule para a questão 54 
 
51. Você se preocupou com seu companheiro ou com algum de seus filhos sem nenhuma razão nas duas 

últimas semanas, mesmo não estando morando juntos atualmente? 

      1      não me preocupei 
      2      preocupei-me uma ou duas vezes 
      3      preocupei-me cerca de metade do tempo 
      4      preocupei-me a maior parte do tempo 
      5       preocupei-me o tempo todo 
      6      não se aplica, não tenho companheiro ou filhos vivos 
 
52. Em algum momento nas duas últimas semanas você achou que decepcionou o seu parceiro ou algum 

de seus filhos 

      1      não achei que os decepcionei em nada 
      2      no geral não senti que os decepcionei 
      3      cerca de metade do tempo achei que os decepcionei 
      4      a maior parte do tempo achei que os decepcionei 
      5       eu os decepcionei completamente 
 
53. Em algum momento nas duas últimas semanas você achou que seu companheiro ou 

algum de seus filhos a decepcionou? 
      1      em nenhum momento achei que eles me decepcionaram 
      2      no geral achei que eles não me decepcionaram 
      3      cerca de metade do tempo achei que eles me decepcionaram 
      4      no geral achei que eles me decepcionaram 
      5       tenho muita mágoa porque eles me decepcionaram 
 
SITUAÇÃO FINANCEIRA (SF) 
 
Todos respondam à questão 54 
 
54. Você teve dinheiro suficiente para suprir suas necessidades e as de sua família nas 
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      duas últimas semanas? 
 
      1      tive dinheiro suficiente para as necessidades básicas 
      2      no geral tive dinheiro suficiente, porém com pequenas dificuldades 
      3             cerca de metade do tempo tive dificuldades financeiras, porém não precisei 
                            pedir dinheiro emprestado 
      4             no geral não tive dinheiro suficiente e precisei pedir dinheiro emprestado 
      5             tive sérias dificuldades financeiras 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 
_______________________________________________________________________ 

175Anexos 
_______________________________________________________________________ 

 

175

 

 

 

 

  



Anexos 
_______________________________________________________________________ 

 

176

 

ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
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ANEXO K 
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ANEXO L 
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ANEXO M 
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ANEXO N 
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ANEXO O 
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ANEXO P 
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ANEXO Q 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1.NOME DO PACIENTE.:............................................................................. 
........................................................... 

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 CIENTÍFICA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“Cognição e Comportamento na Depressão Pós-Parto – estudo de casos: Estimulação Magnética 
Transcraniana como uma alternativa terapêutica?”   
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2. PESQUISADOR:  Dr. Marco Antônio Marcolin 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Psiquiatra Assistente do IPqHCFMUSP 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL : 67448.6 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Psiquiatria 

 

3.         AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 

SEM RISCO                   RISCO MÍNIMO                  RISCO BAIXO                        RISCO MÉDIO X          
RISCO MAIOR 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

 

DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses 

 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: 

Você está sendo convidada para participar de uma pesquisa com um novo aparelho que existe para 
tratar depressão. Como você talvez já saiba, os remédios que se utilizam para a depressão 
apresentam possíveis diversos efeitos colaterais, muitas vezes sendo contra-indicados durante a fase 
de amamentação. 

Esta pesquisa terá dois grupos de pacientes: um grupo vai receber estimulação magnética 
transcraniana sem nenhum efeito (placebo) durante o mesmo período que o outro grupo. O outro 
grupo vai receber a estimulação magnética transcraniana ativa (com efeito, contra a depressão) que 
dura uns vinte minutos, diariamente, por vinte dias (menos nos finais de semana). 

O placebo neste estudo será um estímulo parecido com o estímulo verdadeiro, porém não faz 
nenhum efeito, e é usado para que se possa estudar o que acontece com o paciente que não recebe 
o estímulo real. 

A escolha dos grupos será por sorteio. Este novo aparelho (de Estimulação Magnética Transcraniana) 
tem sido utilizado em países da Europa e nos Estados Unidos, entre outras coisas, para tratar 
depressão. Este aparelho tem uma espécie de imã que é colocado próximo da cabeça por um 
período curto de tempo. Você não sentirá nada, a não ser um pouco de formigamento no couro 
cabeludo. 

Durante a estimulação, você ficará acordado por todo o tempo, acompanhando tudo o que for feito. O 
estudo vai verificar se essa estimulação é tão eficaz para o tratamento da depressão quanto o 
remédio, na maioria das vezes, contra-indicado à pacientes com depressão pós-parto que estejam 
amamentando. 

 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais: 
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Como explicado acima, caso você seja escolhido para o grupo que vai tomar estimulação magnética 
transcraniana sem efeito, a pesquisa não vai interferir em seu quadro. Se você for sorteado para o 
grupo que vai receber a estimulação magnética transcraniana ativa, você vai receber os efeitos contra 
depressão desse novo aparelho. 

Além disso, é necessário fazer alguns exames de sangue para garantir a sua total segurança. Para 
avaliar a sua melhora, você vai responder a algumas perguntas de questionários e alguns testes 
neuropsicológicos que foram feitos para verificar se há melhora da depressão. Você responderá a 
estas perguntas no começo, no meio e no fim do estudo, em entrevistas pré-agendadas. 

 

3. Desconfortos e riscos esperados: 

 

Este procedimento já é utilizado há algum tempo para vários transtornos psiquiátricos. A maior parte 
das pesquisas é para tratamento da depressão. As queixas mais freqüentes dos pacientes que já 
utilizaram este tratamento são dores de cabeça (mais ou menos, um em cada dez pacientes sente 
isto). A dor de cabeça costuma ser leve, e melhora com analgésicos simples (por exemplo, AAS, 
paracetamol, dipirona) que podem resolver o problema. Este procedimento pode apresentar um risco 
considerado médio de convulsões (parecido com um ataque epiléptico). 

