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RESUMO 
 
O objecto de estudo da presente dissertação é a técnica de Estimulação Magnética 
Transcraniana.  
A Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) consiste no uso de campos magnéticos 
potentes, rapidamente variáveis, para induzir, no cérebro, campos eléctricos, permitindo, 
deste modo, a interferência, não invasiva, com o funcionamento deste órgão.  
Nesta dissertação é apresentada uma resenha histórica do uso da técnica de TMS, são 
estudados os fundamentos físicos em que se baseia a TMS (campo eléctrico e corrente 
induzidos), são revistas as suas aplicações em Neurociência e Neuropsiquiatria - 
particularmente, no tratamento do Sindroma Depressivo - e é desenvolvido o estudo da 
instrumentação específica de TMS, mediante a análise da arquitectura de um estimulador 
magnético, numa perspectiva de Engenharia Biomédica.   
Conclui-se este estudo com referência ao estado da arte e às perspectivas futuras quanto ao 
estabelecimento de uma prática clínica directamente relacionada com utilização da TMS.  
 
ABSTRACT      
 
The subject of this dissertation is Transcranial Magnetic Stimulation. 
Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) consists in the use of rapid changing powerfull 
magnetic fields that induce electric fields, in the brain, allowing, by this mean, the non 
invasive interference with brain functioning.   
In this dissertation, it will be presented a short historical report and the physical 
foundations (induced electric field and currents) on the use of TMS, and it will be 
reviewed TMS applications in Neuroscience and Neuropsychiatry, particularly in the 
treatment of Depressive Syndrome. Then, it will be developed the study of TMS specific 
instrumentation, though the analysis of the archicheture of a magnetic stimulator, within a 
Biomedical Engineering scope.            
The concluding remarks will focus on the study of the state of art of TMS and future 
perspectives concerning the establishment of a clinical practice directly related with the 
use of TMS.     
 
RESUMÉ 
 
Le sujet de cette dissertation est la Estimulation Magnétique Transcranienne. 
La Estimulation Magnétique Transcranienne (TMS) consiste en l’utilization de champs 
magnétiques puissants, rapidement variables, pour induir dans le cerveau, des champs 
electriques, permettant ainsi l’interference non invasive avec le fonctionement de cet 
organ.  
Tout d’abord on presentera un bref résumé historique sur l’usage de la TMS, on verra les 
fondements physiques (champ electrique et courants induits) de la TMS, puis on fera une 
revision sur les applications de la TMS en Neuroscience et en Neuropsychiatrie, plus 
particulièrement dans le traitment du Syndrome Dépressif. Ensuite, on développera l’étude 
de l’instrumentation spécifique de la TMS, à travers l’analyse de l’archicheture d’un 
instrument stimulateur magnétique, du point de vue de la Ingénieurerie Biomédicale. 
La conclusion de cet étude se fera en tenant compte de l’état de l’art de la TMS et des 
futures perspetives concernant l’établissement d’une pratique clinique ayant une relation 
directe avec l’utilization de la TMS.                           
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1 – INTRODUÇÃO  
 
1.1 – MOTIVAÇÃO E OBJECTIVOS  
 
As elevadas taxas de recorrência e morbilidade e o conhecimento incompleto dos 
mecanismos etiopatogénicos da grande maioria das doenças neuropsiquiátricas é um dos 
principais motivos do estudo ora em apreço, cujo objecto é a técnica de Estimulação 
Magnética Transcraniana (TMS). A TMS consiste no uso de campos magnéticos potentes, 
rapidamente variáveis, para induzir, no cérebro, campos eléctricos. A TMS repetitiva 
(rTMS) consiste na administração, na mesma área do cérebro, de estímulos várias vezes 
por segundo, durante vários segundos consecutivos; os aspectos da rTMS, designados 
como parâmetros de estimulação, incluem: o número de estímulos por segundo; a 
intensidade dos estímulos; a duração do trem de estimulação; o intervalo entre trens; o 
número total de trens; o número total de estímulos por sessão ou para uma determinada 
área de estimulação cerebral.        
Constitui motivação adicional o facto de a terapêutica biofísica usada no Sindroma 
Depressivo, a Electroconvulsivoterapia (ECT), acarretar efeitos colaterais actualmente 
perspectivados como arriscados (risco anestésico; indução de crise convulsiva; cefaleia e 
amnésia pós-terapêuticas).  
O conhecimento da instrumentação específica para TMS/rTMS também constitui motivo 
da presente dissertação; nesta, é desenvolvido o estudo conducente à comprensão 
cientifico-técnica dos princípios de funcionamento de instrumentos estimuladores dos 
tecidos biológicos electro-condutores, das suas arquitecturas de Engenharia Biomédica 
(Instrumentação Médica), e dos detalhes do seu funcionamento técnico. Para tal, foi 
adquirido um exemplar de um destes equipamentos, existentes no mercado, o primeiro a 
ser utilizado em Portugal, e iniciou-se uma análise do mesmo. A arquitectura de 
Engenharia Biomédica de um estimulador magnético não varia substancialmente de 
fabricante para fabricante (Magstim, Neotonus, Cadwell, Digitimer, Schwarzer, 
Neuronetics, Nexstim e Dantec/Medtronic); contudo, a opção de estudo recaiu sobre o 
modelo de estimulador magnético MagLite r-25, do fabricante dinamarquês 
Dantec/Medtronic, pelo facto de este apresentar, em visualizador, o gradiente dI/dt, 
aspecto da maior importância, uma vez que este indicador tem alcance dosimétrico 
(energia de estimulação). A disponibilização da informação sobre a arquictetura deste 
instrumento foi solicitada ao fabricante, que acedeu, com a sua autorização 
exclusivamente para efeitos da análise que integra esta dissertação.  
Com presente estudo da estimulação magnética dos tecidos nervosos, particularmente, os 
cerebrais, pretende-se demonstrar um trabalho desenvolvido, ao longo de anos, de 
integração do Electromagnetismo, da Electrónica e da Neurologia e Psiquiatria, e, com 
isso, a validação e justificação do objectivo mais importante que consiste na 
implementação, em Portugal de uma prática clínica relacionada com o uso da técnica de 
TMS, quer na sua vertente de instrumentação diagnóstica, quer na sua vertente terapêutica, 
no âmbito geral da Neuropsiquiatria, particularmente, no tratamento do Sindroma 
Depressivo. Neste contexto, a TMS é comparada à ECT.  
Do ponto de vista diagnóstico, a TMS constitui um meio não invasivo de testar o 
funcionamento cerebral. Alguns dos pormenores deste funcionamento, também são 
revelados através da medição dos campos electromagnéticos, fora da cabeça, ou das suas 
alterações metabólicas ou hemodinâmicas, usando-se a Electroencefalografia (EEG), a 
Magnetoencefalografia (MEG), a Tomografia de Emissão de Positrões (PET) e a 
Ressonância Magnética Nuclear (MRI).  
A TMS é uma técnica de instrumentação muito importante em Neurociência,            
porque - contrariamente às outras técnicas (designadamente, a MRI funcional) que  
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somente permitem estabelecer correlações -, é a única que demonstra nexo de causalidade 
(se a actividade na área cerebral associada é suprimida pela administração da TMS, e o 
sujeito desempenha pior a correspondente tarefa-alvo, este facto constituirá a 
evidência/prova de que a área cerebral, que foi sujeita à aplicação da TMS, é usada no 
desempenho da tarefa-alvo estudada). Ao consubstanciar um meio de manipulação directa 
e de interferência do funcionamento normal e anómalo do cerébro, a TMS tem utilidade 
terapêutica em Medicina Neuropsiquiátrica. Neste trabalho, é apresentada uma proposta 
no sentido da monitorização,por Espectrosocopia Laser de Banda Perto do Infra-Vermelho 
(NIRS), da actividade cerebral durante a administração de TMS/rTMS.            
 
1.2 - BREVE RESENHA HISTÓRICA DO USO DA ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA DO TECIDO NERVOSO 
 
O rápido estabelecimento da estimulação magnética do sistema nervoso, como 
instrumento clínico, ocorreu após o seu desenvolvimento na Universidade de Sheffield, 
por Anthony F. Barker, quem, em 1985, concretizou a primeira demonstração da 
estimulação magnética do córtex cerebral.  
Desde Galvani e Volta, em 1790, que se sabe que os nervos e os músculos podem ser 
estimulados por correntes eléctricas externamente aplicadas. Contrariamente à estimulação 
eléctrica - em que se faz uso de agulhas ou eléctrodos de superfície -, a estimulação 
magnética não se fundamenta na passagem directa de corrente eléctrica para os tecidos 
biológicos a partir de uma fonte eléctrica externa. 
O mecanismo de estimulação, a nível celular, é o mesmo, tanto para a estimulação 
magnética como para a estimulação eléctrica. Em ambas as técnicas a carga electro-iónica 
flui para dentro de uma membrana celular excitável, resultando na despolarização e no 
início de um potencial de acção, que se propaga ao longo da estrutura. A estimulação 
eléctrica consiste em “injectar”, com agulha ou eléectrodos implantados, corrente eléctrica 
no corpo, através da sua superfície. A carga de um estimulador eléctrico é transportada por 
electrões fluindo nos fios condutores até aos eléctrodos, e é transferida para um fluxo de 
iões na interface eléctrodo-tecido biológico. Uma fracção da carga destes iões fluirá para 
as membranas excitáveis, e poderá resultar em despolarização. 
No que respeita a estimulação magnética, um pulso de campo magnético induzirá um 
campo eléctrico no tecido biológico, que determinará um fluxo de corrente iónica. Se 
forem cumpridos determinados requisitos de adequação, nomeadamente, amplitude, 
características espaciais e duração desta corrente induzida, ocorrerá então a estimulação 
(Anthony F. Barker 1996). A estimulação magnética baseia-se no princípio científico da 
indução mútua, descoberta por Michael Faraday, em 1831. Faraday demonstrou que uma 
corrente era induzida num circuito secundário quando este se aproximava de um circuito 
primário, em que fluía uma corrente variável em ordem ao tempo. No caso da estimulação 
magnética, o tecido electricamente condutor constitui o circuito secundário, enquanto que 
o primário consiste na bobina estimuladora na qual o estimulador magnético faz passar 
pulsos de corrente eléctrica. O Campo Magnético (B) é proporcional à corrente eléctrica 
que flui na bobina, e a corrente electro-iónica induzida no tecido biológico é proporcional 
à taxa/“velocidade” de variação do B (dB), de acordo com a relação de Michael Faraday, 
representada na equação seguinte:  
 
 
 
 
O primeiro exemplo de um efeito fisiológico de um campo magnético variável em ordem 
ao tempo foi relatado por d’Arsonval (1896) que observou a produção de fosfenos e de 

E
dt

dB
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vertigem quando a cabeça de um voluntário foi colocado numa bobina estimulando a uma 
frequência de 42Hz. 
Em 1965, Bickford e Freeming relataram a estimulação magnética não invasiva de nervos 
periféricos de animais e de humanos; contudo, a utilização de uma onda de campo 
magnético oscilatória impossibilitava o registo dos potenciais de acção do nervo ou do 
músculo, devido à produção de interferência entre o campo estimulador e o equipamento 
de registo, tendo esta linha de trabalho de investigação sido abandonada. 
Barker et al. decidiram perseguir o objectivo clínico de construção de um estimulador 
magnético prático que usava pulsos de campo suficientemente curtos para permitir o 
registo dos potenciais de acção evocados do nervo e do músculo. Em 1982, este grupo 
relatou a concretização da estimulação de nervos superficiais no punho com registo de 
potenciais evocados supra-máximos na eminência thénar usando um sistema de descarga 
de condensador com tensão eléctrica de 500V, com uma capacidade de 6000 F, (com um 
tempo de atingimento de pico de corrente eléctrica/de campo magnético de 180 s; as 
respostas supra-máximas são atingidas com um banco de condensadores em descarga a 
partir de uma tensão eléctrica de 340 V, de que resulta um pico de corrente eléctrica na 
bobina de 6800 A e um pico de B, no centro da bobina, de 2,2T). 
Usando um estimulador magnético de alta tensão eléctrica, mais eficiente, Anthony F. 
Barker et al., da Universidade de Shiefield, descreveram a primeira estimulação magnética 
do córtex motor humano (foi colocada uma bobina, de diâmetro externo de 100mm, acima 
do vertex, e foram registados potenciais evocados motores no músculo abdutor do dedo 
mínimo, usando eléctrodos de superfície) (Anthony F. Barker et al 1985). 
Para uma dada bobina estimuladora, numa posição fixa relativamente ao nervo em estudo, 
e, assumindo que a membrana da célula nervosa é equivalente a um condensador sem 
perdas, poderá ser demonstrado que a quantidade da carga eléctrica transferida para a 
membrana é proporcional ao valor do pico de campo magnético (B) e à raiz quadrada do 
valor da Energia Magnética na bobina (Anthony F. Barker 1987). Contudo, na prática, as 
membranas celulares não se comportam como condensadores sem perdas. A presença de 
uma resistência de fuga na membrana celular determina que o valor de cada carga eléctrica 
aplicada sofra decaimento, com o tempo [resultando na clássica curva força do estímulo-
duração (Reilly 1992)]. 
Um pulso de campo magnético que atinge rapidamente o seu pico permite que menos 
tempo seja disponibilizado para que ocorra fuga de carga eléctrica, e favorece a 
despolarização a níveis inferiores de pico de campo magnético (e de energia magnética). 
Deste facto decorrem vantagens práticas, com diminuição dos requisitos de 
armazenamento de energia (eléctrica) e do consumo de energia (eléctrica) pelo 
estimulador magnético, assim como da quantidade de calor dissipado na bobina 
estimuladora.  
Os estimuladores magnéticos em que, em menores tempos se atinge o pico de campo 
magnético (~ 60 s), necessitam de aproximadamente metade da energia (eléctrica) 
armazenada. 
Um estimulador magnético que atinge o pico de campo magnético, em dois tempos 
diferentes, permite a medição da Constante de Tempo (τ = R.C) da membrana celular do 
neurónio, sendo esta informação útil no estudo de situações clínicas em que é acometida a  
membrana neuronal (por exemplo, doenças desmielinizantes) (de acordo com Barker e al., 
tanto para os nervos periféricos como os neurónios do córtex cerebral, o valor normal de   
τ = 150 s).  
A forma de bobina estimuladora usada, com maior frequência, é a circular, que tem a 
vantagem de ser de mais fácil construção e de poder ser posicionada convenientemente 
sobre diversificadas regiões do organismo humano. 
As suas desvantagens mais importantes prendem-se com a incerteza relativa respeitante ao 
local exacto a ser estimulado e a sua falta de selectividade. Num meio homogéneo, as 
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linhas de fluxo de corrente eléctrica induzida são circulares. Todas as estruturas que 
possuem o mesmo limiar de estimulação e que se encontram posicionadas 
tangencialmente a uma dessas linhas (com um dado raio) terão igual probabilidade de 
serem estimuladas. Adicionalmente, à medida que aumenta a amplitude do estímulo, o 
sítio de estimulação mover-se-à, afastando-se da bobina estimuladora, ao longo do nervo, 
devido à forma da função de activação (Garnham et al., 1995). 
A precisão do sítio de estimulação magnética e a selectividade podem ser optimizadas. A 
magnitude de penetração (profundidade) e a comodidade, que constituem dois dos mais 
importantes atributos da estimulação magnética, comparativamente à estimulação eléctrica 
convencional, tornar-se-ão menores à medida que o tamanho da bobina estimuladora for 
diminuindo. Contudo, colocar-se-ão problemas técnicos consideráveis na construção de 
bobinas com diâmetro médio inferior a 20 mm, que não sofrerão rápido sobreaquecimento 
e implicarão uma diminuição das energias de indução requeridas.  
A outra configuração de bobina estimuladora, que é amplamente utilizada, é a de  
configuração em“oito”(“borboleta”), inicialmente proposta por Ueno et al. (1988). 
Esta configuração consiste na colocação de duas bobinas circulares, lado a lado e 
conectadas de maneira que a corrente eléctrica, provinda do estimulador magnético, flui 
em ambas, em direcções opostas.  
As linhas de corrente induzidas no tecido biológico tendem a adicionar-se imediatamente 
abaixo da posição onde as duas bobinas se aproximam, de que resultam correntes 
induzidas, debaixo do centro da bobina com configuração em “oito”, tipicamente de 
intensidade com o dobro do valor existente debaixo dos arcos externos das bobinas 
constituintes, tornando mais provável a ocorrência de estimulação debaixo do centro deste 
tipo de bobina. Esta geometria da bobina estimuladora pode ser utilizada no mapeamento 
das representações corticais (Levy et al 1991) e na estimulação de estruturas circundadas 
por áreas de tecido biológico condutor, de valor equiparável ou superior ao da bobina. 
Na prática, a aplicação das bobinas estimuladoras com configuração em “oito”, no sistema 
nervoso periférico, está condicionada à necessidade de um bom acoplamento magnético 
entre as bobinas e o tecido biológico. As bobinas estimuladoras com configuração em 
“oito” mais pequenas integram duas bobinas circulares de diâmetro individual de 25mm. 
Se estas bobinas duplas forem colocadas, por exemplo, no punho, posicionadas com o seu 
centro sobre o nervo cubital, então uma pequena porção do campo magnético, a partir de 
uma bobina passará, através do braço, e então a selectividade desta configuração mostrar-
se-à diminuída. 
A corrente induzida no tecido biológico será maximizada se todo o campo magnético, a 
partir da bobina, passar para o organismo sendo este requisito atingido com a colocação da 
bobina estimuladora com o seu eixo perpendicular à superfície da pele. Também, é 
possível conseguir a estimulação através da colocação da superfície da bobina 
estimuladora perpendicular à superfície da pele e paralela ao nervo a ser estimulado. 
Esta colocação apresenta a vantagem de melhorar a selectividade, mas associa-se a fraco 
acoplamento do campo magnético com o tecido biológico (a ser estimulado). Como 
resultado, a profundidade de penetração encontra-se diminuída e as energias de 
estimulação requeridas são maiores (e, por este motivo, esta orientação é utilizada 
raramente). 
Colocam-se alguns desafios técnicos no desenho da arquitectura de um estimulador 
magnético. Há necessidade de libertação de energia de valor em redor de 500 J, para uma 
bobina  que se encontra na vizinhança imediata do paciente, num tempo aproximado de 
100 s, assim como do uso de tensões eléctricas elevadas, superiores a 4 KV, para se 
atingir a inductância da bobina (valendo tipicamente 10-40 H), e conseguir um rápido 
tempo para se atingir o pico de corrente eléctrica, na ordem de 5 KA (dependendo do 
estimulador magnético e da configuração da sua bobina). Os estimuladores magnéticos de 
pulso simples originais disponibilizam estímulos magnéticos a uma taxa de repetição de, 
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aproximadamente 0,3 Hz, dissipando internamente a energia de cada pulso, à medida que 
o campo magnético vai decrescendo até zero. O aquecimento da bobina não constitui um   
problema maior, para estas taxas de repetição de pulso (a não ser que sejam utilizadas 
bobinas muito pequenas, durante períodos de tempo prolongados). Recentemente, cresceu 
o interesse na utilização de estimuladores magnéticos que podem produzir pulsos de saída 
a frequências de dezenas de Hz. A estas maiores taxas de repetição, o aquecimento da 
bobina poderá constituir um problema significativo, cuja resolução far-se-á mediante o uso 
de bobinas mais largas, construídas com fio condutor mais espesso, e/ou de sistema 
interno de arrefecimento (por água ou óleo). 
Comparativamente à estimulação eléctria, a estimulação magnética apresenta três tipos de 
desvantagens. O equipamento é pesado (de transporte incómodo) e oneroso. As taxas de 
repetição de pulso mais rápidas são mais difíceis de atingir. O local de estimulação 
magnética é menos bem definida (do que o correspondente à estimulação eléctrica, que faz 
uso de eléctrodos estreitamente espaçados). 
A principal vantagem da estimulação magnética, relativamente à estimulação eléctrica 
convencional, consiste na sua capacidade de estimulação do cérebro sem determinar 
desconforto. Actualmente, os nervos periféricos profundos e os nervos faciais podem ser 
submetidos a estimulação magnética. A ausência de dor, que caracteriza a estimulação 
magnética, deve-se a uma combinação de vários factores: maior profundidade de 
penetração; inexistência no tecido de altas densidades de corrente localizadas; ausência na 
pele de corrente que a atravessa; e, capacidade do campo magnético em penetrar estruturas 
de elevada resistência eléctrica (como o escalpe). Não é necessário nenhum contacto 
eléctrico com o corpo, assim como não é necessária a preparação da pele. A estimulação 
magnética também não é afectada pelo vestuário. Assim, os tecidos nervosos podem ser 
estimulados com uma bobina estimuladora colocada a alguns centímetros de distância do 
corpo, o que permite aplicações na investigação de regiões traumatizadas e tecidos 
biológicos expostos, assim como a estimulação através de barreiras assépticas. 
 
