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Prezados colegas leitores,

Nesta 3ª edição de 2016, abrimos com dois arti gos de revisão. No primeiro deles, 
Renan Rocha et al. discorrem sobre telemedicina, telepsiquiatria e depressão perinatal. 
O tema é interessante tanto pela relevância da depressão perinatal na área de saúde 
mental da mulher quanto pelo caráter atual do tratamento a distância (telemedicina e 
telepsiquiatria). A uti lização da telemedicina na obstetrícia é considerada um avanço, 
tendo demonstrado maior acurácia quando comparada ao método tradicional de 
coleta (papel e caneta) e também maior honesti dade, devido à maior percepção de 
privacidade (menos infl uência da psicofobia). Segundo os autores, a uti lização da 
telemedicina e da telepsiquiatria apresenta-se como um recurso estratégico para 
ampliar o acesso e melhorar os resultados do rastreamento da depressão perinatal.

No segundo arti go de revisão, João Jorge Cabral Nogueira e Célia Marti ns Cortez 
Silva abordam o tema da autoscopia (hipnose) em psiquiatria, mais especifi camente dos 
mecanismos envolvidos nas respostas terapêuti cas advindas do uso da autoscopia na 
hipnoterapia para tratamento de doenças ou sintomas corporais. A principal hipótese 
para explicar os fenômenos autoscópicos seria uma falha na integração de sinais 
multi ssensoriais na junção temporoparietal, resultando em dissociação da unidade 
espacial entre o corpo e o eu. Com base nos 63 textos revisados, os autores enfati zam 
o potencial terapêuti co desta poderosa ferramenta – a autoscopia.

Na sequência, três arti gos de atualização. No primeiro deles, Maria Cristi na 
Montenegro e Amaury Canti lino oferecem aos colegas material abundante sobre o uso 
de esti mulação magnéti ca transcraniana na práti ca psiquiátrica. Histórico, detalhes 
sobre a técnica, efeitos adversos e indicações em diferentes condições (depressão, 
esquizofrenia, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, entre 
outros) são apresentados de forma didáti ca e embasada em documentos de referência, 
como o últi mo guideline europeu publicado sobre o tema, em 2014.

A seguir, Renata Mousinho e Ana Luiza Navas apresentam as mudanças do DSM-
5 em relação aos transtornos específi cos de aprendizagem em leitura e escrita. 
Novamente aqui uma atualização importante para os psiquiatras que atuam nessa 
área, já que são descritas as diferenças encontradas na versão mais recente do DSM 
em comparação à 4ª edição (DSM-IV). Exemplos de discussões incluem critérios 
diagnósti cos, terminologia e a recomendação do emprego do paradigma de resposta 
à intervenção para confi rmar a hipótese diagnósti ca dos transtornos específi cos de 
aprendizagem, como dislexia.

Finalmente, Evelyn Kuczynski fala da associação nada casual entre epilepsia e 
transtornos do espectro do auti smo. A epilepsia é mais frequente entre os menores 
de 5 anos de idade e em adolescentes com transtornos desintegrati vos, ati ngindo 
taxas de até 70%. Por outro lado, não há dados sufi cientes no senti do inverso, ou 
seja, quanto à prevalência de transtornos do espectro do auti smo entre indivíduos 
com epilepsia. Segundo a autora, apesar da tentação em se querer estabelecer uma 
relação causa/efeito entre as duas condições, não há evidências sufi cientes para tal 
neste momento, sendo necessários mais estudos específi cos com essa população.

Desejamos uma boa leitura!

Antônio Geraldo da Silva e João Romildo Bueno
Editores Seniores, Revista Debates em Psiquiatria
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TELEMEDICINA, TELEPSIQUIATRIA E 
DEPRESSÃO PERINATAL

TELEMEDICINE, TELEPSYCHIATRY, AND PERINATAL 
DEPRESSION

Resumo
A depressão perinatal (DP) é a complicação obstétrica 

com maiores índices de subdiagnóstico e um importante 
fator de risco para o suicídio, considerado uma das causas 
mais comuns de mortalidade materna. Consequentemente, 
a atenção à saúde mental deve ser considerada uma das 
prioridades médicas durante a gestação e o puerpério, pois 
a identificação precoce da DP pode produzir benefícios 
substanciais para a saúde materna, infantil e familiar. O 
principal instrumento psicométrico para a prevenção 
secundária da DP é a Escala de Depressão Pós-Parto de 
Edimburgo, validada para brasileiros e para aplicação por 
telemedicina (TM). A utilização da TM é considerada um 
grande avanço também na obstetrícia. A aplicação de 
instrumentos psicométricos por TM produz informações 
com acurácia semelhante ou maior do que o modo de 
registro local com papel e caneta, além de permitir maior 
honestidade devido à maior percepção de privacidade, 
reduzindo, assim, a influência da psicofobia. Portanto, a 
utilização da TM e da telepsiquiatria na saúde mental da 
mulher apresenta-se como um recurso estratégico para 
ampliar o acesso e melhorar os resultados do rastreamento 
da DP.

Palavras-chave: Telemedicina, saúde da mulher, 
depressão.

Abstract
Perinatal depression (PD) is the obstetric complication 

with the highest rates of underdiagnosis and is an 
important risk factor for suicide, which is considered 
to be one of the most common causes of maternal 
mortality. Consequently, mental health care should 
be a priority during pregnancy and the postpartum 

period, as the early identification of PD may bring 
substantial health benefits to the mother, child, and 
family. The main psychometric instrument used for 
secondary prevention of PD is the Edinburgh Postnatal 
Depression Scale, validated for Brazilians and for use 
in telemedicine (TM). The use of TM is considered a 
breakthrough in obstetrics as well. The application of 
psychometric instruments via TM produces information 
with similar or greater accuracy when compared with 
local, paper-and-pencil, face to face application. In 
addition, it allows for greater honesty due a greater 
perception of privacy, thus reducing the influence of 
stigma. Therefore, the use of TM and telepsychiatry in 
women’s mental health has become a promising clinical 
strategy to expand access and improve the results of 
PD screening.

Keywords: Telemedicine, women’s health, depression.

Introdução
Ao longo da vida, o risco aproximado de manifestação 

da depressão maior no sexo feminino é de 1,5 a 3 vezes 
superior que no sexo masculino. No período gestacional 
e pós-parto, sua prevalência está entre 7 e 15%1-3. A 
depressão maior perinatal é um importante fator de risco 
para o suicídio, considerado uma das causas mais comuns 
de mortalidade materna e cujo índice é superior aos das 
doenças hipertensivas e hemorrágicas4-6. A depressão 
perinatal (DP) é altamente prevalente em países de baixa 
e média renda, os chamados países em desenvolvimento. 
No Brasil, estudos que utilizaram métodos de pesquisa 
diversos demonstraram prevalências entre 12,9 e 21,6% 
para depressão gestacional e entre 18 e 26% para 
depressão pós-parto7-10.
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O episódio depressivo na gravidez destaca-se como 
o principal fator de risco para a depressão pós-parto. 
Cerca de 60% das mulheres com depressão pós-parto 
já apresentavam depressão na gestação. A duração 
do período pós-parto permanece uma questão em 
debate2,7. A 5ª edição do Manual Diagnósti co e 
Estatí sti co de Transtornos Mentais (DSM-5) estabelece 
o especifi cador de início perinatal em referência ao 
episódio de depressão maior que se inicia na gestação 
ou em até 4 semanas depois do parto. De maneira 
diversa, a 10ª edição da Classifi cação Internacional de 
Doenças identi fi ca sob o código F53 os “transtornos 
mentais e de comportamento associados ao puerpério”, 
iniciados “dentro de 6 semanas após o parto”, incluindo a 
“depressão pós-natal” ou “depressão pós-parto”2,3.

A atenção à saúde mental deve ser considerada uma 
das prioridades durante a gestação e o puerpério, pois 
a identi fi cação precoce da DP pode produzir benefí cios 
substanciais para a saúde materna, infanti l e familiar11,12. 
No entanto, os transtornos perinatais seguem 
subdetectados e subtratados. Embora o rastreamento 
da DP seja a conduta recomendada aos médicos e bem 
aceita pela maioria das pacientes, somente uma pequena 
parcela de profi ssionais prati ca a recomendação. Na 
ausência de uma roti na de rastreamento padronizada, a 
maioria dos casos de DP permanece sem identi fi cação 
diagnósti ca13,14. Nesse contexto, a telemedicina (TM) 
e a telepsiquiatria (TP) têm sido pesquisadas como 
recursos viáveis e relevantes para ampliar e melhorar o 
rastreamento da DP por meio da comunicação de dados 
a distância através da internet15-17. 

O objeti vo deste estudo foi oferecer uma atualização 
sobre TM, TP e DP, a parti r de uma avaliação da literatura 
perti nente ao progresso da psiquiatria na área.

Métodos
Foi realizada uma revisão da literatura abordando TM, 

TP e DP. A busca de arti gos foi realizada no banco de 
dados MEDLINE, via PubMed, empregando os seguintes 
termos: telemedicine AND psychiatry; telemedicine AND 
depression; telepsychiatry; perinatal depression. Foram 
verifi cadas as listas de referências dos arti gos de 
interesse. A busca foi estendida à literatura cinza no 
Google Scholar, e foram consultados os síti os ofi ciais 

na internet de enti dades médicas representati vas e 
insti tuições de referência profi ssional.

rEsultAdos
De acordo com o Arti go 37 do Código de Éti ca 

Médica em vigor, o atendimento médico a distância, nos 
moldes da TM ou de outro método, deve ser realizado 
conforme regulamentação do Conselho Federal de 
Medicina (CFM)18. Nesse senti do, as resoluções são os 
atos normati vos que regulam os temas de competência 
privati va do CFM. A Resolução 1.643/2002 do CFM 
defi ne e disciplina a prestação de serviços através da TM, 
conceituando-a como “o exercício da medicina através da 
uti lização de metodologias interati vas de comunicação 
audiovisual e de dados, com o objeti vo de assistência, 
educação e pesquisa em saúde”19. O CFM estabelece 
que o médico tem liberdade e completa independência 
para decidir se uti liza a TM para seu paciente e que o 
único critério de decisão deve ser o benefí cio deste. 
Especifi camente, a Resolução 1.890/2009 do CFM 
normati za a telerradiologia e a defi ne como “o exercício 
da medicina que uti liza a transmissão eletrônica de 
imagens radiológicas com o propósito de consulta ou 
relatório”20.

