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RESUMO 

Estima-se que 20-40% dos pacientes não obtêm melhora suficiente após o uso de 

intervenções antidepressivas convencionais ou não são capazes de tolerar seus 

efeitos adversos. Por mais de 60 anos, a eletroconvulsoterapia (ECT) foi o único 

tratamento somático não farmacológico largamente utilizado nos transtornos 

psiquiátricos. O presente trabalho tem por finalidade fazer uma revisão bibliográfica 

dos últimos cinco anos de artigos relacionados ao tratamento de depressão 

refratária aos psicofármacos, com estimulação magnética transcraniana de repetição 

(EMTr). Os artigos selecionados do banco de dados Pubmed onde foram, entre 

outros, avaliados os protocolos de tratamento para pacientes com depressão 

refratária ao tratamento (DRT) em adolescentes, idosos e gestantes. Outros 

preditores que possam estar relacionados com a resposta favorável da EMTr no 

tratamento da DRT também são alvo dos estudos. 

Palavras Chave: Estimulação Magnética Transcraniâna repetitiva, Transtorno 

depressivo maior, Depressão resistente ao tratamento, Neuromodulação.  
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ABSTRACT 

It is estimated that 20-40% of patients do not obtain sufficient improvement after the 

use of conventional antidepressant intervention, nor are they able to tolerate its 

adverse effects. For over 60 years, electroconvulsive therapy (ECT) was the only 

nonpharmacologic somatic treatment widely used in psychiatric disorders. This paper 

aims to review existing literature through articles published within the past five years 

related to the treatment of refractory depression to patients under psychotropic drugs 

through transcranial magnetic stimulation repetition (rTMS). The articles, selected 

from the Pubmed database, evaluated, amongst others, the treatment protocols for 

patients with treatment-refractory depression (TRD) in adolescents, the elderly and 

pregnant women. Other predictors that may be related to the favorable response of 

rTMS in the treatment of TRD are also aimed at in these stud. 

Keywords: Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, Major depressive disorder, 

treatment-resistant depression, neuromodulation. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A estimulação magnética transcraniana repetitiva (Emtr) é uma técnica 

capaz de estimular o cérebro de forma quase indolor. É realizada por meio da um 

estimulador do qual sai um cabo que termina em uma bobina (que consiste em fios 

enrolados, geralmente de cobre). Através da bobina passa uma corrente elétrica de 

alta intensidade que cria um campo magnético (como um eletroímã) (2). 

A bobina é colocada perto da região que se quer estimular. O campo 

magnético induz a alterações inibitórias ou excitatórias. Existem dois tipos principais 

de estimulação magnética transcraniana: a de pulso único e a de repetição (2). 

A estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr), do inglês repetitive 

transcranial magnetic stimulation ou rTMS, consiste na estimulação do córtex 

cerebral por sucessão de pulsos magnéticos com frequências de um a 50Hz, isto é, 

um a 50 pulsos por segundo. A EMTr de baixa frequência (usualmente < 1 Hz) inibe, 

em geral, a atividade cortical. A estimulação de alta frequência ( > 1Hz), ao contrário, 

tende a aumentar a excitabilidade neuronal. Pulsos magnéticos são capazes de 

despolarizar neurônios (ou seja, desencadear potenciais de ação), porém, pulsos 

com frequências baixas não causam despolarização, os quais, no entanto, 

estimulam preferencialmente neurônios GABAérgicos, levando a efeitos inibitórios a 

longo prazo (6).  

Apesar das diversas opções farmacológicas disponíveis atualmente, muitos 

pacientes (cerca de 20%) continuam sintomáticos após várias tentativas de 

tratamento e são classificados como apresentando depressão maior (DM) ao 

tratamento. A eletroconvulsoterapia (ECT) é a alternativa mais tradicionalmente 

utilizada para esses pacientes, com índices de melhora favoráveis. Entretanto, a 

dificuldade em obter um efeito antidepressivo sustentado e os efeitos adversos 

cognitivos são suas principais limitações. Assim, tendo em vista o impacto global da 

DM e as limitações terapêuticas atuais, novas opções de tratamento são claramente 

necessárias (6). 

Nesse contexto, as modernas técnicas de neuromodulação não invasiva 

apresentam um potencial significativo para o tratamento da DM e oferecem ao 
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paciente refratário ao tratamento com medicações psicotrópicas ou que tenham 

muitos efeitos colaterais a estas, uma alternativa de tratamento. 

  

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

Os casos de depressão refratária à terapia medicamentosa podem ser tratados 

com Estimulação Magnética Transcraniana? 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Revisar artigos sobre EMTr em pacientes refratários a medicação 

psicotrópica.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Avaliar eficácia do método nos estudos selecionados; 

▪ Verificar, na literatura, as indicações da EMTr para o tratamento de 

pacientes refratários à medicação psicotrópica. 

4. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

4.1 EMT: HISTÓRIA 

Mesmo antes de o homem ser capaz de armazenar e descarregar energia 

elétrica de maneira segura e confiável, há relatos históricos do uso “medicinal” da 

estimulação elétrica no cérebro, os quais remontam desde a antiguidade. Scribonius 
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Largus, médico do imperador romano Claudius (43-48 d.C), descreveu a aplicação 

da descarga elétrica do “peixe-torpedo” para aliviar dores de cabeça em seu livro 

Compositiones Medicae (6). 

No final do século XVIII, Luigi Galvani, professor da Universidade de 

Bolonha (Itália), publicou em seu livro De Viribus Electricitatis in Motu Muscularis 

Commentrius, diversos experimentos que realizou sobre eletricidade. Apesar de ter 

demonstrado experimentalmente contração muscular ao colocar dois metais 

carregados com cargas elétricas estáticas em contato com o nervo interno da coxa 

de um sapo, Galvani hipotetizou erroneamente que seu experimento provava a 

existência de uma “eletricidade animal” inerente (6). 

No final do século XIX, Robert Bartholow foi o primeiro a realizar a 

estimulação elétrica no córtex cerebral de uma pessoa desperta – mais de meio 

século antes dos estudos de Penfield. A estimulação elétrica direta nesta paciente 

levou a espasmos musculares e estado de mal convulsivo (6). 

Certletti e Lúcio Bini pesquisaram e desenvolveram um aparelho que 

induzisse crises convulsivas através de descargas elétricas controladas, como uma 

forma de indução de convulsão mais segura que as alternativas vigentes na época, 

como a injeção por via intramuscular de óleo de cânfora, a febre palúdica ou o 

choque insulínico. Em 1938, os dois psiquiatras aplicaram 11 ciclos de ECT em 

paciente psicótico, com remissão do quadro (6). 

Wilder Penfield, no Canadá, desenvolveu, juntamente com Harry Steelman o 

“procedimento de Montreal”, que consistia em, durante o procedimento 

neurocirúrgico, estimular diferentes áreas do cérebro para identificar a origem de um 

foco epiléptico para ser, em seguida, retirado. Penfield foi capaz de mapear 

representações somatotópicas do corpo humano nos córtex motor e sensorial – 

regiões hoje chamadas de “homúnculos de Penfield”. Pela primeira vez na história, a 

estimulação elétrica do cérebro humano era feita de maneira precisa e controlada 

(6). 

Com o advento e disseminação da psicofarmacologia na Psiquiatria e 

Neurologia, as técnicas de estimulação cerebral não invasiva ficaram em segundo 

plano na prática clínica entre 1970 e 2000. A eletroconvulsoterapia, após ter sofrido 

abandono neste período, volta a ser usada paulatinamente, com a padronização das 
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indicações para aplicação, o uso de anestésicos e relaxantes musculares e a 

pesquisa de parâmetros de aplicação com menos efeitos colaterais (6). 

O campo magnético gerado em virtude da passagem de uma corrente 

elétrica foi descrita em 1831 por Michel Faraday e a primeira observação clínica de 

estimulação eletromagnética no cérebro foi realizada por D’Arsonval em 1896, que 

relatou inúmeros casos de pacientes percebendo fosfenos e vertigem quando 

submetidos a campos eletromagnéticos fortes (2). 

A era moderna da estimulação magnética foi inaugurada por Bickford e 

Fremming em 1965, os quais foram capazes de provocar contrações do músculo 

esquelético em rãs, coelhos e voluntários humanos, utilizando um campo magnético 

em pulso (6). 

Em 1985, Anthony Barker et al., em Sheffield, Inglaterra, utilizaram um 

aparelho que induzia pulsos eletromagnéticos para excitar o córtex motor, levando a 

movimentos involuntários na região do corpo correspondente à região do córtex 

estimulada – semelhante aos experimentos de Penfield – porém de forma não 

invasiva e, diferentemente da eletroconvulsoterapia, de maneira focal e controlada 

(6). 

A técnica de estimulação magnética transcraniana (EMT) desenvolvida por 

Barker (semelhante à usada atualmente) consiste na indução eletromagnética 

gerada pela passagem de uma corrente elétrica através de uma bobina que é posta 

sobre o crânio. O campo magnético gerado é oscilante, induzindo, por conseguinte, 

uma corrente elétrica no córtex cerebral, a qual, por sua vez, despolariza neurônios 

e ativa (ou inibe) redes neurais. Inicialmente, a EMT tinha como propósito ser uma 

ferramenta diagnóstica, estudando a condução motora de pacientes com lesões 

neurológicas, como a esclerose múltipla (6). 