2 – FUNDAMENTOS BIOFÍSICOS DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 
TRANSCRANIANA 
 
2.1 – CAMPO ELÉCTRICO INDUZIDO  
 
Os neurónios são susceptíveis de serem excitados por um Campo Magnético (B), externo, 
variável em ordem ao Tempo (t), o que se consegue, com a Estimulação Magnética 
Transcraniana (TMS), através da aplicação de pulsos de Corrente Eléctrica [I(t)] que  
percorre uma bobina colocada acima da cabeça, sendo que a fonte de activação é o Campo 
Eléctrico (E), induzido no tecido cortical cerebral, de acordo com a forma diferencial da 
lei de Faraday:                                     
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A indução magnética B, produzida na Bobina depende do vector dI, ao longo das espiras 
da Bobina (em que µo = 4π x 10^-7 H/m é a permeabilidade do vazio), de acordo com a 
lei de Biot-Savart: 
 
                                              
 
 
 
 
Em que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os pulsos da intensidade de corrente (I) são gerados com um circuito constituído por um 
condensador ligado em série com uma bobina, através de um Tiristor (THY), que, em 
estado de condução eléctrica permitirá a descarga do condensador, sobre a bobina, 
transferindo a Energia Eléctrica, correspondente a uma tensão eléctrica de 
aproximadamente 2,5 KV e a uma onda de corrente eléctrica de forma sinusoidal 
amortecida, de valores compreendidos entre os 5 e os 10 KA, durante um lapso de tempo 
de 300 µs. 
O Campo Eléctrico (E) induzido é mais intenso junto da bobina, estimulando uma área do 
córtex cerebral, com um diâmetro tipicamente de poucos centímetros. Os pulsos de TMS 
desencadeiam a despolarização coerente dos neurónios da correspondente área estimulada. 
A nível microscópico, o Campo Eléctrico (E) afecta a tensão transmembranar dos 
neurónios, e, consequentemente, os seus canais iónicos membranares sensíveis à tensão 
(electro-iónica). 
As respostas macroscópicas, evocadas por TMS, incluem: 
a) actividade electromagnética neuronal evocada, que pode ser detectada por 
Electroencefalografia (EEG) e Magnetoencefalografia (MEG); 
b) alterações do fluxo sanguíneo e do metabolismo cerebral, detectáveis por Ressonância 
Magnética Nuclear (MRI) e Tomografia de Emissão de Positrões (PET);  
c) contracções musculares detectáveis por Electromiografia (EMG) (Potenciais Evocados 
Motores); e,          
d) alterações cognitivo-comportamentais e psíquicas. 
Após os trabalhos pioneiros de Barker et al., da Universidade de Sheffield, em 1985, 
foram introduzidos desenvolvimentos técnicos nos estimuladores magnéticos com o uso 
de uma bobina de configuração em “oito” (“borboleta”) e a implementação da TMS 
repetitiva (rTMS), isto é, da TMS capacitada para a disponibilizar de trens de estímulos a 
frequências entre 1 e 50 Hz. 
Genericamente, a forma do Campo Eléctrico E induzido, no tecido biológico, depende da 
forma e do local de orientação da bobina de indução, em referência ao tecido que se 
pretende submeter aos efeitos da TMS, assim como da condutividade eléctrica da estrutura 
do mesmo. 
O Campo Eléctrico total integra duas componentes: o Campo Eléctrico Primário (E1) e o 
Campo Eléctrico Secundário (E2). O E1 é induzido por B(t), através da bobina, em tecidos 
electricamente condutores, determina uma densidade de corrente J = E1.σ, em que σ 
representa a condutividade eléctrica. Quaisquer modificações de σ ao longo                      
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da via de J causam não-uniformidade do fluxo das cargas eléctricas, criando um potencial 

electrostático, cujo gradiente negativo é o E2  = -  V.  
Em MEG, o modelo esférico do crânio é a aproximação à geometria da condutividade do 
do crânio que se utiliza com maior frequência, estando demonstrada a sua adequação 
relativamente às porções superficiais do mesmo. 
Em virtude de a MEG - em que são usadas bobinas como sensores do Campo Magnético B 
gerado por correntes electro-iónicas associadas com a activação neuronal – constituir a 
técnica inversa da TMS, muitos resultados obtidos, relacionados com a MEG, têm  
relevância no âmbito da TMS.  
Com o mesmo formalismo matemático, que, na MEG, fornece os resultados respeitantes 
ao sinal dos sensores (devido às conhecidas correntes intra-cranianas), obtem-se o Campo 
Eléctrico E induzido, no cérebro, pela TMS. Este tipo de problema (anterógrado) - que é 
explicitamente solucionado para formas simples de condutores eléctricos (como as 
esféricas ou as esferoidais) - consiste na relação que permite a obtenção do valor do 
campo eléctrico E, na distância radial r, através do cálculo do fluxo acoplado, na bobina, 
ao Campo Magnético (B), devido a uma corrente dipolar arbitrária (isto é, a um curto 
elemento de corrente), imerso no tecido biológico em r: 
                                                                              
                      
 
 
Nesta equação, a solução do Campo Eléctrico E, na TMS, é obtida assumindo-se o uso, da 
bobina da MEG - como estimuladora (tal como na TMS), ao invés de sensora - na 
medição do fluxo, a partir do teorema da reciprocidade (que relaciona teoricamente a 
MEG e a TMS ):  
 
 
                                        
                                                                                                                                             
e, da equação: 
 
                                                 
                                                                                                                   
Em que: Jp é a distribuição de corrente primária num condutor de volume V, 
aproximando-se do crânio, que produz o campo magnético externo em r’, Bj; I(t) é a 
corrente na bobina; da é um vector normal a uma superfície arbitrária abrangendo as 
espiras da Bobina de indução; Φ é o fluxo magnético através de uma bobina sensora da 
MEG, devido a Jp; e, L, é uma função de sensibilidade. 
Quanto à aplicação do teorema da reciprocidade, admitem-se, como consignadas em TMS, 
as seguintes condições: os cálculos de ambos os lados são concretizáveis para a mesma 
geometria; a reciprocidade é aplicável a espaços lineares e não homogéneos e a espaços 
anisotrópicos com tensores de permitividade e de permeabilidade simétricos. A corrente 
I(t) é de baixa frequência, isto é, quasi-estática. 
As correntes primárias perpendiculares ao campo principal não se acoplam ao fluxo no 
sensor, facto que previne a localização de tais fontes no cérebro, com a MEG. O inverso 
também é verdadeiro para a TMS: nenhum campo é induzido em direcções 
perpendiculares ao campo principal. 
Uma vez que a TMS não logra a estimulação, a não ser de forma indirecta, transsináptica, 
nem a “focalidade“ nas estruturas cerebrais profundas, então, da reciprocidade, decorre 
que o modelo esférico também deverá ser aplicado - tal como em MEG - no âmbito da 
TMS.  
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Este modelo deverá ser usado de modo que a esfera corresponda ao raio local da curvatura 
da superfície interna do escalpe, perto da área de interesse. 
A lei de Ampère-Laplace, que é contrapartida contínua da lei de Biot-Savart, implica que, 
em todas as formas de condutor axialmente simétricas, o Campo Eléctrico induzido ao 
longo de qualquer eixo rotacional, desvanece naquele eixo, e este nunca se orienta na 
direcção do centro da esfera. 
O contorno dos limites da condutividade do crânio pode ser obtido através da imagiologia 
de Ressonância Magnética Nuclear (MRI) cranio-encefálica, o que permitirá a 
reconstrução de modelos realísticos da geometria da condutividade, embora a MRI não 
forneça o valor da condutividade nem informação sobre possível anisotropia de 
condutância. 
Os modelos simplificados esféricos demonstraram ser satisfatórios na explanação de 
aspectos macroscópicos do Campo Eléctrico E induzido, particularmente quando a área de 
interesse é superficial e o modelo geométrico está razoavelmente de acordo com a 
curvatura local do crânio. 
 
2.2 - ELECTROFISIOLOGIA DA EXCITAÇÃO NEURONAL 
 
O Campo Eléctrico E determina a disponibilização, nos espaços intra-celular e extra-
celular, de cargas [(“eléctricas”/)electro-iónicas] livres, em movimento coerente (qualquer 
porção da membrana celular, que interrompa este movimento de cargas, torna-se 
despolarizada ou hiperpolarizada). 
A modelação da TMS a nível celular é de cariz muito qualitativo, dadas a complexidade  
das formas celulares assim como os efeitos da actividade (por exemplo, ruído) neuronal de 
fundo (“background”). 
 
2.2.1 – MODELO DE LINHA DE TRANSMISSÃO 
 
O comportamento subliminar do potencial transmembranar V, medido a partir do 
potencial de repouso, é descrito pela equação da linha de transmissão [f(x,t)], em que λ e τ 
são respectivamente, o comprimento e a Constante do Tempo da fibra, x é uma medida da 
distância ao longo do axónio neuronal, em que a função de activação, f descreve as fontes 
de excitação (cujo cálculo requer informação sobre a bobina, e sua localização, e sobre o 
tecido circundante da fibra) (encontrando-se o axónio em estado de despolarização com f 
negativa, e de hiperpolarização com f positiva):  
 
 
 
                                           
Esta equação é aplicável tanto para axónios encurvados assim como, na sua forma 
compartimentada, a axónios mielinizados e de comprimento finito. A dinâmica axonal, 
descrita pelo modelo de Hodgkin-Huxley, pode ser incluida na equação de linha de 
transmissão. 
Tendo em conta que o valor do Campo Eléctrico E dentro do axónio pode ser assumido 
como sendo axial, a resultante função de activação - também conhecida como função de 
activação de Rattay (f)  - em estimulação magnética, é: 
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[em que onde ∂E(x)/∂x é o gradiente da componente do Campo Eléctrico E ao longo do 
axónio, não ocorrendo qualquer activação com um Campo Eléctrico uniforme ao longo do 
axónio]. 
Contudo, o anterior formalismo matemático demonstrou ser incompleto, uma vez que a 
componente de E transversa, em relação ao axónio, Et, também, afecta V, e a diferença de 
potencial através do axónio é da ordem de 2REt (em que R é o raio do axónio), pelo que a 
anterior equação é substituída pela de f modificada: 
 
 
                          
                 
Resultados de estudos comparativos sobre a localização do córtex sensitivo, com a TMS e 
outros métodos, evidenciam que a activação ocorre no máximo de E; Krings et al. 
compararam resultados de estudos de mapeamento, com TMS, com resultados de 
estimulação cortical directa, tendo concluído pela existência de uma concordância, entre 
ambos, que se cifra dentro de uma faixa espacial menor que 5-10 mm; os locais de valor 
máximo de E, na TMS, resultante dos estudos de localização com a MEG e a PET, entram 
em congruência, para uma faixa espacial de 10-20 mm. 
A intensidade e a direcção do E induzido no cérebro afectam a intensidade e o locus de 
activação; a activação motora é mais intensa quando o Campo Eléctrico E cortical, no 
gyrus pré-central contra-lateral, é postero-anterior, o que poderá significar que a TMS do 
córtex motor primário activa preferencialmente elementos do bordo posterior do sulco pré-
central que são paralelos ao E induzido nas terminações dos neurónios (ou nos seus troços 
encurvados). 
A nível celular, a TMS é tida como mais excitatória dos axónios, comparativamente ao 
corpo celular (ou outras partes constituintes dos neurónios), uma vez que os resultados de  
medição da cronaxia e dos intervalos para facilitação, nas excitações periférica motora 
axonal e cerebral, são similares. 
A razão entre as componentes do campo eléctrico transversal e do gradiente é 
independente do tamanho do axónio. 
 
2.2.2 – FACTORES GEOMÉTRICOS QUE AFECTAM A EXCITABILIDADE 
 
A excitabilidade neuronal modifica-se de acordo com diversos factores geométricos,  
como, por exemplo, terminação, curvatura, arborização, não uniformidades neuronais, e 
não uniformidades de condutividade volumétrica.  
Em especial, os troços ou terminações axonais encurvados desempenham um papel crucial 
em TMS; elevados valores eficazes de ∂Ex/∂x são atingidos nessas terminações, mesmo 
em campos eléctricos homogéneos; em axónios finos e curvos, a contribuição relativa da 
componente do campo eléctrico transversal Et é pequena, comparativamente a ∂Ex/∂x. 
Simulações computacionais e experimentações in vitro sugerem que, se a bobina fôr 
colocada perto da terminação do axónio ou se o axónio fôr curto, a membrana axonal será 
despolarizada preferencialmente na terminação, pela componente do campo eléctrico 
paralela ao axónio. 
 
2.2.3 – RELAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO 
 
A membrana celular comporta-se como um integrador com fuga (leaky), com uma 
Constante de Tempo τ = 150 µs, pelo que, quanto menor fôr a duração do pulso de 
estimulação, menor será a energia requerida para a excitação. Por outro lado, a       mínima  
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intensidade de pulso será atingida quando a duração efectiva do pulso fôr maior que o 
tempo de cronaxia do neurónio. 
Curvas de relações Energia-Duração e Intensidade-Duração para a TMS, para uma 
indutância da bobina e uma resistência do circuito constantes e uma capacidade variável, 
evidenciam que a eficiência é máxima para pulsos breves e intensos (requerendo esta  
solução uma baixa capacidade e uma alta tensão de condensador). 
 
2.2.4 – LOCUS DE EXCITAÇÃO EM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA CEREBRAL 
 
Tal como os mecanismos de activação, o locus de excitação em TMS assume grande 
importância, quando se toma em linha de conta uma distrubuição óptima de E para 
activação de áreas do córtex cerebral específicas ou quando se pretende interpretar 
medições. 
As dimensões, características das formas dos neurónios corticais, são pequenas, quando 
comparadas com as distâncias em que o Campo Eléctrico E induzido varia. 
Os neurónios corticais parecem ser activados nas terminações axonais, onde o gradiente 
efectivo do campo eléctrico, ao longo do axónio, pode ser elevado. Em consequência, a 
activação por TMS tem maior probabilidade de ocorrer no máximo do campo eléctrico 
externamente aplicado; o contributo do mecanismo de activação transversa é pequeno, 
uma vez que os axónios são finos. Por outro lado, o Campo Eléctrico E pode ser máximo 
nas regiões de condutividade baixa, o que poderá ajudar na determinação do sítio de 
estimulação, mas, também, complicar o estudo dos mecanismos de activação.  
 
2.3 – CORRENTES INDUZIDAS 
 
Imediatamente após a primeira demonstração bem sucedida de Estimulação Magnética 
Transcraniana (TMS), surgiu o interesse no conhecimento do(s) parâmetro(s),   
relacionado(s) com as Correntes Eléctricas induzidas, que produziam a estimulação do 
cérebro. 
Tornou-se evidente que o parâmetro que, com maior importância, contribui para a TMS é   
o gradiente eléctrico ao longo de um axónio neuronal. O gradiente eléctrico é definido 
como a taxa de variação espacial da densidade de Corrente Eléctrica, numa direcção 
particular, habitualmente perpendicular à direcção do fluxo de corrente, fornecendo 
informação sobre a “rapidez” com que, com a distância, a densidade de corrente varia, 
numa direcção particular, num instante de tempo. A Densidade de Corrente, isto é a 
quantidade de corrente eléctrica que atravessa uma unidade de área do condutor, e Campo 
Eléctrico (E) relacionam-se segundo a forma geral da lei de Ohm: Campo Eléctrico (E)  =  
Resistividade (ρ) x Densidade de Corrente. Uma vez que a um menor gradiente eléctrico 
se associa uma menor probabilidade de estimulação magnética  e que a um Campo 
Eléctrico (E) uniforme se associa um gradiente nulo, ao longo de uma linha recta, o ponto 
de máxima densidade de corrente não é necessariamente o ponto de estimulação máxima,  
numa fibra nervosa rectilínea. Contudo, as fibras nervosas no cérebro são curvas, o que  
implica a existência de extensos gradientes eléctricos, mesmo num Campo Eléctrico (E) 
uniforme, de que resulta que, no cérebro, o ponto de estimulação deverá estar próximo do 
ponto de máxima densidade de corrente (extensos gradientes eléctricos somente podem 
existir onde são extensos o Campo Eléctrico E ou a densidade de corrente).  
Uma vez que a TMS respeita axónios curvos no cérebro, tomar-se-à em consideração 
somente a densidade de corrente (não o gradiente eléctrico). Assim, a uma mais extensa 
densidade de corrente associar-se-à uma maior probabilidade de estimulação (as 
distribuições mais extensas de densidade de corrente indicam as áreas de estimulação 
magnética máxima). 
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As linhas de fluxo de corrente induzida num condutor, de forma arbitrária, expandem-se 
de forma a preencher o volume inteiro no condutor (isto é, uma distribuição de corrente é 
influenciada pela forma dos limites desse volume condutor). Estas linhas são contínuas, e 
fecham-se sobre si mesmas, de que decorre que deve haver, pelo menos, um ponto nulo 
em que o fluxo de corrente é igual a zero. Uma vez que as linhas de campo magnético, que 
induzem a corrente, se dispersam e encurvam para fora, a partir da bobina estimuladora, 
pode ser demonstrado que a corrente induzida também se dispersa, externamente, do 
mesmo modo, e é insusceptível de “focalização” (na mesma asserção em que os raios 
luminosos podem ser sujeitos a “focalização”). 
A “focalidade” é o grau (qualitativo) de concentração de uma corrente eléctrica numa 
área-alvo. Numa situação de boa “focalidade”, uma alta densidade de corrente passa 
através da área-alvo, e uma corrente de menor densidade retorna em ambos os lados da 
área-alvo; numa situação de má “focalidade”, algumas áreas vizinhas da área-alvo também 
recebem uma densidade de corrente similar à que recebe a área-alvo (o que configura a 
situação que deverá ser evitada). De uma forma geral, a “focalidade” é uma função da 
forma do condutor de volume, assim como do tamanho, forma e orientação da bobina 
estimuladora. 
A forma de condutor de volume com interesse em TMS é a forma esférica, porque esta se 
aproxima da configuração da cabeça humana. Uma propriedade importante das correntes 
induzidas magneticamente, numa esfera, por qualquer bobina de TMS, relaciona-se com  
uma noção usada no âmbito da Magnetoencegalografia (MEG): uma fonte de corrente 
eléctrica, numa esfera condutora, orientada radialmente em relação à sua superfície, 
produz um campo magnético nulo em qualquer zona do espaço exterior à esfera (a  
acepção inversa/recíproca desta propriedade também é verdadeira: não pode haver 
corrente induzida orientada radialmente numa esfera, independentemente do tipo e da 
orientação da bobina estimuladora; todas as correntes na esfera devem estar orientadas 
tangencialmente em relação à superfície; do facto de a corrente no centro da esfera ser 
sempre radial relativamente à superfície decorre que a corrente induzida no centro da 
esfera deverá ser sempre igual a zero; à medida que se se aproxima do centro da esfera, a 
densidade de corrente decrescerá até atingir o valor nulo, no centro). 
Uma vez que a cabeça humana se afasta contudo da esfericidade perfeita, a corrente radial  
e no centro não estará completamente ausente. Esta ausência de corrente radial é 
importante em TMS, porque restringe e dá forma à “focalidade” (e selectividade) da 
estimulação magnética. Os elementos nervosos do córtex humano, que estão orientados de 
forma que favorecem a estimulação por corrente radial (por oposição à corrente 
tangencial), apresentam-se menos susceptíveis de serem estimulados magneticamente. 
Optimizar-se-à a “focalidade” na cabeça humana, fazendo variar a forma e a orientação da 
bobina estimuladora e estudando as correspondentes distribuições de densidade de 
corrente. 
 
2.4 – EXCITAÇÃO NEURONAL 
 
Os potenciais bioeléctricos são produzidos no decurso da actividade electroquímica das 
células excitáveis que integram os sistemas neuro-endócrino e muscular. Do ponto de vista 
eléctrico, estas células apresentam um potencial de repouso, e, quando apropriadamente 
estimuladas, um potencial de acção. 
A célula excitável mantém uma diferença de potencial eléctrico estável entre os seus 
ambientes interno e externo. O potencial de repouso do meio interno cifra-se em 50-
100mV (em relação ao meio externo). 
A membrana celular é um complexo lipoproteico, de espessura fina (7-15 nm), que é 
impermeável às proteínas intracelulares e a outros aniões orgânicos (A-). 
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A permeabilidade da membrana, em estado de repouso, ao ião Potássio (PK) é 50 - 100 
vezes maior que a sua permeabilidade ao ião sódio (PNa). Então, o correspondente 
desequilíbrio de concentração cria um gradiente de difusão, que é dirigido através da 
membrana celular, no sentido do meio externo, e o movimento do ião potássio (K+), ao 
longo deste gradiente de difusão (enquanto que o componente aniónico, que não se 
difunde, permanece dentro da célula), estabelece-se de acordo com uma direcção tal que 
faz o interior da célula tornar-se mais negativo, relativamente ao exterior da célula (isto é, 
a carga positiva é removida do interior da célula).  
A membrana celular pode ser descrita electricamente como um condensador com fuga, 
isto é a membrana celular age como um separador de carga, pese embora contenha um 
material dieléctrico (o próprio complexo lipoproteico que a constitui), que permite um 
fluxo iónico de fuga trans-membranar através dos poros. O campo eléctrico suportado pelo 
condensador membranar está dirigido para dentro, da positividade para a negatividade, 
através da membrana celular, e tende a inibir o efluxo de iões carregados positivamente - 
como o K+ - e o influxo de iões carregados negativamente – como o ião Cloreto (Cl -). 
Assim, as forças de difusão e eléctrica, que agem através da membrana celular, são 
opostas, atingindo-se, então, um estado estável. O potencial de membrana em que existe 
este estado (considerando o K+ como a espécie iónica mais importante envolvida no  
estado de repouso, isto é PK»PNa) é designado potencial de equilíbrio para o potássio, EK, 
sendo calculado a partir da equação de Nernst, à temperatura corporal de 37ºC (em que EK 

é medido em Volt, R representa a constante universal dos gases, T é a temperatura 
absoluta em Kelvin, n representa a valência de K+, F é a constante de Faraday, e           

[K]o e [K]i são as concentrações  extracelulares e intracelulares de K
+  em moles por 

litro):    

 
 
 
Esta equação fornece uma razoável aproximação ao potencial de repouso da membrana 
celular, o que indica que a membrana celular em repouso é efectivamente uma membrana 
de potássio. 
A manutenção do estado estável de desequilíbrio iónico entre os meios interno e externo 
da célula requer o transporte activo contínuo das espécies iónicas que se difundem para 
fora e para dentro da célula, de acordo com os seus gradientes passivos de difusão. O 
mecanismo activo de transporte localiza-se na espessura da membrana celular e é 
constituído por uma bomba Na+-K+, que, de forma activa, transporta Na+ para fora da 
célula e K+, para dentro da célula, numa relação de 3Na+:2K+, sendo a energia, requerida 
para o funcionamento desta bomba, fornecida por uma fonte comum de energia celular, 
como a molécula de Tri-Fosfato de Adenosina (ATP). 
Assim, os factores que influenciam o fluxo de iões, através da membrana celular, são: a) 
gradientes de difusão; b) campo eléctrico dirigido para dentro da célula; c) estrutura 
membranar (existência de poros); e, d) transporte activo de iões contra um gradiente 
electroquímico estabelecido. 
A distribuição de iões em cada um dos lados da membrana celular e a estrutura desta (PK, 
PNa, PCl) são responsáveis pelo potencial de repouso. O influxo de Na+ não compensa o 
efluxo de K+, porque, no estado de repouso, PNa « PK. O Cl- difunde-se para dentro da 
célula, de acordo com o seu gradiente de concentração, mas o seu movimento é 
contrabalançado pelo gradiente eléctrico. 
Uma outra propriedade da célula excitável consiste na sua capacidade para conduzir um 
potencial de acção, quando estimulada adequadamente. O estímulo considera-se adequado 
se a  decorrente    despolarização     na      membrana celular é suficiente para ultrapassar o 
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potencial limiar da membrana, e evocar um potencial de acção de “tudo-ou-nada”, que 
viaja, sem sofrer atenuação, a uma velocidade de condução constante, ao longo da 
membrana da célula excitável. A propriedade do “tudo-ou-nada” do potencial de acção 
significa que o potencial da membrana celular sofre uma mudança no potencial, a partir do 
nível de repouso, de uma certa quantidade, para uma duração fixa de tempo. Para uma 
fibra nervosa, ∆v = 120 mV, a duração é aproximadamente 1 ms (e aumentos 
subsequentes da intensidade ou da duração do estímulo, para além dos requeridos para 
exceder o nível limiar, produzem o mesmo resultado). A origem do potencial de acção 
reside na natureza, dependente da tensão e do tempo, das permeabilidades da membrana 
celular - ou, de forma equivalente em termos eléctricos, das condutividades membranares - 
a iões específicos, nomeadamente, Na+ e K+.  (com a despolarização membranar, a 
permeabilidade da membrana ao Na+, PNa+ - ou, de modo equivalente, a conductância da 
membrana ao Na+, gNa+ - está significativamente aumentada). Como resultado, o Na+ 
entra rapidamente no meio interno da célula, determinando subsequente despolarização, 
que, por seu turno, leva a um aumento de gNa+ (gNa+ depende da tensão eléctrica através 
da membrana celular). Se o limiar membranar é ultrapassado, o processo torna-se auto-
regenerativo e determina despolarização difusora (runaway). Nestas circunstâncias, o 
potencial de membrana tende a aproximar-se do potencial de Nernst do ião Sódio, ENa