Aprovado em sessão plenária do CFM, o Parecer 
36/2002 emite posicionamento técnico e éti co a 
respeito da TM e conclui que o CFM deve ter o mesmo 
entendimento da Associação Médica Mundial (World 
Medical Associati on – WMA), cujo posicionamento mais 
recente sobre a TM é o documento Statement on guiding 
principles for the use of telehealth for the provision of health 
care, estabelecido pela assembleia geral de 2009, no qual 
a WMA declara que21:

a)  TM é a práti ca da medicina a distância, em que 
intervenções, diagnósti cos e tratamentos são 
baseados em dados – incluindo voz e imagens –, 
documentos e outras informações transmiti das 
através de sistemas de telecomunicações, 
incluindo telefonia e internet.

b)  Um aspecto importante da TM é o uso das 
telecomunicações entre os próprios médicos, com 
o objeti vo de prestação de serviços e cuidados de 
saúde.

c)  O médico deve estar convencido de que o 
trabalho realizado através da TM é “razoável” 
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b) assíncrona - teleconsultoria realizada por meio de 
mensagens off-line.
II - Telediagnóstico: serviço autônomo que utiliza 
as tecnologias da informação e comunicação para 
realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de 
distâncias geográfica e temporal.
III - Segunda opinião formativa: resposta sistematizada, 
construída com base em revisão bibliográfica, nas 
melhores evidências científicas e clínicas e no papel 
ordenador da atenção básica à saúde, a perguntas 
originadas das teleconsultorias, e selecionadas a partir 
de critérios de relevância e pertinência em relação às 
diretrizes do SUS.

Algumas instituições federais e estaduais desenvolvem 
significativas atividades em núcleos de Telessaúde, 
tais como a Universidade do Estado do Amazonas, 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 
Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade 
Federal de Santa Catarina24. Uma tese de doutorado 
apresentada no I Encontro das Câmaras Técnicas de 
Medicina de Família e Comunidade, realizado na sede do 
CFM, demonstrou as possíveis implicações positivas de 
tais serviços. Os resultados do estudo mostraram que, de 
um total de 226 médicos, 71% utilizaram teleconsultorias 
para diagnósticos; destes, 84% consideraram que a 
questão clínica inquirida foi resolvida. A comunicação 
médica a distância evitou a referência de pacientes a 
especialistas em 44% dos casos25.

As pesquisas e a literatura médica em TM evoluíram 
de modo significativo. O número anual de publicações 
da área registradas na base de dados Science Citation 
Index cresceu de 10 em 1993 para 996 em 201226. Em 
2016, os autores deste artigo realizaram uma busca na 
base de dados MEDLINE, via PubMed, empregando 
apenas o descritor telemedicine, e foram obtidos 
20.713 resultados. Desfechos e conclusões de artigos 
originais, revisões sistemáticas e metanálises sugerem, 
predominantemente, a efetividade e a eficácia da TM 
em função de resultados similares, equivalentes ou 
mesmo superiores aos de determinadas condutas 
diagnósticas e terapêuticas locais tradicionais em 
diversas condições médicas, tais como acidente vascular 
cerebral, insuficiência cardíaca crônica, infarto agudo do 
miocárdio, diabetes mellitus e em pacientes criticamente 
doentes em serviços de medicina intensiva27-38.

(sic) e, pelo menos, equivalente a qualquer outro 
tipo de assistência acessível a um determinado 
paciente, considerando-se as particularidades de 
cada paciente.

d)  O médico deve buscar orientação nas diretrizes 
clínicas disponíveis em TM.

De acordo com a Resolução 1.974/2011 do CFM, é 
vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever 
por qualquer meio de comunicação a distância quando 
no uso de redes sociais22. Por definição, os sítios de 
redes sociais na internet são um modo de comunicação 
virtual focado na publicidade da rede social de cada 
participante. Por isso, a principal distinção entre redes 
sociais do âmbito da internet e outras formas de 
comunicação mediadas por computador – por exemplo, 
videoconferência privada entre duas pessoas – é que 
os participantes de um sítio de rede social permitem 
e buscam a visibilidade e a articulação de suas redes 
sociais23. Trata-se, portanto, de um impedimento ético 
específico. A extrapolação de tal impedimento fere 
as Resoluções 1.643/2002 e 1.890/2009, o Parecer 
36/2002 e o Artigo 37 do Código de Ética Médica em 
vigor. Ainda, deve-se considerar que, de acordo com 
o Parecer 36/2002, há, no Brasil, experiência médica 
acumulada em videoconferências, com a participação do 
próprio CFM.

O Estado brasileiro, através da Portaria 2.546/2011 
do Ministério da Saúde, redefiniu e ampliou o Programa 
Telessaúde Brasil, que passou a ser denominado 
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, o qual tem 
por objetivo apoiar a consolidação das Redes de Atenção 
à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS). De 
acordo com o Artigo 2 da Portaria, o Telessaúde Brasil 
Redes fornecerá aos profissionais e trabalhadores das 
RAS no SUS os seguintes serviços:

I - Teleconsultoria: consulta registrada e realizada entre 
trabalhadores, profissionais e gestores da área de 
saúde, por meio de instrumentos de telecomunicação 
bidirecional, com o fim de esclarecer dúvidas sobre 
procedimentos clínicos, ações de saúde e questões 
relativas ao processo de trabalho, podendo ser de 
dois tipos:
a) síncrona - teleconsultoria realizada em tempo real, 
geralmente por chat, web ou videoconferência; ou
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De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria 
(American Psychiatric Associati on – APA), a TM refere-
se ao emprego da tecnologia das telecomunicações 
para auxiliar a medicina. Em psiquiatria, tal práti ca é 
denominada telepsiquiatria, defi nida como a uti lização 
de tecnologias eletrônicas da comunicação para a 
realização da clínica psiquiátrica a distância39. Conceito 
semelhante é comparti lhado pela Organização Mundial 
da Saúde, para a qual a TP é o campo da TM que envolve 
o uso de tecnologias da informação e comunicação, 
tais como as audiovisuais, para a práti ca da psiquiatria. 
De acordo com a enti dade, a TP é uma das áreas mais 
desenvolvidas e estabelecidas da TM; mundialmente, 
somente a telerradiologia é mais prati cada que a TP40.

A primeira uti lização de comunicação audiovisual 
interati va por meio de videoconferência para a realização 
de consulta psiquiátrica ocorreu em 1956, permiti ndo 
o contato entre o Insti tuto de Psiquiatria de Nebraska 
(Nebraska Psychiatric Insti tute) e o hospital psiquiátrico 
estadual, distantes 320 km. Em 1973, a palavra 
telepsiquiatria foi usada pela primeira vez pelo psiquiatra 
Thomas Dwyer no arti go “Telepsychiatry: psychiatric 
consultati on by interacti ve television”, publicado no 
American Journal of Psychiatry41. O autor descreve um 
“sistema de televisão interati vo” estabelecido entre o 
Massachusett s General Hospital e um posto médico em 
Boston. O sistema provou ser viável e bem aceito pelos 
indivíduos e insti tuições da comunidade, permiti ndo um 
acesso maior e mais célere à psiquiatria. Em 1976, em 
outra iniciati va pioneira, a TP foi usada para integrar 
o Mount Sinai School of Medicine com uma clínica 
pediátrica em Nova York42.

Portanto, a tecnologia audiovisual é aplicada na TP há 
cerca de seis décadas. Durante esse período, foi produzido 
um extenso corpo de pesquisas a respeito dos diversos 
aspectos que compõem a TP39. De fato, a TP foi a primeira 
área da TM a desenvolver uma análise ampla e críti ca de 
si própria, de modo que, presentemente, existem dados 
empíricos que sustentam o uso de intervenções de TM 
em pacientes com transtornos mentais42.

A literatura médica publicada apresenta dados 
consistentes e um signifi cati vo número de estudos a 
respeito da acurácia diagnósti ca e da confi abilidade 
da TP, comparando-as com avaliações face a face43-

47. Predominam evidências substanciais que sugerem 

ausência de diferença signifi cati va entre os desfechos 
da TP e da psiquiatria local, face a face48-56. Esses 
estudos foram realizados em diferentes transtornos, 
por meio de diversas escalas e entrevistas estruturadas, 
contemplando pacientes de várias idades, grupos étnicos 
e disti ntos serviços médicos, tais como os ambulatoriais 
e os hospitalares57-65. Metanálise concluiu que não há 
diferença na acurácia diagnósti ca entre TP e a psiquiatria 
local66. Entre os instrumentos psicométricos cuja 
confi abilidade em TP é equivalente à da aplicação local, 
citam-se a Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-
IV, Brief Psychiatric Rati ng Scale, Escala para Avaliação 
dos Sintomas Negati vos e Positi vos, Escala de Avaliação 
Global do Funcionamento e Escala de Avaliação de 
Depressão de Hamilton67.

O estabelecimento de diretrizes em TM e a elaboração 
de protocolos de referência são recomendados pela 
WMA às associações médicas nacionais, de modo 
que os profi ssionais disponham de orientações sobre 
as condutas mais apropriadas em TM68. Felizmente, a 
pesquisa cientí fi ca e a experiência clínica existentes em 
TM e TP favorecem a elaboração de tais documentos. 
Entre eles, citamos:

- Model Policy for the Appropriate Use of Telemedicine 
Technologies in the Practi ce of Medicine (The 
Federati on of State Medical Boards of the United 
States)

- Resource Document on Telepsychiatry and Related 
Technologies in Clinical Psychiatry (American 
Psychiatric Associati on)

- Telepsychiatry via Videoconferencing (American 
Psychiatric Associati on)

- Practi ce Parameter for Telepsychiatry with Children 
and Adolescents (American Academy of Child 
Adolescent Psychiatry)

- Evidence-Based Practi ce for Telemental Health 
(American Telemedicine Associati on)

- Practi ce Guidelines for Videoconferencing-Based 
Telemental Health (American Telemedicine 
Associati on)

- Video-Based Online Mental Health Services 
(American Telemedicine Associati on)

- Core Operati onal Guidelines for Telehealth Services 
Involving Provider- Pati ent Interacti ons (American 
Telemedicine Associati on)
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- Guidelines for Patient-Physician Electronic Mail 
(American Medical Association)

- Guidelines for Telemedicine (The Standing 
Committee of European Doctors)

- Telehealth: Brief Guide to Address Practice Issues 
(Royal Australian & New Zealand College of 
Psychiatrists)

Na prática privada da TP, os pacientes geralmente 
estão em ambientes clinicamente não supervisionados, 
como em residências. Realizado pelo Laboratório de 
Neurociência do Departamento e Instituto de Psiquiatria 
da Universidade de São Paulo, um estudo clínico 
randomizado composto por 107 pacientes depressivos 
constatou a equivalência entre o tratamento local e 
o por meio de TP via videoconferência em ambientes 
clinicamente não supervisionados. Identificou-se que o 
seguimento por TP foi compatível com o seguimento 
tradicional local em relação à evolução clínica, à 
satisfação dos pacientes, à relação terapêutica e à 
adesão ao tratamento69.

Do ponto de vista da saúde pública, a TP tem 
importância estratégica em função da grande prevalência 
dos transtornos psiquiátricos, das deficiências e 
fragilidades da assistência governamental aos pacientes 
e da necessidade de qualificação e ampliação dos 
serviços públicos. Uma pesquisa da Associação Mundial 
de Psiquiatria (World Psychiatric Association – WPA) 
concluiu que o aumento da disponibilidade de serviços de 
saúde mental dependerá da convergência de três fatores: 
maior participação de não especialistas; aumento da 
assistência especializada em saúde mental para fornecer 
supervisão e apoio clínico efetivo; e descentralização do 
trabalho especializado em saúde mental. A TP apresenta-
se como um meio de realização desses três elementos70. 
De fato, a WPA está trabalhando no desenvolvimento 
de um programa de treinamento em saúde mental para 
médicos não psiquiatras, para o qual pretende utilizar a 
TP71. Há uma confluência crítica diante da psiquiatria, 
considerando-se as mudanças na organização de 
serviços de saúde e seus financiamentos, a transição 
intensa a uma sociedade imersa em tecnologia da 
informação, o desenvolvimento da pesquisa e da clínica 
em TP e seu contínuo crescimento. Muitos médicos não 
estão familiarizados com o tema, e alguns o abordam 

exclusivamente através de viés pessoal44,55. Não 
obstante, a psiquiatria é considerada uma especialidade 
particularmente adequada para a TM, principalmente 
por meio do uso de recursos audiovisuais pertinentes, 
baseado nas evidências científicas disponíveis64.