Eram realizados pulsos únicos e media-se o tempo de condução motora do 

estímulo no córtex até a resposta periférica. Assim, na fase inicial, de “pulso único” 

da EMT, tal técnica era praticamente irrelevante do ponto de vista clínico. A situação 

muda no início da década de 1990, quando se introduziu a técnica da EMT com 

pulsos repetidos (EMTr), que parecia ser promissora tanto como proposta 

terapêutica, como para investigação neuropsicológica através da indução de “lesões 

cerebrais virtuais” (um conceito, atualmente mais questionado.) O principal efeito da 
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EMTr é o de pós-estimulação, que pode induzir a aumento ou diminuição de 

excitabilidade cortical. Nessa época, surgem os primeiros estudos de “prova de 

conceito” da EMT, como os conduzidos com pacientes com depressão grave, em 

1995 e 1996 (6). 

Em 1998 houve a realização de congresso para discutir a segurança do uso 

clínico da EMTr, chegando-se a um protocolo de segurança, o qual foi revisado em 

2008 (6). 

Também em 2008, seu uso clínico foi aprovado nos EUA para o tratamento 

da depressão após quase 40 ensaios cínicos terem pesquisado sua eficácia e 

segurança para o tratamento dessa condição (6). 

No Brasil, o pioneiro foi o professor Joaquim Brasil-Neto. Ele publicou o 

primeiro estudo em neurologia realizada no País em 1999 e também o primeiro 

ensaio com o uso da EMT em psiquiatria em 2003 (5). 

Em seis de fevereiro de 2012, foi publicado o parecer do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) sobre o uso da estimulação magnética transcraniana. A plenária 

do CFM aprovou o uso da estimulação magnética transcraniana exclusivo para 

médicos e nas seguintes situações: depressão unipolar, depressão bipolar, 

esquizofrenia (nas alucinações auditivas) e planejamento de neurocirurgias (2). 

4.2 MECANISMOS DE FUNCIONAMENTO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 

TRANSCRANIANA REPETITIVA (EMTr) 

À aplicação da estimulação magnética repetitiva (EMTr), o campo magnético 

induz uma carga elétrica através da membrana neuronal, criando um potencial 

transmembrana, levando a sua despolarização. Esta despolarização inicia um 

potencial de ação que se propaga ao longo do axônio (6). 

Os axônios possuem a maior densidade de canais iônicos, por isso são 

preferencialmente ativados durante um pulso magnético fraco. Quando um axônio se 

torna eletricamente ativo, um potencial de ação segue em seu eixo até atingir a 

terminação pré-sináptica, e ocorrer à liberação de neurotransmissor para a fenda 

sináptica e neurônio pós–sináptico. Uma pequena fração dos neurônios corticais 
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(25%) é de neurônios gabaérgicos, assim sendo, de ação inibitória. Outro grupo de 

neurônios envia longas projeções axonais de diferentes núcleos cerebrais para o 

córtex e libera neuromoduladores como acetilcolina, dopamina, norepinefrina e 

serotonina. Desta forma, mesmo um pulso fraco de EMTr ativa um misto de 

neurônios inibitórios e excitatórios e tem potencial de ativar vias neuromodulatórias. 

Dada a densa conectividade dos circuitos corticais, um pulso pode potencialmente 

ativar uma cadeia de neurônios, gerando alças de auto-suprimento e retro-

suprimento de excitação e inibição (6). 

4.3 EMT: REGIÕES ESTIMULADAS 

Córtex Pré-Frontal Dorsolateral (CPFDL) 

A dopamina parece ser o principal neurotransmissor da região. O CPFDL 

está conectado com o córtex orbitofrontal e uma grande variedade de regiões, que 

incluem o tálamo, as partes dos gânglios da base (núcleo caudado dorsal), o 

hipocampo e as áreas de associação primária e secundária do neocórtex (temporal 

posterior, parietal e occipital). O CPFDL é uma região também altamente 

interconectada com estruturas límbicas que estão implicadas na modulação do 

humor e na depressão. Duas funções principais estão ligadas ao CPFDL: a 

executiva e a memória operativa. 

Frequências > que 1 HZ são aplicadas no CPFDL esquerdo para aumentar a 

excitabilidade neural e frequências ≤ a 1Hz são aplicadas no CPFDL direito para 

diminuir a excitabilidade neural (2). 

Córtex Temporoparietal Esquerdo 

Corresponde mais ou menos à região de Wernicke e o início do giro 

temporal superior ou córtex auditivo primário. Esta é a região mais utilizada para 

estimulação inibitória em casos de alucinações auditivas e também para alívio de 

zumbidos (2). 
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Outras regiões que podem ser estimuladas 

A estimulação repetida do córtex motor (área motora suplementar) tem sido 

tentada em alguns estudos sobre o tratamento de dor e transtorno obsessivo-

compulsivo (2). 

4.4 SEGURANÇA, EFEITOS COLATERAIS E COMPLICAÇÕES DA EMTr 

Segurança 

Os principais aspectos relativos à segurança são devidos ao aquecimento 

da bobina (o aparelho trava ao passar de 41ºC), à magnetização (deslocar clipes 

intracranianos,) e as voltagens induzidas (danificar implantes cocleares, aparelhos 

de estimulação cerebral profunda). 

A EMT está contraindicada em pacientes com estimulação cerebral profunda 

e implante coclear (2).  

Efeitos Colaterais 

O mais comum de todos é dor/desconforto no local da aplicação (geralmente 

durante o tratamento) e cefaleia entre os tratamentos, de fácil manejo com 

analgésicos comuns. 

Efeitos passageiros na audição foram descritos, com aumento do limiar 

auditivo (surdez). O uso de protetor auricular é recomendado tanto para o paciente 

como para os aplicadores (2). 

Alterações comportamentais durante a estimulação (disforia aguda/choro, 

ataque de riso) foram descritas, mas não parecem ter relevância clínica. Quadros de 

ansiedade, ideação suicida e virada para mania também foram relatados, mas não 

parecem ocorrer em uma taxa maior do que se esperaria para transtornos 

depressivos (2). 
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Complicações 

São duas as principais complicações que podem ocorrer durante o 

tratamento: a síncope induzida e a crise convulsiva acidental (até o momento, 16 

casos relatados de convulsão acidental com a utilização de EMTr) (2). 

4.5 DEPRESSÃO MAIOR 

De acordo com o DSM 5 (Manual para Diagnóstico e Estatístico das 

Doenças Mentais, publicado pela American Psychiatric Association em 2013), os 

critérios para o diagnóstico de um episódio depressivo maior incluem cinco ou mais 

dos sintomas que se seguem, pelo tempo mínimo de duas semanas, sendo 

necessário que, pelo menos, um dos sintomas seja “humor depressivo” ou “perda de 

interesse (ou prazer) nas atividades”. 

a. Humor deprimido na maior parte do dia (relatado ou observado por 

outros). Em crianças ou em adolescentes, o humor pode ser irritável. 

b. Diminuição acentuada de interesse ou prazer em todas ou quase todas 

as atividades, na maior parte do tempo. 

c. Perda ou ganho significativo de peso. 

d. Insônia ou hipersônia quase diariamente. 

e. Agitação ou retardo psicomotor (observável). 

f. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. 

g. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva e inapropriada. 

h. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar 

decisões. 

i. Pensamentos de morte recorrentes ou ideias de suicídio. 

Para que se caracterize um episódio depressivo propriamente dito, os 

sintomas devem causar sofrimento significativo, ou prejuízo em funções importantes 

da vida da pessoa (tais como: relacionamento social, trabalho, vida familiar). Os 

sintomas não devem decorrer do uso de drogas ou medicamentos, ou ainda de uma 

doença clínica (como hipotireoidismo). Nestes casos, fala-se em depressão 
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“secundária”, voltando-se o tratamento para a condição primária, em muitos desses 

casos, faz-se necessário o tratamento antidepressivo associado (3). 

Estima-se que 20-40% dos pacientes não obtêm melhora suficiente após o 

uso de intervenções antidepressivas convencionais (incluindo medicações, 

psicoterapias ou ECT) ou não são capaz de tolerar seus efeitos adversos (3). 

A depressão maior (DM) é um transtorno psiquiátrico comum, com 

prevalência ao longo da vida de cerca de 15% e prevalência em 12 meses de cerca 

de 7%. Aproximadamente 80% dos indivíduos que recebem tratamento para um 

episódio depressivo maior apresentarão um segundo episódio ao longo de suas 

vidas e cerca de 12% dos pacientes apresenta um curso crônico sem remissão de 

sintomas. A forma de tratamento mais utilizada na DM é o uso de medicamentos 

antidepressivos. Embora a eficácia dessas medicações não pareça ser superior à do 

placebo nas depressões maiores leves, sua eficácia é comprovada no tratamento 

agudo das depressões maiores moderadas e graves. Apesar das diversas opções 

farmacológicas disponíveis atualmente, muitos pacientes (cerca de 20%) continuam 

sintomáticos após várias tentativas de tratamento e são classificados como 

apresentando DM resistente ao tratamento. A ECT é a alternativa mais 

tradicionalmente utilizada para esses pacientes, entretanto, a dificuldade em obter 

um efeito antidepressivo sustentado e os efeitos adversos cognitivos são suas 

principais limitações. 

Nesse contexto, as modernas técnicas de neuromodulação não invasiva 

apresentam um potencial significativo para o tratamento da DM (6).  