+, 
que tem um valor de + 60mV. 
Durante a porção inicial do potencial de acção, a membrana celular não pode responder a 
nenhum estímulo, sendo este intervalo conhecido como período refractário absoluto, 
seguindo-se-lhe o período refractário relativo, em que um potencial de acção pode ser 
evocado por um estímulo supra-limiar intenso. A existência do período refractário produz 
um limite superior à frequência a que uma célula excitável poderá ser repetitivamente 
descarregada (um axónio tem um período refractário absoluto de 1 ms e um limite superior 
de descarga repetitiva de menos de 1000 impulsos/s). 
Para um potencial de acção que se propaga ao longo de uma única fibra nervosa, a região 
desta que sofre a transição para o estado activo - região activa -, num instante de tempo, é 
pequena relativamente ao comprimento da fibra.  
Na região a jusante da região activa, o potencial óhmico cai através da membrana celular, 
devido ao facto de a corrente solenoidal, que flui através da membrana, ser de polaridade 
tal que reduz a magnitude do potencial transmembranar (isto é, que despolariza a 
membrana celular). 
Um problema fundamental em Electrofisiologia tem a ver com a imersão de uma única 
célula activa num condutor de volume (uma solução salina simulando a composição dos 
fluídos corporais), integrando duas partes: a) a fonte bioeléctrica; e, b) o seu meio 
envolvente ou a sua carga eléctrica. 
A fonte é a fibra nervosa não mielinizada, activa, única. O condutor de volume é 
considerado infinito, em extensão, isto é, é grande em relação à magnitude do campo 
eléctrico que envolve a fibra nervosa. As linhas de fluxo de corrente que emanam da fibra 
activa entram no meio (que a banha), que apresenta uma resistividade específica ρ; este 
padrão de fluxo de corrente é congruente com a distribuição de carga.  
Uma vez que se assume que o potencial de acção viaja, em curso descendente, na fibra, a 
uma velocidade de condução constante, uma forma de onda temporal, vm(t) pode ser 
facilmente convertida numa distribuição espacial, em que z é a distância axial ao longo da 
fibra. Para um potencial de acção simples, monofásico, a forma de onda de potencial 
associada, na superfície externa da membrana celular, é de natureza trifásica, de uma 
maior extensão temporal que o potencial de acção e muito menor em magnitude pico-a-
pico. Os potenciais no meio extracelular de uma fibra única, sofrem queda da sua 
magnitude com o aumento da distância radial, a partir da fibra (a tensão de –70 V, à 
superfície, desce para - 20 V, a uma distância radial de 500 m) se, para o caso de um 
condutor de volume infinito, aumenta, o potencial no ponto de campo aumenta, como 
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sucederia no caso em que o condutor de volume se tornasse mais pequeno (o ponto de 
campo reside dentro do condutor de volume). Nestes casos, a resistência total extracelular 
ao fluxo de corrente, a partir da fonte bioeléctrica de corrente constante, é maior. Assim, a 
partir da lei de Ohm, aplicada a este condutor de volume cilíndrico passivo, o potencial no 
meio extracelular está aumentado. 
Em Electrofisiologia é importante a relação entre os potenciais intracelular e extracelular, 
especialmente para uma célula activa longa, como a fibra nervosa. Esta relação é 
facilmente verificada se se assume que um potencial de acção viaja, a uma velocidade 
constante, ao longo desta fibra longa. Os eventos temporal e espacial podem então ser 
interconvertidos [os potenciais devem adquirir a forma f(z-u.t), em que z é a distância 
axial ao longo da fibra, t é o tempo e u é a velocidade de propagação]. Adoptando-se então 
um resultado da teoria clássica de condutor aplicado ao problema de um condutor de 
volume (Clark e Plonsey 1968), constata-se que a corrente transmembranar por unidade  
de comprimento de fibra, im  é fornecida pela equação seguinte:        
               
 
 
 
Em que: Ro e Ri são as resistências, por unidade de comprimento, extracelular e 
intracelular, respectivamente; vm é o potencial transmembranar. Uma vez que Ro e Ri são 
constantes, im é directamente proporcional à segunda derivada de vm em ordem a z, isto é,  
o fluxo de corrente para fora da membrana celular, dentro do condutor de volume, por 
unidade de comprimento de fibra, é proporcional à segunda derivada espacial do potencial 
de acção. Verifica-se que vm(z) é monofásica e a segunda derivada [d2vm (z)] é trifásica, o 
meio extracelular é simplesmente resistivo, e, por conseguinte, o potential de campo 
extracelular, v0(r,z;t0), é proporcional a im e, então, também a d2vm(z)/dz2.  
Rosenfalck (1969) desenvolveu uma relação entre o potencial extracelular, vo, num ponto 
de campo arbitrário, p(r,z) e num tempo de observação também arbitrário, to:  
 
 
 
 
 
 
 
Em que: r é a distância radial ao ponto de campo, a partir do eixo da fibra nervosa; α é o 
raio da fibra; σo e σi são as condutividades específicas dos meios externo e interno, 
respectivamente; e, z’ é a posição de um elemento de corrente, uniforme, com ângulo φ’, 
que contribui para o potencial em z.  
 
2.5 – RELAÇÕES ENTRE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA E 
MAGNETOENCEFALOGRAFIA 
 
A Magnetoencefalografia (MEG) é uma técnica usada na caracterização não invasiva da 
electrofisiologia cerebral. O magnetoencefalograma é o registo dos campos magnéticos 
cerebrais produzidos pelos fluxos de corrente electro-iónica intra-neuronais. Os trabalhos 
pioneiros, em MEG, de David Cohen, no Massachusets Institute of Technology, em 1968, 
permitiram evidenciar o equivalente magnético do ritmo electroencefalográfico alfa. 
Seguiu-se-lhes o desenvolvimento da tecnologia do SQUID (Superconducting Quantum 
Interference Device), por James E. Zimmerman, que trouxe à tecnologia dos sensores 
magnéticos (biomagnetómetros)  uma  maior  sensibilidade  para  sinais  magnéticos muito 
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fracos. Contrariamente a outras técnicas, a MEG fornece uma medida directa da 
electrofisiologia cerebral (com uma resolução temporal da actividade cerebral de acordo  
com uma escala de milissegundo). A MEG e a Electroencefalografia (EEG) 
complementam-se, divergindo nos respectivos perfis de sensibilidade espacial. Os sinais 
da MEG atravessam os tecidos sem sofrerem distorção; reflectem o fluxo de corrente nos 
dendritos apicais dos neurónios piramidais que estão orientados paralelamente em relação 
à superfície craniana. No seu percurso desde a fonte até ao eléctrodo transductor colocado 
no escalpe, os sinais da EEG sofrem distorção; reflectem, simultaneamente, as actividades 
tangenciais e radiais.  
A localização cerebral da maioria das fontes de sinais da MEG é conseguida através do 
uso de modelos simples destas. Uma corrente eléctrica variável no tempo produz um 
campo magnético variável no tempo. O campo magnético extra-craniano reflecte, 
selectivamente, as correntes electro-iónicas intra-celulares dos dentritos dos neurónios 
orientados paralelamente à superfície do crânio. Na geração deste campo magnético, 
verifica-se uma maior contribuição das suas correntes pós-sinápticas (em parte, porque a 
sua duração é mais longa que a dos potenciais da acção).  
Somente com a activação síncrona de alguns milhares de neurónios vizinhos se atinge uma 
magnitude de densidade de fluxo magnético cerebral (somada) susceptível de ser 
detectada, apesar de ainda se cifrar na ordem das centenas de femtoTesla (fT).  
Dada a elevada sensibilidade requerida, perante a pequeníssima magnitude dos sinais 
neuromagnéticos a serem detectados, as bobinas do biomagnetómetro são constituídas por 
materiais superconductores; pretende-se que os fracos campos magnéticos detectados 
induzam correntes eléctricas que não sofram dissipação (sob a forma de calor), nos seus 
componentes resistivos. Para cumprir este desiderato, as espiras das bobinas são 
construídas com fio de Niobium, substância que se torna supercondutora a uma 
temperatura (T) de - 258 º C (T = 4 K); as bobinas são mantidas neste estado por imersão 
em hélio líquido, contido num vaso isolado criogenicamente, conhecido como Dewar 
(neste estado, os materiais supercondutores apresentam uma resistência praticamente nula 
ao fluxo de corrente eléctrica, e, consequentemente, não apresentam efeito de Joule, à 
passagem da corrente eléctrica).  
Os sistemas sensores dos biomagnetómetros acoplados ao SQUID são tão sensíveis aos 
sinais magnéticos que facilmente sofrem saturação com os sinais magnéticos provenientes 
de fontes de ruído magnético. Por esta razão, os biomagnetómetros tornam-se operacionais 
somente dentro de salas magneticamente isoladas. 
O sinal de saída de cada sensor do biomgnetómetro é uma onda de tensão eléctrica 
variável no tempo, que reflecte as variações locais detectadas da densidade de fluxo 
magnético em função do tempo. 
O modelo que é utilizado, com maior frequência, na análise dos sinais neuromagnéticos é 
o do dipolo numa esfera, assumindo-se que o crânio é um condutor de volume 
esfericamente simétrico e que o campo magnético registado pode ser modelizado como se 
fosse gerado por uma fonte pontual de dipolo de corrente. De acordo com este modelo, é 
possível o uso de algoritmos computacionais para identificar a localização, a orientação e 
a intensidade do dipolo de corrente que melhor corresponde (numa perspectiva estatística) 
ao padrão de campo magnético medido. A adequação do uso do modelo dipolar poderá ser 
verificada por inspecção visual dos mapas de contorno isomagnético, associada com a 
avaliação da correlação existente entre o modelo dipolar e as medidas de campo. 
O sistema de coordenadas da MEG, centrado no crânio, em que a localização do dipolo é 
especificada, é definido pelos pontos pré-auriculares esquerdo e direito e pelo da ponte do 
nariz (nasion), identificáveis na Ressonância Magnética Nuclear (MRI). Esta e a MEG 
podem ser alinhadas, através de algoritmos computacionais, de modo que as fontes 
dipolares da MEG podem ser sobrepostas directamente às imagens anatómicas relevantes 
da MRI. 
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A MEG tem sido utilizada, com maior frequência, na localização da actividade 
epileptiforme, no mapeamento pré-cirúrgico do córtex sensorial e na localização de zonas 
de hipoperfusão circundantes da área de enfarte (zona de penumbra isquémica) nos 
acidentes vasculares cerebrais.  
São vários os aspectos de acordo com quais a TMS se relaciona com a MEG e a EEG:   
1) o formalismo matemático que governa a TMS e a MEG é o mesmo; 
2) a MEG/EEG, assim como a Tomografia de Emissão de Positrões (PET) e a MRI 
funcional, pode ser utilizada no planeamento dos parâmetros de estimulação; 
3) a EEG, conjuntamente com a TMS, poderá ser usada para avaliar a conectividade entre 
circuitos do córtex cerebral; e,  
4) alguns resultados da tecnologia de MEG podem ser aplicados à TMS. 
A TMS é o inverso da MEG, o que significa que o Campo Eléctrico E, induzido no tecido 
biológico, por TMS pode ser obtido usando as equações que fornecem o fluxo magnético 
produzido por um elemento (dipolo) de corrente no tecido biológico. Devido a esta 
reciprocidade (Plonsey 1972; Mahmivuo 1980; Ruohonem et al 1995 e 1996; Ravazzani et 
al 1996), muitos resultados obtidos em conexão com a MEG têm relevância para a TMS,  
e vice-versa (uma relação análoga existe entre a EEG e a estimulação eléctrica). 
 
3 - ASPECTOS DE SEGURANÇA E ÉTICA RELACIONADOS COM A 
UTILIZAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA  
 
3.1 – ASPECTOS GERAIS DE SEGURANÇA 
 
Os aspectos de Segurança, associados com a utilização da TMS, têm tanto mais 
importância quanto se pretende estabelecer uma prática clínica directamente relacionada 
com o seu uso em Clínica Humana. O seu uso clinico-terapêutico da TMS encontra-se 
aprovado no Canadá e em Israel.  
De acordo com a agência norte-americana Food and Drug Administration (FDA), a TMS, 
a frequências maiores que 1 Hz, acarreta risco significativo. 
Os protocolos deverão excluir sujeitos portadores de objectos intracranianos metálicos ou 
magnéticos. O Campo Magnético da bobina de TMS fará atrair objectos ferromagnéticos e 
repelir objectos condutores não magnéticos; esta força aumentará rapidamente de acordo 
com o tamanho e a condutividade dos objectos; a TMS nunca deverá ser administrada na 
vizinhança de quaisquer instrumentos electrónicos implantados, porque poderá interferir 
com o seu funcionamento.  
Na TMS de pulso único ou de pares de pulsos (de pulsos emparelhados), o pulso ou os 
pulsos é(são) administrado(s) de modo não rítmico, e não mais do que uma vez a cada 
lapso temporal de segundos, sendo esta forma de estimulação usada em contexto de 
investigação fisiológica ou com objectivo diagnóstico. Parece consensual a ideia de que a 
TMS de pulso único pode ser administrada, de forma segura, na maioria dos indivíduos.  
Os efeitos adversos, que não as convulsões, associados à utilização da TMS de pulso único  
restringem-se a desconforto no local de colocação da bobina de estimulação, cefaleias e 
aumento temporário do limiar auditivo (sem o uso de tampões auriculares) (Pascual-Leone 
et al., 1992, 1993). 
Do ponto de vista de segurança, neste contexto, constituem requisitos mínimos: a colheita 
de história clínica breve que integre informação sobre a presença de metais no crânio e nos 
olhos, de dispositivos electrónicos implantados e de linhas intracardíacas; a utilização de 
tampões auriculares, de modo a prevenir o aumento do limiar auditivo (Counter, 1994; 
Counter e Borg, 1992; Counter et al., 1990, 1991; Pascual-Leone et al., 1992, 1993).  
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3.1.1 - ASPECTOS DE SEGURANÇA RELACIONADOS COM CONVULSÕES                               
 
Embora tenham ocorrido convulsões, com a administração de TMS de pulso único, em 
pacientes com lesões no córtex cerebral, alguns investigadores confrontaram-se com a 
dificuldade de produção de convulsões com a estimulação administrada directamente a 
focos epilépticos (Hufnagel et al., 1990). 
A rTMS pode produzir alterações cognitivas duradouras e convulsões. 
A frequência de administração de rTMS é uma determinante crítica no que respeita aos 
efeitos adversos que pode causar. A rTMS na gama dos 5-10 Hz aumenta temporariamente 
a excitabilidade do córtex motor (Pascual-Leone et al., 1994); a rTMS de baixa frequência, 
isto é, com estimulação a uma frequência igual ou inferior a 1 Hz, parece diminuir 
temporariamente a excitabilidade cortico-espinhal (Chen et al., 1997).  
A intensidade absoluta do pulso estimulante não é um parâmetro dosimétrico seguro, uma 
vez que o limiar convulsivo varia amplamente na população normal, sendo necessário o 
uso de uma medida da sensibilidade individual. O limiar de Potencial Evocado Motor 
(PEM), que corresponde à intensidade mínima de pulso estimulante suficiente para 
suscitar uma resposta motora, é um indicador fiável de tal sensibilidade, sendo definido 
como a intensidade mínima de estimulação capaz de induzir, pelo menos, cinco em dez 
PEMs -com, pelo menos, 50 µV - no músculo abdutor pollicis brevis; o limiar da 
contracção visível deste músculo é também entendido como uma medida fiável da 
activação cortico-espinhal (Pridmore et al., 1998).  
Os limites de segurança sobre a intensidade da rTMS são fornecidos em ordem ao limiar 
de PEM, e, adicionalmente, outros parâmetros de segurança da rTMS incluem a 
frequência da rTMS, a duração do trem de rTMS, e (quando são administrados trens de 
rTMS) o intervalo entre trens (Chen et al., 1997; Pascual-Leone et al., 1993; Wassermann, 
1998).  
Nenhum dos sujeitos que experimentaram convulsões induzidas pela rTMS sofreram 
sequelas físicas duradouras; os respectivos registos de Electroencefalografia (EEG), 
obtidos imediatamente após a convulsão, apresentavam o esperado retardamento da 
actividade bioelectrogénica cerebral (que remitiu às 24-48 horas). 
O córtex motor primário parece ser o mais epileptogénico, contudo devem ser observados 
os mesmos cuidados de segurança quando é a rTMS é administrada a áreas corticais 
menos excitáveis. 
Outros procedimentos de minimização do risco de convulsões nos estudos com a rTMS 
incluem a realização de um exame neurológico, a determinação prévia do limiar motor e a 
monitorização quanto ao aparecimento de sinais prodrómicos relacionados com a 
eminência de uma crise convulsiva durante a própria sessão de rTMS. 
A não ser que os benefícios esperados sejam francamente superiores aos riscos assumidos, 
as seguintes categorias de indivíduos não deverão ser incluídos na investigação de rTMS: 
a) indivíduos portadores de encefalopatias focais ou generalizadas (tumor, acidente 
vascular cerebral, meningite, encefalite) ou de traumatismo craniano epiléptogénico 
(alterações patentes no exame neurológico indicam a investigação imagiológica prévia à 
administração de rTMS);  
b) indivíduos portadores de epilepsia não controlada;  
c) indivíduos com familiares de primeiro grau que sejam portadores de epilepsia 
idiopática;  
d) pacientes sujeitos a quem lhe está a ser administrada medicação que diminui o limiar 
convulsivo (fármacos antidepressivos tricíclicos e antipsicóticos); 
e) indivíduos com história de consumo excessivo de etanol e que o interrompem 
bruscamente, assim como consumidores de substâncias epileptogénicas (cocaína);  



 24

f) indivíduos que, em virtude de serem portadores de doença cardíaca significativa e/ou de 
pressão intracraniana aumentada, apresentem risco aumentado de sequelas pós-
convulsivas. 
A rTMS deverá administrada em sala provida de equipamento de emergência e de 
administração de oxigénio.  
Antes da administração da sessão inicial, deverá ser determinado o limiar de PEM. Os 
sujeitos poderão ser questionados sobre acontecimentos que podem alterar o risco de 
convulsões, como, por exemplo, as horas de sono na noite anterior, a mudança do esquema 
de tratamento medicamentoso (incluindo, consumo abusivo de medicamentos, auto-
medicação), o abuso de substâncias tóxicas psicoactivas (incluindo, etanol). Os sujeitos 
deverão estar sentados confortavelmente. Deverá estar sempre presente um técnico de 
saúde, sendo necessária a concretização de avaliação periódica do estado mental do 
sujeito. 
Durante a estimulação de outras regiões, que não o córtex motor, dever-se-à inspeccionar 
os membros contralaterais ao local de estimulação, particularmente a extremidade distal 
do membro superior, uma vez que a instalação de actividade motora evocada poderá 
indiciar a difusão da excitação ao córtex motor. Alguns autores defendem a monitorização 
electromiográfica (EMG) dos músculos da mão e do braço, quanto a PEM (Wassermann, 
1998). 
Em experiências de rTMS, em sítios que não o córtex motor, é de esperar o aparecimento 
de actividade EMG - devida a difusão intra-cortical da excitação, a partir do foco de 
actividade epiléptica, a qualquer distância significativa da área motora primária - antes da 
inevitabilidade da generalização da convulsão.  
A Electroencefalografia (EEG) não é usada, como rotina, na monitorização da 
administração de rTMS; o artefacto eléctrico produzido pelo pulso estimulante de rTMS 
sobrepõe-se ao sinal de EEG. Uma convulsão provocada não acarreta prognóstico adverso. 
 
3.1.2 – EFEITOS COGNITIVOS  
 
Vários estudos demonstraram que a TMS de pulso único não determina efeitos adversos 
na função cognitiva; contudo, a rTMS pode produzir disrupções transitórias de várias 
funções cognitivas. 
A rTMS tende a produzir diminuição do tempo de reacção motora e melhoria da memória 
verbal. O resultado mais pronunciado tem sido o aumento da frequência de actividade de 
“tamborilar” dos dedos da mão contralateral ao local da estimulação. Um estudo inicial de 
Pascual-Leone et al. (1993) apontava para uma tendência para um retardamento da 
evocação de história, com a estimulação a 20 Hz, e para um aumento significativo da 
fluência verbal. Sugeriu-se que a rTMS poderá incrementar algumas funções 
comportamentais, através de efeitos estimulatórios duradouros ou de inactivação dos 
mecanismos inibitórios. 
Até à data, o único estudo sobre os efeitos da exposição crónica de sujeitos 
neurologicamente normais à TMS - que incluiu a utilização de uma escala de auto-
avaliação cognitiva, da escala de inteligência para adultos de Wechsler III, da escala de 
perfil de estados de humor de Meckair et al. (1971) e da Bateria de Avaliação 
Computorizada da Califórnia (que inclui testes de velocidade cognitiva e motora) - não 
revelou a existência de quaisquer anomalias decorrentes dessa mesma exposição 
(Wassermann, 06/1998, observações não publicadas). Contudo, num estudo desenhado 
para explorar o efeito da rTMS, administrada em regiões frontais e parietais, sobre a 
nomeação gráfica - em que voluntários saudáveis foram expostos a 150 trens de rTMS 
(duração de trem de 750 ms; frequência de 15 Hz; intensidade de 120% do limiar de PEM) 
a cada uma de quatro posições do escalpe (duração aproximada do estudo de 3h) - 
registou-se uma diminuição significativa dos resultados em testes de memória lógica, que 
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se correlacionaram com a instalação de alterações da função cerebral, determinadas pela 
rTMS administrada em doses subconvulsivas. Colocou-se então a hipótese de que os 
efeitos cognitivos eram devidos a actividade epiléptica subconvulsiva ou que o limiar para 
os efeitos adversos sobre a memória poderia estar próximo do limiar convulsivo.  
Assim, protocolos de investigação de rTMS, em que são administrados trens de 
intensidade elevada, a curtos intervalos de tempo, durante períodos longos, devem ser 
evitados, a não ser com o propósito (de pesquisa) de tratamento de doença. 
 