Especificamente com relação à saúde mental durante 
a gestação e o pós-parto, o rastreamento de transtornos 
nesse período deve ser considerado uma prioridade, pois 
a identificação precoce da DP pode produzir benefícios 
substanciais para a saúde materna, infantil e familiar. Deve-
se considerar que episódios de DP estão associados a 
uma maior probabilidade de importantes intercorrências 
obstétricas, maternas, neonatais e puerperais, com 
implicações negativas no desenvolvimento da criança e 
nas relações familiares. Conforme a Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a paciente 
com depressão gestacional apresenta uma gravidez de 
alto risco. Durante a gravidez, a depressão está associada 
a maior risco de: crescimento intrauterino restrito; pré-
eclâmpsia; diabetes gestacional; prematuridade; baixo 
peso ao nascer; escores de Apgar mais baixos; prejuízos 
no desenvolvimento infantil (cognitivos, sociais, afetivos); 
dificuldades na amamentação; vínculo inseguro entre 
mãe e criança; depressão pós-natal; uso materno de 
álcool, tabaco e outras drogas; abortamento; suicídio 
materno e infanticídio. A depressão pós-parto está 
associada a maior risco de negligência e abuso infantil, 
descontinuação da amamentação, disfunção familiar e 
prejuízos no desenvolvimento cerebral72.

Portanto, o rastreamento perinatal de rotina por 
meio do uso de instrumentos padronizados é proposto 
como uma forma de melhorar a identificação da DP, 
considerada a complicação obstétrica com os maiores 
índices de subdiágnostico73. As seguintes instituições 
formalmente recomendam o estabelecimento do 
rastreamento rotineiro para DP: American College of 
Obstetricians and Gynecologists; American Academy 
of Pediatrics; American Academy of Family Physicians; 
National Institute for Health and Care Excellence; 
Agency for Healthcare Research and Quality; The 
National Research Council of the National Academies 
of Sciences, Engineering, and Medicine of the United 
States; The Institute of Medicine of the National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine of 
the United States.
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Porém, quanto à sua prevenção secundária, os 
transtornos psiquiátricos da gestação e puerpério 
permanecem, de certo modo, negligenciados. Embora 
o rastreamento da DP seja a conduta recomendada 
aos profi ssionais e seja bem aceito pela maioria das 
pacientes, somente uma minoria de médicos prati ca 
a recomendação. Sem um rastreamento roti neiro e 
padronizado, aproximadamente 80% dos casos de 
DP permanecem sem diagnósti co74. Diante de tais 
circunstâncias, a TM e a TP têm sido pesquisadas e 
propostas como um recurso exequível e importante, 
com vistas à ampliação e melhora do rastreamento da 
DP uti lizando-se a comunicação de dados à distância 
através da internet15.

dIscussão
As citadas recomendações a respeito da prevenção 

secundária da DP orientam para que, principalmente, 
obstetras, pediatras e médicos de família e comunidade 
sejam ati vos perante as gestantes e as puérperas e realizem 
o rastreamento empregando instrumentos padronizados 
e validados. No entanto, estudos indicam que, de modo 
geral, esses profi ssionais ainda não estabeleceram o 
rastreamento da DP como uma roti na clínica, o que 
implica subdiagnósti co e subtratamento. A DP pode ser 
subesti mada também em função da sobreposição de 
determinadas manifestações depressivas com certas 
queixas tí picas da gravidez e do puerpério (fadiga e 
distúrbios do sono, da alimentação ou sexuais)75,76.

Deve-se considerar também que, apesar dos vários 
atendimentos médicos que ocorrem ao longo da gestação 
e pós-parto, a psicofobia associada à DP e a percepção 
de menor privacidade na realização do rastreamento 
podem tornar a mulher hesitante para manifestar 
honestamente possíveis sintomas. Assim, embora exista 
uma signifi cati va aceitação ao rastreamento da DP, 
seus procedimentos devem ser aperfeiçoados para a 
minimização da infl uência do esti gma e para o aumento 
do acesso e da privacidade15. Nesse senti do, a TM 
apresenta-se como recurso estratégico porque pode 
ampliar o acesso e melhorar a percepção da privacidade 
do rastreamento, concomitantemente77.

De fato, a uti lização da TM é considerada um grande 
avanço também na obstetrícia78. A aplicação de 

instrumentos psicométricos por TM produz informações 
com acurácia semelhante ou maior do que o modo de 
registro local com papel e caneta, e a TM permite maior 
honesti dade devido à maior percepção de privacidade, 
assim reduzindo a infl uência da psicofobia. Com efeito, 
estudos realizados no período perinatal indicam a 
aceitação da TM como meio para o rastreamento da 
DP77. A Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, 
o instrumento de rastreamento perinatal mais uti lizado e 
recomendado, é validada para aplicação por TM. Trata-
se de uma escala de autoavaliação composta por 10 
itens, adaptada e validada para brasileiros, que pode ser 
reproduzida com autorização, desde que a referência 
original da escala seja citada em cada cópia. Ainda, em 
comparação com o rastreamento local tradicional, a 
aplicação da Escala de Edimburgo por TM não apresenta 
diferença na proporção de pacientes que simulam a 
DP79. Assim, o rastreamento da DP por TM pode estar 
virtualmente disponível a todos os ambientes, profi ssionais 
e pacientes, de modo conveniente, consistente, acurado 
e éti co. Também permite a associação de recursos 
audiovisuais para o letramento em saúde mental e a 
psicoeducação da paciente e sua família.

conclusão
A DP é a complicação obstétrica com maiores índices 

de subdiagnósti co e é um importante fator de risco para 
o suicídio, considerado uma das causas mais comuns 
de mortalidade materna. O principal instrumento 
psicométrico para a prevenção secundária da DP 
é a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, 
validada para brasileiros e para aplicação por TM. 
Portanto, a uti lização da TM e da TP na saúde mental 
da mulher apresenta-se como um recurso estratégico 
para ampliar o acesso e melhorar os resultados do 
rastreamento da DP.

Arti go submeti do em 31/03/2016, aceito em 04/04/2016.
Os autores informam não haver confl itos de interesse 
associados à publicação deste arti go.
Fontes de fi nanciamento inexistentes.
Correspondência: Joel Rennó  Jr., Rua Teodoro Sampaio, 
352/127, CEP 05406-000, Sã o Paulo, SP. E-mail: 
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AUTOSCOPIA (HIPNOSE) EM PSIQUIATRIA

AUTOSCOPY (HYPNOSIS) IN PSYCHIATRY

Resumo
O presente trabalho apresenta uma discussão baseada 

em dados encontrados na literatura que podem contribuir 
para o entendimento dos mecanismos envolvidos nas 
respostas terapêuticas advindas do uso da autoscopia na 
hipnoterapia para tratamento de doenças ou sintomas 
corporais. A autoscopia utiliza a visualização interna do 
corpo para buscar a causa e a cura de um sintoma ou 
uma doença. Uma pesquisa sistemática foi conduzida 
nas bases de dados MEDLINE, SciELO e LILACS, tendo 
sido selecionados 63 artigos e livros referenciados. 
Os mecanismos relacionados com os fenômenos 
autoscópicos ainda não são completamente entendidos, 
sendo a hipótese mais convincente a falha na integração 
de sinais multissensoriais na junção temporoparietal, 
resultando em dissociação da unidade espacial entre 
o corpo e o eu. O fenômeno autoscópico está longe 
de ser exclusivamente uma experiência intrapsíquica 
alucinatória, já que é especialmente comum em sonhos 
e em outras condições fisiológicas. A observação de que 
através da hipnose é possível estabelecer um estado 
dissociativo, que, sem dúvida, facilita a evocação da 
memória e a modulação emocional do seu conteúdo, é 
uma prova do seu potencial terapêutico, principalmente 
quando no estado hipnótico é aplicada ferramenta tão 
poderosa como a autoscopia.

Palavras-chave: Hipnose, autoscopia, psiquiatria.

Abstract
This paper presents a discussion based on data 

found in the literature that can contribute to improve 
the understanding of the mechanisms involved in 
therapeutic responses arising from the use of autoscopy 
in hypnotherapy for the treatment of diseases or physical 
symptoms. Autoscopy is a hypnosis technique that relies 
on internal visualization of one’s body to find the cause 
of and cure for a symptom or disease. A systematic 
review was conducted in the MEDLINE, SciELO, and 

LILACS databases, and 63 journal articles and books 
were selected. The mechanisms behind autoscopic 
phenomena are still not fully understood. The most 
convincing hypothesis is failure in multisensory signal 
integration at the temporoparietal junction, resulting 
in dissociation of the spatial unity between body and 
self. The autoscopic phenomenon is far from being 
exclusively an intrapsychic hallucinatory experience, as it 
is especially common in dreams and other physiological 
conditions. The observation that it is possible to establish 
a dissociative state through hypnosis – a state that 
undoubtedly facilitates the evocation of memory and the 
emotional modulation of its content – is a proof of the 
therapeutic potential of hypnotherapy, especially when 
associated with a powerful tool such as autoscopy.

Keywords: Hypnosis, autoscopy, psychiatry.

Introdução
Na hipnoterapia, a autoscopia1 é uma técnica que 

utiliza a visualização interna do corpo em busca da causa 
e cura de sintomas ou doença. O termo autoscopia 
vem do grego autos (auto) e skopeo (olhando para), e as 
primeiras descrições sobre experiências autoscópicas 
são atribuídas a Aristóteles, filósofo grego que viveu 
de 384 a 322 a.C., sendo, portanto, uma técnica 
conhecida desde a antiguidade2. Mas somente no 
século XIX adquiriu alguma importância na pesquisa 
neuropsiquiátrica, popularizando-se com o romance O 
duplo, de Dostoievski2.

Os fenômenos autoscópicos são experiências 
perceptivas visuais ilusórias da imagem do próprio corpo 
no espaço, em um espelho, ou do indivíduo dentro de 
seu próprio corpo; ou seja, de um ponto de vista interno 
ou externo3,4, resultando de um processo psicológico 
dissociativo que pode ocorrer em várias doenças 
orgânicas5-7. Em psiquiatria, são comumente vistos como 
uma divisão patológica da consciência ou deficiência 
na integração adaptativa das sensações8. Para Arias et 
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al.9, esses fenômenos podem estar relacionados com 
um mecanismo de transmissão neural não convencional 
(ephapti c transmission), persistente no lobo temporal, 
ou com uma crise epilépti ca temporal. Greyson et al.5 
comentam que há alterações de consciência em crises 
epilépti cas capazes de provocar sensações percebidas 
pelo paciente como “separação do corpo fí sico” ou 
experiência fora do corpo, semelhante a experiências 
relatadas por pacientes ressuscitados6-10. Entretanto, a 
dissociação mental também pode ocorrer em condições 
fi siológicas isentas de qualquer patologia subjacente, em 
estados alterados de consciência induzidos durante a 
hipnose ou práti ca da meditação (que tem como base a 
auto-hipnose). A dissociação hipnóti ca é um fenômeno 
uti lizado na hipnoterapia, consti tuindo um recurso 
terapêuti co11,12.