Ainda não existem evidências adequadas para caracterizar quais pacientes 

deprimidos responderiam melhor à EMTr. Maior resistência a tratamentos 

farmacológicos, caracterizada pela não resposta a dois ou mais antidepressivos, 

esta associada à pior resposta à EMTr quando comparada àquela obtida em 

pacientes que não responderam apenas a um fármaco. Não existem evidências que 

a EMTr seja superior à ECT no tratamento da DM. A maioria dos estudos indica a 

superioridade da ECT em episódios depressivos mais graves e/ou em pacientes 

com sintomas psicóticos. Alguns ensaios clínicos avaliaram especificamente a 

eficácia da EMTr de alta frequência aplicada sobre o córtex pré-frontal dorso lateral 
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esquerdo como tratamento adjunto às medicações antidepressivas. Os resultados, 

entretanto, ainda são controversos (6). 

4.6 DEPRESSÃO RESISTENTE (AO TRATAMENTO PSICOFARMACOLÓGICO)  

Apesar dos avanços na terapêutica antidepressiva, em ensaios clínicos, 

30% a 40% dos deprimidos não respondem aos antidepressivos e 60% a 70% não 

remitem por completo, apesar de adequadas adesão, doses e duração de um 

antidepressivo. A depressão resistente a tratamento (DRT) passou a ser definida por 

episódio depressivo em paciente que não obteve melhora ou respondeu 

parcialmente a pelo menos três tratamentos antidepressivos, incluindo no mínimo 

um tricíclico: os outros poderiam ser um inibidor seletivo da receptação da 

se ro ton ina ( ISRS) , um in ib ido r da monoaminox idase ( IMAO) ou 

eletroconvulsoterapia (ECT). As doses dos antidepressivos deveriam ser, 

respectivamente, equivalentes a 300mg/dia ou máxima tolerada de imipramina (IMI), 

a 60mg/dia ou máxima tolerada de fluoxetina, ou a 80mg/dia ou máxima tolerada de 

tranilcipromina (TCP), por pelo menos oito semanas, sendo ao menos duas 

semanas em doses terapêuticas. No caso da ECT, a resposta insuficiente a pelo 

menos dez aplicações bilaterais. Antes de se considerar um paciente resistente a 

tratamento psicofarmacológico, deve-se avaliar cada subtipo depressivo (depressão 

atípica, depressão psicótica) e a potencialização com lítio (4). 

Definição de depressão resistente segundo Lacerda et al. (aspectos a serem 

considerados na definição de depressões resistentes) (1): 

▪ adequação de cada tentativa de tratamento (dose e duração de cada 

tratamento); 

▪ número de tentativas de tratamento; 

▪ número de classes de tratamento empregadas (tipos diferentes de 

fármacos, eletroconvulsoterapia, outros tratamentos biológicos); 

▪ tratamentos auxiliares empregados (psicoterapias, abordagens 

psicossociais); 

▪ definição do alvo terapêutico (resposta ou remissão). 
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A depressão resistente pode ser definida de forma dicotômica ou de acordo 

com graus de resistência. Um exemplo de definição dicotômica seria falta de 

resposta a duas classes de antidepressivos utilizados nas doses ideais por, no 

mínimo, oito semanas cada um (1). 

5 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos respondem: Como? Com quê? Onde? 

A metodologia da pesquisa em um planejamento deve ser entendida como o 

conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem 

executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos 

inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, 

maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação (5). 

Foi conduzida uma pesquisa eletrônica no banco de dados PubMed. Para a 

definição da chave de busca, foi utilizado o dicionário de termos do PubMed (MeSH 

database). Como estratégia de localização dos artigos na base de dados, a seguinte 

chave de busca foi definida no dia 21/08/2014 (Quadro 1). 

Quadro 1 
Fontes bibliográficas incluídas na revisão de literatura 

Fonte: o autor 

Para seleção dos estudos, foram adotados como critérios de inclusão:  

▪ publicações dos últimos cinco anos e em humanos; 

Fonte 
Bibliográfica

Idioma 
da 

Fonte

Data da 
Busca

Chave da Busca
Uso de 
Termo 

Controlado

Número de 
Artigos 

Identificados

PubMed Inglês
21 

agosto 
2014

“Depressive Disorder, Treatment-

Resistant” [Mesh] and 
“Transcranial Magnetic 
Stimulation” [Mesh] and 

(“2009/08/23” [PDat] : 
“2014/08/21” [PDat] and 
“humans” [Mesh Terms])

Sim 34
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▪ artigos que avaliam a utilização de EMTr em pacientes depressivos 

refratários a medicações psicofarmacológicas; 

▪ os abstracts dos artigos encontrados devem satisfazer os critérios de 

inclusão, em caso de dúvida, o artigo original será lido, para melhor 

avaliação; 

▪ dos 34 artigos encontrados, um foi excluído por não estar relacionado 

com a estimulação magnética transcraniana de repetição (artigo nº 1) e 

outros três por não estarem disponíveis para a leitura (artigos nºs 3, 20 e 

21); 

▪ a revisão bibliográfica foi realizada com 30 artigos. 

6 REVISÃO E DISCUSSÃO 

Estudos selecionados segundo título, autor, ano de publicação, tipo de 

transtorno, tratamento e achados (Quadro 2). 
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QUADRO 2 

ESTUDOS SELECIONADOS 

TEMA DO ARTIGO AUTORES
DAT

A

TIPO DE 
TRANSTOR

NO?

TRATAMENT
O OU 

PREVENÇÃO
?

ACHADOS

1) Effectiveness 
of ketamine in 
depressed 
patients resistant 
to ECT or rTMS 
therapy

Gosek, P 
Chojnacka, M 

Bieńkowski, 
P 
Swiecicki, Ł 

2014 
Jan-

Feb

Depressão 
refratária ao 

tratamento 
psicofarmac
ológico 

também a 
neuromodula
ção.

Infusões 
intravenosas 

de ketamina 
na dose 
subanestésica

s de 0,5 mg/
kg.

- Eficácia 
antidepressiva 

transitória. 
Resultados não 
suportam o uso de 

infusões de ketamina 
como monoterapia em 
pacientes com 

depresssão resistente 
ao tratamento 
multimodal. 

Artigo não selecionado 
por avaliar a ketamina 
para o tratamento da 

depressão refratária 
aos psicofármacos e 
também a 

neuromodulação.

2) 
Repetitive transcr
anial magnetic 
stimulation for 
treatment-
resistant 
depression: a 
systematic review 
and meta-analysis

Gaynes, BN 
Lloyd, SW 
Lux, L 

Gartlehner, G 
Hansen, RA 
Brode, S 

Jonas, DE 
Swinson 
Evans, T 

Viswanathan, 
M 
Lohr, KN

2014 
May

Transtorno 
depressivo 
maior 

(TDM).

Avaliar a 
eficácia da 
EMTr em 

pacientes com 
transtorno 
depressivo 

maior (TDM) e 
duas ou mais 
falhas no 

tratamento 
antidepressivo 
anterior.

- EMTr foi benéfica em 
comparação com 
placebo para todos os 

resultados 
Para pacientes com 
duas ou mais falhas no 

tratamento 
antidepressivo, a EMTr 
é uma consideração 

razoável, eficaz.

3) Could 
depression 
treatment help 
cure medical cost 
woes?

Knopf A.

2014 
Jan-
Feb

Artigo não está 
disponível para a 
leitura.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosek%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24946434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chojnacka%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24946434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bie%25C5%2584kowski%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24946434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swiecicki%2520%25C5%2581%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24946434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaynes%2520BN%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lloyd%2520SW%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lux%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gartlehner%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hansen%2520RA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brode%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jonas%2520DE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swinson%2520Evans%2520T%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Viswanathan%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lohr%2520KN%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24922485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Knopf%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24693671
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4) Addressing the 
needs of 
adolescents with 
treatment 
resistant 
depressive 
disorders: a 
systematic review 
of rTMS

Donaldson, 
AE 

Gordon, MS 
Metranstonn 
0lvin, GA 

Barton, DA 
Fitzgerald, 
PB

2014 
Jan-

Feb

Transtornos 
depressivos 

resistentes 
ao 
tratamento  

Psicofamaco
lógico em 
adolescente

s.

A EMTr para o 
tratamento de 

sintomatologia 
depressiva na 
adolescência.

- Os resultados 
preliminares sugerem: 

EMTr é um tratamento 
antidepressivo eficaz e 
bem tolerada para 

adolescentes com 
sintomatologia 
depressiva resistente. 

 - Todos os efeitos 
colaterais foram 
transitórios e não se 

repetiram. 
Outras pesquisas são 
necessárias para 

estabelecer a eficácia 
da EMTr na depressão 
adolescente.

5) Transcranial 
magnetic 
stimulation during 
pregnancy

Hızlı Sayar, 
G 
ÖZTEN, E 

Tufan, E 
Cerit, C 
Kağan, G 

Dilbaz, N 
Tarhan, N

2014 
Aug

Depressão 
resistente ao 
tratamento 

psicofarmac
ológico em 
gestantes.

EMTr sobre o 
córtex pré-
frontal dorso 

lateral 
esquerdo.

- 41,4% do grupo de 
estudo demonstraram 
melhorias significativas 

de humor. 
- A EMTr foi bem 
tolerada e considerada 

estatisticamente e 
clinicamente eficaz em 
pacientes grávidas com 

depressão resistente 
ao tratamento.

6) The role of 
electroconvulsive 
and 
neuromodulation 
therapies in the 
treatment of 
geriatric 
depression

Riva-Posse, 

P 
Hermida, AP 
McDonald, 

WM

2013 

Dec

Depressão 

geriátrica 
resistente ao 
tratamento 

psicofarmac
ológico.

Eletroconvuls

oterapia 
(ECT) e 
terapias de 

neuromodulaç
ão.