3.1.3 – EFEITOS SOBRE AS EMOÇÕES 
 
Até à data, não se relatou o aparecimento de ideias, intenção, planos e/ou tentativas de 
suicídio durante o tratamento com rTMS (George et al., 1997). 
Submetidos a sessões únicas de rTMS, administrada ao córtex pré-frontal, os sujeitos 
podem apresentar mudanças na alegria, tristeza ou ansiedade, que duram menos que um 
dia, com reacções específicas dependentes do local e da frequência de estimulação 
(George et al., 1996, 1997; Greenberg et al., 1997; Martin et al., 1997; Pascual-Leone et 
al., 1996). Episódios de choro foram observados em alguns sujeitos que receberam rTMS 
muito intensa, no córtex pré-frontal esquerdo, em estudos sobre paralisia da fala 
(Michelucci et al., 1994; Pascual-Leone et al., 1991). 
 
3.1.4 – EFEITOS SOBRE OBJECTOS PARAMAGNÉTICOS OU CONDUTORES 
COLOCADOS DENTRO OU SOBRE A CABEÇA 
  
A TMS pode determinar o movimento de objectos paramagnéticos colocados na cabeça e 
nos olhos. A sujeitos portadores de implantes metálicos não paramagnéticos (clips para 
aneurismas) colocados perto do local de estimulação, não deverá ser administrada rTMS, 
devido à possibilidade de aquecimento por correntes induzidas. A existência de objectos 
condutores - incluindo, eléctrodos - implantados dentro ou sobre o cérebro coloca um 
outro problema potencial também em relação com a TMS de pulso único, dada a sua 
apetência teórica para se constituírem como via de resistência eléctrica baixa para 
correntes induzidas e densidades de carga locais elevadas, o que poderá determinar lesão 
tecidular. 
 
3.1.5 - GRAVIDEZ  
 
Desconhecem-se os efeitos potenciais da TMS sobre o feto quando esta é administrada à 
mãe. A mulher grávida não deverá ser exposta a TMS (ou a outras fontes de campos 
magnéticos potentes), a não ser que se julgue que o benefício clínico potencial se sobrepõe 
claramente ao risco associado. 
 
3.1.6 - EXPOSIÇÃO DE CRIANÇAS 
 
A TMS tem aplicações diagnósticas em crianças; em alguns estudos do sistema motor em 
desenvolvimento foi utilizada a TMS, para avaliação comparativa dos efeitos motores da 
estimulação em diferentes idades (Muller et al., 1997; Nezu et al., 1997); a estimulação 
repetida com a rTMS pode acarretar efeitos particulares no cérebro em desenvolvimento 
(as crianças parecem mais vulneráveis à indução de alterações neuronais associadas à 
Potenciação de Longo Termo). 
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3.1.7 - EFEITOS SOBRE A AUDIÇÃO 
 
A descarga da bobina de TMS gera um clique de alta frequência, que poderá causar lesão 
da cóclea. À exposição à rTMS associa-se aumento temporário do limiar auditivo, 
especialmente com frequências elevadas, que perdura entre cinco minutos e quatro horas 
(Pascual-Leone et al., 1992 e 1993). O uso de tampões auriculares parece conferir 
protecção contra alterações do limiar auditivo. 
 
3.1.8 - CEFALEIAS 
 
A TMS de pulso único e a rTMS podem causar dor local, resultante da estimulação de 
nervos periféricos faciais e do escalpe assim como de músculos que se encontrem no 
trajecto das linhas de fluxo magnético criadas pela bobina estimuladora. A TMS poderá 
determinar cefaleia de tensão (muscular) em 10-20% dos sujeitos (George et al., 1996, 
1999). Em geral, a TMS determina dor perto da região frontal; o grau de desconforto é 
proporcional à intensidade, à frequência e à duração da estimulação. A estimulação da 
região occipital com TMS de pulso único ou rTMS pode precipitar a instalação de aura em 
portadores de enxaqueca. Noutros portadores deste tipo de cefaleia, a rTMS tem alcance 
terapêutico.  
 
3.1.9 - EFEITOS SOBRE O TECIDO NERVOSO 
 
Com uma única excepção (Matsumiya et al., 1992), os estudos histológicos nos animais 
(Counter, 1994; Ravuborg et al., 1990; Sgro et al., 1991) e uma biópsia de tecido humano, 
após a exposição à TMS, falharam em demonstrar a existência de alterações patológicas. 
No estudo de excepção, Matsumiya et al. (1992) relataram alterações microvacuolares no 
córtex de ratos expostos a até 100 pulsos de estimulação a 2,8 T, o que revelou ser três 
vezes superior ao relatado limiar motor (contudo, os autores não excluem a possibilidade 
destes resultados excepcionais terem sido determinados por artefacto de fixação da peça 
histológica em estudo). 
Os exames de Ressonância Magnética Nuclear cranio-encefálica realizados em pacientes 
portadores de depressão, antes e depois de dez sessões de vinte minutos de rTMS, não 
demonstraram a existência de quaisquer alterações (Nahas et al., 1998). De um ponto de 
vista teórico, existe a possibilidade de determinação de efeitos deletérios, no tecido 
cerebral, por estimulação eléctrica do cérebro; exemplos incluem a histotoxicidade através 
da hiperexcitação em massa dos neurónios (excitotoxicidade) ou do aquecimento 
tecidular; contudo, o consenso entre peritos é de que o perigo de lesão tecidular, por 
aparelhos de TMS de uso corrente, é negligenciável (Wassermann et al 1998). 
Uma vez que a densidade de carga máxima gerada pelos aparelhos de TMS correntes se 
cifra na ordem de  2-3 µC/m2 e que a estimulação contínua com 50 Hz está para além da 
gama efectiva de operação da maioria dos estimuladores magnéticos, a probabilidade de 
produção de excitotoxicidade com a rTMS é muito remota. 
 
3.1.10 - EFEITOS SOBRE A SAÚDE DECORRENTES DA EXPOSIÇÃO A 
CAMPOS MAGNÉTICOS  
 
O Conselho Nacional de Pesquisa Norte-Americano (1996) concluiu que não se prova a 
existência de riscos para a saúde associados à exposição prolongada a campos magnéticos 
de intensidade baixa, como os produzidos por linhas de transmissão de potência e por 
fontes domésticas; demais a mais, a incidência de cancro não parece aumentada em 
pessoas como os técnicos de Ressonância Magnética Nuclear (que apresentam história de 
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exposição prolongada a campos magnéticos de intensidade similar à dos campos 
magnéticos produzidos pela TMS). 
 
3.1.11 - EFEITOS SOBRE MEIOS MAGNÉTICOS E DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 
 
Relógios, cartões de crédito, “pagers” e meios magnéticos de armazenamento de 
informação poderão ser adversamente afectados por campos magnéticos, pelo que deverão 
ser colocados à distância da bobina estimuladora. Particularmente séria poderá ser a 
interferência da TMS com o funcionamento de aparelhos de controlo de marcapassos 
cardíacos (“pacemakers”) e de bombas de medicamentos. 
 
3.1.12 - EFEITOS CARDIOVASCULARES 
 
Os estudos de Foerster et al. (1997) demonstraram que, durante a administração da rTMS, 
se verificava uma resposta inespecífica do Sistema Nervoso Autónomo, com frequência 
cardíaca aumentada e pressão arterial diminuida; contudo, não se registaram efeitos 
colaterais cardiovasculares significativos, durante a estimulação.  
 
3.2 - DIRECTRIZES E NORMAS DE SEGURANÇA RECOMENDADAS 
 
As directrizes recomendadas, assim como as normas, respeitantes a uma utilização, com 
segurança, da técnica de rTMS, são sistematizadas de acordo com as normas 
regulamentares consignadas pelo Departamento de Dispositivos Médicos da agência 
norte-americana Food and Drug Administration (FDA), e reflectem os conteúdos das 
Declarações sobre Gestão do Risco associado à administração da rTMS, emitidas pela 
Comissão de Consenso da Sociedade Internacional para a Estimulação Transcraniana 
(ISTS) (actualizada em 15/07/2003), Comissão de rTMS da Federação Internacional de 
Neurofisiologia Clínica (IFCN) (actualizada em 31/01/2004) e Colégio Real Australiano e 
Neo-Zelandês de Psiquiatras (actualizada com uma periodicidade anual). 
Algumas directrizes de segurança, de carácter geral, prendem-se fundamentalmente com a 
necessidade de evitar, com a administração da TMS de pulso único ou da rTMS, a geração 
de actividade bioelectrogénica cerebral anómala, designadamente, crises convulsivas, dada 
a importância do impacto psicossocial que estas têm no bem-estar do sujeito. 
A difusão da excitação no cérebro poderá levar ao desencadeamento de crises convulsivas 
tonico-clónicas generalizadas. Para administração da rTMS com segurança, deverá ser 
considerado um compromisso entre a Intensidade Máxima (IM) e a Taxa de Repetição de 
Pulso (TRP), sendo a difusão da excitabilidade evitada se, a IM de 100% do Limiar Motor 
(LM), a TRP fôr inferior a 10 Hz, e a IM de 150 % do LM, a TRP fôr inferior a 1 Hz. 
A duração do intervalo entre trens de pulsos e o seu número modificam os limites de 
segurança.  
A administração da TMS a áreas cerebrais não motoras poderá determinar uma forte 
activação cerebral, sem que esta se faça acompanhar obrigatoriamente de sensações 
subjectivas ou de efeitos observáveis, pelo que será mais adequado limitar a administração 
da TMS à intensidade calculada do Campo Eléctrico e sua distribuição (não existe 
experiência sobre limiar convulsivo quando ocorre difusão da activação por todo o tecido 
cerebral). 
É recomendado o uso, pelo examinador e pelo sujeito/paciente, de dispositivos protectores 
da audição. 
A bobina nunca deverá ser conectada ou desconectada antes da descarga total do 
condensador do estimulador magnético, e, tal como os seus cabos, deverá ser objecto de 
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manutenção preventiva, assim como a caixa (invólucro) do estimulador magnético não 
deverá ser aberta por pessoas tecnicamente não habilitadas.  
Numa perspectiva de investigação científica contínua, no âmbito da TMS/rTMS, é 
importante que o investigador documente todos os efeitos potencialmente perigosos, assim 
como os correspondentes parâmetros de estimulação associados à sua produção (um 
adequado trabalho de documentação, neste contexto, revela-se crucial na actualização das 
directrizes de segurança de utilização desta técnica). 
As principais Normas de Segurança de aplicação da TMS dizem respeito a princípos e 
atitudes a adoptar pelos investigadores perante os sujeitos de investigação.    
1) Os investigadores devem começar por utilizar a modalidade de TMS a que associa 
menor risco de convulsão (a TMS não repetitiva e a rTMS de menor frequência poderão 
induzir igualmente o efeito desejado). 
2) Os investigadores devem aderir a um conjunto bem desenvolvido de critérios de 
exclusão. Efeitos adversos ocorreram em sujeitos cuja história familiar era positiva para 
epilepsia ou em sujeitos que estavam sob o efeito de medicação que baixava o seu limiar 
convulsivo. Atenção especial deve ser prestada aos padrões aplicáveis à mulher fértil 
sujeita de investigação de rTMS, incluindo a implementação da prevenção da concepção 
ou a avaliação do seu estado de gravidez, uma vez que uma convulsão poderá pôr em risco 
o embrião/feto. 
3) Os investigadores são responsáveis pelo fornecimento de toda a informação respeitante 
ao consentimento informado, na perspectiva dos sujeitos de investigação, o que inclui a 
discussão sobre as possíveis repercussões psicossociais da convulsão (somente a 
existência de consentimento informado total e voluntário justifica a investigação de rTMS 
em pessoas cujas carreiras possam depender do investigador). 
4) Os investigadores devem estar bem treinados no uso da rTMS, e a investigação somente 
deverá ser concretizada em ambiente clínico, provido de equipamento para controlo de 
convulsões (pelo menos, um membro da equipa de investigação deverá ser um médico, 
capacitado para prevenir e tratar convulsões). 
5) Os investigadores deverão garantir a continuidade da avaliação dos sujeitos de 
investigação (os estudos de rTMS poderão ser acompanhados pelo uso apropriado de 
Electromiografia e Electroencefalografia). 
6) A investigação deve ser conduzida dentro dos melhores limites multidimensionais de 
segurança, para a intensidade, a frequência e a duração dos trens da rTMS, sendo da 
responsabilidade da comunidade de investigação da rTMS o desenvolvimento de limites 
de segurança, baseados na evidência, para a uma boa condução de uma investigação de 
rTMS (os limites de segurança deverão constituir matéria de constante revisão e 
actualização, à luz dos efeitos adversos relatados). 
7) Os investigadores deverão colocar margens adicionais de segurança - com diminuição 
da intensidade, da frequência e da duração dos trens de rTMS - quando estiverem 
envolvidos sujeitos normais voluntários e outros indivíduos que não irão receber benefício 
directo da investigação. Estudos de investigação com tendência a gerar conhecimento 
generalizado menos válido - isto é, respeitante a avanço terapêutico e a testagem de 
hipóteses sobre o funcionamento cerebral pouco significativos - requerem o uso de 
margens de segurança adicionais. 
8) Os investigadores deverão realizar uma avaliação objectiva da situação clínica do 
paciente, depois da rTMS. Apesar de, até à data, não terem sido relatados significativos 
(nem duradouros) efeitos colaterais da rTMS, não deverá ser posta de parte a hipótese de 
instalação deste tipo de efeitos, nomeadamente, alterações ou défices cognitivos (quando 
estes estão envolvidos, não é suficiente, para os investigadores, os relatos pessoais dos 
sujeitos, uma vez que a sua capacidade de auto-avaliação está em défice, pelo que se 
tornará necessária uma contínua avaliação clínica objectiva). 
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9) Os investigadores deverão continuar a efectuar, com regularidade, avaliações clínicas 
dos sujeitos, após a conclusão da investigação, uma vez que os riscos a longo prazo da  
rTMS são desconhecidos (a níveis máximos de estimulação, é possível a ocorrência, no 
sujeito, de alterações neurológicas e histológicas duradouras, determinantes de alterações 
cognitivas ou do seu limiar convulsivo). 
10) Os investigadores e os fabricantes dos equipamentos de rTMS deverão identificar        
prontamente e  implementar medidas no sentido de ser evitado o uso abusivo da rTMS, 
por investigadores e público leigo. 
11) A comunidade científica de investigação de rTMS, designadamente a Sociedade 
Internacional para a Estimulação Transcraniana (ISTS), é responsável pelo 
desenvolvimento e manutenção de uma base de dados que inclui um registo internacional 
de evolução de efeitos adversos respeitantes à investigação nesta área. 
 
3.3 – CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  
 
3.3.1 – REQUISITOS PARA A INVESTIGAÇÃO  
 
O principal requisito de implementação de um protocolo de investigação é o 
consentimento informado. 
A necessidade do consentimento informado respeita a natureza da escolha do sujeito, em 
aceitar ou recusar participar num projecto de investigação em TMS, devendo esta ser livre, 
voluntária e baseada em toda a informação relevante fornecida. 
Uma vez que a rTMS é uma técnica de uso relativamente recente, deverá ser 
disponibilizada informação sobre a imprevisibilidade dos riscos, para o sujeito de 
investigação, decorrentes da sua administração.  
Os riscos para o sujeito de investigação devem ser razoáveis em relação aos benefícios 
antecipados quanto ao conhecimento generalizado que poderá decorrer da própria 
investigação. Embora as regulamentações correntes privilegiem a autonomia do sujeito de 
investigação na determinação do carácter de genuinidade e liberdade de que se reveste o 
fornecimento do seu consentimento perante o balanço entre riscos e benefícios, os seus 
julgamentos e expectativas deverão contudo ser razoáveis, perante o investigador e os 
membros da comissão de ética. 
Deverá haver justiça na distribuição das desvantagens e dos benefícios da investigação. 
 
3.3.2 – SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO PORTADORES DE DOENÇA  
 
Um grande conjunto de sujeitos admissíveis num protocolo de investigação de rTMS 
inclui indivíduos que padecem de doenças neurológicas e psiquiátricas, aos quais a rTMS 
poderá fornecer benefícios clínicos significativos. Este grupo integra adultos portadores de 
epilepsia mioclónica progressiva e crianças portadoras de epilepsia mioclónica juvenil. 
Estas pessoas confrontam-se diariamente com os riscos físicos e psicossociais associados a 
uma convulsão e os riscos decorrentes do uso de dosagens elevadas de medicação 
anticonvulsiva. Nestes indivíduos, a rTMS poderá constituir um método de testagem da 
eficácia de novos agentes farmacológicos, com acção antiepiléptica, assim como sinalizar 
novos meios de controlo das convulsões. 
Nos pacientes que sofrem de depressão resistente, refractária à terapêutica farmacológica, 
está habitualmente indicada a Electroconvulsivoterapia (ECT), que não é destituída de 
riscos, cuja natureza se prende com a convulsão e a utilização de anestesia geral (risco de 
paragem cardíaca). Os efeitos colaterais associados à utilização da ECT incluem amnésia, 
cefaleias e reacções aos fármacos. Este tipo de riscos e efeitos colaterais não se associa à 
administração de rTMS.  
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A rTMS também poderá fornecer benefício directo a pacientes portadores de perturbação 
obsessivo-compulsiva e outras doenças psiquiátricas incapacitantes. 
Para além da categoria de pacientes voluntários para os quais a rTMS poderá acarretar 
benefício clínico directo, existe um grupo de pacientes em quem a administração de 
rTMS, não surte efeito terapêutico mas, poderá revelar-se útil na compreensão da 
etiopatogenia das doenças de que são portadores. Incluem-se, neste grupo, pacientes que 
sofrem de doença de Parkinson, embora o actual estado da arte da investigação sugira que 
a rTMS poderá determinar algum efeito, pelo menos transitoriamente, na remissão 
sintomatológica. Neste caso, o indivíduo portador de doença de Parkinson confronta-se 
com a presença de prévias dificuldades psicossociais que contrabalançam o impacto que 
uma eventual convulsão acarreta. 
 
3.3.3 – SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO NORMAIS VOLUNTÁRIOS 
 
Embora não existam evidências que sugeriram que as convulsões induzidas por rTMS 
venham a sofrer recorrência num indivíduo não epiléptico, os estudos em animais 
demonstraram a instalação da diminuição do limiar de excitabilidade neuronal, pelo que 
não se poderá afirmar, com segurança, que um sujeito normal voluntário não irá sofrer 
uma crise convulsiva, determinada pela rTMS. 
A possibilidade de desencadeamento de convulsão poderá determinar ansiedade no sujeito 
de investigação. Porém, à rTMS associa-se a esperança de benefícios significativos quanto 
ao avanço do conhecimento científico sobre o funcionamento normal e anómalo do 
cérebro e sobre o tratamento clínico das doenças neurológicas e psiquiátricas. A 
participação, em programas de investigação de rTMS, de sujeitos normais deverá ser 
permitida quando existir a probabilidade de produção de conhecimento generalizado de 
importância vital para a compreensão da neuropsicofisiologia humana ou para a melhoria 
dos condicionalismos que uma doença determina.  
Até à data, a TMS de pulso único somente desencadeou convulsões num paciente portador 
de epilepsia. A rTMS de frequência elevada induziu convulsões em sujeitos normais.  
A TMS poderá determinar uma cefalalgia, não perigosa mas, incómoda, de intensidade 
moderada, presumivelmente causada pela activação e correspondente contracção dos 
músculos da cabeça e nuca, que cede à administração de um fármaco analgésico de média 
potência.         
A administração da TMS acompanha-se da emissão de um ruído breve (clique), que, junto 
da bobina, poderá atingir 100 dB, numa banda de frequências de 2-7 kHz. 
O aumento de temperatura do cérebro, determinado pela TMS, cifra-se em 10-6 ºC por 
pulso, sendo improvável a indução de quaisquer efeitos deletérios. O valor máximo de 
dissipação de potência, em todo o cérebro, associado à administração de rTMS, ronda 3 
mW/Hz. 
Diversos parâmetros biomédicos - incluindo, pressão arterial, frequência cardíaca, 
equilíbrio, marcha, prolactina sérica e cortisol sérico - não sofreram alterações 
estatisticamente significativas, subsequentemente à administração da TMS.  
Também não se registaram alterações significativas nos testes cognitivos; contudo, as 
tarefas de nomeação e fluência verbal podem ser perturbadas transitoriamente, no decurso 
da administração da TMS. 
Efeitos colaterais,de documentação consistente, correlacionáveis com a TMS, consisitiram 
em alterações da função imunitária (linfócitos T) e dos níveis da Hormona Estimuladora 
da Tiróide (TSH), após a administração da TMS a nível do Córtex Pré-Frontal. 
O registo de Electroencefalografia (EEG), subsequente à administração da TMS, revelou-
se normal. 
O registo de EEG não é um adequado indicador de segurança, dada a sua falta de 
sensibilidade à disfunção celular ligeira. Contudo, a monitorização por EEG durante a 



 31

administração de rTMS poderá ser útil, de modo a  se proceder à sua imediata interrupção 
aquando da ocorrência de anomalias epileptiformes. 
Os poucos estudos histopatológicos cerebrais concretizados não demonstraram quaisquer 
alterações irreversíveis correlacionadas com a TMS. Em estudo realizado com dois 
pacientes portadores de epilepsia refractária ao tratamento farmacológico, com indicação 
para lobectomia temporal terapêutica – sujeitos a rTMS, de 2000 pulsos a uma frequência  
de 20 Hz -, as peças cirúrgicas não revelaram quaisquer lesões histológicas atribuíveis à 
TMS. Um estudo de experimentação animal, em ratinhos, demonstrou a existência de 
alterações microvacuolares, após o uso de TMS de intensidades de estímulo elevadas; 
contudo, estes resultados foram objecto de crítica por parte de outros autores. Um outro 
estudo, em gatos,não revelou quaisquer alterações agudas adversas, quanto ao fluxo 
sanguíneo cortical, pressão sanguínea e frequência cardíaca, após o uso de TMS. 
A TMS poderá determinar contracções musculares, de tipo abalo mioclónico (jerking), do 
braço, crises espontâneas de choro e hemianópsia transitória. 
 
4 – APLICAÇÕES 
 
4.1 - INVESTIGAÇÃO BÁSICA EM NEUROCIÊNCIA 
 
O registo dos Potenciais Evocados Motores (PEMs) contribuiu para que a TMS se tivesse 
transformado num instrumento de uso de rotina no estudo da condução do estímulo 
nervoso cerebral através das vias motoras (descendentes).  
O uso crescente da TMS, no âmbito da investigação básica, integra, entre outras: a 
supressão transitória da detecção visual, a interferência na actividade discursiva (fala), a 
indução de erros de memória verbal, a interferência na aprendizagem, a localização de 
funções cerebrais e a exploração da excitabilidade cortical e da conectividade entre áreas 
cerebrais. 
No âmbito da Neuropsiquiatria Experimental, a TMS é usada com o intuito de 
interromper, de modo não invasivo, a função de regiões corticais específicas (e a produzir 
lesões artificiais temporárias), permitindo assim a identificação funcional de áreas do 
cérebro com importância para a concretização da correspondente tarefa/performance 
cognitivo-comportamental em estudo. 
No contexto do estudo do processamento cerebral de informação (externa), a TMS poderá 
ser usada para melhorar ou piorar desempenhos (“performances”), através da disrupção, 
respectivamente de sinais irrelevantes (quanto mutuamente competitivos) ou relevantes. 
Com a TMS começou a ser estudada a neuroplasticidade da topografia do córtex cerebral 
em sujeitos voluntários normais, assim como em pacientes que sofreram amputações ou 
acidentes vasculares cerebrais. 
Com a rTMS demonstrou-se que o córtex visual de invisuais processa informação 
funcionalmente relevante. 
 