Os mecanismos associados aos fenômenos 
autoscópicos ainda não são completamente 
entendidos, podendo ser uma falha na integração de 
sinais multi ssensoriais na junção temporoparietal e 
vizinhanças, causando uma ruptura da unidade espacial 
entre o corpo e o eu13,14. Essa região corti cal inclui os giros 
supramarginal e angular (áreas 39 e 40 de Brodmann) e 
é considerada uma área gnósica importante, relacionada 
com a integração de informações táteis, cinestésicas, 
vesti bulares, visuais e auditi vas, oriundas de áreas 
sensiti vas secundárias. Essa integração representa 
o substrato das formas mais complexas de funções 
cogniti vas e percepti vas do ser humano. A contribuição 
do campo visual e somatossensorial para a localização 
espacial do corpo e do eu é amplamente atestada por 
dados clínicos e experimentais15.

O objeti vo do presente trabalho é apresentar uma 
discussão baseada em dados encontrados na literatura 
que possam explicar os fenômenos envolvidos na 
autoscopia, visando contribuir para o entendimento 
dos mecanismos envolvidos nas respostas terapêuti cas 
observadas com a aplicação dessa valiosa técnica, que 
pode ser uti lizada na hipnoterapia para o tratamento de 
doenças ou sintomas corporais.

Método
Uma pesquisa sistemáti ca foi conduzida nas base de 

dados MEDLINE, SciELO e LILACS, compreendendo 
o período de janeiro de 1956 a outubro de 2015. As 

palavras-chave usadas para identi fi car os arti gos, 
isoladamente ou em associação, em português, espanhol 
e inglês, foram: hipnose (hypnosis), autoscopia (autoscopy), 
dissociação (dissociati on), ideodinâmica (ideodynamics), 
conexão mente-corpo (mind-body connecti on), memória 
celular (cellular memory) e transtornos ansiosos (anxiety 
disorders).

Adotou-se, como critério de inclusão, arti gos originais 
de pesquisa e revisão e livros sobre o tema de interesse, 
publicados em português, espanhol ou inglês; e como 
critério de exclusão, arti gos com abordagem da hipnose 
tendendo mais para os aspectos históricos e fi losófi cos, 
bem como descrições de técnicas de tratamentos. 
Foram encontradas 556 referências; deste total, foram 
selecionados e analisadosos arti gos e livros referenciados 
ao fi nal do presente arti go.

rEsultAdos E dIscussão
Autoscopia e hipnoterapia
O uso da autoscopia na hipnoterapia baseia-se 

nas seguintes teorias: ideodinâmica ou ideorrefl exa, 
dissociação, comunicação mente-corpo, memória celular 
e teoria holográfi ca do cérebro.

A teoria ideodinâmica ou ideorrefl exa de Bernheim16 
diz que “toda ideia sugerida tende a se fazer ato” e 
trata do poder de uma ideia sobre o corpo. A resposta 
ideodinâmica (ou refl exa) relaciona-se com o processo 
em que um pensamento ou imagem mental pode suscitar 
uma reação motora refl exa ou automáti ca, de pequeno 
grau e potencialmente fora da vigília. O termo estende-
se a todas as descrições de reações corpóreas causadas 
por certas ideias, tal como a salivação causada pela 
imaginação de um limão, que é uma resposta secretória. 
A teoria neuropsicológica original da sugestão na 
hipnose incorpora o conceito de resposta ideodinâmica. 
Nos anos 1840, o fi siologista W.B. Carpenter introduziu 
na literatura o termo “ideomotor refl exo”, e seu amigo 
James Braid criou o termo “dinâmica monoideísta” 
para expressar sua teoria de que a hipnose funcionava 
primariamente pela concentração mental em uma única 
ideia, amplifi cando a resposta ideomotora17.

Segundo a teoria da dissociação, o paciente pode 
estar sentado em uma cadeira e imaginar-se pequenino 
dentro do seu corpo. A capacidade de a pessoa abstrair-
se voluntariamente da realidade é de total importância 
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Na autoscopia, a teoria mente-corpo e a teoria 
holográfica do cérebro se interligam, e o sintoma físico 
é a memória holográfica que marca onde a experiência 
emocional traumática teria deixado a marca ou impressão 
do trauma original19-21.

Hipnose e autoscopia na psiquiatria
Há mais de um século, sugestões hipnóticas têm sido 

usadas com sucesso como procedimento adjunto para 
tratar variadas condições clínicas23,24, especialmente 
em casos de resistência a tratamentos, desordens de 
hábitos, mudança de padrão comportamental, controle 
da dor e prevenção de distúrbios psicofisiológicos25.

Segundo Cortez & Silva26, o estado de hipnose 
humana resultaria de processamentos em circuitos 
paralelos difusamente distribuídos em uma rede 
neuronal complexa, envolvendo uma ampla área do 
encéfalo. Durante o processo evolutivo, o crescimento 
do córtex cerebral teria viabilizado o controle consciente 
das respostas de imobilidade tônica, características da 
maioria das espécies animais e que ainda se encontram 
presentes no ser humano, constituindo o estado de 
hipnose animal26.

A hipnose tem sido reconhecida como modalidade 
psicoterapêutica eficiente no controle de ansiedade, 
fobias e estresse27,28 em diversas condições médicas, 
incluindo câncer, cirurgia, queimaduras, cefaleias 
tensionais, síndrome do colón irritável e procedimentos 
médicos/odontológicos29.

No tratamento da fobia, a revivência do trauma é muitas 
vezes necessária, já que o esquecimento é apontado 
como mecanismo de proteção contra o sofrimento. St-
Jacques et al.30 relatam que a exposição virtual e ao vivo 
a aranhas em aracnofóbicos com idades de 8 a 15 anos 
resultou em melhora importante no comportamento 
de todos os participantes diante de uma tarântula viva. 
Staugaard31 expôs pacientes com ansiedade social a 
séries de fotografias de faces ameaçadoras e concluiu 
que muitos processos perceptivos podem ocorrer nesses 
pacientes, especialmente após tempos muito curtos de 
exposição. Nogueira32, em um estudo sobre a hipnose 
em estado de vigília e os meios de comunicação, explica 
a importância do tempo de exposição de imagens sobre o 
comportamento de um observador. Ele comenta como a 
mídia usa mensagens visuais rápidas ou subliminares para 

na autoscopia, pois abre o caminho para a dissociação 
e manifestação de fenômenos autoscópicos. Segundo 
Butler et al.18, a hipnose é poderosa na indução da 
sintomatologia dissociativa. No sentido inverso, a 
hipnose é um recurso bem-sucedido no tratamento de 
muitos sintomas e condições de dissociação.

A teoria da comunicação mente-corpo19 considera 
que uma experiência traumática ou desagradável 
pode suscitar um sintoma ligado a um órgão, e, nesse 
momento, o sintoma estabeleceria um estado de 
memória, aprendizado e comportamento dependente 
de estado (MACDE). Por exemplo, um episódio de 
taquicardia frente a uma situação de medo pode ser 
um estímulo forte e capaz de acionar o MACDE19. A 
teoria da memória celular20 considera que toda célula 
é um centro de memória; dessa forma, as células do 
órgão relacionado com o sintoma teriam a “memória 
do trauma” ou seriam conectores que intermediariam 
a evocação dessa memória. A autoscopia na hipnose 
estimula o paciente a visualizar o órgão do sintoma e 
imaginar que está tocando ou massageando suas células, 
sendo este processo um caminho para a evocação da 
memória e acesso à cena do trauma. Nesse momento, 
o psicoterapeuta pode ajudar o paciente a ressignificar 
aquela experiência traumática ou desagradável, com 
base na sua realidade presente1.

Segundo a teoria holográfica do cérebro21, a parte 
contém o todo e o todo está contido na parte. Em um 
holograma, qualquer parte, com tamanho suficiente, 
pode conter toda a informação armazenada no todo. Essa 
teoria foi desenvolvida pelo neurocientista K. Pribram21 
e descreve o cérebro como uma rede de armazenamento 
holográfico, sendo um modelo para a cognição humana. 
Todos os processos cerebrais de memorização e 
evocação de memória envolveriam oscilações elétricas 
em circuitos neuronais, e não só potenciais de ação 
propagando-se em axônios e atuando em sinapses.

De acordo com as propriedades do movimento oscilatório, 
a memória poderia ser codificada na forma de padrões de 
interferência ondulatória, que podem ser analisados por 
processos matemáticos, como a transformada de Fourier22. 
Semelhante ao holograma, parte de uma memória de longo 
prazo se distribuiria de forma equalizada ao longo da árvore 
dendrítica; assim, cada parte da rede dendrítica conteria 
toda a informação armazenada na rede22.
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induzir a compra de produtos, parti ndo do pressuposto 
de que elas passarão para o subconsciente sem que o 
consciente possa perceber.

O controle da respiração é um mecanismo 
extremamente efi ciente na contenção de uma crise de 
ansiedade, e a hipnose consti tui um excelente processo 
de aprendizado e treinamento desse mecanismo. Na 
hipnose clínica, a indução do estado hipnóti co costuma 
iniciar justamente pelo controle do ritmo respiratório. 
Como o funcionamento respiratório é interligado ao 
cardíaco, o relaxamento hipnóti co melhora também a 
circulação, podendo prevenir a incidência de isquemia 
vascular periférica resultante do estresse mental33.

A literatura sugere que pacientes com agorafobia 
podem apresentar alta hipnoti zabilidade, tornando a 
hipnose um método potencialmente poderoso para 
o tratamento desse transtorno34. Em estudo recente, 
Iglesias & Iglesias28 demonstram a efeti vidade da hipnose 
num caso de fobia social com história de refratariedade 
a outras terapias. O tratamento consisti u de 10 sessões 
quinzenais em consultório, duas sessões de auto-hipnose 
diárias em domicílio e múlti plas práti cas de visualização. 
Em 6 meses de terapia, foi observada a remissão de 
todos os sintomas.

Para Eimer35, durante a hipnose, algumas formas 
de sugestão podem melhorar aspectos afeti vos e 
sensoriais associados a condições psicopatológicas, 
como abordagem de reprocessamento psicodinâmico 
exploratório e orientado a insight visando resolver, por 
exemplo, fontes inconscientes de medo e ansiedade.

Como mencionado acima, a associação da 
autoscopia1 à hipnose permite que o paciente visualize 
o órgão-alvo da sua ansiedade, seguindo o sintoma-
queixa; por exemplo, na dispneia, seria o pulmão. A 
visualização hipnóti ca possibilita o uso de técnicas de 
psiconeuroimunoesti mulação, levando à melhora do 
sintoma e normalização da função do órgão, pois permite 
tratar a causa da ansiedade.