- As terapias que 

combinam as duas 
estratégias poderia ser 
mais segura, mas pode 

não ser tão eficaz 
quanto a ECT.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donaldson%2520AE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24527502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gordon%2520MS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24527502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Melvin%2520GA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24527502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barton%2520DA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24527502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fitzgerald%2520PB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24527502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=H%25C4%25B1zl%25C4%25B1%2520Sayar%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ozten%2520E%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tufan%2520E%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ka%25C4%259Fan%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dilbaz%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tarhan%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24248413
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Riva-Posse%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24229660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hermida%2520AP%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24229660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDonald%2520WM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24229660
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7) Evaluating the 
evidence on 
comparative 
effectiveness and 
value of 
management 
options for 
treatment-
resistant 
depression

Emond, SK 
Ollendorf, DA 

Colby, JA 
Reed, SJ 
Pearson, SD

2013 
Nov

Depressão 
resistente ao 

tratamento 
(DRT).

Estimulação 
magnética 

transcraniana 
repetitiva 
(EMTr) para 

tratamento de 
pacientes com 
DRT.

- The New England 
Comparative 

Effectiveness Public 
Advisory Council 
(CEPAC), reuniu-se em 

dezembro de 2011. A 
deliberação do CEPAC 
levou a nação ao 

primeiro pagamento 
pelo programa de 
políticas de cobertura, 

permitindo o acesso a 
EMTr.

08) Impaired 
prefronto-
thalamic 
functional 
connectivity as a 
key feature of 
treatment-
resistant 
depression: a 
combined MEG, 
PET and rTMS 
study

Li, CT 

Chen, LF 
Tu, PC 
Wang, SJ 

Chen, MH 
Su, TP 
Hsieh, JC

2013 

Aug

O 

desequilíbrio 
funcional 
pré-frontal 

esquerda 
direita e 
circuitos 

prefronto-
tálamo 
interrompido

s são 
mecanismos 
plausíveis 

para 
depressão 
resistente ao 

tratamento 
(DRT). 

A estimulação 

magnética 
transcraniana 
repetitiva 

(EMTr) sobre 
o córtex pré-
frontal 

dorsolateral 
esquerdo 
(CPFDL).

 - As mudanças 

Assimetria Frontal Alfa 
Direita Esquerdal (AFA) 
não pode diferenciar 

entre DRT e indivíduos 
saudáveis ou entre 
respondedores e não-

respondedores. 
- Nenhuma OPMGT 
(ondas alfa pré-frontais 

e metabolismo do 
talâmico da glicose) 
foram encontradas no 

grupo DRT em W0, 
enquanto que a 
restituição do OPMGT 

foi demonstrado 
apenas em 
respondedores 

contínuos a W14. 
- Podemos afirmar que 
deficiências funcionais 

nas conexões pré-
fronto-talamicas, mas 
não desequilíbrio 

funcional frontal, como 
um déficit central na 
TRD.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Emond%2520SK%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24200756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ollendorf%2520DA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24200756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colby%2520JA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24200756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reed%2520SJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24200756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pearson%2520SD%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24200756
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%2520CT%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%2520LF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tu%2520PC%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%2520SJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%2520MH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Su%2520TP%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hsieh%2520JC%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23936378
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09) Advances in 
brain stimulation 
for depression

Wani, A 
Trevino, K 

Marnell, P 
Husain, MM

2013 
Aug

 Transtorno 
depressivo 

maior.

Estimulação 
do nervo vago 

(ENV), 
estimulação 
magnética 

transcraniana 
(EMT), a 
terapia 

magnética 
convulsiva 
(TMC) e a 

estimulação 
cerebral 
profunda 

(ECP). 

- ENV é aprovado para 
pacientes com 

depressão resistente 
ao tratamento (DRT), 
enquanto EMT tem 

demonstrado eficácia 
apenas para formas 
mais leves de DRT. 

- TMC e ECP – 
investigações ainda 
estão sendo realizadas. 

- Apesar de a 
eletroconvulsoterapia 
permanecer a opção de 

tratamento primário e 
mais eficaz para 
pacientes com grave 

DRT, houveram ganhos 
consideráveis no 
campo da 

neuroestimulação.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wani%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23926577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trevino%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23926577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marnell%2520P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23926577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Husain%2520MM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23926577


!  24

10) Intensive HF-
rTMS treatment in 
refractory 
medication-
resistant unipolar 
depressed 
patients

Baeken, C 
Vanderhassel

t, MA 
Remue, J 
Herremans, 

S 
Vanderbrugg
en, N 

Zeeuws, D 
Santermans, 
L 

De Raedt, R

2013 
Nov

Transtorno 
depressivo 

maior.

EMTr na 
depressão 

resistente ao 
tratamento 
(DRT), 

usando 
parâmetros de 
estimulação 

mais intensa 
sobre o córtex 
pré-frontal 

dorsolateral 
(CPFDL) 
esquerdo. 

- O procedimento 
resultou em reduções 

estatisticamente 
significativas imediatas 
nos sintomas 

depressivos, 
independentemente da 
ordem / tipo de 

estimulação (real/
placebo), sugerindo 
possíveis respostas 

placebo. 
- 35% (7/20) dos 
pacientes mostraram 

uma redução de 50% 
da sua pontuação 
inicial na escala de 

depressão de Hamilton. 
- Os resultados indicam 
que o tratamento AF-

EMTr intensiva pode ter 
o potencial de resultar 

em resposta clínica 
rápida, quando 
confrontado com um 

paciente DRT.

11) Biologically 
based treatment 
approaches to the 
patient with 
resistant perinatal 
depression

Robakis, TK 
Williams, KE

2013 
Oct

Depressão 
resistente ao 
tratamento 

durante a 
gravidez e 
ao período 

pós-parto.

EMTr em 
gestantes e 
período pós-

parto.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baeken%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vanderhasselt%2520MA%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Remue%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Herremans%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vanderbruggen%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zeeuws%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santermans%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%2520Raedt%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23896317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robakis%2520TK%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23828097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Williams%2520KE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23828097
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12) Comparable 
seizure 
characteristics in 
magnetic seizure 
therapy and 
electroconvulsive 
therapy for major 
depression

Kayser, S 
Bewernick, 

BH 
Hurlemann, 
R 

Soehle, M 
Schlaepfer, 
TE.

2013 
Nov

Depressão 
resistente ao 

tratamento 
(DRT) e 
também em 

formas 
menos 
graves de 

depressão.

Eletroconvuls
oterapia 

(ECT), terapia 
magnética 
convulsiva 

(TMC) e 
estimulação 
magnética 

transcraniana 
repetitiva (EM
Tr).

- As características 
ictais de convulsões 

induzidas foram 
semelhante com a ECT 
e TMC, sugerindo que 

a indução de crise mais 
focal associada com 
TMC pode explicar o 

perfil de efeitos 
colaterais 
neuropsicológico mais 

benéfico do TMC.

13) Prefrontal 
cortical blood 
flow predicts 
response of 
depression to 
rTMS

Weiduschat, 
N 

Dubin, MJ

2013 
Sep

Transtorno 
depressivo 

maior 
resistente a 
medicament

os.

EMTr sobre o 
córtex pré-

frontal 
dorsolateral 
(CPFDL) 

esquerdo.

- Respondedores 
tiveram maior fluxo 

sanguíneo no estado 
de repouso no CPFDL 
esquerdo no início do 

estudo em comparação 
com os não-
respondedores. Não-

respondedores 
apresentaram maior 
atividade da linha de 

base no córtex frontal 
medial 
esquerdo. Nenhum dos 

dois grupos apresentou 
alterações durante o 
tratamento, nem o 

grupo combinado.

14) rTMS for 
pharmacoresistan
t major 
depression in the 
clinical setting of 
a psychiatric 
hospital: 
effectiveness and 
effects of age

Ciobanu, C 
Girard, M 

Marin, B 
Labrunie, A 
Malauzat, D.

2013 
Sep

 Transtorno 
depressivo 

maior (TDM) 
resistente a 
medicament

os.

EMTr sobre o 
córtex pré-

frontal 
dorsolateral.

- EMTr do CPFDL é 
eficaz como um 

tratamento para casos 
de depressão maior 
farmacologicamente 

refratário, independente 
da idade do paciente.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kayser%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23820052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bewernick%2520BH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23820052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hurlemann%2520R%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23820052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soehle%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23820052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schlaepfer%2520TE%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23820052
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weiduschat%2520N%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23707032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dubin%2520MJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23707032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ciobanu%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23673085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Girard%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23673085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marin%2520B%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23673085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Labrunie%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23673085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malauzat%2520D%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23673085
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15) Equivalent 
beneficial effects 
of unilateral and 
bilateral 
prefrontal 
cortex transcrania
l magnetic 
stimulation in a 
large randomized 
trial in treatment-
resistant major 
depression

Fitzgerald, 
PB 

Hoy, KE 
Singh, A 
Gunewarden

e, R 
Slack, C 
Ibrahim, S 

Hall, PJ 
Daskalakis, 
ZJ.

2013 
Oct

EMTr em 
depressão 

refratária ao 
tratamento 
medicament

oso.

Estimulação 
magnética 

transcraniana 
repetitiva 
(EMTr) 

unilateral ou 
sequencialme
nte bilaterais.

- Não foram 
encontradas diferenças 

significativas na 
resposta clínica entre 
EMTr bilaterais 

sequenciais e EMTr 
unilaterais do lado 
direito. Os resultados 

do presente estudo não 
apóiam a eficácia 
superior da EMTr 

bilaterais e sugerem 
que outras abordagens 
devam ser exploradas 

p/ aumentar a eficácia 
do tratamento. 