4.2 - USO CLÍNICO 
 
As primeiras aplicações da TMS restringiram-se à medição dos limiares de excitabilidade 
e ao estudo da condução dos estímulos nervosos, em pacientes portadores de défices 
motores. A TMS permitiu colocar em evidência a alteração dos limiares de excitabilidade 
e das latências de resposta em diversas situações clínicas, incluindo a espondilose cervical, 
a doença do neurónio motor e a esclerose múltipla. 
A instalação de défices motores é habitual nos acidentes vasculares cerebrais e nas lesões 
traumáticas cranio-encefálicas e da espinal medula, pelo que a TMS poderá ser utilizada 
na aquisição de evidência objectiva quanto à gravidade da destruição da via piramidal, 
estudo este que complementará as alterações anatómica - revelada por exame de 
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ressonância magnética nuclear cranio-encefálica - e clínica - baseada no comprometimento 
agudo; as respostas à TMS, administrada precocemente, poderão reflectir o prognóstico de 
recuperação de um acidente vascular cerebral.    
A TMS demonstrou ser um meio, rápido e não oneroso, para localização de áreas 
corticais, funcionalmente importantes, em pacientes com indicação para intervenção 
neurocirúrgica (cerebral). 
A TMS revelou utilidade no âmbito da investigação farmacológica - indicadores 
relacionados com a TMS como, por exemplo, alterações espacio-temporais na reactividade 
cortical e nas respostas excitatórias e inibitórias fornecem evidência adicional sobre a 
eficácia funcional da medicação (por exemplo, a dos agentes agonistas do sistema 
gabaérgico versus bloqueadores dos canais iónicos de sódio, no tratamento da epilepsia). 
Puri et al. descobriram uma aceleração das respostas à TMS em pacientes portadores de 
psicose esquizofrénica não tratada, o que indicia o valor desta técnica no âmbito da 
vertente diagnóstica da Medicina Psiquiátrica. 
 
4.3 - USO TERAPÊUTICO 
 
O maior avanço científico relacionado com a administração da rTMS prende-se com a 
confirmação da sua utilidade terapêutica em pacientes portadores de sindroma depressivo 
refractário à psicofarmacoterapia. Mark George e al. relataram benefícios robustos, em 
dois, e benefícios moderados, noutros dois, de um total de seis, pacientes. Álvaro Pascual-
Leone e al. demonstraram a instalação de um beneficio consistente e duradouro (de 
algumas semanas), em onze, de um total de dezassete, pacientes.  
Em ensaios clínicos de tratamento experimental da depressão com a rTMS, foram 
administrados diariamente cerca de 1000 pulsos de 10 Hz, durante vários dias 
consecutivos, a nível do Córtex Pré-Frontal (CPF) dorsolateral esquerdo. 
A rTMS constitui um método de intervenção terapêutica que poderá substituir a 
Electroconvulsivoterapia (ECT), não acarretando os seus efeitos colaterais, nem 
requerendo as condições que estão associados à sua administração. 
O tratamento com a TMS também foi estudado noutras doenças psiquiátricas, incluindo a 
perturbação obssesiva-compulsiva e a psicose esquizofrénica (Nimrod Grisaru et al.). 
A rTMS mostrou-se útil no alívio sintomático de algumas doenças neurológicas;  melhora 
a inibição motora e o tremor da doença de Parkinson, assim como a espasticidade da 
esclerose múltipla; a rTMS de 1 Hz poderá normalizar o limiar de excitabilidade em 
regiões epileptogénicas. 
 
4.4 – APLICAÇÃO ESPECÍFICA DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 
TRANCRANIANA EM PSIQUIATRIA – TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 
 
4.4.1 – MECANISMOS DE ACÇÃO (RESULTADOS DA EXPERIMENTAÇÃO 
ANIMAL E HUMANA)  
 
O Choque Electroconvulsivo (CEC), no ratinho, é usado como modelo da 
Electroconvulsivoterapia (ECT) nos seres humanos, sendo certos a eficácia e o uso 
generalizado desta técnica terapêutica no sindroma depressivo grave. 
O CEC, no ratinho, produz vários efeitos comportamentais robustos, em que se destacam o 
aumento da estereotipia induzida pela apomorfina, diminuição do tempo de imobilidade 
no teste da piscina de Porsolt (que se integra no modelo de desespero/“desesperança” da 
depressão) e o aumento do limiar convulsivo para a estimulação subsequente. Este 
aumento, após o CEC e a ECT tem sido postulado como estando relacionado com o 
mecanismo de acção de outros agentes terapêuticos anticonvulsivantes das doenças 
afectivas, como a carbamazepina e o ácido valpróico. Grisaru et al. investigaram em que 
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medida a rTMS teria, ou não, efeitos similares aos da ECT, nestes modelos (de 
experimentação animal) de depressão. 
O CEC determina efeitos comportamentais bem definidos, no ratinho, alguns deles 
específicos, outros comuns a outros agentes antidepressivos. Embora permaneça 
generalizada a ideia de que a convulsão é o requisito mais importante para que ocorram os 
efeitos terapêuticos da ECT, trabalhos recentes de Sackeim et al. colocaram em questão 
este postulado clássico. A TMS é um método não convulsivante de despolarização dos 
neurónios e difere da estimulação eléctrica subconvulsiva do cérebro, devido à 
superioridade de penetração dos campos magnéticos gerados, no tecido cerebral. Devido 
aos tamanhos relativos da bobina estimuladora (grande) e da cabeça do ratinho (pequena), 
todo o cérebro deste é exposto aos campos eléctricos induzidos pelos pulsos de campo 
magnético estimulador.  
A rTMS induz alterações específicas das concentrações e taxas de renovação (“turnover”) 
das monoaminas cerebrais. As concentrações de dopamina aumentam significativamente 
no striatum e no hipocampo, e diminuem no córtex frontal, dez segundos após exposição à 
rTMS. Estas alterações acompanhavam-se por decréscimos significativos da taxa de 
renovação de dopamina, no striatum e no hipocampo, e um aumento desta, no córtex 
frontal. As concentrações do metabolito da serotonina ácido 5-hidro-indol-acético 
sofreram alterações exclusivamente no hipocampo.  
Um padrão paralelo de alterações das concentrações das monoaminas cerebrais foi 
detectado após a administração de CEC, que sustenta o papel da rTMS como técnica 
terapêutica antidepressiva.  
O mecanismo de “kindling” envolve a administração breve e repetida, de estimulação 
electrofisiológica, de alta frequência, do cérebro, em intensidades subliminares que 
eventualmente poderá evocar convulsões. Este mecanismo tem sido usado como modelo 
de epileptogénese e de memória neuronal de longo termo. Os parâmetros de “kindling”, no 
contexto da estimulação intra-cerebral da amígdala in vivo, são similares aos parâmetros 
envolvidos na indução, em preparações de hipocampo in vitro, do mecanismo designado 
como Potenciação de Longo Termo (PLT). O mecanismo de “quenching” é um fenómeno 
que envolve a estimulação electrofisiológica de baixa frequência, por períodos de tempo 
mais longos (por exemplo, 1Hz, durante 15 minutos), exercendo efeitos preventivos no 
desenvolvimento de “kindling” e inibindo a manifestação de convulsões induzidas por 
“kindling”, através do aumento da pós-descarga da amígdala e do seu limiar convulsivo. 
Os parâmetros de “quenching” na amígdala são similares aos parâmetros envolvidos na 
indução, no hipocampo, de Depressão de Longo Termo (DLT). 
Estas alterações neuroplásticas (PLT e DLT) são persistentes, mas reversíveis, ao nível da 
função sináptica (os efeitos da PLT são revertidos pela DLT, e vice-versa). 
Em modelos animais, foram descritas várias alterações neurobiológicas associadas com o 
processo de “kindling”. Este induz a expressão dos chamados Genes Precoces Imediatos, 
designadamente o gene c-fos, subsequentemente, dos Genes Tardios Efectores. 
A seguir a um número suficiente de convulsões induzidas, poderão tornar-se evidentes 
convulsões espontâneas, isto é, convulsões que ocorrem na ausência de estimulação 
electrofisiológica exógena. 
A despotencialização (submissão a “quenching”) de um sistema previamente 
potencializado (previamente sujeito a “kindling”) surte efeitos diferentes e/ou mais 
duradouros, do que a submissão a “quenching” de um sistema que se apresenta em níveis 
basais de excitabilidade. 
O aumento do limiar convulsivo induzido por submissão a “quenching” da amígdala é 
mais duradouro que o aumento induzido pela ECT, de que decorre a possibilidade de 
descoberta de parâmetros de rTMS que possam substituir os da ECT em determinadas 
formas de sindroma depressivo. 
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Os dados sobre a dependência da frequência e a dependência da duração das 
características de estimulação para DLT versus PLT e para “quenching” versus “kindling” 
sugerem que algumas das mesmas variáveis poderão afectar a excitabilidade neuronal 
conseguida com a estimulação extra-craniana através da rTMS. 
Em alguns pacientes, verificou-se que a rTMS a uma frequência de 20Hz surtia efeito 
antidepressivo, conjuntamente com a normalização do prévio hipometabolismo cerebral. 
Inversamente, Wassermann, Kimbrell, George et al. observaram que a estimulação a uma 
frequência de 1 Hz diminuía a utilização de glucose, em diversas regiões frontais, no 
striatum ipsilateral em relação à estimulação e no foco contralateral da estimulação do 
córtex motor. 
Tendo por base estudos de “kindling” e “quenching”, verifica-se que pacientes deprimidos 
com padrões de hipermetabolismo cerebral apresentam melhor resposta terapêuica a 
estimulações de 1Hz, enquanto pacientes deprimidos com padrões de hipometabolismo 
cerebral respondem melhor a estimulações de frequência superior a 1 Hz. 
Tendo em conta o facto de a neuroplasticidade dependente da história (clínica) e da 
experiência individual constituir um factor na alteração a longo termo, nos modelos (in 
vitro e in vivo) de aprendizagem e memória, é importante a avaliação neuropsicológica 
sistemática do paciente deprimido durante a estimulação de rTMS. 
Através da despotencialização (dessensibilização) de conteúdos de memória traumáticos - 
que, no paciente deprimido (portador de hipermnésia parcial afectiva), determinam 
cognições antecipatórias negativas (potencialmente, precipitantes do suicídio) -, a 
utilização concomitante de procedimentos de psicoterapia e rTMS poderá modificar, de 
forma neuroplástica, circuitos neuronais hebbianos patotogénicos/patoplásticos na doença 
depressiva. 
O facto de o paciente deprimido permanecer vigil - contrariamente ao que lhe acontece ao 
submeter-se a uma sessão de ECT -, permite que, durante a estimulação de rTMS, ocorra 
uma interacção sinérgica entre esta técnica e a de psicoterapia. 
Apesar de parecer que a convulsão é requerida (ECT) para promover alterações 
neuroplásticas adaptativas, Post et al. (1997) postulam que a rTMS de média a baixa 
frequência é capaz de exercer influência directa (quer excitatória quer inibitória) em 
alguns dos mesmos sistemas neuronais, gerando, assim, alterações na expressão genética 
(gene c-fos) (sem o prévio requisito da indução convulsiva).  
Em virtude de a rTMS poder gerar estimulação cerebral relativamente focalizada, a 
intensidades subconvulsivas, torna-se possível modificar a frequência, a intensidade e a 
localização do estímulo, de tal forma que as alterações da excitabilidade neuronal são 
atingidas directamente (contrariamente à ECT, em que essas alterações ocorrem 
secundariamente à ocorrência de convulsão). 
Comparativamente à ECT, à rTMS associam-se cinco categorias de vantagens: 
1) não necessidade de indução anestésica; 
2) não obrigatoriedade de geração de crise convulsiva; 
3) não produção de amnésia; 
4) capacidade de controlo da frequência de estimulação; e, 
5) capacidade de controlo da localização de estimulação. 
Ainda em relação à ECT, com a rTMS também ocorrem a oportunidade de uso da 
comunicação retroalimentadora do paciente e a capacidade para a monitorização directa e 
discreta dos efeitos fisiológicos, clínicos e colaterais, de um modo rápido e discreto; o 
paciente poderá agir, mentalizar e evocar conteúdos de memória, com o objectivo último 
de tratamento em contexto de psicoterapia integrada com a rTMS (modulação da 
excitabilidade e da plasticidade neuronal dependentes da experiência/modificação de 
circuitos hebbianos dependentes da experiência). 
As modificações da DLT e da PLT não são específicas da função sináptica, tendendo - tal 
como a própria formação de memória - a ser dependentes da actividade ou da experiência 
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(Cain et al 1989; Christie et al 1994; Linden et al 1994; Malenka 1995; Li et al 1997). Por 
outras palavras, alterações duradouras em alguns sistemas ocorrem, na sua totalidade ou 
em parte, devido à actividade desses sistemas durante o lapso de tempo em que decorre a 
manipulação experimental ou planeada. Neste sentido, a ECT é desprovida de acção sobre 
a patofisiologia básica da doença depressiva (como evidenciado pela reemergência de 
episódios recorrentes de doença depressiva após a conclusão de uma série de sessões de 
ECT). 
A rTMS é não só capaz de operar modificações neuroquímicas dependentes de limiar, 
como também, ao utilizar as características dependentes da experiência, de exercer 
modificações plásticas nos circuitos neuronais patofisiológicos apropriados (que subjazem 
às próprias situações clínicas neuropsiquiátricas específicas); a rTMS é capaz de alterar 
directamente mediadores críticos da plasticidade fisiológica e estrutural no Sistema 
Nervoso Central, nomeadamente, factores neurotróficos, de que é exemplo o Factor 
Neurotrófico Derivado do Cérebro (BNDF), que detém um papel crucial no processo de 
PLT (Korte al., 1996). 
Na medida em que se pode submeter, a processo de “quenching”, alguns circuitos 
neuronais, caracterizados pela sua hiperexcitabilidade, directamente relacionados com 
conteúdos de memória traumáticos - existentes nos sindromas depressivo e de stress pós-
traumático -, será necessário que o uso da rTMS ocorra durante o próprio procedimento de 
evocação desses conteúdos. A rTMS, a uma frequência de 1Hz, induz despotencialização, 
aparentada a DLT, de circuitos neuronais críticos, envolvidos no armazenamento de 
conteúdos de memória traumáticos, nomeadamente, na amígdala e no hipocampo. A rTMS 
a uma frequência de 1Hz despotencializa (de forma aparentada à DLT) cognições 
depressivas e ruminações obsessivas; à rTMS, a uma frequência de 20Hz associa-se a 
potencialização de cognições positivas; aliás, a utilização da rTMS, a frequências mais 
altas, poderá até ser encarada como incrementadora e facilitadora das intervenções 
psicoterapêuticas (nomeadamente, as que se prendem com a exploração de interpretações 
cognitivas alternativas de acontecimentos de vida, ou com o reexame desses 
acontecimentos à luz de uma perspectivação de tipo “resolução de problemas”). 
Com as técnicas já disponíveis de Imagiologia Cerebral - Tomografia de Emissão de 
Positrões (PET), Ressonância Magnética Nuclear (MRI) e Espectroscospia de Ressonância 
Magnética (MRS) - consegue-se a detecção de alterações regionais das funções 
fisiológicas e bioquímicas cerebrais, e, o seu uso combinado com a rTMS - com a sua 
inerente capacidade para a focalização da estimulação ou inibição de determinadas áreas 
cerebrais -, permitirá uma mais fiável monitorização do sucesso, a médio e a longo prazo, 
do sucesso da resposta terapêutica do cérebro à rTMS. 
A depressão envolve a desregulação de um conjunto de estruturas cerebrais, algumas das 
quais se localizam em profundidade e não são directamente acessíveis à bobina 
estimuladora. Estudos recentes de imagiologia Cerebral, em conjunção com a TMS, 
demonstraram que a intervenção estimuladora “focalizada” cortical altera a actividade de 
estruturas cerebrais remotas, através de efeitos transsinápticos (Fox et al., 1997; Pans et 
al., 1997). 
De modo similar ao da psicoterapia, o uso da rTMS também pode ser contextualizada nos 
procedimentos de terapêutica psicofarmacológica.  
A TMS - ao revelar-se como uma intervenção relativamente focalizada - tem 
potencialidades para modular selectivamente a actividade de áreas cerebrais envolvidas 
nos circuitos (de regulação) do humor. Uma área cerebral muito estudada no contexto do 
tratamento da depressão, com a TMS, é o Córtex Pré-Frontal Dorso-Lateral (CPFDL), 
localizado na porção lateral do giro frontal médio, sendo acessível à bobina estimuladora e 
estando estreitamente interconectado com estruturas límbicas implicadas no desempenho 
de um papel importante na modulação do humor e no sindroma depressivo major (Soares e 
Mann, 1997). Stallings et al. (1997) relataram que a rTMS a uma frequência de 20Hz do 
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CPFDL alterava a perfusão cerebral no local de estimulação e produzia um padrão de 
efeitos remotos dependente da dose, com diminuição na actividade do córtices cingulado 
anterior e temporal anterior e aumento na actividade do tronco cerebral e áreas cerebrais 
orbito-frontais. 
Em dois ensaios, controlados com placebo, com rTMS (George et al., 1997; Pascual-
Leone et al., 1996) foi demonstrada a eficácia da rTMS de frequência elevada, a nível do 
CPFDL esquerdo, na melhoria da sintomatologia do sindroma depressivo major. 
Posteriormente dois centros (Klein et al., 1999; Tormos et al., 1998) demonstraram a 
eficácia antidepressiva da TMS de frequência baixa (1Hz) (em princípio, associada a um 
perfil de efeitos colaterais mais seguro, comparativamente à TMS de frequência elevada), 
a nível do CPFDL direito.  
Assim, a rTMS reduz a sintomatologia depressiva através de: excitação do CPFDL 
esquerdo (com frequência de 10-20Hz); ou, inibição do CPFDL direito (com frequência de 
1Hz). 
 
4.4.2 – PATOFISIOLOGIA DA DEPRESSÃO 
 
Os avanços da Biologia Celular e Molecular permitem elucidar os mecanismos 
intracelulares através dos quais as monoaminas cerebrais agem para controlar o 
funcionamento dos neurónios. A Serotonina (5-HT) e a Noradrenalina (NE) são duas das 
monoaminas cerebrais que estão envolvidas na manutenção da resposta aos fármacos 
antidepressivos. Uma consequência dos tratamentos psicofarmacológicos antidepressivos 
e dos níveis elevados de 5-HT e/ou NE é a activação dos neuroreceptores de monoaminas. 
A activação persistente destes receptores levará a adaptações de outros receptores que 
contribuirão para a acção terapêutica retardada dos tratamentos psicofarmacológicos 
antidepressivos [diminuição dos sítios de ligação dos ligandos dos receptores -
adrenérgicos (-AR), no sistema límbico/hipocampo; “subregulação” (“down-regulation”) 
dos sítios de ligação dos neuroreceptores 5-HT2; aumento da função dos receptores pós-
sinápticos 5-HT1A , no hipocampo].  
Por outro lado, os tratamentos psicofarmacológicos antidepressivos de longo termo 
resultam na activação sustentada de cascatas de transdução de sinal intracelular que 
medeiam as acções dos receptores de monoaminas. 
As vias de transdução de sinal com interesse no tratamento antidepressivo dividem-se em 
duas grandes categorias. A primeira categoria inclui as vias que são controladas pelos 
segundos messangeiros acoplados ao receptor - Adenosina-3-5-Mono-Fosfato cíclico 
(AMPc), Ião Cálcio (Ca2+) e Óxido Nítrico -, e que são habitualmente reguladas pelos 
neurotransmissores clássicos, como as monoaminas, os aminoácidos e os neuropéptidos. A 
segunda categoria inclui as vias que são controladas por receptores que contêm ou 
interagem com Kinases de Proteína Tirosina (PKA), e que são reguladas por factores 
neurotróficos e citoquinas; a activação destes receptores determina a regulação de outras 
cascatas intracelulares, como a de Kinase de Proteína Activada por Mitogéneo (cascata da 
MAP Kinase). Uma destas vias, que é regulada pelos sistemas da 5-HT e da NE, é a 
cascata de transdução de sinal do AMPc. A activação do receptor leva à formação de 
AMPc, através do acoplamento do subtipo estimulador (s) da proteína G (Gs) à 
ademililciclase; subsequentemente, os efeitos do AMPc são mediados pela activação da 
PKA dependente do AMPc; a subsequente regulação da função celular traduzir-se-à na 
fosforilação de proteínas específicas, de entre as quais, no núcleo celular, o factor de 
transcrição AMPc Response Element-Binding Protein (CREB), que medeia várias acções 
do sistema do AMPc sobre a expressão genética e pode representar um alvo intracelular 
comum para outros agentes farmacológicos (os subtipos de neuroreceptores, de 5-HT e de 
NE, 5-HT2A , 5-HTc  e α1-adrenérgicos também podem activar o CREB, através da 
estimulação das PKAs dependentes do Ca2+).  
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Os níveis de CREB no hipocampo estão aumentados, em virtude dos tratamentos 
antidepressivos prolongados, incluindo os psicofarmacológicos e os Choques 
Electroconvulsivos (CECs). 
A activação de CREB pode levar à regulação de séries específicas de genes, no 
hipocampo, que estão envolvidos na acção dos tratamentos antidepressivos; recentemente, 
identificaram-se, como duas estruturas genéticas importantes, as correspondentes ao 
Factor Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) e ao seu receptor TrKB. O BDNF é 
uma neurotrofina, membro da família dos factores de crescimento de nervo - integrando o 
Factor de Crescimento do Nervo (GNF) e as neurotrofinas 3 e 4 -, que aumenta a 
sobrevivência e o crescimento dos neurónios serotoninérgicos, no cérebro adulto. A breve 
exposição de preparações de hipocampo ao BDNF reforça certas conexões sinápticas. A 
activação dos receptores trKB determina a activação da actividade da PKA (localizada no 
domínio intracelular dos receptores). 
Em síntese, neurotrofinas, neuroplasticidade e sobrevivência neuronais estão envolvidas 
no tratamento da depressão. A administração de psicofármacos antidepressivos ou de CEC 

