
Dúvidas? Contate-nos em

estimulação magnética 
transcraniana para pesquisa

Pesquisa de saúde

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

A estimulação magnética transcraniana é uma forma 
de estimular o cérebro. Também é chamada de EMT. 
Ela funciona da seguinte forma: um pesquisador 
segura um pequeno aparelho chamado de “bobina” 
na sua cabeça. Isso cria uma energia magnética. A 
energia magnética entra no seu cérebro através da 
bobina, criando uma corrente elétrica. A corrente 
elétrica estimula as células cerebrais. 

Este folheto contém informações gerais para fins educacionais e não tem a finalidade 
de fornecer orientações médicas. Fale com seu médico ou com a equipe de pesquisa 
para obter orientações sobre sua situação ou questões de saúde pessoais.

Participar de uma pesquisa é uma escolha

Participar de um estudo de pesquisa é uma decisão pessoal 

importante. Antes que você decida participar, pesquisadores 

conversarão com você sobre os objetivos do estudo, bem 

como seus possíveis riscos e benefícios. Eles também 

explicarão as regras que seguem para proteger sua segurança 

e sua privacidade. Peça ajuda caso você não entenda algo 

ou tenha dúvidas. 

Não se sinta apressado ou pressionado a tomar uma decisão. 

A participação em um estudo de pesquisa é completamente 

voluntária, e é uma escolha sua.

Após compreender o estudo e se você optar por participar, 

terá que assinar um documento chamado “formulário  

de consentimento informado”. Você pode mudar de ideia  

a qualquer momento, por qualquer motivo, mesmo após  

ter assinado.

Este material é trabalho do New England Research Subject Advocacy Group, 
com contribuições das universidades afiliadas e dos centros acadêmicos de 
atendimento à saúde das instituições membro. Para obter mais informações, 
consulte: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Perguntas a serem feitas

Você tem o direito de fazer perguntas sobre um estudo 

de pesquisa antes de decidir se deseja participar. Veja 

abaixo uma lista de perguntas que é recomendável 

você fazer antes de participar de um estudo de EMT 

(estimulação magnética transcraniana).

Por que esta pesquisa está sendo realizada?

Este procedimento de EMT é voltado apenas para  

o estudo de pesquisa?  

Ou também faz parte do meu tratamento médico regular?

Este estudo envolve outros procedimentos?

Que área do meu cérebro será estimulada? 

Quantas vezes serei submetido à EMT no estudo?

Como devo me preparar para minha consulta de estudo?

Quais são os riscos e efeitos colaterais de passar  

por uma EMT? 

Este procedimento causará efeitos colaterais de curto 

e/ou longo prazo?

Eu saberei os resultados do meu procedimento de EMT?

Os resultados passarão a fazer parte do meu 

prontuário médico?

Minha companhia de seguros pagará pelo procedimento  

de EMT? Precisarei pagar alguma quantia?

O que acontece se eu decidir deixar o estudo antes 

que ele seja concluído? 
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Por que os pesquisadores usam a EMT?

Os pesquisadores usam a EMT para conhecer o funcionamento 

do cérebro. Por exemplo, a EMT ajuda os pesquisadores a 

aprender como a atividade cerebral controla o comportamento 

e como o cérebro é organizado. Os pesquisadores também 

usam a EMT para entender a diferença entre as atividades 

cerebrais de pacientes com diferentes doenças ou condições. 

Algumas dessas doenças e condições incluem:

>  Mal de Parkinson

>  Mal de Alzheimer

>  Epilepsia

>  Esquizofrenia

>  Autismo

>  Traumatismo cranioencefálico

>  Dor crônica

>  Derrame 

Antes que a EMT possa ser usada para o tratamento ou 

diagnóstico de uma doença, a Food and Drug Administration 

(FDA) dos EUA precisa aprovar o dispositivo para essa 

finalidade. Por exemplo, a FDA aprovou vários dispositivos  

de EMT para o tratamento de depressão profunda e enxaqueca. 

Para obter mais informações sobre a FDA e sua análise de 

dispositivos de EMT, acesse FDA.gov.

Quanto tempo dura a EMT?

Dependendo da pesquisa, a duração de uma sessão de EMT 

varia de alguns minutos e várias horas. Por exemplo, pulsos 

únicos de EMT podem ser administrados por apenas alguns 

minutos. Em outras ocasiões, pulsos repetitivos de EMT podem 

ser aplicados continuamente por até 30 minutos. Sua equipe 

de pesquisa fornecerá uma estimativa da duração de cada 

sessão e de quantas vezes eles gostariam que você participasse.

Como é realizada a EMT?

Você pode usar uma touca de natação ou uma faixa enquanto 

o pesquisador segura a “bobina” de EMT na sua cabeça. 

Em seguida, o pesquisador iniciará a estimulação. Ela 

cria uma energia magnética chamada de “pulso”. O pulso 

cria uma corrente que estimula uma pequena parte do seu 

cérebro. Você saberá quando a bobina for ligada, pois ouvirá 

um clique e poderá sentir uma leve batida na cabeça. Os 

pesquisadores também podem usar eletrodos (pequenos 

discos com fios) para medir os efeitos da estimulação. 

A EMT pode ser aplicada em um pulso por vez ou em uma série 

de pulsos. A equipe de pesquisa explicará a quantidade de 

pulsos de EMT em uso.  Entenda o que esperar antes, durante 

e depois do procedimento. Converse com a equipe de pesquisa 

para saber como se preparar para o procedimento de EMT.

Quais são os riscos da EMT?

Geralmente, a EMT é considerada segura e relativamente 

indolor. Uma dor de cabeça leve é o efeito colateral mais 

comum. Isso pode ocorrer durante a EMT ou logo após. 

Dependendo do local onde os pesquisadores colocam 

a bobina, os músculos do rosto, da cabeça, do pescoço 

ou das mãos podem se contrair ou se movimentar 

levemente. Isso pode ser desconfortável. O clique da 

EMT pode afetar sua audição por um breve período. 

Os pesquisadores fornecerão tampões a você para 

proteger seu ouvido. Há um pequeno risco de sofrer 

convulsão ao realizar a EMT, mas isso é muito 

raro. Pode haver outros efeitos colaterais que os 

pesquisadores ainda desconheçam.  

Todo estudo de pesquisa pode envolver riscos.  

O formulário de consentimento informado do estudo 

de pesquisa indicará quaisquer riscos específicos. 

Converse sobre esses detalhes com a equipe de 

pesquisa. Certifique-se de compreender os riscos da 

EMT e do restante do estudo antes de decidir participar.   