16) Cognitive 
correlates of 
repetitive transcra
nial magnetic 
stimulation (rTMS
) in treatment-
resistant 
depression--a 
pilot study

Kedzior, KK 

Rajput, V 
Price, G 
Lee, J 

Martin-
Iverson, M.

2012 

Oct

Investigar os 

correlatos 
cognitivos 
da estimulaç

ão 
magnética 
transcranian

a repetitiva 
(EMTr).

EMTr do 

córtex pré-
frontal 
dorsolateral 

esquerdo 
(CPFDL) ao 
longo de 20 

dias com 
frequência 
rápida (10 

Hz).

- Concluíram que a 

EMTr é associada a 
uma melhora nas 
funções cognitivas 

seletivas, que não é 
explicada pelos efeitos 
da prática em tarefas 

administradas 
repetidamente.

17) Evidence-
based options for 
treatment-
resistant adult 
bipolar disorder 
patients

Poon, SH 
Sim, K 

Sum, MY 
Kuswanto, 
CN 

Baldessarini, 
RJ.

2012 
Sep

Transtorno 
bipolar (TB) 

resistente ao 
tratamento 
psicofarmac

ológico.

EMTr, ECT 
anticonvulsiva

ntes, 
estimulação 
cerebral 

profunda e 
terapia 
cognitivo-

comportament
al entre 
outras.

- São necessários 
critérios mais claros 

para a definição e 
prever a resistência ao 
tratamento em TB, bem 

como a melhoria da 
concepção do ensaio 
com melhores 

controles, avaliação de 
subgrupos clínicos 
específicos e maior 

tempo de seguimento. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fitzgerald%2520PB%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23663510
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slack%2520C%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23663510
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hall%2520PJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23663510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daskalakis%2520ZJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23663510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kedzior%2520KK%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23031294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rajput%2520V%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23031294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Price%2520G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23031294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lee%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23031294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin-Iverson%2520M%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23031294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poon%2520SH%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22938165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sim%2520K%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22938165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sum%2520MY%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22938165
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18) Equivalent 
brain SPECT 
perfusion 
changes 
underlying 
therapeutic 
efficiency in 
pharmacoresistan
t depression 
using either high-
frequency left or 
low-frequency 
right prefrontal 
rTMS

Richieri, R 

Boyer, L 

Padovani, R 
Adida, M 
Colavolpe, C 

Mundler, O 
Lançon, C 
Guedj, E.

2012 
Dec

Avaliação da 
mudança da 

perfusão 
cerebral por 
SPECT após 

EMTr, 
usando alta 
frequência 

(10 Hz), 
estimulando 
o lado 

esquerdo 
(grupo 1) e 
baixa 

frequência (1 
Hz) do lado 
direito 

(grupo 2).

Determinar e 
comparar os 

padrões 
cerebrais 
funcionais 

fundamentais 
à resposta 
antidepressiva 

de dois 
protocolos 
distintos 

de estimulaçã
o magnética 
transcraniana 

repetitiva (EM
Tr).

 - Antes da EMTr, os 
grupos de estimulação 

esquerda e direita pré-
frontal não diferiram 
dos dados clínicos e 

SPECT da perfusão 
cerebral.Em todo o 
grupo de pacientes que 

respondem, uma 
diminuição de perfusão 
foi encontrada depois 

da EMTr, em 
comparação com não-
respondedores, dentro 

do córtex perirrinal 
esquerda. Não há 
diferenças significativas 

de perfusão entre estes 
dois subgrupos (direito 
e esquerdo).

19) Improvement 
of health-related 
quality of life in 
depression 
after transcranial 
magnetic 
stimulation in a 
naturalistic trial is 
associated with 
decreased 
perfusion in 
precuneus

Dumas, R 

Richieri, R 
Guedj, E 

Auquier, P 
Lancon, C 
Boyer, L.

2012 
Jul

Avaliação da 
melhoria da 
qualidade de 

saúde e de 
vida (ASQV) 
em 

pacientes 
com 
depressão 

após a 
estimulação 
magnética 

transcranian
a. 

Avaliados 
através do 
questionário 

SF-36 e 
efluxo 
sanguíneo 

cerebral 
regional 
(FSCr) 

utilizando 
99mTc-ECD-
SPECT.

- Este estudo sugere 
que a EMTr de baixa 
frequência pode 

melhorar ASQV. 
- Essa melhora está 
associada a uma 

diminuição da perfusão 
do precuneus, uma 
área do cérebro 

envolvida no autofoco e 
autotransformação, 
defendendo um 

substrato neural para o 
impacto da EMTr na 
qualidade de vida.

20) Should we 
consider the 
depth of the 
cortex for the use 
of rTMS?

Trojak, B 
Meille, V 
Rouaud, O 

Chauvet-
Gelinier, JC 
Bonin, B. 

2012 
Spri
ng

Artigo não está 
disponível para a 
leitura.
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21 )Does the 
intensity 
of transcranial 
magnetic 
stimulation need 
to be adjusted to 
scalp-cortex 
distance?

Trojak, B 
Meille, V 

Chauvet-
Gelinier, JC 
Bonin, B 

2012 
Spri

ng

Artigo não está 
disponível para a 

leitura.

22) Transcranial 
magnetic 
stimulation (TMS) 
for major 
depression: a 
multisite, 
naturalistic, 
observational 
study of acute 
treatment 
outcomes in 
clinical practice

Carpenter, LL 

Janicak, PG 
Aaronson, ST 

Boyadji,s T 
Brock, DG 
Cook, IA 

Dunner, DL 
Lanocha, K 
Solvason, HB 

Demitrack, 
MA.

2012 
Jul

EMTr,resulta
dos dos 
tratamentos 

agudos na 
prática 
clínica. 

Quarenta e 
dois locais 
de prática 

clínica EMT 
baseados 
nos Estados 

Unidos.

O tratamento 
baseou-se 
nos 

procedimento
s aprovados 
para 

dispositivo 
EMTr.

-A taxa de resposta 
avaliada pelo médico 
(CGI-S) foi de 58,0% e 

a taxa de remissão foi 
de 37,1%. Houve uma 
mudança significativa 

na CGI-S desde o início 
até o fim do tratamento. 
Taxa de resposta 

relatada pelo paciente 
variou 56,4 – 41,5% e 
taxa de remissão 

variaram 28,7 – 26,5%. 

- Estes dados indicam 
que a EMT é um 

tratamento eficaz para 
aqueles incapazes de 
se beneficiar de 

medicação 
antidepressiva inicial.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trojak%2520B%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22772678
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23) Long-term 
efficacy of 
repeated daily 
prefrontal transcr
anial magnetic 
stimulation (TMS) 
in treatment-
resistant 
depression

Mantovani A 
Pavlicova M 

Avery D 
Nahas Z 
McDonald 

WM 
Wajdik CD 
Holtzheimer 

PE 3rd 
George MS 
Sackeim HA 

Lisanby SH.

2012 
Oct

Avaliar a 
durabilidade 

em longo 
prazo do 
benefício 

clínico da 
EMTr.

Um ensaio 
clínico duplo-

cego 
controlado 
com placebo 

da EMTR (n = 
18), ou a 
partir de uma 

extensão 
aberta em 
pacientes que 

não 
responderam 
ao ensaio 

agudo (n = 
43).

- Os pacientes que 
recaíram apresentaram 

escores mais elevados 
na escala de depressão 
de Hamilton. 

- Um terço da amostra 
foi perdida, e a maioria 
dos pacientes que 

permaneceram em 
observação teve 
persistência do 

benefício 
experimentado pela 
EMTr seguido ou não 

de farmacoterapia.

24) An open label 
trial of clustered 
maintenance 
rTMS for patients 
with refractory 
depression

Fitzgerald PB 

Grace N 
Hoy KE 
Bailey M 

Daskalakis 
ZJ. 

2013 

May

Depressão 

resistente ao 
tratamento 
(35 

pacientes).

EMTr para 

prevenir 
recaídas em 
pacientes que 

responderam 
ao tratamento. 
Cinco 

sessões 
concentradas 
em dois dias 

por mês.

Todos os pacientes 

responderam a dois 
cursos de tratamento. 
Embora preliminar, este 

estudo sugere que a 
manutenção 
concentrada de EMTr 

tem o potencial para 
retardar 
substancialmente a 

ocorrência de 
reincidência após um 
curso de tratamento 

bem sucedido EMTr.
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25) Low-
frequency rTMS 
over right 
dorsolateral 
prefrontal cortex 
in the treatment of 
resistant 
depression: 
cognitive 
improvement is 
independent from 
clinical response, 
resting motor 
threshold is 
related to clinical 
response

Pallanti, S 
Di Rollo, A 

Antonini, S 
Cauli, G 
Hollander, E 

Quercioli, L.

2012 
Jun

Depressão 
resistente ao 

tratamento. 
Efeito sobre 
a cognição.

EMTr de 
baixa 

frequência 
aplicada 
sobre o 

CPFDL direito 
na depressão 
resistente por 

três semanas.

- No final do ensaio, 
42,9% dos indivíduos 

foram considerados 
como tendo 
respondido. 

- Redução dos escores 
da Escala de Hamilton. 
- O teste Corsi e 

fluência verbal 
fonêmica foram 
melhorados 

independentemente da 
variação dos sintomas 
depressivos. 

- Uma redução 
significativa de limiar 
motor de repouso do 

hemisfério esquerdo foi 
registrada apenas nos 
respondedores, 

enquanto hemisfério o 
direito limiar motor de 

repouso não 
apresentou variação 
significativa. 