aumenta a expressão de BDNF e de trKB, no hipocampo; além disso, o BDNF aumenta o 
crescimento de neurónios serotoninérgicos e noradrenérgicos, e protege-os da lesão 
neurotóxica. 
O stress crónico de índole diversa (de restrição ou psicossocial) ou os tratamentos 
glucocorticóides causam atrofia, ou mesmo, a morte de neurónios vulneráveis, no 
hipocampo de ratinhos e de primatas não humanos. Os neurónios piramidais CA3 do 
hipocampo parecem ser os mais vulneráveis ao stress. Por outro lado, a “subregulação” do 
BDNF pode contribuir para a atrofia dos neurónios do hipocampo, em resposta ao stress. 
Os casos de depressão associada com o stress podem resultar de atrofia ou morte de 
neurónios piramidais da região CA3 do hipocampo, podendo este facto ser uma 
consequência, pelo menos, em parte, da diminuição dos níveis disponíveis de BDNF. Os 
elevados níveis de glucocorticóides também desempenham um papel crucial na lesão, 
induzida pelo stress, dos neurónios CA3. O tratamento farmacológico antidepressivo pode 
reverter esta atrofia, através do aumento da expressão e da função do BDNF. 
Também se verifica que a administração prolongada de CEC determina arborização dos 
neurónios granulares do hipocampo, sendo esta resposta celular mediada pela expressão 
aumentada do BDNF.   
Evidências recentes sugerem que a depressão clínica poderá decorrer da falência, no 
cérebro, do crescimento de neurónios novos - neurogénese -, numa área específica. 
Contrariamente ao postulado clássico, Joseph Altam, do Massachusets Institute of 
Technology, não acreditava que, no cérebro adulto, não nasciam neurónios novos, e, em 
1960, foi o primeiro a demonstrar que, no cérebro de ratos adultos, ocorria neurogénese. 
Existem duas regiões cerebrais em que os neurónios continuam a nascer, durante toda a 
vida: o bulbo olfactivo (que processa a informação proveniente dos órgãos sensoriais do 
olfacto); e, o giro dentado do hipocampo, região do cérebro em que a neurogénese, a 
renovação de neurónios, é necessário, por forma a processar e armazenar informações 
novas. As células cerebrais recém-nascidas amadurecem na camada de células granulares 
do hipocampo, e enviam dendritos para os campos celulares da zona CA3 , entre outras 
estruturas do hipocampo, passando, assim a constituir parte, efectivamente, integrante dos 
circuitos básicos do cérebro. 
Os acontecimentos de vida causadores de tensão psicológica, de stress, são os factores 
etiológicos mais significativos - com a possível excepção dos factores de predisposição 
genética - na etiopatogenia da depressão clínica. O hipocampo é uma estrutura cerebral 
crítica tanto quanto à sua característica hipersensibilidade aos efeitos deletérios do stress 
quanto ao seu papel no desencadeamento da depressão clínica. A taxa de renovação 
(“turnover”) dos neurónios no hipocampo ajuda na explicação do início, da recaída, da 
recorrência, da exacerbação, por um lado, e da remissão clínica, por outro, da depressão. 
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De acordo com Gould et al., a situação de stress determina um aumento dos níveis 
circulantes de glucocorticóides, que, por sua vez, suprimem o normal nascimento de 
neurónios no giro dentado. Trabalhos adicionais de Robert Sapolsky et al. e de Bruce 
McEwen et al. demostraram que o stress e os glucocorticóides determinam alterações 
morfológicas e, mesmo, a morte das células da zona CA3 do hipocampo. Ivette Sheline et 
al. relataram volumes de hipocampos diminuídos num grupo de mulheres idosas 
portadoras de episódios recorrentes de depressão major, e colocaram a hipótese de que 
esta perda celular no hipocampo é determinada pela neurotoxicidade induzida pelos 
glucocorticóides. Curiosamente, os psicofármacos que aumentam a neurotransmissão 
serotoninérgica - como, por exemplo, a fluoxetina (Prozac) - estimulam a divisão celular e 
desencadeiam a neurogénese, no Sistema Nervoso Central, durante o seu desenvolvimento 
(Jacobs et al.). Ronald Duman et al. confirmaram e estenderam estes resultados: os 
psicofármacos serotoninérgicos e noradrenégicos e o CEC crónico aumentam a 
proliferação celular no giro dentado do ratinho; esta proliferação concretiza-se, pelo 
menos, de forma parcial, por acção sobre o subtipo de neuroreceptor serotoninérgico 5-
HT1A. De acordo com esta perspectiva patofisiológica da depressão os correlatos 
estruturais de neuroplasticidade integram não só a clássica (hebbiana) reorganização 
sináptica como também a neurogénese e a adicção dos correspondentes neurónios novos a 
circuitos neuronais importantes. 
Acresce que os défices de memória manifestados pelos portadores de depressão clínica 
indiciam o envolvimento do hipocampo, facto que se mostra congruente com esta 
perspectiva. 
Em síntese, é de esperar que a administração de rTMS - que partilha os mesmos 
mecanismos de acção do CEC (no ratinho) - surta efeitos moleculares e celulares 
similares, no sindroma depressivo, pelo menos, o  associado com o stress, assim como 
detenha, além do efeito neuroplástico sináptico, capacidade neuroplástica neurogenerativa. 
 
4.4.3 - ENQUADRAMENTO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 
TRANSCRANIANA NO ARSENAL TERAPÊUTICO E PROBLEMÁTICA DA 
DEPRESSÃO 
 
A seguir à hipertensão arterial, a depressão é a situação médica que, com maìor 
frequência, é encontrada no âmbito do exercício da Clínica Geral.  
A maioria dos casos de sindroma depressivo major, quando não devidamente tratada, 
acarreta diminuição de produtividade, declínio do ponto de vista funcional global e 
aumento da mortalidade. 
A depressão major caracteriza-se pela presença de depressão do humor ou de perda do 
interesse em, praticamente, todas as actividades de vida diária do sujeito, por, pelo menos, 
duas semanas, acompanhada por, pelo menos, três ou quatro dos sintomas seguintes 
(perfazendo um total de, pelo menos, cinco sintomas): insónia ou hipersónia; sentimentos 
de inutilidade ou de culpa excessiva; fadiga ou perda de energia; diminuição da 
capacidade de pensamento ou de concentração; mudança substancial do apetite ou do 
peso; agitação ou retardamento psicomotor; e, ideias recorrentes relacionadas com morte 
ou suicídio (quarta edição revista do Manual Estatístico e de Diagnóstico de Doenças 
Mentais, DSM-IV-TR, da Associação Americana de Psiquiatria) . 
O rastreio de depressão, no contexto de Clínica Geral, deve ser implementado entre 
pacientes cujo perfil sintomatológico sugere a existência de risco acrescido, 
particularmente, em indivíduos portadores de história pessoal ou familiar de depressão, de 
problemas médicos múltiplos, de sintomatologia de etiopatogenia não esclarecida, de dor 
crónica, ou que consomem excessivamente serviços médicos. 
Alguns sintomas de depressão confundem-se com os que caracterizam outras doenças 
médicas, como diabetes, doença da tiróide ou doença oncológica. Várias substâncias 
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farmacológicas e tóxicas podem desencadear a manifestação de sintomatologia depressiva 
(depressão secundária). 
Os pacientes moderadamente ou gravemente deprimidos carecem da instituição imediata 
de um programa terapêutico. 
A medicação antidepressiva e a psicoterapia estruturada constituem intervenções 
terapêuticas eficazes no sindroma depressivo major. 
A premência e a intensidade do tratamento antidepressivo são tanto mais necessárias 
quanto o paciente fôr portador, em cormobilidade, de outros problemas médicos (a 
depressão piora o prognóstico associado a doenças presentes, em comorbilidade, 
particularmente as do foro cardiológico). 
Uma vez que a presença de compromisso neurocognitivo moderado, com défice de 
concentração e retardamento psíquico (bradifrenia), poderá resultar de depressão ou de 
demência, será importante implementar um/a ensaio/prova terapêutico/a antidepressivo/a. 
Todos os fármacos antidepressivos são igualmente eficazes, quanto à sua capacidade para 
operar a remissão da sintomatologia depressiva. Contudo, individualmente, os agentes 
farmacológicos com acção antidepressiva revelam-se eficazes em somente 50-60% dos 
pacientes . 
A terapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia interpessoal são intervenções 
terapêuticas que se têm revelado relativamente eficazes no tratamento da sintomatologia 
depressiva. A terapia cognitiva incide na identificação e mudança de pensamentos auto-
críticos ou de carga pessimista, que habitualmente precipitam ou perpetuam o quadro 
clínico de depressão.  
A terapia comportamental enfatiza o crescente envolvimento do sujeito deprimido em 
actividades recompensadoras e gratificantes e na inibição de condutas que reforçam a 
depressão.  
A terapia interpessoal tem por objectivo a clarificação e a resolução de dificuldades 
interpessoais, como disputa e transição de papéis, isolamento social e luto prolongado.  
As psicoterapias de inspiração psicodinâmica não se têm mostrado eficazes no tratamento 
de pacientes deprimidos, em contexto de prestação de cuidados de saúde primários.  
A imediata referência a um Serviço de Urgência de Psiquiatria está indicada perante a 
existência de sintomatologia psicótica, a complicar o quadro clínico de depressão 
(depressão com delírios e/ou alucinações), assim como perante o perigo, em relação a 
outrem e/ou a si próprio, que o portador de depressão possa indiciar (manifestação de 
ideação, intenção e/ou planificação suicida). 
A depressão é um sindroma com dimensão de Saúde Pública. É enorme a quantidade de 
pacientes portadores de depressão que não respondem ao tratamento medicamentoso (não 
contando com a quantidade de pacientes que não têm acesso ao tratamento e que se estima 
em cerca de 50%). Um portador de depressão é considerado resistente ao tratamento 
quando não responde a, pelo menos, dois ensaios com medicamentos antidepressivos 
pertencentes a duas classes diferentes (com acção serotoninérgica e noradrenérgica), 
tomados nas dosagens e durante o período de tempo consignados nos guias de tratamento 
emitidos pelas agências de regulamentação farmacêutica. Neste contexto, e a partir de um 
tipo de intervenção biofísica mais invasivo, no sentido do menos (ou, mesmo, não) 
invasivo, estão sequencialmente indicadas: a Estimulação Cerebral Profunda (DBS), que 
consiste na estimulação eléctrica de núcleos cerebrais profundos, através de eléctrodos 
implantados (estando oficialmente aprovada no tratamento da doença de Parkinson 
refractária ao tratamento medicamentoso); a Estimulação do Nervo Vago (VNS), que 
consiste na estimulação eléctrica do nervo vago, através de eléctrodos inseridos neste 
nervo, a partir de dispositivo electrónico colocado subcutaneamente na cavidade torácica 
(estando oficialmente aprovada no tratamento da epilepsia refractária ao tratamento 
medicamentoso); a Electroconvulsivoterapia (ECT); e, a Estimulação Magnética 
Transcraniana (TMS) (com, ou sem, coadjuvação de terapêutica medicamentosa).            
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5 - ESTUDO DA INSTRUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESTIMULAÇÃO 
MAGNÉTICA TRANSCRANIANA  
 
5.1 - MODELOS DE ESTIMULADORES MAGNÉTICOS E DE BOBINAS 
 
O estudo da instrumentação específica para Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) 
tem por base a análise da arquitectura electrónica de um estimulador magnético de rTMS. 
A opção recaiu sobre o modelo MagLite r-25 de estimulador magnético do fabricante 
Dantec/Medtronic. Contrariamente a outros equipamentos existentes no mercado, do 
mesmo e de outros fabricantes (Magstim, Neotonus, Cadwell, Digitimer, Schwarzer, 
Neuronetics, Nexstim), e cujas arquitecturas não variam substancialmente entre si, este 
modelo de estimulador magnético de rTMS apresenta visualizador do gradiente dI/dt. Este  
aspecto reveste-se de grande importância, uma vez que detém alcance dosimétrico 
(energia de estimulação). A integração da documentação técnica, respeitante à arquitectura 
electrónica do modelo de estimulador magnético em análise, na presente dissertação foi 
devidamente autorizada pelo respectivo fabricante.  
Estão disponíveis no mercado dois tipos de estimulador magnético: o de pulso único; e o 
de rTMS, que gera trens de estímulos a frequências de 1-60 Hz.  
Em TMS/rTMS, usam-se três formas de onda de pulso:  
1) monopolar, isto é, onda de pulso com rápido aumento, a partir da linha de base, zero, 
até um valor de pico, e subsequente decréscimo lento até à linha de base;  
2) bipolar, isto é, onda de pulso sinusoidal amortecida; e,  
3) sinusoidal, amortecida, multi-cíclica. 
A função de carga dos condensadores de um estimulador magnético pode requerer que, 
nos trens de Rtms, sejam utilizadas correntes bipolares. Em alguns modelos de 
estimulador magnético do fabricante Dantec/Medtronic a direcção inicial da corrente na 
bobina poderá ser modificada.  
A duração do pulso de corrente é habitualmente 600 µs, para a onda monopolar, e 200-300 
µs, para a onda bipolar. A tensão de funcionamento de um estimulador magnético é 
tipicamente 2-3 KV, e a sua potência de consumo, à intensidade máxima do estímulo, é 2-
3 KW. 
O estimulador magnético de rTMS do fabricante Dantec/Medtronic poderá funcionar a  
frequências de 10-60 Hz, a 40-100% da intensidade máxima dos pulsos singulares, e o seu 
funcionamento contínuo está, devido ao aumento da temperatura da sua bobina, 
condicionado à disponibilização de 100-1000 pulsos na sua potência máxima. Porém, com  
a implementação de uma rotina adequada de arrefecimento da bobina, a duração do trem 
de estímulos poderá tornar-se ilimitada. As bobinas têm habitualmente um diâmetro que 
varia entre 50 mm e 150 mm. São constiutidas por 10-30 espiras concêntricas de fio de 
cobre de secção rectangular, de área 1x5 mm², de que resulta um valor de Indutância de 
15-30 µH. As configurações de bobina de estmulação estandartizadas são a circular e em  
“oito“ (“borboleta“). Geralmente, bobina é o principal componente de um estimulador 
magnético a ser optimizado. Um modo de optimização da bobina, com minimização da 
potência de consumo do estimulador magnético, consiste em modificar a sua   
espiralização. A espiralização solenoidal da bobinaassocia-se a melhoria da sua eficácia, 
comparativamente à (habitual) espiralização plana. A capacidade para concentrar,  
“focalizar”, o Campo Eléctrico induzido, em pequenas áreas do córtex cerebral, carece de   
atenção especial. A “focalidade” e a intensidade de estimulação dependem do tamanho 
(raio) e da configuração (circular ou em”oito”) da bobina, assim como da orientação (do 
plano) da bobina em relação à superfície da calote craniana (perpendicular ou paralela) e 
da distância em que se encontra a estrutura cerebral que se pretende submeter ao efeito da 
TMS.  A  bobina   de   configuração   em “oito“   detém   maior      grau   de   “focalidade“,  
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relativamente à bobina de forma circular. Verifica-se um decaimento rápido, a uma        
taxa constante, da “focalidade” e intensidade de estimulação da bobina, com a crescente   
profundidade em que se encontra a estrutura cerebral que se pretende submeter ao efeito 
da TMS (para um valor pequeno do raio da bobina) (Figura 1). 
 

Figura 1. Campos Eléctricos (E) e correspondentes Densidades de Correntes 
Induzidas (representadas por setas), por bobinas de Estimulação Magnética 
Transcraniana (TMS), com 4 cm de diâmetro - de configurações circular [(bc) e (be)] 
e em “oito”/”borboleta” (bb), colocadas, de acordo com orientação paralela à 
superfície da calote craniana [(a) e (c)], e de forma perpendicular (b) - em modelo 
esférico da cabeça, de três camadas concêntricas [respeitantes ao escalpe (es), à calote 
craniana (cc) e ao cérebro (ce)]. Em (c) é ilustrado o maior grau de Densidade 
relativa de Correntes Induzidas - isto é, de maior “focalidade” - conseguido com o 
uso, no âmbito da TMS, de uma Bobina em forma de “oito” (bb). [As Correntes 
Induzidas estão representadas por bandas e setas, de acordo com planos cónicos (a 
maior profundidade no cérebro correspondem menores valores de suas distribuições 
e intensidades; o valor do comprimento da seta é directamente proporcional à 
Densidade relativa de Corrente Induzida; e, o plano de cálculo, no cérebro, situa-se a 
2 cm de profundidade)]. 
 
A bobina modelo MC125 do fabricante Dantec/Medtronic está concebida para estimular o 
tecido nervoso de camadas profundas. Tem uma forma circular. A presença de marcas de 
reposicionamento e botão de disparo de pulso no manípulo facilita a sua utilização clínica. 
Associam-se-lhe mais algumas características gerais: possibilidade de grande número de 
estimulações antes da elevação da sua temperatura atingir a temperatura limite; nível baixo 
de ruído de disparo (clique) do pulso. Tem as seguintes propriedades mecânicas: 13 
espiras; 600 g de peso da cabeça da Bobina; cabo com comprimento de 1,3 m. Quanto às 
características das espiras da Bobina, estas apresentam 10 mm de raio interior, 60 mm de 
raio exterior, 6 mm de altura da espiral. A encapsulação integra, no mínimo, 2 mm de 
PVC. A espiralização da Bobina está simetricamente colocada na cápsula. Discriminam-se 
algumas das suas características magnéticas e eléctricas: a) configuração geral para ser 
utilizada a uma temperatura ambiente de 22 ºC; b) dB/dt inicial máximo de 46 KT/s (que é 
medido perto da superfície do invólucro da Bobina); c) duração activa de pulso de 70 μs 
(que representa ¼ do período total da onda sinusoidal); d) número de estimulações, antes 
de se atingir a temperatura limite, de 300 pulsos (a potência média de saída corresponde a 
75 % do valor máximo e a cadência de repetição média é 5 pulsos/s); e) e, pico de Campo 
Magnético B de 1,9 T (que nunca ultrapassa este valor, seja em que direcção for, para 
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reduzir o stress do Fluxo Magnético na direcção do sujeito que se submete à estimulação) 
(Figura 2).  
 
 

 
 
Figura 2. Bobina de configuração circular (modelo MC125 do fabricante 
Dantec/Medtronic). Gráfico superior: Curva de variação da relação dB/dt em função 
da distância vertical da superfície da bobina z. Gráfico inferior: Curva de variação 
da relação dB/dt em função de um deslocamento radial r (a partir do centro da 
bobina) para as duas distâncias verticais da superfície da bobina z = 20 mm e z = 2 
mm. 
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A bobina modelo MC–B70 do fabricante Dantec/Medtronic está concebida para estimular 
o tecido cerebral a um nível mais profundo.Tem uma configuração em “oito”(“borboleta”)  
Marcas de orientação para posicionamento e botões de disparo de pulso no manípulo 
facilitam a sua operação clínica. Associam-se-lhe mais algumas características gerais: 
possibilidade de grande número de estimulações antes da elevação da sua temperatura 
atingir a temperatura limite (habitualmente, 300 pulsos); nível baixo de ruído de disparo 
do pulso (clique); botão de disparo de fácil acesso e indicador no manípulo; e, marcas de 
orientação. Tem as seguintes propriedades mecânicas: duas vezes 10 espiras; 900 g de 
peso da cabeça da Bobina; e, cabo de comprimento de 1,3 m Quanto às características das 
espiras da Bobina, apresentam 10 mm de raio interior, 50 mm de raio exterior, 6 mm de 
altura da espiral, 2 mm, no mínimo, de espessura de PVC de encapsulação, e a 
espiralização da Bobina está simetricamente colocada na cápsula. Discriminam-se 
algumas das suas características magnéticas e eléctricas: a) configuração geral para ser 
utilizada a uma temperatura ambiente de 22 ºC; b) dB/dt inicial máxima de 35 KT/s (que é 
medida perto da superfície do invólucro da Bobina); c) duração activa de pulso de 72 μs 
(que representa ¼ do período total da onda sinusoidal); d) número de estimulações antes 
de se atingir a temperatura limite de 300 pulsos (a potência média de saída corresponde a 
75% do valor máximo e a cadência de repetição média é de 5 pulsos/s); e, e) pico de 
Campo Magnético B de 1,5 T (que não ultrapassa este valor seja em que direcção fôr, para 
reduzir o stress do Fluxo Magnético na direcção do sujeito que se submete à estimulação) 
(Figura 3). 
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Figura 3. Bobina de configuração em “oito” (“borboleta”) (modelo MC-B70 do 
fabricante Dantec/Medtronic). Gráfico superior: Curva da relação dB/dt em função 
da distância vertical da superfície da bobina z. Gráfico inferior: Curva de variação 
da relação dB/dt em função de um deslocamento radial r (a partir do centro da 
bobina) para as duas distâncias verticais da superfície da bobina z = 20 mm e z = 2 
mm. 
 
5.2 - UNIDADE PRINCIPAL [FIGURAS 4, 5 E 6 (ANEXOS)] 
 
O diagrama de blocos da Unidade Principal ilustra a estrutura geral do estimulador 
magnético (MagLite), e a Bobina estimuladora/transdutora (Bobina). Em países em que se 
praticam tensões de rede baixas, isto é, 100-130 V, o sistema é suprido por um 
transformador de isolamento especial. A unidade de saída alberga tensões de valores que 
podem atingir 1,8 KV, e o pico de corrente, na Bobina, atinge 6 KA. A Unidade de Fonte 
de Alimentação (PSU) está equipada com um interruptor (de modo primário) de 
suprimento de potência capaz de disponibilizar um pico de potência máximo de 4 KW. O 
primário da PSU incluí um condensador de armazenamento - com um suprimento de 
Corrente Contínua (DC) de tensão de 400 V - com energia total de 300 J. Na Unidade 
Principal do MagLite estão incluídas três secções, electricamente isoladas: Parte Primária; 
Parte de Alta Tensão (HV); e, Parte de Controlo.  
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5.2.1 - LIGAÇÕES DA PARTE PRIMÁRIA [FIGURAS 7 E 8 (ANEXOS)] 
 
As ligações da Parte Primária referem-se às conexões realizadas com tensões de 
rede/linha. O MagLite foi projectado para funcionar a partir de uma tensão nominal de 
rede de 230 V AC, em que variações até + 15% são aceitáveis. Resultados mais elevados 
serão, contudo, obtidos com tensões, de entrada, de valores superiores a 220 V. Uma vez 
que o MagLite é capaz de trabalhar com níveis de potência de entrada correspondentes a 
valores, no máximo, de 3 KW AC, poderão ser suportados picos de corrente de rede/linha 
de valores, no máximo, de 15 A. O painel posterior do MagLite inclui as entradas dos 
condutores de ligação à rede/linha, o interruptor de ligação/potência, os fusíveis e as 
conexões de terra/massa. Os fusíveis, estão projectados para valores de corrente de 10 A, o 
que significa que, no caso de ocorrer uma sobrecarga de corrente, o circuito abrir-se-à. 
Para reiniciar o funcionamento, bastará premir o botão do centro, depois de se ter 
desligado o MagLite. A Placa Snubber/de Filtros (Supressores) contem filtros de 
rede/linha adicionais. A tensão de rede/linha passa, a partir do pino 1,3 PF1, através de 
filtragem, ao pino 8,16 PF7, na Placa de Controlo da PSU. O transformador de 
alimentação TR1 fornece tensão a todos os circuitos de controlo do MagLite. A tensão de 
isolamento geral, no TR1, é de 4 KV. A única saída de 17 V - que fornece a parte de HV - 
é isolada com uma tensão de 8 KV. Todas as funções de controlo são alimentadas por 
fonte de potência de tipo linear, resistente ao stresse, de alta fiabilidade, analógica, e, o 
circuito de carga do condensador de HV está instalado em redor de uma fonte de 
alimentação eficiente, a funcionar em modo de interrupção/comutação primária. O sistema 
de carga está localizado nas duas placas do circuito, Placa de Controlo da PSU e Placa de 
Interrupção/Comutação da PSU. O TR1 é um transformador, de núcleo em anel, de 
tamanho médio, localizado na base da caixa do MagLite, estando equipado com um 
disjuntor térmico. Para o caso da temperatura do núcleo exceder 100 ºC, este abrirá o 
circuito Primário e voltará a fechar quando a temperatura do núcleo do transformador cair 
abaixo de, aproximadamente, 80 ºC (este transformador destina-se a funcionar com baixas 
perdas, por forma a que esta situação raramente ocorra). As duas Placas de Controlo estão 
ligadas à massa, através de cabos separados que são essenciais à manutenção do adequado 
funcionamento do MagLite, diminuindo o ruído de interferência, durante a carga do 
condensador, e a sua descarga, durante a Estimulação Magnética Transcraniana (TMS). 
 