Hipnose e dissociação mental
Wain & Dailey36 descreveram um episódio dissociati vo 

após hipnose de palco em um soldado ferido 1 ano 
antes em combate de guerra. São apresentados dados 
signifi cati vos, que sugerem a necessidade de precauções 
com relação à parti cipação neste ti po de show. O 

soldado, durante a hipnose de palco, entrou em um 
estado dissociati vo por mais de 3 horas, com sintomas 
de estresse pós-traumáti co proeminentes: atacou um 
conhecido, acreditou ser um prisioneiro e terminou 
internado em hospital psiquiátrico. O diagnósti co de 
reação psicóti ca aguda foi emiti do, e ele teve que passar 
por um tratamento psicoterapêuti co para integrar 
suas experiências traumáti cas e ganhar controle e 
entendimento de seu comportamento37.

Meyerson & Uziel12 uti lizaram a técnica de dissociação 
induzida por hipnose (HID) como recurso terapêuti co 
no tratamento de pessoas com transtornos mentais de 
obsti nação (OMD). Esses distúrbios são caracterizados 
por comportamentos problemáti cos persistentes, 
pensamentos e senti mentos que se tornam diretores 
da organização da identi dade, formando psicopatologia 
duradoura. Três casos clínicos de OMD ilustraram os 
efeitos da HID como uma ferramenta efi caz, que facilita 
o processamento emocional terapêuti co.

Holmes et al.37 fi zeram uma investi gação sobre 
dissociação peritraumáti ca usando hipnose durante um 
fi lme traumáti co. Eles investi garam se a hipnose induziria 
uma resposta dissociati va durante o fi lme em voluntários 
saudáveis e se isso levaria ao aumento do número de 
memórias intrusivas durante a semana seguinte. Aos 
parti cipantes hipnoti zados, durante parte do fi lme foram 
dadas sugestões dissociati vas, e o resto do fi lme eles 
assisti ram a parti r de sua própria perspecti va. Como 
previsto, sugestões explícitas para dissociar foram 
geralmente efeti vas na indução de níveis mais elevados 
de dissociação. Contrariamente à previsão, não houve 
maior número de lembranças intrusivas de seções do 
fi lme na dissociação dos parti cipantes que receberam 
sugestões.

conclusõEs
Nas últi mas décadas, graças a uma poderosa carga de 

estudos, a hipnose saiu da magia para se transformar em 
uma ciência, inclusive compondo desenhos experimentais 
de importantes pesquisas em neurociência38,39. Na 
hipnose, a autoscopia, por uti lizar a “memória celular”, 
potencializa e acelera o tratamento, facilitando o acesso 
a traumas através da visualização do corpo, induzindo 
uma regressão no tempo. O acesso à origem do sintoma 
em foco cria um ambiente propício para a ressignifi cação 
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dos sentimentos e emoções deixados pelo trauma. A 
autoscopia se baseia em teorias bem estabelecidas 
cientificamente e depende da utilização da hipnose para 
a indução do fenômeno autoscópico de projeção visual 
dentro do próprio corpo, que é um processo dissociativo 
alcançado, nesse caso, em condições fisiológicas não 
patológicas1.

Os mecanismos cognitivos e neurais tanto da 
autoscopia intracorpo como da experiência fora do 
corpo têm sido investigados. Esses fenômenos podem 
ocorrer durante crises epiléticas, em várias condições 
patológicas e experiências de quase morte; no entanto, 
estudos de neuroimagem mostram um aumento da 
excitabilidade na região da junção temporoparietal 
associado ao fenômeno40, indicando que estados 
alterados de consciência autoinduzidos também podem 
proporcionar as condições neurofisiológicas para a 
experiência autoscópica5. Tem sido proposto que a 
modulação na integração de sinais multissensoriais na 
junção temporoparietal, levando a uma segmentação da 
unidade espacial formada pelo eu, seja um mecanismo 
envolvido na experiência. Considera-se que, nessa 
região, encontra-se importante área gnósica cortical, 
integradora da maioria das modalidades sensoriais, sendo 
o substrato para as formas mais complexas das funções 
cognitivas e perceptivas do ser humano41,42.

Há sugestão43 de que as experiências de movimento 
ilusório podem refletir um rompimento da integração 
corpo-mente, gerando sensações vestibulares e motoras 
dissociadas, e de que a desintegração e progressão 
adicional da experiência pode induzir a autoscopia. 
Dessa forma, a autoscopia também teria um componente 
motor, e, nesse caso, sinais propriossensitivos assumiriam 
um papel na modulação da duplicação ilusória visual, 
provavelmente via modulação modal cruzada de áreas 
extraestriadas.

Em suma, a observação feita por vários autores de 
que a hipnose pode estabelecer um estado dissociativo 
que, sem dúvida, facilita a evocação da memória e a 
modulação emocional do seu conteúdo é uma prova do 
seu potencial terapêutico, principalmente quando no 
estado hipnótico é aplicada ferramenta tão poderosa 
como a autoscopia.
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Resumo
A estimulação magnética transcraniana (EMT) é 

uma técnica de neuromodulação não invasiva, com 
efeitos adversos mínimos e poucas contraindicações. O 
procedimento vem sendo utilizado no arsenal terapêutico 
dos pacientes com depressão, mostrando benefícios 
terapêuticos comprovados em pesquisas no mundo todo. 
O último guideline europeu publicado sobre o tema, em 
2014, coloca a EMT repetitiva de alta frequência aplicada 
no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo para depressão 
como nível A de evidência (eficácia definida). A técnica foi 
aprovada pelo Food and Drug Administration nos EUA 
para tratamento de depressão em 2008 e reconhecida 
em 2012 pelo Conselho Federal de Medicina como ato 
médico válido em todo o território nacional.

Palavras-chave: Estimulação magnética transcraniana, 
neuromodulação, depressão maior.

Abstract
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-

invasive neuromodulation technique with minimal adverse 
effects and few contraindications. The procedure has 
been used in the treatment of patients with depression, 
with proven therapeutic benefits as shown in studies 
conducted worldwide. The latest European guideline 
published on the topic, in 2014, assigns evidence level 
A (defined efficacy) to high-frequency repetitive TMS 
applied over the left prefrontal dorsolateral cortex of 
patients with depression. The technique was approved 
by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for 
the treatment of depression in 2008 and recognized in 
2012 by Brazilian Council of Medicine as a valid medical 
procedure throughout the country.

Keywords: Transcranial magnetic stimulation, 
neuromodulation, major depressive disorder.

Introdução
A depressão tem uma prevalência anual entre 5 e 15%, e 

nem todos os pacientes são responsivos aos tratamentos 
farmacológicos disponíveis. Um terço dos pacientes 
não responde ao tratamento antidepressivo inicial após 
4-8 semanas1. Numerosos estudos mostraram que o 
transtorno depressivo maior normalmente requer mais 
de uma etapa de tratamento para alcançar a remissão dos 
sintomas2,3. Mesmo utilizando a terapêutica adequada, 
50-85% dos casos recorrem e 20% tornam-se crônicos. 
Entre os pacientes que sofrem de depressão maior, 
10% são cronicamente resistentes a várias intervenções 
psicofarmacológicas1,4.

A busca pela terapêutica ideal para pacientes portadores 
de transtornos psiquiátricos continua crescendo em 
vários segmentos. Não apenas a indústria farmacêutica, 
mas também a engenharia vem contribuindo para as 
pesquisas na área. De maneira não invasiva, ausente 
dos efeitos colaterais dos medicamentos, uma técnica 
de estimulação do córtex cerebral vem trazendo 
comprovados benefícios em doenças neurológicas e 
psiquiátricas, principalmente na depressão. Utilizando leis 
físicas, a técnica de estimulação magnética transcraniana 
(EMT) parece ser um tratamento promissor.

Este artigo reuniu estudos dos maiores pesquisadores 
do tema no Brasil e no mundo. Um grande enfoque 
foi dado ao guideline europeu publicado em 2014, por 
tratar-se da definição mais atual sobre as indicações 
terapêuticas da EMT em psiquiatria com benefício 
comprovado. Na seção de EMT e depressão, estão as 
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recomendações de dois grandes estudos que levaram a 
comunidade científica a classificar o tratamento da EMT 
na depressão como nível A de evidência.

HIstórIco
A EMT é uma técnica de neuromodulação não invasiva5. 

A neuromodulação utiliza uma corrente elétrica que 
pode ser diretamente injetada ou induzida por um campo 
magnético. Na EMT, a corrente elétrica gerada dentro 
do cérebro é induzida por um campo magnético6.

A lei de Faraday-Neumann – lei da indução magnética 
elaborada entre 1831 e 1845 – explica fisicamente o 
processo de transformação de energia magnética em 
elétrica e vice-versa1,6. No final do século XIX e início do 
século XX, a industrialização era forte. Naquela época, 
existia uma preocupação da sociedade em relação aos 
campos magnéticos gerados pelas redes de produção e 
transmissão de energia elétrica e seus possíveis efeitos 
nocivos à saúde das pessoas7. D’Ansorval, um médico 
francês, foi o primeiro pesquisador dos efeitos do 
eletromagnetismo sobre o sistema nervoso central6,7. 
Seu aparelho produzia um campo magnético alternante 
com uma intensidade de 110 volts, 30 ampères e uma 
frequência de 30 Hz (ciclos por segundo)7. Ao colocar 
a cabeça dentro da bobina de D’Ansorval, os indivíduos 
eram capazes de ver flashes luminosos, denominados na 
época de fosfenos7,8. Em 1902, Berthold Beer também 
relatou fosfenos induzidos por um campo magnético 
aplicado à cabeça. No mesmo ano, Polaseck & Beer 
patentearam o uso da estimulação magnética para 
tratar depressão e neuroses, sem saber ao certo que a 
estimulação magnética induzia corrente nos neurônios6. 
Em 1910, Thompson, desconhecendo o trabalho de 
D’Ansorval, construiu uma grande bobina, onde um 
indivíduo voluntário colocou sua cabeça e percebeu 
uma iluminação brilhante, inconstante, sem cor ou de 
coloração avermelhada. Dunlap, para comprovar a real 
veracidade do experimento de Thompson, comparou 
de forma controlada a estimulação real com o placebo, 
e todos os voluntários que receberam o estímulo real 
relataram sensação de luminosidade7.

Em 1959, Kolin et al. estimularam o músculo de um 
sapo utilizando campo magnético6,7,9. Em 1965, Bickford 
& Fremming foram capazes de provocar contrações 
do músculo esquelético em rãs, coelhos e voluntários 

humanos utilizando um campo magnético em pulsos7. 
Apenas em 1985, Anthony Barker, na University of 
Sheffield, Inglaterra, utilizou uma bobina capaz de 
estimular o córtex motor humano através da EMT (de 
maneira não invasiva, focal, controlada e não dolorosa), 
provocando a movimentação do dedo mínimo da mão 
contralateral7,8,10.