- Uma tendência de 
melhoria na função 
cognitiva foi encontrado 

e apareceu 
independente da 
resposta clínica. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pallanti%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22653158
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26) Resting motor 
threshold 
changes and 
clinical response 
to prefrontal 
repetitive transcra
nial magnetic 
stimulationin 
depressed 
patients

Pretalli, JB 

Nicolier, M 

Chopard, G 
Vandel, P 
Tio, G 

Monnin, J 
Pazart, L 
Sechter, D 

Haffen, E.

2012 
Jun

Depressão 
resistente ao 

tratamento 
unipolar ou 
bipolar.

Avaliação do 
limiar motor 

de repouso 
(LMR) e 
resposta 

clínica 
à estimulação 
magnética 

transcraniana 
repetitiva.

 - Não foi observada 
variação significativa do 

LMR entre a primeira e 
a segunda semana de 
tratamento. 

- LMR aumentou, 
diminuiu ou 
permaneceu constante 

ao longo do tratamento, 
dependendo do 
paciente. 

Os resultados justificam 
o cálculo LMR 
regularmente e 

sugerem que as suas 
variações 
desempenhem um 

papel no resultado do 
tratamento.

27) Cognitive and 
volumetric 
predictors of 
response to 
repetitive transcra
nial magnetic 
stimulation (rTMS
) - a prospective 
follow-up study

Furtado, CP 

Hoy, KE 
Maller, JJ 
Savage, G 

Daskalakis, 
ZJ 
Fitzgerald, 

PB

2012 

Apr

Transtorno 

depressivo 
resistente 
(TDR). 

Estruturas 
do lobo 
temporal 

medial 
(LTM), em 
particular, o 

hipocampo e 
amígdala 
têm sido 

implicados 
na pouca 
resposta ao 

tratamento.

Antes do 

tratamento 
com EMTr 
todos os 

pacientes 
foram 
submetidos a 

ressonância 
magnética 
(MRI) e 

avaliação 
neuropsicológi
ca.

- Não houve diferença 

nos perfis cognitivos 
pré-tratamento e 
volumes LTM entre 

eventuais 
respondedores ao 
tratamento e não-

respondedores. O 
menor volume do 
hipocampo pré-

tratamento mostrou 
uma tendência para 
prever eventual 

melhora subjetiva da 
sintomatologia 
depressiva. Embora 

preliminares, os 
resultados sugerem 
que anormalidades 

estruturais podem ter 
algum potencial para 
predizer os resultados 

de EMTr.
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28) A double blind 
randomized trial 
of unilateral left 
and bilateral 
prefrontal 
cortex transcrania
l magnetic 
stimulationin 
treatment 
resistant major 
depression

Fitzgerald, 
PB 

Hoy, KE 
Herring, SE 
McQueen, S 

Peachey, AV 
Segrave, RA 
Maller, J 

Hall, P 
Daskalakis, 
ZJ.

2012 
Jul

Depressão 
maior 

resistente ao 
tratamento. 

Estimulação 
magnética 

transcraniana 
sobre o córtex 
pré-frontal 

dorsolateral 
esquerdo e 
bilateral na 

depressão 
maior 
resistente 

tratamento. 

- Na fase duplo-cego 
do estudo houve uma 

maior resposta 
antidepressiva para 
EMTr unilateral do lado 

esquerdo, em 
comparação com o 
tratamento placebo ou 

EMTr bilaterais. Ao final 
de seis semanas de 
EMTr ativa, também 

houve um padrão 
consistente de resposta 
melhorado no esquerdo 

unilateral comparado 
com o tratamento 
bilateral. As taxas de 

resposta foram baixas 
em ambos os grupos 
ativos.Este estudo não 

suporta a hipótese de 
que a EMTr sequencial 

bilateral é mais efetiva 
que EMTr unilateral 
esquerda de alta 

freqüência.

29 )Parieto-
temporal alpha 
EEG band power 
at baseline as a 
predictor of 
antidepressant 
treatment 
response with 
repetitive Transcr
anial Magnetic 
Stimulation: a 
preliminary study

Micoulaud-
Franchi JA 
Richieri, R 

Cermolacce, 
M 
Loundou, A 

Lancon, C 
Vion-Dury, J.

2012 
Mar

Determinar o 
valor 
preditivo 

absoluto da 
força da 
banda alfa 

medido 
durante o 
EEG de 

repouso e 
olhos 
fechados.

EMTr de alta 
frequência no 
córtex pré-

frontal 
dorsolateral 
esquerdo em 

pacientes com 
episódio 
depressivo 

fármaco 
resistente.

A força da banda alfa 
pretratamento em 
região parieto-temporal 

pode ser um preditor de 
resposta à EMTr em 
pacientes com 

características clínicas/ 
emográficas 
homogêneas.
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30) High-
frequency rTMS 
treatment 
increases white 
matter FA in the 
left middle frontal 
gyrus in young 
patients with 
treatment-
resistant 
depression

Peng, H 

Zheng, H 

Li, L 
Liu, J 
Zhang, Y 

Shan, B 
Zhang, L 
Yin, Y 

Liu, J 
Li, W 
Zhou, J 

Li, Z 
Yang, H 
Zhang, Z.

2012 
Feb

Depressão 
resistente ao 

tratamento 
(DRT). 
Anormalidad

es na 
substância 
branca são 

pensadas 
para causar 
disfunção 

DRT 
subjacentes.

A Estimulação 
magnética 

transcraniana 
repetitiva (EM
Tr), seus 

mecanismos 
terapêuticos 
não são 

claros.

- Redução significativa 
da anisotropia 

fracionada (AF) no giro 
frontal médio esquerdo. 
- Esta redução da AF 

foi significativamente 
melhorada após a 
EMTr ativa, mas não 

com estimulação 
placebo. 
- Aumentos da AF 

foram correlacionados 
com diminuição dos 
sintoma depressivos. 

Estes resultados 
sugerem que a eficácia 
da EMTr na DRT está 

relacionado ao 
aumento da AF da 
substância branca no 

giro frontal médio 
esquerdo. 

31) Improving the 
antidepressant 
efficacy 
of transcranial 
magnetic 
stimulation: 
maximizing the 
number of 
stimulations and 
treatment location 
in treatment-
resistant 
depression

McDonald, 

WM 

Durkalski, V 
Ball, ER 

Holtzheimer, 
PE 
Pavlicova, M 

Lisanby, SH 
Avery, D 
Anderson, 

BS 
Nahas, Z 
Zarkowski, P 

Sackeim, HA 
George, MS. 

2011 

Nov

Depressão 

resistente ao 
tratamento. 

EMTr 

esquerda (10 
Hz) a 120% 
do limiar 

motor (LM) 
sobre o córtex 
pré-frontal 

dorsolateral 
(CPFDL) 
esquerdo são 

necessários 
para atingir a 
remissão da 

depressão 
resistente ao 
tratamento 

(DRT).

- 30,5% dos pacientes 

inscritos no estudo de 
fase aberta 
eventualmente 

conheceram os critérios 
para a remissão. 
- 26% dos pacientes 

que falharam com a 
estimulação rápida 
esquerda regrediram 

durante o tratamento 
direito lento. 
- O número total de 

estímulos de EMTr 
necessários para 
alcançar a remissão em 

DRT pode ser maior do 
que é utilizado na 
maioria dos estudos.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zheng%2520H%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%2520Y%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shan%2520B%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%2520L%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yin%2520Y%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%2520W%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%2520Z%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=22217432
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32) Baseline brain 
metabolism in 
resistant 
depression and 
response 
to transcranial 
magnetic 
stimulation

Paillère 
Martinot, ML 

Martinot, JL 
Ringuenet, D 
Galinowski, A 

Gallarda, T 
Bellivier, F 
Lefaucheur, 

JP 
Lemaitre, H 
Artiges, E.

2011 
Dec

Depressão 
resistente ao 

tratamento 
(DRT).

 Procurou-se 
determinar se 

o 
metabolismo 
da glicose nas 

regiões 
frontais e 
temporais 

pode estar 
relacionado à 
resposta a 

estimulação 
magnética 
transcraniana 

repetitiva (EM
T) em 
pacientes com 

DRT.

- Os resultados 
sugerem que diferentes 

padrões de 
anormalidades frontal-
temporal-límbicas 

podem distinguir 
respondedores e não 
respondedores a 

estimulação magnética 
pré-frontal. Ambos 
preservados, o volume 

do córtex órbito frontal 
(COF) e o metabolismo 
da amígdala pode pré-

condicionar a resposta 
da EMT.

33) A randomized 
double-blind 
sham-controlled 
comparison of 
unilateral and 
bilateral 
repetitive transcra
nial magnetic 
stimulation for 
treatment-
resistant major 
depression

Blumberger, 
DM 

Mulsant, BH 
Fitzgerald, 
PB 

Rajji, TK 
Ravindran, 
AV 

Young, LT 
Levinson, AJ 
Daskalakis, 

ZJ. 

2012 
Sep

Depressão 
maior 
resistente 
ao 
tratamento.

EMTr de alta 
frequência do 

lado esquerdo 
(AFE), baixa 
frequência do 

lado direito 
(BFD) e EMTr 
bilaterais 

sequenciais 
(BFD e após 
AFE).

- As taxas de remissão 
diferiram 

significativamente entre 
os três grupos de 
tratamento. 

- A taxa de remissão foi 
significativamente 
maior no grupo bilateral 

que no grupo placebo. 
 - A taxa de remissão 
no grupo unilateral não 

diferiu entre os grupos.
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34) A randomized 
trial of unilateral 
and bilateral 
prefrontal 
cortex transcrania
l magnetic 
stimulation in 
treatment-
resistant major 
depression

Fitzgerald, 
PB 

Hoy, K 
Gunewarden
e, R 

Slack, C 
Ibrahim, S 
Bailey, M 

Daskalakis, 
ZJ. 