5.2.2 - LIGAÇÕES DA PARTE DE ALTA TENSÃO (HV) [FIGURAS 9, 10 E 11 
(ANEXOS)]   
 
O MagLite é capaz de carregar um grande condensador, a uma tensão HV de valor 
elevado, e, subsequentemente, descarregá-lo numa Bobina, através de um interruptor 
Díodo/Tiristor (DIO/THY). O grande condensador, de cor prateada, instalado no centro do 
MagLite, é carregado com energia, pela fonte de alimentação, a funcionar em modo de 
interrupção/comutação, da parte Primária. A corrente de carga é injectada, a partir da 
Placa de Interrupção da PSU, através de PS21. Os condutores que saem, do condensador 
de alta tensão, para a Placa de Controlo da PSU, PF21, são usados, principalmente, para 
medir o nível actual da tensão e para descarregar o condensador. O condensador de alta 
tensão é carregado até uma tensão correspondente ao nível seleccionado, pelo utilizador, 
no painel frontal, através do grande botão negro, rotativo, de Configuração do Nível de 
Saída (Output Level Setup). A tensão máxima vale 1,8 kV AC. A tensão deste 
condensador, não é fixa em relação a um sistema de referência (de rede/linha, terra/massa) 
e apresenta flutuações, estando apenas ligada à terra/massa, através de dois condensadores 
de 4n7F, simétricos, e de duas resistências de 10 MΩ (Placa de Controlo da PSU). Assim 
que o condensador de HV estiver carregado, ao nível desejado, a estimulação poderá ser 
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concretizada; durante a operação, o grande conector de potência, de cor alaranjada, está 
ligado à Bobina (assumindo-se que está a usar-se uma Bobina circular, de modelo MC-
125, com uma auto-indutância de cerca de 10 µH). Quando o grande THY capsular, 
branco, na unidade DIO/THY, é activado, estabelecer-se-à a condução, e a corrente 
percorrerá o condensador de alta tensão através do pólo positivo, passando pelas Bobina e 
regressando, através do THY ao pólo negativo do condensador. Durante o tempo deste 
percurso de corrente, um circuito de ressonância LCR estará constituido, e a onda de 
corrente começará a configurar uma função sinusoidal. Quando o condensador de HV se 
encontrar descarregado (a 0 V), a corrente, através da Bobina, será máxima. O circuito 
LCR será interrompido quando a corrente da Bobina, através do DIO, se tornar nula, e 
isto, deve-se ao facto de não ser exequível o disparo do THY por mais do que, 
aproximadamente, 10 % do período total de tempo. Quando o circuito LCR for 
interrompido desta forma, a tensão, através do THY, sofrerá um salto, a partir de 0 V, para 
atingir o valor de tensão total do condensador, V1. Se este salto, na tensão, não for, de 
algum modo, evitado, o elevado gradiente dV/dt determinará, novamente, o disparo do 
THY, e, o circuito LCR não será interrompido. O circuito único RC, integrado na placa 
Snubber, determina a prevenção de novo disparo do THY, devido a este salto. 
 
5.2.3 - LIGAÇÕES DA PARTE DE CONTROLO    
 
As principais funções de Controlo são apresentadas no Painel Frontal do MagLite. O 
utilizador poderá configurar o modo de operação, através da rotação ou do premir de um 
botão. O controlo do painel frontal e os indicadores estão ligados à placa do sistema, 
através de um cabo em fita. O grande conector de potência, de cor alaranjada (que liga a 
Bobina ao MagLite) e o pequeno interruptor/comutador (que detecta a presença do 
correspondente conector) , constituem uma unidade que está ligada de forma separada à 
Placa do Sistema. O Sensor de Corrente (localizado em redor da ligação de potência do 
condensador de alta tensão à unidade DIO/THY), está ligado à Placa de Controlo, e mede 
o gradiente de corrente, dI/dt. A unidade DIO/THY é controlada através de um pequeno 
transformador de isolamento (de tensão de 8 KV) posicionado perto da base da unidade 
DIO/THY, e está ligada, à Placa do Sistema. As Placas do Sistema e Controlo da PSU 
estão conectados por meio de um pequeno cabo em fita. A maioria das ligações de 
controlo funcionarão “ à-prova-de-erro “, isto é, se alguma conexão não estiver presente, o 
MagLite será incapaz de proceder à estimulação. Todas as funções de controlo são 
pormenorizadas na secção da Placa do Sistema. 
 
5.2.4 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO (PSU) [FIGURAS 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18 
(ANEXOS)]   
 
A Unidade/Sistema de Fonte de Alimentação (PSU) do MagLite divide-se em duas partes: 
1) a pequena fonte de alimentação, construída em redor do transformador de núcleo 
toroidal, TR1, usada para gerar alimentações ordinárias, lineares, para todos os circuitos 
de controlo; 2) a fonte de alimentação principal, usada na carga do condensador de HV, 
até à correspondente tensão de 1,8 KV, funcionando em modo primário de 
interrupção/comutação, e, integrando os circuitos de controo, localizados na Placa de 
Controlo da PSU, e os componentes de interrupção/comutação localizados, no interior da 
caixa blindada, sobre a Placa de Interrupção/Comutação da PSU. Todos os componentes 
de interrupção/comutação de elevadas correntes e tensões são objecto de blindagem, por 
forma a se conseguir a redução da interferência - com propósitos externos de 
Compatibilidade Electromagnética - e a fim de evitar erros nos controladores, durante 
períodos com elevados gradientes dI/dt e dV/dt. A Placa de Interrupção/Comutação da 
PSU está localizada sobre o grande dissipador de calor, de cor negra, visível no painel 
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posterior do MagLite e funciona como suporte de todos os componentes de 
interrupção/comutação [quando removido, constitui, então, a Unidade de 
Interrupção/Comutação (Placa de Interrupção/Comutação da PSU e dissipador de calor)]. 
A PSU divide-se em três secções: Circuito de Correcção do Factor de Potência, PFC (parte 
A); SMPS elevadora de HV (parte B); e Controlo de HV (parte C). 
A principal função do Circuito Corrector do Factor de Potência (PFC) é fazer o consumo 
de energia do circuito de carga parecer uma carga resistiva, perante a rede, isto é, à 
corrente da rede/linha é dada a forma de uma onda sinusoidal, com um duplo propósito: 
maximizar a potência útil de consumo e reduzir a interferência sobre a rede. Se o PFC não 
fosse usado, a corrente da rede/linha teria valores de pico que se cifrariam, pelo menos, no 
dobro dos actualmente gerados pelo MagLite, assim como uma corrente RMS entre 30% e 
50% maior. Uma vez ligado o MagLite, uma tensão de 230 V AC irá aparecer em PF1, 
depois de ultrapassar o interruptor/comutador de rede/linha, os fusíveis e os filtros. Na 
Placa de Controlo da PSU, a tensão da rede/linha passará somente na Placa de 
Interrupção/Comutação da PSU e no transformador, de núcleo em anel, TR1. C40/L1 e 
VDR1 funcionam de forma a suprimir o ruído que tem como fonte os componentes de 
interrupção/comutação. Os fusíveis F3 e F4 estão inseridos de modo a restringir a potência 
de TR1, a um nível razoável, correspondente a uma corrente de 1 A, comparativamente à 
dos fusíveis principais do painel posterior (correspondentes a uma corrente de 10 A). O 
conversor do PFC é de tipo elevador. A tensão da rede é rectificada, pela ponte D9, 
localizada na Placa de Interrrupção/Comutação da PSU. Após a rectificação, a tensão – 
positiva, oscilatória (high-ripple) - é submetida à operação de elevação, efectivada pelos 
três componentes de interrupção/comutação L1/Q5/D16. De seguida, a energia é 
armazenada num grande condensador electrolítico, de cor negra, C500, sob uma tensão de 
390 V DC. A duração do pulso de comutação de Q5 é controlada por IC14 (um circuito 
integrado, controlador do PFC, construído pelo fabricante Unitrode Corporation). A 
duração do pulso varia, de modo a gerar uma onda de corrente de forma sinusoidal, a 
partir da rede/linha. O PFC toma em linha de conta a tensão AC eficaz actual (através do 
pino 8) - isto é, a baixas tensões de rede/linha corresponderão mais elevadas correntes de 
rede/linha, e vice-versa -, tendo por objectivo, independentemente do valor da tensão de 
rede/linha, a manutenção, a um nível estável, do consumo de potência. A frequência de 
comutação é ajustada de modo a ter um valor de 50 KHz, sendo este ajuste concretizado 
através da selecção do valor apropriado para C38. O conversor de elevador, de HV, está 
sincronizado com o circuito do PFC - através da operação de IC12 e IC11B -, para reduzir 
a interferência. O circuito de PFC funciona em regime de auto-controlo, isto é, a operação 
de elevação é controlada, exclusivamente, pela tensão actual entre os terminais do grande 
condensador C500. Como o circuito de carga do condensador de HV drena uma 
considerável quantidade de energia, a partir de C500, o controlador aumenta a corrente de 
rede, e vice-versa. Uma vez concretizado o desligamento do Maglite, a resistência R2 
(com valor de 27 KΩ/15 W) descarrega C500 até um nível correspondente de tensão 
abaixo de 50 V, dentro de um lapso de tempo de 3 segundos. Para reduzir a corrente de 
rede/linha, na fase de ligação inicial do MagLite, três técnicas diferentes são utilizadas: 1) 
na Placa de Interrupção/Comutação da PSU, D14/D15/R8/R9 são usados para carregar 
C500 - antes do encerramento do relé RL1 - a um nível, aproximadamente, correspondente 
ao pico de tensão da rede/linha; 2) após alguma demora - gerada pelo circuito de início 
suave (soft start), em redor de Q11/Q12 -, o relé é ligado, sendo que NTC1 reduz a 
corrente transitória de entrada (in rush), gerada quando RL1 fecha (em sincronismo com o 
fecho dos contactoso de RL1, o pino ENA de IC14 é tomado alto, ligando, então, o 
controlador do PFC ); e, 3) o controlador do PFC também contém um algoritmo para 
reduzir a duração do pulso, nos segundos iniciais após a ligação do MagLite. 
O SMPS de elevação de alta tensão constitui um circuito, simples mas, potente. A tensão 
de 390 V DC, de C500, é transformada em onda de forma quadrada, pela intervenção 
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exclusiva da ponte em H (H-bridge), localizada na Placa de Interrupção/Comutação da 
PSU, Q1/Q2/Q3/Q4, sendo que esta transformação é sincronizada com o circuito de PFC, 
por IC12 e IC11B. Quando o conversor da ponte em H se encontrar operacional, Q1+Q4 
ou Q2+Q3 são activados, para gerar o balanço (swing) da tensão total de + 390 V, através 
do transformador de Step-up TR5. A corrente, provinda de C500, para a ponte em H é 
monitorizada através de um transformador de intensidade. Todos os quatro FETs de 
potência, Q1/Q2/Q3/Q4, são controlados pelo circuito integrado, “driver” de potência, 
IC1, através de um transformador de isolamento, TR4. Um díodo ultra-rápido, UF5407, e 
uma rede de filtro RC são colocados em cada um dos quatro FETs. As portas estão 
protegidas por díodos zener duplos, de tensão de 15 V. A resistência R40, com 
especificação de potência de 100 W, tem por objectivo a redução das correntes de pico 
elevadas através dos FETs de potência, quando se liga ou desliga o transformador TR5. 
O Controlador do Conversor Step-up, o circuito integrado IC10, controlador da ponte em 
H, tem algumas características importantes. Se o terminal SYNC é colocado em alto, é 
forçosamente retirada energia, às saídas, isto é, nenhum dos FETs de potência conduz; 
cada vez que o terminal SYNC é colocado em baixo, uma das saídas é activada. IC10 
alterna (toggles) entre as duas saídas, para criar a onda quadrada. As entradas do Sensor de 
Corrente (pinos 3+4) interrompem as saídas A e B, se a corrente através da ponte em H 
atinge o limite de corrente definido pela tensão aplicada no pino 1. As saídas mantêm-se 
desactivadas até que um novo pulso de SYNC seja recebido. O controlador é configurado 
de modo a serem utilizadas as máximas durações de pulso, de forma a serem produzidos 
correntes de pico elevadas através do transformador. Deste modo, poder-se-á, 
rapidamente, obter a máxima corrente de secundário através da bobina L2. O sinal de 
SYNC STEP é uma rampa originária do controlador do PFC. Um comparador, IC12, 
modela a rampa transformando-a em onda quadrada, à saída, no seu pino 7, sendo que esta 
onda é usada para desencadear em IC11B, de disparo único, o fornecimento de um pulso 
de duração de 2,5 µs. A saída OSC, ao pino 10 de IC11, é, então, um sinal de frequência 
de 50 KHz, com um período de 2,5 µs. Quando o sinal STEP-UP ENABLE se torna alto, o 
flip-flop IC20A sincroniza-se com o sinal OSC, e, então, transmite o sinal OSC ao 
terminal SYNC de IC10. A resposta do controlador, IC10, consiste na manutenção da sua 
desactivação, durante esse lapso temporal de 2,5 µs, e, subsequentemente, em alternar 
(toggle), alto, entre as duas saídas A e B. A frequência resultante da onda quadrada, de + 
390 V, é, então, somente de 25 KHz. O Sensor de Corrente - um transformador sensível à 
corrente através de C500 - gera uma corrente secundária cuja intensidade é 1/33 da 
corrente de C500. Esta corrente passa através de R71-R73, para gerar uma tensão 
proporcional. O díodo D13 e a resistência R60 servem para reiniciar   ( reset ) a corrente 
do transformador, durante um estado de não carregamento. A tensão através de R71-R73 é 
filtrada por R61 e C22, para suprimir a crista dominante do pico de corrente. O limite da 
corrente de pico é, aproximadamente, 18 A, a que corresponde um pico de potência de, 
aproximadamente, 7 KW (= 18 A x 390 V).  
O transformador TR5 realiza uma transformação de Step-up de 1:4,9 da tensão de 390 V, 
resultando uma tensão de saída de, aproximadamente, 1,9 KV. A HV de AC é rectificada 
através da ponte de díodos, que integra 20 díodos, DH1-DH20, e 20 resistências, RH1-
RH20. Após o rectificador, um simples filtro LC é utilizado no percurso da energia 
transmitida ao principal condensador de alta tensão. O filtro LC reduz o fluxo 
electromagnético que passa para o exterior da caixa blindada. 
A parte correspondente ao Controlo de HV mede a tensão do condensador de HV, 
compara-a com o nível de referência seleccionado pelo utilizador, e, procede à decisão de 
carregar ou descarregar o condensador (ou nada fazer). O nível de referência - 
seleccionado, pelo utilizador, no grande botão rotativo, negro, do painel frontal - é 
transmitido à Placa de Controlo da PSU, como uma frequência entre 0 e 10 KHz, sendo 
que esta frequência entra em PF5, como frequência Fint, e, atravessa a barreira isoladora, 
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através da fibra óptica, de D4 a D11. O circuito receptor IC3A modela o sinal (fraco), a 
partir do foto-díodo, D11, e isola-o para o conversor F para V, em redor de IC2. Este 
circuito gera uma tensão proporcional, Vref, entre 0 e 10 V. A tensão máxima DC, através 
do condensador de HV, poderá ser ajustada, usando a resistência R51. A tensão através do 
condensador de HV chega ao conector PF21. A rede R2/R3/C4/C5 serve para contra-
balançar a HV, tendo em conta as tensões de potência e de terra/massa. A HV é dividida, 
através de R1/R29/R48, e ultrapassa o IC tampão IC4B, sendo a saída, deste IC, Vcap. Os 
três díodos D30/D31/D32 protegem a entrada do amplificador operacional (OP-AMP) 
quando a tensão do condensador de HV se torna negativa, durante as estimulações. Os 
dois sinais Vref e Vcap servem como entrada para os comparadores decisórios IC3C+D. O 
valor de Vcap tem que se encontrar dentro de uma pequena janela em redor do valor de 
Vref, por forma a ser aceite. Se o valor de Vcap for muito baixo, o condensador de HV 
deverá ser carregado. Se a tensão do condensador for muito alta, o condensador de HV 
deverá ser descarregado. É condição de trabalho dos comparadores decisórios de HV o 
facto de o sinal EN/ ser baixo. Se, por qualquer motivo, o MagLite se encontrar no estado 
de Desligado (Disabled), o sinal EN/ torna-se alto. Se for este o caso, o carregamento do 
condensador de HV será inibido, por IC7D, e a descarga será forçada por IC6B. O circuito 
de descarga compreende um relé de HV, de tipo “Normalmente Fechado”, isto é, se o 
fornecimento de tensão falhar, o sistema descarregará dentro de 5 segundos, sendo que 
esta descarga se realiza através das quatro resistências de potência R42/R43/R44/R45 e do 
relé RL1. Se uma decisão de carga for tomada, o comando irá passar, através da fibra 
óptica, de D7 a D9, caso o sistema se encontrar no estado de Ligado (Enabled). Na parte 
primária, o sinal do foto-díodo D9 é ligado ao sinal de Estado de Ligado do Conversor de 
Step-up, ENABLE STEP-UP CONVERTER, a partir da Placa de Controlo. Este sinal está 
normalmente activo, mas, após cada estimulação, ocorre um bloqueio do circuito de carga, 
com uma duração de 1 ms. Se todas as condições estiverem reunidas, o sinal de ENABLE 
STEP-UP CONVERTER iniciará o procedimento acima descrito (Conversor de Step-up 
de HV). Se for tomada uma decisão de descarga, o circuito, de disparo único, IC5B, 
concretizará um pulso de duração de 22 ms, dirigido ao relé RL1. Desta maneira, a 
duração mínima de pulso, de qualquer comando de descarga, é de 22 ms. Durante a 
descarga, a via do carregamento é bloqueada. Quando a tensão do condensador de HV se 
encontrar entre os valores do intervalo de aceitação, em redor de Vref, o sinal de Estado de 
HV (HV STATUS) passará alto, para o Quadro de Controlo ( a via é D6/D8/Q4/PF5 ). Um 
pequeno termóstato está localizado no interior do dissipador de calor, montado no Quadro 
de Interrupção/Comutação da PSU. Se, neste ponto, a temperatura ultrapassar 90 ºC, será 
gerado o sinal de Erro da PSU, PSU ERROR, através de PF15/IC8/PF5. 
 
