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Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva: Nova Perspectiva no 

Tratamento da Dor. Revisão da Literatura. 

Resumo 

Estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) é uma nova técnica capaz de 

estimular o cérebro humano com algumas vantagens sobre as já existentes. É um 

tratamento indolor, não-invasivo, simples de ser aplicada e, principalmente de baixo 

risco para pesquisa em seres humanos. Essa nova ferramenta tem sido proposta 

para ser usada como estudo do córtex motor com a possibilidade de se modificar o 

funcionamento de áreas cerebrais, não apenas avaliar, mas sim dá uma qualidade 

de vida melhor para doentes com dores neuropáticas. 
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Introdução  

É um estudo de revisão sobre estimulação magnética transcraniana repetitiva 

(EMTr), sendo um instrumento que provavelmente se tornará indispensável no 

diagnóstico e na terapêutica neuro-psiquiátrica. Trata-se de um tratamento útil para 

mapeamento de áreas do córtex cerebral, podendo facilitar na reabilitação e no 

tratamento de pacientes com vários tipos de alterações relacionadas ao sistema 

nervoso central. Observou-se que nos últimos 10 anos muitos trabalhos publicados 

que utilizaram este tratamento com alta frequência sobre a área motora primária e 

pré-motora, tiveram resultados benéficos para o controle da dor a curto prazo. 

 

Objetivo  

O objetivo principal da revisão da literatura é mostrar resultados alcançados com o 

uso da estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) seguindo o ajuste de 

parâmetros individualizados. Sendo uma técnica promissora podendo constituir 

alternativa à farmacoterapia particularmente porque seu perfil de efeitos colaterais é 

benigno; podendo atuar como um agente acelerador da resposta farmacológica, 

sendo um aliado para o tratamento do paciente. 



Metodologia  

Busca na base de dados LILACS/MEDLINE, artigos publicados em revistas 

científicas de acordo com tipo de dor ou patologia, aplicada com a estimulação 

magnética transcraniana repetitiva (EMTr), foi observados resultados positivos na 

região cerebral para cada subtipo de dor estudada. 

 

Desenvolvimento 

A estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) foi descrita por Barker em 

19852 e tem como base o princípio de Faraday10. É uma corrente elétrica que 

despolariza neurônios corticais através de corrente elétrica, tendo intuito de se 

modular o funcionamento de áreas do córtex cerebral de forma não invasiva3. 

Estudos mostraram que pacientes com síndrome complexa de dor regional tem um 

resultado com o tratamento adjuvante às medicações, com melhora do quadro 

doloroso8. Já pacientes com síndrome fibromiálgica obteve melhora não somente da 

intensidade da dor, mas de outros sintomas presente na síndrome fibromiálgica, 

como fadiga, catastrofismo e sintoma de depressão5,6,7,9. A dor é definida como uma 

experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou 

potencial, ou descrita em termos de tal lesão. A estimulação magnética 

trasncraniana repetitiva (EMTr) está mostrando com os estudos um grande efeito 

positivo embora ainda não comprovado em muitos segmentos, mas sendo a nova 

perspectiva no tratamento da dor e neurológica4. Sendo um tratamento importante a 

ser incorporado no arsenal terapêutico1, um método simples, barato, eficaz e 

extremamente precioso na área médica. 

 

Resultados preliminares  

A maioria dos trabalhos mostrou que são necessárias mais pesquisas para 

evidenciar melhores respostas ao tratamento nos diversos subtipos de dor1. Sendo 

um tratamento que poderá contribuir para melhora transitória após sessão e 

podendo ser considerado um fator preditivo positivo no tratamento dessas 

síndromes.  
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