Bickford et al., em 1987, observaram elevações 
transitórias do humor em pacientes que recebiam 
estimulação magnética no córtex motor6,11. Zyss, em 
1992, questionava a necessidade da convulsão induzida 
pela eletroconvulsoterapia (ECT) e levantava a hipótese 
de que a estimulação magnética cerebral pudesse ser 
uma nova terapia na psiquiatria6,12. Em 1992, o professor 
Pascual-Leone, analisando a eficácia da estimulação 
magnética em portadores de doença de Parkinson, 
observou que pacientes com depressão associada 
melhoravam o humor após as estimulações. Os 
resultados do professor foram publicados em 19946,13. 
O primeiro ensaio clínico testando EMT para depressão 
foi publicado por George et al. em 19956,14.

No Brasil, o primeiro pesquisador a escrever sobre EMT 
foi o professor Joaquim Brasil-Neto, na Universidade 
de Brasília. Em 1999, publicou o primeiro estudo em 
neurologia realizado no Brasil6,15; em 2003, o primeiro 
ensaio utilizando EMT em psiquiatria6,16.

 
A técnIcA
A EMT, hoje, estimula o córtex cerebral através de uma 

bobina, geralmente de fios de cobre, que recebe uma 
corrente elétrica de alta intensidade, geradora de campo 
magnético, capaz de induzir uma corrente elétrica que 
altera a polarização da membrana celular das células 
neurais1,17.

As bobinas atuais geram um campo magnético da ordem 
de 1,5-2 T, mesma intensidade de um campo magnético 
estático produzido por um aparelho de ressonância 
magnética. A energia dispensada é de aproximadamente 
500 J17.

As bobinas podem ser circulares, de duplo cone e 
padrão, capazes de ativar neurônios corticais em uma 
profundidade de 1,5 a 3 cm abaixo do couro cabeludo. 
A bobina padrão, ou figura-de-oito (pois seu formato 
se assemelha à figura de um oito), acredita-se que é a 
mais focal de todas, enquanto que a de duplo cone é 
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menos focal e mais profunda do que a fi gura-de-oito. 
Uma bobina com núcleo de ferro foi desenvolvida com o 
intuito de absorver e dissipar o calor, sendo mais segura 
para altas intensidades e intervalos mais curtos. Em 
relação à focalidade, a de núcleo de ferro se assemelha a 
uma padrão18. Dessa forma, a bobina de núcleo de ferro 
reduz a necessidade de energia e a geração de calor, 
aumentando o campo magnéti co19. A bobina H, uma 
bobina mais recente, tende a esti mular de forma mais 
profunda e menos focal20,21.

A extensão da ação da densidade de corrente gerada 
dentro do cérebro depende de vários parâmetros fí sicos 
e biológicos: ti po e orientação da bobina, distância entre 
a bobina e o cérebro, forma da onda gerada pelo pulso 
magnéti co, intensidade, frequência e outros parâmetros 
de esti mulação. O efeito gerado depende da localização 
da bobina, da orientação em relação a sulcos e giros e da 
direção da corrente induzida dentro do cérebro. Algumas 
bobinas, como a de duplo cone, visam ati ngir alvos mais 
profundos, como os pequenos dedos do córtex primário 
motor, situado na sutura inter-hemisférica1.

A bobina é posicionada na área de interesse. O 
campo magnéti co gerado ati nge aproximadamente 
dois centí metros de profundidade, sendo sufi ciente 
para ati ngir as camadas mais externas da substância 
cinzenta. Esse campo criado é capaz de despolarizar 
axônios superfi ciais e ati var circuitos neurais no córtex. 
Os efeitos biológicos gerados não são apenas locais, mas 
também ocorrem à distância do síti o de esti mulação. Os 
potenciais de ação são desencadeados devido a pulsos 
eletromagnéti cos fortes e seus efeitos são intensidade 
dependentes1.

A EMT pode ser de pulso único ou repeti ti va (vários 
pulsos). A esti mulação de pulso único foi a primeira a 
ser testada e é uti lizada para vias motoras. Os pulsos 
magnéti cos podem ser monofásicos ou bifásicos. A EMT 
repeti ti va (EMTr), devido às baixas necessidades de 
energia, normalmente requer formas de onda bifásicas 
de pulso. O pulso monofásico é adequado para pulsos 
simples, e o bifásico é melhor para pulsos repeti ti vos1,7. A 
duração do pulso bifásico é de 200-300 milissegundos7.

Esti mulações magnéti cas de repeti ção lenta produzem 
frequências menores de 1 Hz, provocando inibição da 
excitabilidade corti cal e esti mulações magnéti cas de 
repeti ção rápida. As maiores de 5 Hz causam efeitos 

excitatórios na maioria dos casos. Estudos de medida 
do potencial evocado motor (motor evoked potenti al – 
MEP) em sujeitos saudáveis estabeleceram essa relação 
entre frequência e efeito inibitório e excitatório. Apesar 
de a maioria dos estudos existentes se basearem nessa 
dicotomia, essa explicação não é completamente 
sati sfatória: já foi provado que tanto a EMTr de baixa 
frequência (EMTr-BF) quanto a EMTr de alta frequência 
(EMTr-AF) têm efeitos mistos excitatórios e inibitórios. 
Os efeitos inibitórios intracorti cais dependem mais dos 
valores basais individuais de excitabilidade corti cal do 
que dos valores da frequência de esti mulação1.

Existe uma grande variação do limiar de excitabilidade 
do cérebro na população. No entanto, em cada indivíduo, 
esse valor é estável. O método mais uti lizado para medir 
o grau de excitabilidade corti cal é a medida do limiar 
motor (LM). A capacidade de produzir MEP é o modo 
mais uti lizado para determinar o LM. O abdutor curto 
do polegar é o músculo mais uti lizado para mensurar o 
LM em psiquiatria, pois requer baixa intensidade para 
ati vação e é de fácil localização. Uma medida semanal 
do LM é sufi ciente6.

Ao ser determinado o LM, a bobina deve ter uma 
angulação de 45º (em relação aos planos horizontal e 
verti cal) e ser direcionada à região frontal. A área do 
córtex motor que representa o músculo abdutor curto 
do polegar pode ser encontrada a 5 cm do vértex do 
crânio em direção ao meato acústi co externo. O ponto 
onde a contração é mais intensa denomina-se hot spot. 
Após marcar o ponto, a intensidade de esti mulação deve 
ser reduzida gradualmente6.

A área mais comumente esti mulada na EMT é o córtex 
pré-frontal dorsolateral (CPFDL), principalmente nos 
casos de depressão. A área pré-frontal dorsolateral 
ocupa a superfí cie anterior e dorsolateral do lobo 
frontal. O CPFDL é localizado na região correspondente 
às áreas 9 e 46 de Broadman. Liga-se ao corpo estriado 
integrando o circuito córti co-estriado-talâmico-corti cal. 
Esse circuito é responsável pelas funções executi vas 
que envolvem planejamento, organização e execução 
de ações, avaliação de suas consequências e capacidade 
de alterá-las. A área pré-frontal dorsolateral também 
é responsável pela memória operacional, um ti po de 
memória de curto prazo, e está inti mamente conectada 
ao sistema límbico. Dessa forma, além de suas duas 
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funções principais, a executiva e a memória operativa, o 
CPFDL está implicado na regulação das emoções6,22.

Na prática clínica atual, a forma de localização do 
CPFDL mais utilizada é a probabilística. A regra dos 5 cm 
(um ponto localizado 5 cm à frente do hot spot motor em 
um plano parassagital apontando para a região anterior) 
é a mais aplicada1,6. No entanto, vários estudos já 
demonstraram que essa localização é anatomicamente 
incorreta. Na verdade, a distância entre o CPFDL e o 
hot spot motor é de aproximadamente 7 cm. É preciso 
considerar também a existência de variações anatômicas 
em relação à localização do CPFDL1. Outra forma 
probabilística de localizar o CPFDL é através do sistema 
internacional 10/20 eletroencefalográfico, sendo F3 
a área do CPFDL esquerdo e F4 a área do CPFDL 
direito1,6.

As áreas a serem estimuladas também podem ser 
detectadas por um neuronavegador, identificando 
precisamente o local a ser atingido através de imagens 
de ressonância nuclear magnética1,6. O uso do método 
de neuronavegação para atingir o alvo específico do 
CPFDL parece aumentar a resposta do tratamento da 
EMTr na depressão23.

Os parâmetros de estimulação são: intensidade, 
frequência dos pulsos por segundo, duração das séries, 
intervalo entre as séries, número de séries por dia, 
número de sessões (duração do tratamento) e número 
de pulsos6,17. O enfoque dos valores dos parâmetros 
citados abaixo é o tratamento de depressão utilizando 
a EMTr.

A intensidade de estimulação é baseada no LM 
individual e medida em porcentagem do LM6. Podem 
ser utilizadas intensidades de 80, 100 e 120% do 
LM6,17. A tendência dos estudos mais recentes é utilizar 
intensidades maiores do que 100%; alguns serviços já 
utilizam protocolos com intensidade de 120%17.

A repetição de pulsos por segundo que ocorre na 
estimulação repetitiva corresponde à frequência. Os 
protocolos de baixa frequência utilizam 1 Hz; os de alta 
frequência utilizam de 5 a 20 Hz6,17. Ao determinar o 
valor, o próprio aparelho realiza a repetição. De acordo 
com estudos recentes, a frequência de 10 Hz parece ser 
a mais adequada1,17. Estas são as frequências regulares 
utilizadas na EMTr: 1, 5, 10 e 20 Hz. Existem as frequências 
combinadas: pulsos pareados repetidos, a quadripulse 

stimulation (QPS), a QPS priming e a estimulação theta-
burst (theta-burst stimulation – TBS). A QPS é uma forma 
interessante de metaplasticidade. Através de séries 
repetidas de quatro pulsos monofásicos, esse tipo de 
estimulação é capaz de modular os circuitos excitatórios 
intracorticais do córtex motor primário. A QPS priming 
é capaz de modular a excitabilidade cortical do córtex 
somatossensorial primário. A QPS pode ser um recurso 
para produzir efeitos clínicos sustentados. Dessas formas 
combinadas, a TBS é um tipo de EMTr que vem sendo 
bastante recrutada para tratamento1.

Várias séries de estímulos são realizadas por dia de 
forma intermitente; a estimulação não é contínua. A fim 
de diminuir o risco de convulsões, foram determinadas 
durações máximas das séries para cada frequência e 
intensidade. Devido também ao risco de aquecimento das 
bobinas, esses parâmetros foram estabelecidos. Para o 
valor de 10 Hz, 5 segundos é a duração máxima da série, 
considerando uma intensidade de 100%. Considerando 
uma intensidade de 120% do LM, para um mesmo valor 
de 10 Hz, a duração máxima é de 4 segundos6.

A pausa entre séries também segue limites de 
segurança. Séries com frequências de até 20 Hz devem 
ter intervalos maiores de 5 segundos. Os intervalos são 
calculados de modo que cada série dure exatamente 30 
segundos. Por exemplo, para uma frequência de 10 Hz 
por 5 segundos e intensidade de 100% do LM, intervalos 
de 25 segundos são recomendados6.