Este risco médio foi descrito em um número muito baixo de pacientes, durante a      realização de 
outras pesquisas que usaram outros tipos de técnicas, que não serão aplicadas neste trabalho. 

 
 

4.        Benefícios que poderão ser obtidos: 

 

Com este tratamento, se você receber a estimulação magnética ativa você poderá melhorar da 
depressão da mesma maneira que com um tratamento antidepressivo medicamentoso porém, sem o 
impedimento da amamentação e a presença de efeitos adversos indesejados. 

 

5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: 

 

Outra possibilidade que existe é você utilizar somente o remédio para depressão. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA: 

 

1. Direito, em qualquer momento, a ter informações sobre a forma da pesquisa e os seus riscos 
e vantagens, inclusive para esclarecer a possíveis dúvidas da paciente. 

 

2. Em qualquer momento, a paciente poderá desistir do estudo e isto NÃO irá causar nenhum 
problema ao tratamento futuro da mesma no Hospital das Clínicas. 

 

3. É garantido a paciente que todos as informações da pesquisa serão confidenciais (secretas). 
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4. Se ocorrer qualquer problema de saúde com a paciente por causa da pesquisa, a mesma terá 
o direito a ter tratamento específico no Hospital das Clínicas da FMUSP. 

 

5. Se houver qualquer problema de saúde com a paciente devido à pesquisa, este terá direito a 
receber uma recompensa (indenização). 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS 

 

Dr. Marco Antônio Marcolin (médico psiquiatra) / R. Vital Brasil, 269, Fazendinha - Carapicuíba - SP / 
F: (011) 3069 8159 

Dr. Martin Luiz Myczkowski (psicólogo) / R. Engº Ranulfo Pinheiro Lima, 164, Ipiranga - São Paulo - 
SP / F: (011) 9153 7511 - (011) 3069 8159 

 

_______________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

As pacientes, que receberem Estimulação Magnética e não melhorarem ou piorarem ao longo do 
estudo sairão do mesmo e serão encaminhadas ao ambulatório do Pró Mulher do Instituto de 
Psiquiatria do HCFMUSP ou ao ambulatório de Transtornos Afetivos, por um período de até seis 
meses após o término do tratamento, para continuidade do acompanhamento, onde será instituído 
tratamento medicamentoso. 

O equipamento de Estimulação Magnética Transcraniana já recebeu autorização das autoridades 
competentes - Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), para ser utilizado no presente estudo. 

_______________________________________________________________________ 

 

VII. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

 

                                                           São Paulo,                     de                            de   2008. 

 

____________________________________________           _______________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal            Dr. Marco Antônio Marcolin 

                                                                                                         Pesquisador principal 
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ANEXO R 
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APÊNDICE 1 
 

MANN – WHITNEY Tempo 
 Diferença nas 

pontuações 
       (Teste U de Mann-Whitney para medidas independentes *) 

T0 T2 T3 T0-T2 T0-T3 T2-T3
Testes Neuropsicológicos        
Wisconsin             
Categorias Completadas   0,905 1,000 0,877 0,888 0,572 0,645
Total de Erros 0,569 0,568 0,897 0,240 0,795 0,435
Erros Perseverativos  0,732 0,818 0,599 0,304 1,000 0,515
Subtestes Wais       
Semelhanças   0,731 0,568 1,000 0,563 1,000 0,235
Completar Figuras  0,819 0,648 0,603 0,084 0,067 0,603
Dígitos Ordem Direta 0,728 0,106 0,287 0,067 0,289 0,090
Dígitos Ordem Inversa  0,906 0,813 0,691 0,627 0,564 0,891
Dígitos Total de Pontos   0,908 0,194 0,429 0,125 0,360 0,281
Códigos   0,819 0,909 0,897 0,298 0,606 0,070
RAVLT        
Mem. Imediatata  Pós - Evoc                        0,818 0,643 0,291 0,299 0,147 0,508
Mem. Imediatata  Pós - Evoc  total                 0,729 0,648 0,437 0,569 0,197 0,235
Evoc. Pós-Interferência    0,732 0,568 0,437 0,643 0,051 0,039
Evocação Tardia Pós-30'  0,731 0,816 0,433 0,244 0,020 0,114
Trail Making             
Parte A 0,305 0,564 0,300 0,729 0,796 0,052
 Parte B 0,304 0,732 0,120 0,087 0,298 0,606
Stroop              
Cores 0,909 0,491 0,437 0,569 0,300 0,603
Palavras 0,648 0,252 0,691 0,052 0,197 0,241
Nome das cores 0,493 0,568 0,517 0,110 0,092 0,796
Fluência Verbal              
F/A/S-Total 0,425 1,000 0,697 0,134 0,195 0,691
Animais 0,818 0,491 0,498 0,249 0,115 1,000
Escala de Adequação Social              
Trabalho em casa 0,491 0,908 0,422 0,067 0,083 0,196
Lazer 1,000 0,493 0,305 0,170 0,569 0,732
Família 0,030 0,087 0,305 0,049 0,209 0,569
Filhos 0,559 1,000 0,723 0,407 0,421 0,639
Situação Financeira 0,903 1,000 0,812 1,000 0,513 0,513
Escore Total 0,039 0,909 0,909 0,053 0,305 0,909
Escalas de Depressão e Ansiedade            
HDRS/17 0,732 0,252 0,087 0,304 0,021 0,302
EPNDS  0,246 0,253 0,030 0,304 0,030 1,000
HARS  0,909 0,304 0,304 0,360 0,170 0,819
*índice de significância aceito foi p≤0,05. 

  