2011 
Jun

Depressão 
maior 
resistente 
ao 
tratamento. 

(1) EMTr de 
baixa 

frequência do 
lado direito 
seguido de 

alta 
frequência do 
lado esquerdo 

e; 

(2) EMTr de 
baixa 

frequência 
para ambos 
os 

hemisférios.

- Não houve diferença 
significativa na 

resposta entre os 
grupos de tratamento 
unilateral e bilateral. 

- Não há diferença 
substancial na eficácia 
entre a EMTr unilateral 

do lado direito e as 
duas formas de EMTr 
bilaterais avaliadas no 

estudo.  
- Os resultados 
chamam a atenção 

para especificidade 
entre a frequência e a 
lateralidade e resposta 

à EMTr. 
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Os artigos de nº 2, 4, 9, 11 e 17, realizaram revisões da literatura para 

avaliar a eficácia da estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) em 

pacientes com depressão resistente ao tratamento (DRT). Os autores do artigo nº 2 

concluíram que a EMTr foi benéfica em comparação com o placebo para todos os 

resultados e que para pacientes com transtorno depressivo maior (TDM) com duas 

ou mais falhas no tratamento é uma consideração razoável e eficaz. Estudiosos do 

artigo nº 4 avaliaram o resultado da EMTr para o tratamento de sintomatologia 

depressiva na adolescência, que também concluíram que a EMTr é um tratamento 

eficaz para DRT em adolescentes. No artigo nº 9, os autores fizeram uma revisão da 

literatura sobre neuromodulação. A estimulação do nervo vago (ENV) e EMT são as 

mais novas modalidades de neuroestimulação que foram aprovados pelo FDA para 

o tratamento da depressão. A ENV é aprovada para pacientes com DRT, enquanto a 

EMT demonstrou eficácia apenas para as formas mais leves de DRT. A terapia 

magnética convulsiva (TMC) e a estimulação cerebral profunda (ECP) estão sendo 

investigadas, mas parecem ser promissoras. Os autores do artigo nº 11 resumiram o 

atual conhecimento para DRT durante a gravidez e ao período pós-parto. Os do 

artigo nº 17 avaliaram os trabalhos relacionados à resistência ao tratamento em 

pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar (TB) (fase depressiva-mista-

distímico-disfórica) e encontraram que a EMTr é promissora, porém limitada. Todos 

os autores, diante das evidências limitadas e os parâmetros de tratamento variáveis 

sugeriram novas pesquisas para estabelecer protocolos definidos, avaliar quanto 

tempo esses benefícios persistem, ensaios com melhores controles e maior tempo 

de seguimento. 

 Os autores do artigo nº 5, ao avaliarem a segurança de EMTr em pacientes 

grávidas com depressão resistente ao tratamento, encontraram uma redução de 

50% na escala 17-HAMD de 41,4%do grupo de estudo (30 pacientes). Autores do 

artigo nº 11 revisaram a literatura para o tratamento da DRT durante a gravidez e no 

pós-parto. 

O artigo nº 4 realiza uma revisão de sete estudos que examinaram a EMTr 

para o tratamento de depressão na adolescência. Os resultados preliminares 

sugerem ser um tratamento eficaz para depressão resistente ao tratamento. No 

artigo nº 6, seus autores procuraram evidências da segurança da ECT e as terapias 

de neuromodulação em pacientes geriátricos resistente ao tratamento e concluíram 



!  38

que as terapias de neuromodulação são eficazes para o tratamento de pacientes 

geriátricos com DRT. O artigo nº 14 demonstra preocupação com os dados 

contraditórios na literatura sobre a eficiência da EMTr diminuir com a idade em 

pacientes com DRT. Não encontraram evidências de que a idade afeta o resultado 

da EMTr. Os dados da literatura (artigos nº 4, 6 e 14) mostram que a EMTr pode ser 

uma ferramenta para tratamento da DRT em qualquer idade, tendo que ser 

respeitadas as suas contra indicações.  

Os autores do artigo nº 10 relatam que as diretrizes atuais não defendem a 

EMTr na DRT. Usando parâmetros de estimulação mais intensa, pode ser 

promissora como uma alternativa. Num estudo duplo cego randomizado, controlado 

por placebo com EMTr de alta frequência (EMTr-AF) aplicada no CPFDL esquerdo, 

encontrou redução imediata dos sintomas depressivos independente do tipo de 

estimulação (real ou placebo), mas no final de duas semanas todos os pacientes 

mostraram uma resposta clínica rápida após o tratamento real e não ao placebo. 

Neste estudo, não foi avaliada a estimulação do CPFDL direito. O trabalho 

demonstrado no artigo nº 31 utilizou pulsos de 10HZ A 120% do limiar motor sobre o 

CPFDL esquerdo e nos pacientes que não regrediram pulsos de 1Hz a 120% do 

limiar motor sobre o CPFDL direito. Dos pacientes da primeira fase do estudo, 30,5% 

apresentaram remissão dos sintomas e 26% dos que não regrediram com 

estimulação esquerda regrediram durante o tratamento direito. O estudo referente ao 

artigo nº 31 ainda sugere um possível benefício da estimulação do CPFDL direito 

como um recurso adicional a estimulação do CPFDL esquerdo. Os autores do artigo 

nº 33 avaliaram a estimulação do CPFDL esquerdo e direito sequenciais de alta 

frequência, se são eficazes no tratamento da DRT. Encontrou uma taxa de remissão 

maior no grupo bilateral que no grupo placebo que corrobora os achados 

apresentados pelo artigo nº 31. A taxa de remissão no grupo unilateral não diferiu 

entre os grupos. Os autores do artigo nº 34 avaliaram três formas de estimulação: 1) 

estimulação do CPFDL direito com baixa frequência, 2) estimulação de baixa 

frequência do CPFDL direito e alta frequência do CPFDL esquerdo e 3) estimulação 

de baixa frequência para ambos os hemisférios. Pouco mais de 50% atingiram os 

critérios de resposta clínica e não encontraram diferença significativa entre os três 

grupos estudados. Os autores do artigo nº 15 compararam a EMTr bilaterais 

sequenciais e unilaterais do lado direito. Houve uma taxa substancial de resposta de 
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> 50% (e uma taxa de remissão de 40%). Não foram encontradas diferenças na 

resposta clínica entre EMTr bilaterais e EMTr unilaterais, discordando com os 

achados dos artigos de nº 31 e 33. Os autores do artigo nº 28 avaliaram a eficácia 

da EMTr bilaterais sequenciais em relação ao padrão de alta frequência do lado 

esquerdo. Houve uma maior resposta antidepressiva para EMTr unilateral do lado 

esquerdo em comparação com o tratamento placebo ou EMTr bilaterais. Este estudo 

não apoia a hipótese de que a EMTr sequencial bilateral é mais efetiva que a 

estimulação esquerda de alta frequência, diferindo de outros estudos (artigos nº 31 e 

33) que apoiam o uso da estimulação bilateral. 

Os autores do artigo nº 23 examinaram a durabilidade a longo prazo do 

benefício da EMTr usando um protocolo específico de EMTr e continuação com 

farmacoterapia ou seguimento naturalista. Os pacientes reabilitados foram 

acompanhados por mais de 12 semanas. Um terço da amostra foi perdida durante o 

acompanhamento, nos outros dois terços a maioria dos pacientes experimentaram a 

persistência do benefício da EMTr seguido de farmacoterapia ou nenhuma 

medicação. Os autores do artigo nº 24 avaliaram o uso da EMTr para prevenir a 

recaída em pacientes que responderam ao tratamento com EMTr. Propuseram um 

curso de EMTr concentrada de sessões mensais de manutenção de cinco 

tratamentos em dois dias e concluíram, embora de forma preliminar, que a EMTr de 

forma concentrada tem o potencial de retardar a ocorrência de reincidência após um 

curso de tratamento bem sucedido de EMTr. Apesar dos bons resultados da 

estimulação concentrada outros protocolos, podem ser utilizados como sessões 

diárias por cinco dias mensais, podendo ser menos estressante para o paciente. A 

forma concentrada pode ser uma forma alternativa de manutenção dos efeitos da 

EMTr para pacientes que moram longe do local de aplicação da EMTr. 

Os autores do artigo nº 12 avaliaram as características diferentes de 

convulsões induzidas por eletroconvulsoterapia (ECT), que provoca crises 

generalizadas e EMTr, que provoca crises locais, tem sido associada à redução dos 

efeitos colaterais cognitivos provocados pela última. Devido a não perda da 

cognição, a EMTr pode ser uma alternativa para pacientes com DRT que vai de 

acordo com o estudo do artigo nº 16. Os autores do artigo nº 16 avaliaram a 

cognição em 10 pacientes com DRT com estimulação do CPFDL esquerdo ao longo 

de 20 dias com alta frequência (10Hz) e concluíram uma melhora das funções 
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cognitivas. No artigo nº 25, seus autores investigaram os efeitos clínicos, cognitivos 

e neurofisiológicos do protocolo da EMTr de baixa frequência (1Hz) aplicada sobre o 

CPFDL direito na depressão resistente por três semanas. A EMTr de baixa 

frequência sobre o CPFDL direito foi eficaz em 42,9% dos indivíduos dpressivos 

resistentes nesta amostra. Uma diminuição significativa do limiar motor de repouso 

no hemisfério esquerdo foi observada apenas nos respondedores, enquanto uma 

tendência de melhoria na função cognitiva foi encontrada e apareceu independente 

da resposta clínica. Esta diminuição do limiar motor esquerdo está relacionada ao 

aumento da excitabilidade do lado esquerdo, que reflete em uma melhora do quadro 

depressivo. Os resultados demonstrados pelos estudos dos artigos nº 12 e 16 

também confirmam os achados do presente estudo. 