Não há consenso sobre o número de séries a ser 
aplicado por dia. Como regra geral, 25-30 séries por dia 
são suficientes. Em casos mais graves, um número maior 
de séries pode ser realizado. Em alguns locais, até 75 
séries por dia são aplicadas1,6. Os protocolos existentes 
possuem combinações em que ocorrem duas séries por 
minuto. Logo, 15 minutos são gastos para a realização 
de 30 séries6.

O número de sessões geralmente corresponde ao 
número de dias de tratamento. O mais comumente 
utilizado são sessões diárias com intervalos nos finais 
de semana6,17. O efeito terapêutico é maior quanto 
maior o número de sessões e de pulsos por sessão. 
Já foi demonstrado que a taxa de respondedores é 
significativamente maior quando as sessões ultrapassam 
o número de 10, os pulsos acima de 1.000 por dia e 
uma intensidade maior do que 100%1,24. Porém, cada 
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caso deve ser analisado individualmente, de acordo com 
a patologia e a resposta de cada paciente ao tratamento. 
Alguns estudos apontam evidências de melhores 
respostas e duração maior do período entre as recaídas 
com um número maior de sessões17,25.

O cálculo do número de pulsos tem sido um dos 
critérios para determinar a efi cácia da técnica. Estudos 
que aplicaram entre 1.200 e 1.600 pulsos por dia 
apresentaram melhores resultados do que aqueles com 
menos de 1.000 pulsos por dia. Para uma sessão de 30 
séries de 10 Hz por 5 segundos, uti lizando intensidades 
de 100%, um total de 1.500 pulsos por dia é obti do. 
Protocolos de 3.000 pulsos por dia estão sendo cada 
vez mais uti lizados1,6.

Os parâmetros determinados acima foram todos para 
a EMTr tradicional e uma bobina fi gura-de-oito. A TBS é 
um método mais novo de esti mulação, que uti liza sessões 
curtas, com pausas curtas ausentes de esti mulação e 
altas frequências. Protocolos com salvas curtas de 50 Hz 
são repeti dos em uma taxa de 5 Hz de forma contí nua 
(TBSc) ou intermitente (TBSi)18. De acordo com estudos 
realizados em indivíduos saudáveis para avaliar o MEP 
esti mulando o córtex motor primário, a TBSc tem efeitos 
inibitórios, e a TBSi produz efeitos excitatórios1.

Além de todos os parâmetros de esti mulação, os 
efeitos da EMTr vão depender da idade, do gênero e dos 
aspectos genéti cos de cada indivíduo1.

EfEItos AdVErsos
O primeiro guideline sobre segurança do uso da EMT foi 

publicado em 1998 por Wasserman26. Um novo guideline 
que é uti lizado até os dias de hoje foi publicado em 2009 
na revista Clinical Neurophysiology por Rossi et al.18. Um 
grupo de profi ssionais envolvidos com EMT do mundo 
todo se reuniu na cidade de Siena, Itália, em março de 
2008, para a elaboração desse documento, que versa 
sobre segurança, aspectos éti cos e recomendações de 
uso da EMT na práti ca clínica e em pesquisa20.

É um procedimento seguro, quase isento de efeitos 
adversos. O risco de convulsão acidental é a complicação 
mais preocupante6,17,18. Indivíduos com doenças 
neurológicas prévias apresentam um risco maior; no 
entanto, a incidência de convulsão é baixa mesmo em 
pacientes epilépti cos. Vários estudos que uti lizaram 
pacientes exclusivamente com epilepsia demonstraram 

a segurança do método. As crises convulsivas, 
quando ocorreram em pacientes epilépti cos, foram 
semelhantes às que acontecem habitualmente, com a 
mesma intensidade e semelhante duração do período 
pós-ictal27.

As convulsões são causadas por descargas 
hipersincronizadas de grupos de neurônios na substância 
cinzenta, devido ao equilíbrio entre as ati vidades 
sinápti cas inibitória e excitatória, a favor da últi ma. As 
crises podem ser induzidas pela EMTr quando os pulsos 
são realizados em altas frequências e curtos períodos de 
intervalo entre as séries de esti mulação. Sete casos foram 
relatados no guideline de segurança de Wasserman em 
1998, e outros nove após essa publicação, até o novo 
guideline de segurança de Rossi et al. em 2009. Alguns 
desses casos foram pseudocrises, provavelmente uma 
síncope; outros foram facilitados por privação de sono 
ou por medicações que diminuem o limiar convulsivo18.

Portanto, o risco de convulsões aumenta à medida 
que frequência, intensidade e duração dos estí mulos 
são aumentados. A fi m de diminuir os riscos, limites 
de segurança foram estabelecidos para a duração em 
segundos das séries, de acordo com cada frequência e 
intensidade (porcentagem do LM)6,17.

A síncope é um dos efeitos adversos comuns 
durante o procedimento, normalmente desencadeada 
pela ansiedade. Manifestações como posição tônica, 
vocalizações, automati smos orais e motores, revirada 
dos olhos e fenômenos alucinatórios podem confundir a 
síncope com uma crise convulsiva6,18.

Relatos de desconforto e dor facial acontecem com 
frequência após o procedimento. A cefaleia é, na 
maioria das vezes, transitória e responsiva a analgésicos 
simples6,27,28. A sensação cutânea causada pela EMTr 
esti mula o escalpo a produzir contrações musculares em 
face e pescoço, responsáveis pelo desconforto e a dor17. 
Sensação de fraqueza inespecífi ca também foi relatada 
nos estudos6. Uma metanálise sobre segurança da EMTr 
na depressão, publicada em 2008, mostrou que 39% 
dos pacientes apresentaram desconforto e dor durante 
a EMTr ati va, e 28%, cefaleia27.

Viradas maníacas podem ocorrer em pacientes 
submeti dos ao tratamento e, quando ocorrem, geralmente 
estes têm história prévia de transtorno bipolar5,28. Xia 
et al. publicaram uma revisão sobre o tema em 200829. 
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Episódios de mania que surgiram após o tratamento 
foram relatados tanto na EMTr-AF quanto na EMTr-BF, 
em pacientes com depressão unipolar e bipolar, depois 
da estimulação do CPFDL esquerdo. A taxa média, 13 
casos, entre 53 estudos randomizados controlados em 
depressão, parece ser um valor baixo (0,84% mania 
para EMTr ativa versus 0,73% para o placebo) e não foi 
estatisticamente significativo. A maioria desses pacientes 
foi diagnosticada com transtorno bipolar18,29.

Estudos divergem quanto ao encontro de alterações 
cognitivas. Quando relatadas, a maioria era transitória: 
cansaço excessivo e dificuldade de concentração e 
memória17.

O aparelho possui um sistema de trava automática 
quando a temperatura ultrapassa 41 ºC, além de uma 
unidade de refrigeração, evitando superaquecimento da 
bobina e queimaduras. Eletrodos de eletroencefalograma 
de ouro e prata podem aquecer-se causando queimaduras, 
assim como outros objetos metálicos sob a bobina6.

Efeitos passageiros na audição foram descritos, 
principalmente aumento do limiar auditivo. É 
recomendado o uso de protetores auriculares tanto para 
os pacientes quanto para os médicos aplicadores do 
método6,17,18.

Objetos ferromagnéticos, assim como clipes 
intracranianos, podem ser deslocados pelo campo 
magnético gerado pela bobina6.

Aparelhos de estimulação cerebral profunda ou 
implantes cocleares são a principal contraindicação ao 
procedimento. Estes são afetados diretamente pela 
estimulação, e o ato de desligá-los não diminui o risco. 
Além de danificá-los, o campo magnético pode induzir 
correntes nos fios e/ou eletrodos desses aparelhos e 
correntes teciduais de alta intensidade, com possibilidade 
de lesão tecidual ou crises convulsivas6.

Aparelhos e seus fios localizados a mais de 10 cm 
da bobina estão relativamente seguros6. No entanto, 
marca-passo e linhas intracardíacas podem ser uma 
contraindicação relativa ou absoluta dependendo do 
serviço. Alguns estudos mostram ser uma técnica 
segura em indivíduos com sistema de estimulação vagal 
implantado17. O mais importante é que a bobina não 
esteja próxima ao gerador interno dos pulsos17.

O risco da EMT no feto em desenvolvimento é 
desconhecido27. Não há consenso sobre o uso em 

gestantes por falta de estudos e segurança comprovada, 
principalmente pelo risco de crise convulsiva. O uso em 
crianças não está estabelecido, pois o sistema nervoso 
ainda encontra-se em desenvolvimento; não há estudos 
suficientes comprovando segurança6.

Epilepsia não tratada, lesões no sistema nervoso 
central, uso de medicações que diminuam o limiar 
convulsivo e metais implantados no cérebro (com 
exceção dos materiais de titânio, pois o titânio tem baixa 
condutividade) são contraindicações relativas na maioria 
dos serviços6,17.

O paciente pode ir sozinho para as sessões, e o 
procedimento não o impede de voltar dirigindo, pois 
não parece ter nenhum efeito colateral cognitivo 
incapacitante6.

EMtr E suAs IndIcAçõEs nA psIquIAtrIA
Um guideline europeu sobre o uso terapêutico da 

EMTr foi publicado em 2014, baseado em evidências 
científicas publicadas antes de março do mesmo ano. 
Os pesquisadores avaliaram estudos sobre a eficácia 
terapêutica do procedimento em casos de dor, algumas 
doenças neurológicas e desordens psiquiátricas, tais 
como: depressão, transtornos de ansiedade, transtorno 
obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, transtorno de uso 
de substâncias e transtornos conversivos. Apesar da 
heterogeneidade dos estudos, existe uma quantidade 
significativa de evidências que permitiu classificar algumas 
indicações como nível A terapêutico (eficácia definida). 
Entre as causas psiquiátricas, o efeito antidepressivo 
utilizando EMTr-AF no CPFDL esquerdo possui nível 
A de evidência de acordo com o guideline. No nível B 
de evidência (provável eficácia), estavam os efeitos 
antidepressivos da EMTr-BF no CPFDL direito e os da 
EMTr-AF no CPFDL esquerdo nos sintomas negativos 
da esquizofrenia1.

EMTr na depressão
Um terço dos pacientes com depressão não responde 

ao tratamento inicial após 4-8 semanas, mesmo tomando 
os devidos cuidados após o primeiro episódio depressivo, 
e 50-85% dos casos apresentam recorrência ou tornam-
se crônicos (20%). Aproximadamente 10% dos pacientes 
que sofrem de depressão maior são cronicamente 
resistentes a várias intervenções psicofarmacológicas. 
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Nesses casos, intervenções como aumento de doses, 
troca ou combinação de anti depressivos (associados 
ou não à psicoterapia) e ECT são uti lizadas para tentar 
resolver os casos resistentes ou refratários1.