5.2.5 - PLACA DO SISTEMA [FIGURAS 19, 20, 21, 22, 23, 24 E 25 (ANEXOS)]  
   
Temperatura da Bobina   
A temperatura da Bobina é monitorizada por um pequeno sensor térmico inserido no 
conjunto de instalação da Bobina. O sensor térmico é um instrumento de alta precisão, 
fornecendo uma corrente proporcional, de acordo com a relação 1 µA/ºC, sendo que esta 
corrente é convertida numa tensão proporcional, no OP-AMP IC24B e nos componentes 
circundantes. No ponto de teste Temperatura da Bobina, COIL-TEMP, a saída é escalada  
(scaled) de modo a fornecer 100 mV/ºC, em que 0 V é 0 ºC. Os condensadores C22 e C23 
actuam no sentido de suprimir o ruído durante a estimulação. O sinal COIL-TEMP é 
usado como entrada para o comando ( driver ) do mostrador do Gráfico de Barras IC18. 
Este circuito comanda, de forma directa, os seis mostradores, no painel frontal, de Díodos 
Emissores de Luz (LEDs). A temperatura à qual o mostrador LED vermelho se acende, 
indicando 40 ºC, pode ser ajustada, utilizando P4. Se nenhum sensor estiver presente 
(ausência de Bobina ou rotura dos fios da Bobina), o sinal COIL-TEMP torna-se negativo, 
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sendo este estado detectado por Q12, e a mensagem de Erro de Não Sensor, NO-
SENSOR-ERROR, é passada ao Controlo de Estado. No caso da temperatura da Bobina 
exceder o limite, de 40 ºC, o LED vermelho, no Gráfico de Barras, acenderá, e o sinal de 
Erro de Temperatura da Bobina, COIL-TEMP-ERROR, será passado ao Controlo de 
Estado, sendo que este sinal, também, emergirá à ocorrência, por qualquer motivo, de 
curto-circuito dos condutores do sensor, isto é, os circuitos de controlo, somente, aceitam 
uma corrente válida à entrada de PC11, para operar.  
Fonte de Alimentação (PSU)   
Todos os fornecimentos internos de potência (de alimentação) usados em funções de 
controlo, no MagLite, baseiam-se em reguladores lineares standard, de elevada fiabilidade. 
O Quadro do Sistema é alimentado por duas saídas de 13V, a partir do transformador TR1. 
Estão disponíveis tensões de + 5 V, + 12 V e – 12 V. O ICs reguladores – IC27, IC28 e 
IC29 – são arrefecidos por dissipadores de calor. Também, estão disponíveis pontos de 
teste para tensões e terra/massa. IC26 é uma referência de tensão, de alta precisão, 
fornecendo uma saída de 10 V. A tensão da rede/linha é monitorizada pelo circuito 
comparador, construído em redor de IC24C. Se a tensão da rede/linha cair abaixo de 190 
V AC, o sinal de Erro de Rede/Linha, MAINS-ERROR, passará alto para o Controlo de 
Estado. Em caso de erro no Controlo de Estado, o aparelho é colocado no estado de 
Desligado ( Disabled ), inviabilizando, então, as estimulações.  
Configuração (Setup) da Tensão do Condensador de Potência    
O botão de Configuração do Nível de Saída (Output Level Setup), no painel frontal, 
controla a tensão dos condensadores de HV da maneira que, seguidamente, se descreve. 1) 
O potenciómetro, no painel frontal, está conectado à referência de precisão, fornecendo, 
então, uma tensão proporcional, sendo que esta tensão passa, através do conversor de 
frequência, IC1, para fornecer uma frequência proporcional, dentro da gama 0-10 KHz; a 
uma tensão de condensador baixa corresponde uma frequência baixa, e vice-versa, e, 
assim, a tensão nos condensadores será nula, se, por algum motivo, se se encontrar perdida 
a conexão do controlo de frequência. 2) A frequência Fint é passada ao Quadro de 
Controlo da PSU, através do cabo em fita, inserido em PC5. 3) Aquando da concretização 
da estimulação, ocorre bloqueio de carga do condensador de HV, durante 1 ms, de forma a 
reduzir o stresse exercido sobre os componentes de carga de HV; o circuito envolvente de 
IC30A gera o pulso, de 1 ms, que é passado, através de PC5, ao Quadro de Controlo da 
PSU.  
Detecção de MIN-OUT   
O MagLite somente poderá ser Ligado (Enabled) se o botão de Configuração do Nível de 
Saída (Output Level Setup), se encontrar na posição de Mínimo, MIN. A tensão de 
entrada, a partir do potenciómetro, no painel frontal, é monitorizada por IC24A. O OP-
AMP está, aqui, configurado como comparador. Somente quando o botão estiver colocado 
na posição de MIN o sinal MIN-OUT assumirá o seu nível alto.  
Controlo de Estado  
No MagLite, múltiplas partes são monitorizadas. A principal função da Unidade de 
Controlo de Estado é assegurar que o aparelho não possa ser Ligado (Enabled), para 
realizar estimulações, se alguma condição de erro estiver presente; então, o Sinal de 
Estado, STATUS, é utilizado na inibição do disparo do THY de potência, e para 
descarregar o condensador de HV. IC10 é uma porta lógica OU (OR), de oito entradas, 
que soma todos os diferentes sinais de erro, sendo que, se algum dos sinais de erro se 
tornar alto, o sinal STATUS, também, se tornará alto. Em caso de erro, a saída de IC8A 
tornar-se-à, forçosamente, alta, tornando, então, alto o sinal Armado, ARMED. Quando 
não se encontram presentes quaisquer sinais de erro, o botão de Pronto, READY, no 
painel frontal, poderá gerar, uma entrada de relógio, ao IC8A, fazendo-o oscilar, 
alternadamente (toggle) entre os dois estados Ligado/Desligado (Enabled/Disabled). Se o 
MagLite estiver Ligado (Enabled), pressionando o botão Ligado/Desligado 
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(Enabled/Disabled) desligar-se-à o aparelho; pressionando o mesmo botão, somente Ligar-
se-à (Enables) o MagLite Desligado ( Disabled ) se o sinal de MIN-OUT for alto. Quando 
está alto, o sinal ARMED é usado para reiniciar (reset) o Gerador de Time (Tempo) Out, 
desligar o circuito de Disparo (Trigger), e descarregar o condensador de HV.  
Gerador de Time (Tempo) Out, Contador de Pulso Máximo e Oscilador   
Um oscilador, construído em redor de IC5C, é usado para fornecer, uma frequência de 
3,41 Hz, ao sistema contador. A frequência pode ser ajustada em P2. O Gerador de Time 
Out, IC21, calcula esta função de oscilação (de 3,41 Hz). Sempre que um pulso de disparo 
é recebido, o contador é reiniciado, e, igualmente, o sistema é Desligado (Discastes). Se o 
sistema for deixado sem ser usado, por mais de 5 minutos, o contador atingirá o estado 
alto Q11, e o sinal Q11 irá alimentar o Controlo de Estado, como sinal de TIME OUT.  
Drive de Tiristor (THY) e Intervalo Mínimo de Pulso    
Quando um pulso de disparo qualificado é recebido (sinal TRIG AQR estando alto) e o 
sistema se encontra Ligado/Enabled (sinal ARMED estando baixo), o IC, de disparo 
único, IC15A é despoletado, sendo que este disparo único determina um pulso de duração 
de 25 µs. A saída Q deste IC é usada como comando (drive) do circuito Drive de THY, 
baseado no FET de baixa potência Q8. A saída, a partir de IC15A, é objecto de mudança 
de nível, através de C37 e R60, para fornecer, uma (completa) tensão, de comando (drive), 
de 24 V, ao transformador de disparo, que se encontra em frente da porta do Tiristor 
(THY) de potência. No estado de Espera (Standby), a tensão de dreno (drain) de Q8, é + 
12 V, e, a tensão anódica, de D13, é - 12 V. Quando o pino 6 de IC15A se torna alto, Q8 
liga, causando, então, queda da tensão, do dreno, para - 12 V, e, deste modo, o ânodo de 
D13 atinge a tensão de - 36 V, resultando, então, uma (completa) tensão de 24 V, através 
de PC14. O sinal é tomado de PC14 e injectado num pequeno transformador de 
isolamento, instalado perto da Unidade THY/DIO; este transformador de disparo tem uma 
razão de 2:1, determinando uma excursão de tensão de 12 V, na porta/cátodo do THY de 
potência. A duração de pulso de 25 µs é seleccionada para assegurar uma ligação segura 
do THY de potência, ainda que mantendo o pulso suficientemente curto, para não ser 
retida corrente na Bobina, por um lapso de tempo superior a um ciclo de seno completo. 
Quando ocorre a estimulação, o sinal TRIG - OUT encontrar-se-á alto, durante, 
aproximadamente, 25 µs. Este sinal é utilizado para controlar diversos circuitos. Quando é 
concretizada uma estimulação, deverá decorrer um lapso de tempo de 200 ms, antes de ser 
possível a realização de outra estimulação. Esta operação é monitorizada pelo IC30B. 
Sinalizadores Bicolores      
O painel frontal do MagLite inclui LEDs bicolores, sendo todos eles comandados a partir 
de IC12, e consistindo em circuitos inversores de potência. A resistência em série, de 1 
KΩ, permite fornecer uma corrente, de LED, de, aproximadamente, 10 mA, por díodo.  
Disparos (Triggers) Externos     
Os disparos (Triggers) externos IN/OUT são manuseados através do conector DIN de 5 
pólos, no painel posterior. Quando uma estimulação é realizada, o sinal TRIG-OUT, é 
submetido a função de relé, através do comutador de nível Q14/D28, resultando um sinal 
compatível com TTL. Dependendo da posição do comutador B, a porta lógica OU 
Exclusivo, Exclusive-OR, IC25A, inverte ou, simplesmente, faz o 
tamponamento/amortecimento (buffers) do sinal TRIG-OUT. Os disparos de entrada são 
condicionados, por D30/Q13, para permitir a compatibilidade com os níveis de entrada de 
CMOS e TTL. Dependendo da posição do interruptor/comutador A, a porta lógica OU 
Exclusivo, Exclusive-OR, IC25B, inverte ou, simplesmente, faz o 
tamponamento/amortecimento (buffers) o sinal TRIG-IN. O IC25C assegura a activação 
das funções de Pull-Up ou Pull-Down, perante a ausência de uma fonte de disparo externa.  
Disparo (Trigger) Rejeitado    
Se os pulsos de disparo forem recebidos dentro de um intervalo de tempo inferior a 200 
ms, o indicador Disparo Rejeitado, Trigger Rejected, adquire a cor vermelha. Cada pulso 
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de disparo chegado (manual ou externo) oscila, à entrada do IC17B. Se o pulso chegar 
durante o intervalo temporal de 200 ms, gerado por IC30B, o pulso será usado para 
disparar o IC, monoestável, IC15B, por forma a fornecer um pulso de duração de 1 s. O 
circuito não detém outro propósito que não o de informar o utilizador sobre a função de 
Mau Disparo. 
Alarme de HV       
O circuito de Alarme de alta tensão não corresponde a uma indicação actualizada da 
presença, ou não, de tensão no condensador de HV; não há qualquer medição, de tensão 
do condensador de HV, na Placa de Controlo, sendo que, em vez disso, o circuito detecta a 
presença/ausência de um conector de Bobina no conector de potência. Se o sinal de 
comutação, a partir de PC11, não estiver presente, um LED vermelho, do painel frontal, 
emitirá um sinal luminoso intermitente (de frequência de 1 Hz), e, nenhuma tensão estará 
presente para activar a PSU (a tensão de + 12 V). Quando o comutador estiver aberto, Q2 
deixará de conduzir, resultando um sinal alto à entrada RST de IC2, que determinará uma 
oscilação de frequência de 1 Hz, controladora do LED vermelho, através da fonte de 
corrente D4/D5/Q3. Este circuito é apoiado por C5. Se o MagLite for desligado e a Bobina 
desconectada, então, o LED vermelho continuará a emitir um sinal luminoso intermitente, 
durante um lapso de tempo de 10 s, indicando que ainda poderá estar presente Alta Tensão 
(HV). Normalmente, o condensador de HV estará completamente descarregado dentro dos 
cinco segundos de interrupção de funcionamento do MagLite. Q1 é utilizado como 
comutador na linha de tensão de 12 V. Quando o interruptor/comutador estiver aberto, Q1 
deixará de conduzir, e, a tensão de + 12 V, tornar-se-á baixa. A tensão de + 12 V, gated, é 
usada na alimentação dos circuitos de activação do Quadro de Controlo da PSU. Este 
pequeno circuito acarreta segurança extraordinária, na via de informação de descarga, para 
o Quadro de Controlo da PSU. 
 
5.2.6 - SISTEMA DE VISUALIZADORES          
 
O mostrador de LED verde fornece um valor, medido, do gradiente dI/dt realmente 
implicado, após a concretização da estimulação, sendo esta medição efectivada através de 
um pequeno transformador, de núcleo em toro, instalado sobre o percurso do grande cabo 
de potência, desde o condensador de alta tensão, até ao Comutador Deslizante de Potência 
(Slide Power Switch).  
Este transformador apresenta características específicas, a saber:  
a) o seu núcleo é constituído por ferrite;  
b) o seu enrolamento primário consiste numa única espira, isto é, o grande cabo de 
potência passa através do núcleo anelado e o sinal de saída do seu enrolamento secundário 
assume uma forma de onda, proporcional ao gradiente dI/dt, similar a uma função co-seno.  
c) o sinal, a partir do Sensor de Corrente, é injectado em PC15, e, subsequentemente, 
escalado (scaled) por P3. O IC IC35 é usado como um tampão (buffer), uma vez que a 
impedância de entrada de IC19 é de  10 KΩ.  
O escalonamento (scaling) é realizado do seguinte modo:  
a) uma Bobina transdutora - por exemplo, a de modelo MC-125 -, com valor conhecido de 
auto-indutância (10,6 µH), é conectada ao MagLite;  
b) o botão rotativo de Configuração de Nível de Saída, Output Level Setup, é rodado, até 
ao seu limite máximo, e a tensão, através do condensador de potência, é medida;  
c) o valor mostrado será, agora, ajustado, por forma a ser fornecida uma leitura da relação 
Vcap/L(Indução)bob(Bobina);  
d) durante o ajustamento, estimulações são concretizadas, para serem verificados os 
resultados.  
O componente principal do Controlo de Visualizadores é o IC19, AD7569, um subsistema 
AD de 8 bit. Este IC é utilizado para funcionar como um amplificador de 
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Amostragem(S)/Retenção(H), seguido de um conversor Analógico/Digital (A/D) e um 
conversor Digital/Analógico (D/A). Quando uma amostra de comando é apresentada ao 
pino 18, a parte conversora A/D converte o sinal analógico de entrada, no pino 23, e no 
pino 19, o sinal de Ocupado, BUSY, é activado tão cedo quanto o término da conversão. 
Este sinal é utilizado como entrada em IC22A - um IC, de disparo único, de duração de 8 
µs -, cuja saída força AD7569, primeiramente, a concretizar a leitura da saída do 
conversor A/D, depois, a realizar um comando escrito do byte lido, para o conversor D/A. 
Após este ciclo, a saída analógica do componente, ao pino 2, retém (holds) o valor, 
amostrado, da entrada. O IC IC22B é usado para efectivar um atraso de 8 µs, entre o 
tempo em que o comando da estimulação - isto é, TRIG-OUT - é fornecido e o tempo em 
que o comando de S/H é fornecido a AD7569. Desta maneira, atrasos curtos, transitórios, 
durante o inicio da estimulação, poderão ser ignorados.  
 
6 – ESTUDO DO ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS FUTURAS QUANTO À 
UTILIZAÇÃO DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA 
 
6.1 - ESTADO DA ARTE E TENDÊNCIAS  
 
No âmbito da Terapêutica Neurocognitiva, a TMS demonstrou eficácia quanto à melhoria 
de: velocidade de processamento central/cerebral da informação; atenção selectiva; 
retenção e evocação de conteúdos mnésicos; formação de memória implícita (sendo esta 
mediada por centros cerebrais subcorticais); atenção espacial. 
O seu uso clínico está aprovado no Canadá e em Israel, para tratamento do Sindroma 
Depressivo.   
Como instrumento de investigação em Neurociência Cognitiva a TMS futuramente será 
aplicada em estudos de: especialização funcional de áreas cerebrais implicadas no 
desempenho de tarefas-alvo; conectividade, interacção e integração funcional de circuitos 
neuronais; “timing” necessário para o envolvimento de área(s) cerebra(ais)/circuitos 
neuronais numa determinada tarefa-alvo; neuroplasticidade e reorganização funcional do 
cérebro; seus efeitos sobre os sistemas de neurotransmissores.  
 
6.2 – OPTIMIZAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA 
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (TMS): TMS COM 
MONITORIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA, DA ACTIVIDADE CEREBRAL, POR 
ESPECTROSCOPIA LASER DE BANDA PERTO DO INFRA-VERMELHO 
(NIRS)  
 
A actividade do cérebro é caracterizada pela despolarização dos neurónios, de que resulta 
activação do metabolismo e aumento secundário do suprimento sanguíneo de glucose aos 
tecidos do Sistema Nervoso Central (SNC). A Espectroscopia de Banda Perto do Infra-
Vermelho (NIRS) é uma tecnologia que utiliza a luz coerente (LASER) na banda do Infra-
Vermelho,para determinar a oxigenação cerebral, o fluxo sanguíneo, e o estado metabólico 
do cérebro. Os óptodos são posicionados em lados opostos ou de acordo com ângulos 
agudos, da cabeça. A luz entra na cabeça através de um óptodo e uma fracção dos fotões é 
capturada por um segundo óptodo e direccionada, através de fibras ópticas, para um 
instrumento de medida. Múltiplos óptodos emissores e detectores/receptores poderão ser 
colocados numa banda cefálica, de modo a se conseguir imagens tomográficas do cérebro. 
O método baseia-se no facto de a luz próximo da banda do infra-vermelho (comprimento 
de onda de 700-1000 nm) poder ultrapassar facilmente a pele e o tecido ósseo. Faz uso das 
(características) bandas de absorção da hemoglobina oxigenada e desoxigenada e da 
enzima mitocondrial citocromo-oxidase (cit. a3).  A  NIRS  possui  uma grande   afinidade  
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para o oxigénio (a redução do oxigénio ocorre somente após a queda da sua saturação, a  
níveis muito baixos e quando a maioria da hemoglobina se encontra desoxigenada). A 
profundidade de tecido cerebral que pode ser medida varia tipicamente entre 1 cm e  3 cm. 
A imagiologia funcional por NIRS é uma aplicação do método de “tempo de fuga”, que 
consiste na emissão de pulso breve de radiação LASER, na direcção de um tecido 
absorvente, e no registo da resposta temporal (“tempo de fuga”) dos fotões a uma 
determinada distância da fonte emissora, permitindo a separação dos efeitos devidos à 
absorção da luz dos efeitos devidos à dispersão da luz (usando-se, para o efeito, uma 
aproximação matemática baseada na teoria da difusão). Os efeitos da dispersão da luz, que 
poderão ser objecto de mapeamento óptico, adicionalmente ao estado da hemoglobina,      
iluminarão a interacção eléctrica e vascular que determina o estado funcional do cérebro. 
Estudos com animais demonstraram que a oxigenação da hemoglobina e da cit. a3 se 
correlacionam com variações do fluxo sanguíneo cerebral. O cit. a3 é o membro terminal 
da cadeia respiratória mitocondrial, sendo necessária a conversão de Adenosina Di- 
Fosfato (ADP) em Adenosina Tri-Fosfato (ATP). As mitocôndrias  são essenciais à 
manutenção celular de um gradiente de tensão electro-iónica através da membrana celular, 
e a processos de controlo do ião Cálcio, Ca2+ intracelular. Do défice, na cadeia   
respiratória de transferência de electrões,da fosforilação oxidativa celular, com diminuição   
dos níveis moleculares da ATP decorrem várias consequências. A interferência na função   
da bomba de Sódio(Na+)/Potássio(K+)ATPase despolariza a membrana celular, o que 
permite a acumulação intracelular de Na+; este excesso de Na+ contraria o bloqueio, 
dependente de tensão electro-iónica, dos canais iónicos associados com os receptores 
glutamatérgicos de tipo N-Metil-D-Aspartato (NMDA), pelo Magnésio (Mg2+), de que 
decorre a abertura dos canais de Ca2+ (dependentes de tensão electro-iónica), com a 
entrada e a saída, na/da célula, de, respectivamente, Ca2+ e Na+. Um défice do 
metabolismo energético mitocondrial também impede a expulsão da célula,do Ca2+ , assim  
como o seu comportamento intracelular no retículo endoplásmico, dependente de ATP, de  
que poderá decorrer a lipólise citoplasmática. Estudos demonstrando um aumento 
consistente da oxidação do cit. a3, durante a activação funcional não imagiológica indicam 
que a imagiologia regional do estado redox do cit. a3 pode evidenciar disfunção cerebral 
localizada. Noxas, como a hipóxia, a isquémia e a infecção desencadeiam uma cascata de 
acontecimentos que inclui a rápida despolarização neuronal,com libertação pré-sináptica 
do aminoácido neuro-excitatório, neuro-excitotóxico, glutamato. Seguir-se-à uma sobre-
activação de múltiplos receptores pós-sinápticos glutamatérgicos, causando a mobilização 
intra-celular de Ca 2+, nos neurónios do SNC. A subsequente lesão determinada pelos 
radicais livres de oxigénio é a responsável pela manutenção do processo auto-lesivo. A 
inibição da cadeia respiratória mitocondrial poderá levar à fuga de Cit. a3 da mitocôndria, 
determinante de uma cascata citoplasmática que culminará na morte celular programada    
(apoptose). A detecção precoce destes eventos é importante na determinação dos tempos 
de intervenção terapêutica. A falha da activação funcional regional do cérebro, tal como 
demonstrada pela imagiologia por NIRS, poderá fornecer uma medida eficaz da iminência 
de falência energética mitocondrial,que envolvem variações da dispersão da luz, forem 
susceptíveis de serem reconhecidos, então será possível testar intervenções terapêuticas. E 
é neste contexto preciso que se  insere a Estimulação Magnética Transcraniana (TMS), 
com a vantagem de, nesta conjungação com a NIRS, não se colocar quaisquer questões 
respeitantes a Compatibilidade Electromagnética.   
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7 - CONCLUSÕES/DISCUSSÃO 
 
A Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) consiste na excitação do cérebro humano 
através de indução electromagnética, permitindo a interferência, não invasiva, com o 
funcionamento deste orgão.  
Nesta dissertação, são desenvolvidos os modelos dos aspectos físicos em que se 
fundamenta a técnica de TMS, e é realizado o estudo de um estimulador magnético, numa 
perspectiva da Engenharia de Instrumentação Médica.  
Apesar de implicar - além do córtex cerebral -, circuitos subcorticais/límbicos, e de 
produzir efeitos imediatos e de longa duração, a actual amplitude de espectro de eficácia 
confirmada da TMS, em Terapêutica Psiquiátrica, está condicionada a uma compreensão 
incompleta quer dos seus efeitos neurobiológicos quer da Fisiopatologia das doenças 
neuropsiquiátricas.  
No âmbito da Terapêutica Neurocognitiva, a TMS demonstrou eficácia quanto à melhoria 
de: velocidade de processamento central/cerebral da informação; atenção selectiva; 
retenção e evocação de conteúdos mnésicos; formação de memória implícita (mediada por 
centros cerebrais subcorticais); e, atenção espacial.  
Em Psiquiatria, a TMS tem a sua eficácia confirmada no tratamento do Sindroma 
Depressivo (cursando, ou não, com Actividade Alucinatória Auditiva).  
Quanto à optimização da arquitectura de Engenharia Electrónica da técnica de TMS, 
recomenda-se a atenção dos fabricantes para alguns aspectos.   
Os tiristores utilizados nos circuitos de pulso magnético deverão ser capazes de suportar 
valores elevados dos gradientes dV/dt e dI/dt sem se tornar electricamente condutores, 
sendo aconselhável, para este efeito, a utilização de múltiplos tiristores ligados em série. 
Múltiplos Circuitos de Snubber deverão integrar os futuros estimuladores magnéticos, de 
modo a optimizar a protecção contra a sobrecarga de tensão.  
Na construção das Bobinas, deverão ser usados, com maior frequência, condutores de 
maior diâmetro, de maneira a reduzir as forças mecânicas produzidas pela corrente 
eléctrica. As Bobinas deverão incorporar sensores de temperatura e sistema de 
arrefecimento. O aumento da resistência eléctrica traduzido pelo efeito de proximidade da 
pele poderá ser contrabalançado através do uso de espiralização de condutores 
entrelaçados (técnica “litz”). A espiralização tubular não acarreta um significativo 
aumento da resitência eléctrica, sendo até recomendada, de modo a permitir a circulação, 
dentro da própria espiralização, do líquido do sistema de arrefecimento. Os materiais 
usados no isolamento da Bobina (verniz, filme, papel “mylar”) deverão deter a necessária 
capacidade dieléctrica e resistir aos solventes utilizados no fabrico do seu invólucro 
(resina epoxi, espuma de poliuretano).                                                                
Futuros desenvolvimentos quanto ao entendimento dos mecanismos, através dos quais, a 
TMS altera a função neuronal, acarretarão um aumento da capacidade da TMS para 
responder às questões ora colocadas em Neurociência assim como, no âmbito da 
Neuropsiquiatria Clínica, para tratar uma maior diversidade de doenças neuropsiquiátricas.  
Neste contexto, perspectiva-se o uso futuro da técnica de Espectroscopia LASER de 
Banda Perto do Infra-Vermelho (NIRS), durante a administração da TMS, com o objectivo 
de monitorizar a actividade do cérebro.   
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