O artigo nº 13 demonstra que o estudo, por encontrar resultados modestos 

para transtorno depressivo com EMTr, procurou biomarcadores preditivos de 

resposta ao tratamento. Avaliou a perfusão cerebral em estado de repouso no 

primeiro e no último dia de tratamento. Os pacientes respondedores tiveram maior 

fluxo sanguíneo basal no CPFDL esquerdo (local de aplicação) no início do estudo 

em comparação com os não respondedores. Os não respondedores apresentaram 

maior atividade basal no córtex frontal medial esquerdo. Nenhum dos dois grupos 

apresentou alterações do fluxo sanguíneo durante o tratamento. Este estudo foi 

prejudicado pelo baixo tamanho da amostra e pequenos subgrupos de 

respondedores e não respondedores. A amostra não foi equilibrada ao gênero. Um 

grupo controle normal não foi incluído. Os estudos apresentados pelo artigo nº18 

avaliaram dois protocolos distintos de EMTr no CPFDL, alta frequência esquerda 

(10Hz) e baixa frequência direita (1Hz) para avaliar a resposta em pacientes com 

DRT. Foram realizadas tomografias computadorizadas com emissão de fóton único 

(SPECT) antes e após a EMTr do CPFDL dos pacientes. Foi encontrada uma 

diminuição da perfusão cerebral no córtex perirrinal esquerdo em pacientes 

respondedores em comparação com não respondedores após a EMTr. Estes dados 

mostram que os protocolos de sucesso distinto da EMTr induz alterações cerebrais 

funcionais equivalentes associados à eficácia antidepressiva, consistindo em uma 

atividade límbica remota diminuída dentro do córtex perrinal esquerdo. No entanto, 

estes resultados terão de ser confirmados em um estudo randomizado, duplo-cego, 

utilizando um grupo placebo controle. Estes achados diferem dos estudos 
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apresentados pelo artigo nº 13, que não encontrou alterações na perfusão. Os 

autores do artigo nº 19 avaliaram o impacto da EMTr de baixa frequência sobre a 

qualidade de vida dos pacientes com transtorno depressivo maior (TDM). Um 

objetivo secundário foi estudar o substrato neural funcional, mudanças na avaliação 

relacionada à saúde e qualidade de vida (ASQV) subjacente, utilizando 

neuroimagem. Este estudo sugere a EMTr de baixa frequência, que pode melhorar 

ASQV em pacientes com TDM. Essa melhora está associada a uma diminuição da 

perfusão do precuneus, uma área do cérebro envolvida na autofocagem e 

autotransformação, defendendo um substrato neural para o impacto da EMTr na 

qualidade de vida. O estudo demonstrado pelo artigo nº 26 avaliou a mudança do 

limiar motor de repouso (LMR) durante DRT e se essas flutuações alteram o 

resultado do tratamento. O LMR aumentou, diminuiu ou permaneceu constante ao 

longo do tratamento, dependendo do paciente. Os resultados justificam o cálculo do 

LMR regularmente e sugerem que as suas variações desempenham um papel no 

resultado do tratamento. Os autores do artigo nº 27 procuraram fatores 

neurobiológicos do paciente relacionados ao tratamento que poderiam predizer a 

resposta ao tratamento. Estruturas do lobo temporal medial (LTM), em particular o 

hipocampo e amígdala, têm sido implicadas na resposta ao tratamento. Os 

pacientes foram submetidos à imagem de ressonância magnética (IRM) e avaliação 

neuropsicológica antes da EMTr. Não houve diferença nos perfis cognitivos pré-

tratamento e volumes LTM entre eventuais respondedores ao tratamento e não-

respondedores. O menor volume do hipocampo pré-tratamento mostrou uma 

tendência para prever eventual melhora subjetiva da sintomatologia 

depressiva. Embora preliminares, os resultados sugerem que anormalidades 

estruturais podem ter algum potencial para predizer os resultados de EMTr. Novos 

estudos são necessários para uma melhor avaliação se alterações neurobiológicas 

podem predizer a resposta ao EMTr. Estudos apresentados pelo artigo nº 29 

avaliaram o valor preditivo das ondas alfa no eletroencefalograma (ECG) para 

pacientes submetidos à EMTr para tratamento de DRT e concluíram que a energia 

da banda alfa pode ser um preditor de resposta à EMTr em pacientes com 

características clínicas e demográficas homogêneas. Este estudo tinha uma 

população pequena e não havia homogeneidade sobre os distúrbios afetivos 

(unipolares e transtorno bipolar), necessitando de novas pesquisas. Os estudos 
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apresentados pelo artigo nº 30 avaliaram se anormalidades na substância branca 

são responsáveis pela resistência ao tratamento psicofarmacológico em pacientes 

com transtorno depressivo. Imagens de difusão por ressonância magnética é uma 

ferramenta ideal para examinar as conexões neurais e da integridade da substância 

branca. Os resultados revelaram uma redução significativa da anisotropia fracionada 

(AF) no giro frontal médio esquerdo em pacientes com DRT. A redução da AF foi 

melhor após a EMTr ativa, mas não com placebo. Estes resultados sugerem que a 

eficácia da EMTr na DRT está relacionada ao aumento da AF da substância branca 

no giro frontal médio esquerdo. Os autores do artigo nº 32 procuraram avaliar se o 

metabolismo nas regiões frontais e temporais apresenta alterações em pacientes 

com DRT. Imagens de ressonância magnética (RM) e índice de absorção de glicose 

em estado basal e tomografia por emissão de pósitrons foram analisados em 

pacientes com DRT. Os resultados sugerem que diferentes padrões de 

anormalidades frontal-temporal-límbicas podem distinguir respondedores e não 

respondedores a estimulação magnética pré-frontal. Ambos preservados, o volume 

do COF e o metabolismo da amígdala podem pré-condicionar a resposta da EMT. 

Os autores do artigo nº 8, em um estudo, concluíram que conexões funcionais pré-

fronto-talâmicas prejudicadas, mas não desequilíbrio funcional frontal, como núcleo 

de déficit de DRT. 

Estudos apresentados pelo artigo nº 7 avaliaram a eficácia da EMTr no 

tratamento de DRT como uma nova abordagem de tratamento. Citou: The New 

England Comparative Effectiveness Public Advisory Council (CEPAC) reuniu-se em 

dezembro de 2011 para discutir as evidências sobre as opções de tratamento para 

pacientes com DRT. O Conselho votou que a EMTr foi tão boa ou melhor do que o 

cuidado usual e representou um valor razoável em comparação com os cuidados 

habituais. Os votos e deliberação do CEPAC levaram a nação ao primeiro 

pagamento pelo programa de políticas de cobertura, permitindo aos pacientes o 

acesso a esta nova opção de tratamento. Esta política de saúde pública representa 

um impacto clínico e econômico para o tratamento de DRT que poderia ser seguido 

por outros países. 

Estudos realizados pelos autores do artigo nº 22 avaliaram a eficácia da 

EMTr em cenários de prática clínica do mundo real. Os resultados demonstraram 

taxas de resposta e adesão semelhantes a populações de pesquisa. Estes dados 
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indicam que a EMT é um tratamento eficaz para aqueles incapazes de se beneficiar 

de medicação antidepressiva inicial.  
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7 CONCLUSÕES 

▪ A EMTr é um tratamento que apresenta boa resposta para pacientes com 

DRT. A maioria dos estudos avaliados neste trabalho encontrou melhora 

dos pacientes após a EMTr para tratamento de DRT. 

▪ Os artigos revisados não apresentam um consenso de qual protocolo é 

mais benéfico para o paciente: estimulação de alta frequência (> 1 Hz) do 

CPFDL esquerdo, de baixa frequência ( ≤ 1Hz) do CPFDL direito ou se 

sequenciais. 

▪ Novos estudos com grupos controles bem estabelecidos e amostras 

maiores são necessárias. 

▪ Acompanhamento em longo prazo dos resultados alcançados para melhor 

avaliação da duração dos mesmos. 

▪ Definir marcadores que possam predizer quais pacientes se beneficiam da 

EMTr.  

▪ Estabelecer protocolos para manutenção dos pacientes que se 

beneficiaram do tratamento com EMTr. 

▪ Baixos efeitos colaterais, os mais comuns são: dor/desconforto no local da 

aplicação (geralmente durante o tratamento) e cefaleia entre os 

tratamentos (sessões) (2). 

▪ A EMTr para fins terapêuticos não parece ter efeito colateral cognitivo, 

podendo o paciente ir sozinho para as sessões e realizar atividades que 

exijam atenção, como dirigir (2). 

▪ A EMTr pode ser utilizada em pacientes grávidas, porém, mais estudos 

são necessários para definir se há algum período da gestação que pode 

ser contra indicada. Sugere-se após o primeiro trimestre (?). 

▪ Tem indicação em adolescentes com DRT, porém, mais estudos são 

necessários. 

▪ Não tem contra indicação em pacientes idosos e nem perda da efetividade 

com a idade. 
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▪ A ECT continua sendo a primeira escolha para pacientes refratários ao 

tratamento. 

▪ É uma ferramenta que no futuro possa ser oferecida pelos planos de 

saúde privados e por programas de saúde pública tendo em vista a 

redução do número de pacientes que permaneçam incapacitados para 

suas atividades diárias.  
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