Apesar de todo esse arsenal terapêuti co para 
depressão, alguns pacientes não respondem. Na busca 
de atender essa parcela de não respondedores, a EMTr 
surge trazendo efeitos benéfi cos anti depressivos. No 
entanto, o papel dessa técnica na árvore terapêuti ca 
ainda não está bem defi nido até a presente data. 
Geralmente, a EMTr tem maiores taxas de sucesso 
quando aplicada em casos agudos de depressão maior 
unipolar (episódio depressivo atual há menos de 1 ano), 
em pacientes jovens (idade abaixo de 65 anos), com um 
nível limitado de resistência a tratamento (uma ou duas 
intervenções médicas sem sucesso associadas ou não a 
psicoterapia) ou com resposta parcial a tratamento1.

O princípio do tratamento da EMTr na depressão 
é baseado em imagens funcionais do cérebro, que 
mostram uma diminuição do fl uxo cerebral em pacientes 
depressivos na região frontal esquerda do córtex. 
Há também uma diminuição do consumo de glicose e 
oxigênio na mesma localização, traduzindo um estado de 
hipometabolismo; concomitantemente, existe um estado 
de hipermetabolismo na região pré-frontal direita1. 
Estudos eletroencefalográfi cos revelaram assimetria 
inter-hemisférica da ati vação frontal, principalmente a 
favor do hemisfério esquerdo. O CPFDL é facilmente 
acessado pela EMTr e conectado sinapti camente com o 
sistema límbico. A EMTr frontal é capaz de afetar vários 
sistemas neurotransmissores e fatores neurotrófi cos 
e de alterar fl uxo sanguíneo cerebral e excitabilidade 
corti cal1.

Com base no conceito da assimetria frontal das 
ati vidades corti cais na depressão, duas linhas foram 
desenvolvidas para o tratamento da doença com a 
EMTr: a EMTr-BF no CPFDL direito induzindo inibição 
neuronal (presumindo hiperati vidade na depressão) e 
a EMTr-AF no CPFDL esquerdo induzindo excitação 
neuronal (presumindo hipoati vidade na depressão) ou 
uma combinação das duas técnicas. Existem estudos 
avaliando a efi cácia na depressão da EMTr-AF no CPFDL 
esquerdo, outros avaliando os efeitos da EMTr-BF no 
CPFDL direito, pesquisas que avaliaram a efi cácia das 
duas técnicas de forma combinada e alguns estudos 

comparando as duas. Um paciente respondedor foi 
defi nido pela maioria dos estudos multi cêntricos a parti r 
de uma redução de 50% no escore da Escala de Avaliação 
de Depressão de Hamilton1.

A fi m de que os protocolos de tratamento fossem 
elaborados, algumas variáveis precisaram ser 
uniformizadas. A metodologia dos estudos melhorou 
bastante desde o ano 2000. Atualmente, a maioria dos 
ensaios clínicos uti liza múlti plas sessões de EMTr-AF no 
CPFDL esquerdo1.

O guideline europeu encontrou sete estudos classe I. 
Os dois estudos classe I de maior qualidade metodológica 
foram positi vos, confi rmando a efi cácia da EMTr-AF 
direcionada ao CPFDL esquerdo no tratamento da 
depressão unipolar que não respondeu a pelo menos 
um anti depressivo, com um tamanho de efeito de 
0,871,30,31.

Um desses grandes estudos foi publicado em 2007 
por O’Reardon et al. e se tornou o responsável pela 
aprovação do tratamento da EMTr para uso na depressão 
maior pelo Food and Drug Administrati on (FDA). Foi um 
estudo patrocinado pela indústria (Neuroneti cs trial), 
multi cêntrico (envolvendo EUA, Austrália e Canadá), 
duplo-cego, randomizado, placebo-controlado, com 
301 pacientes livres de medicação portadores de 
depressão maior, segundo os critérios da 4ª edição 
do Manual Diagnósti co e Estatí sti co de Transtornos 
Mentais (grupo ati vo = 155; grupo controle = 146). Os 
pacientes possuíam um grau moderado de resistência ao 
tratamento. Foram realizadas sessões cinco vezes por 
semana, uti lizando EMTr em uma frequência de 10 Hz 
no CPFDL esquerdo, intensidade de 120% e séries de 4 
segundos, com 26 segundos de intervalo e 75 séries por 
sessão, o que equivale a 3.000 pulsos por sessão e 37,5 
minutos de duração por dia. Os pacientes randomizados 
para receber a EMT ati va apresentaram uma signifi cati va 
melhora clínica na medida do desfecho primário, através 
da Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-
Asberg, após 4 semanas de tratamento com EMT (p = 
0,060; tamanho de efeito padronizado = 0,39)30,32.

O Nati onal Insti tute of Mental Health fi nanciou 
o segundo grande experimento (Opti mizati on of 
Transcranial Magneti c Sti mulati on) para comprovar 
a segurança e a efi cácia da EMT na depressão maior 
resistente ou intolerante ao tratamento medicamentoso. 
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Um estudo multicêntrico, randomizado, placebo-
controlado foi publicado após, em 2010; essa pesquisa 
não teve financiamento da indústria. Os parâmetros 
de estimulação utilizados foram: frequência de 10 Hz, 
120% de intensidade, 3.000 pulsos/dia. O estudo incluiu 
190 pacientes com depressão livres de medicação 
antidepressiva, com um nível moderado de resistência ao 
tratamento. Foi utilizado um método de placebo ativo que 
blinda totalmente pacientes, aplicadores e avaliadores. Os 
investigadores se basearam na remissão dos sintomas 
clínicos através da Escala de Avaliação de Depressão de 
Hamilton de 24 itens. Os resultados mostraram um efeito 
significativo do tratamento ativo na proporção dos que 
tiveram remissão no final da fase aguda (15% do grupo 
ativo EMT versus 4% do grupo placebo controle; p < 0,010), 
representando 4,2 vezes mais chance de remissão com a 
EMT ativa em relação ao placebo. Os autores concluíram 
que a EMT como monoterapia no CPFDL esquerdo produz 
efeitos terapêuticos clínicos antidepressivos significativos 
maiores do que o placebo31,32.

Foi demonstrado que os benefícios terapêuticos foram 
maiores quanto maior o número de sessões e de pulsos 
por sessão1,24. A taxa de respondedores aumentou 
significativamente quando o número de sessões foi maior 
do que 10, o número total de pulsos por sessão maior do 
que 1.000 e a intensidade da estimulação maior do que 
100%. Uma metanálise mostrou níveis altos de resposta 
quando realizados mais de 1.200 pulsos por sessão1,33.

Mais pesquisas são necessárias para avaliar os efeitos 
da EMTr na depressão bipolar. Não é possível concluir 
nem estabelecer recomendações da técnica para esse 
tipo de depressão1.

Em 2015, foi publicado o terceiro grande estudo 
multicêntrico, patrocinado pela Brainsway, envolvendo 
20 centros nos seguintes lugares: Canadá, EUA, 
Europa e Israel. Pacientes com depressão maior que 
haviam apresentado falha no tratamento, com um a 
quatro cursos de antidepressivos durante o episódio 
atual, foram randomizados para utilizar a EMTr com a 
bobina H ou placebo. A utilização da bobina H foi a 
grande diferença em relação aos outros dois estudos. 
Trata-se de um estudo totalmente blindado em 
relação a pacientes, avaliadores e aplicadores, com 
uma fase aguda de cinco sessões por semana, por 4 
semanas, seguida de uma fase adicional de duas vezes 

por semana, por 12 semanas. Antes de iniciar a fase 
aguda do tratamento, os pacientes estavam livres de 
medicação antidepressiva. Foram selecionados 212 
pacientes, porém apenas 181 completaram o estudo. 
O CPFDL esquerdo foi estimulado com uma bobina H, 
e os parâmetros de estimulação foram: intensidade de 
120% do LM, 18 Hz de frequência, duração da série 
de estimulação de 2 segundos, intervalo entre séries 
de 20 segundos e um total de 55 séries por sessão, 
levando a um número de 1.980 pulsos em 20 minutos. 
O endpoint primário era mudar o escore da Escala de 
Avaliação de Hamilton de 21 itens na quinta semana, 
que foi favorável ao procedimento ativo em relação 
ao placebo (6,39 pontos de melhora para a EMT ativa 
e 3,11 pontos para o placebo; p < 0,001). Na quinta 
semana as taxas de resposta foram 38.4% para o grupo 
ativo e 21.4% para o grupo placebo (p = 0,040)32,34.

O consenso de 2016, mais recente do que o guideline 
europeu, elaborado pela Clinical TMS Society, avaliou 
a eficácia da EMT apenas na depressão maior e teve 
conclusões bem semelhantes ao guideline europeu. 
Concluiu que a EMTr direcionada ao CPFDL esquerdo 
durante 4-6 semanas é um tratamento efetivo e seguro 
para adultos com depressão maior unipolar que falharam 
a um ou mais cursos de antidepressivos32.

EMTr versus antidepressivos
Dois estudos compararam diretamente EMTr e 

antidepressivos1. Um comparou EMTr-BF no CPFDL 
direito com o uso da venlafaxina (150-375 mg)1,35; o outro, 
a EMTr-AF no CPFDL esquerdo com a fluoxetina1,36. Os 
estudos não mostraram diferença em termos de eficácia 
entre os dois grupos, porém tiveram uma amostra 
pequena, e não havia grupo-controle1.

EMTr versus ECT
Problemas metodológicos importantes, como a falta de 

estudos placebo-controlados, tornam difícil a comparação 
da eficácia entre as duas técnicas. Algumas metanálises 
mostraram que a EMTr tem uma eficácia menor do 
que a ECT, especialmente em pacientes portadores de 
depressão com sintomas psicóticos1,37-40. Em pacientes 
com depressão sem sintomas psicóticos, os estudos são 
insuficientes para concluir a superioridade de qualquer 
um desses métodos de tratamento1,40.
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EMTr na esquizofrenia (sintomas negati vos)
Baseados na hipótese da disfunção pré-frontal na 

esquizofrenia, estudos foram realizados com o intuito 
de aumentar a ati vidade corti cal na doença através 
da EMTr-AF no CPFDL. Essa esti mulação pode ser 
efi caz nos sintomas negati vos, através da liberação de 
dopamina no corpo estriado ventral. O cenário mais 
frequente dos estudos foi a uti lização de EMTr-AF (10 
Hz) no CPFDL esquerdo. Apesar da diversidade do perfi l 
dos pacientes incluídos, o guideline europeu de 2014 
propôs o tratamento com a EMTr-AF no CPFDL esquerdo 
para melhora dos sintomas negati vos de esquizofrenia, 
atribuindo nível B de recomendação (provável efi cácia)1.

EMTr na esquizofrenia (alucinações auditi vas)
Foi estabelecida como nível C de recomendação 

(possível efi cácia) a EMTr-BF no córtex temporoparietal 
(TPC) esquerdo para alucinações auditi vas. O guideline 
europeu cita várias metanálises concluindo a efi cácia 
da EMTr-BF no TPC esquerdo, com um tamanho de 
efeito signifi cante variando entre 0,4 e 1, dependendo 
da publicação1,41-44. No entanto, faltam mais estudos 
para determinar a real efi cácia e os parâmetros de 
esti mulação, assim como o protocolo de tratamento de 
manutenção para evitar recaídas1.

Uma revisão publicada em 2014 por Slotema et al. 
analisou 25 estudos controlados e randomizados para 
avaliar a efi cácia da EMTr em pacientes com alucinações 
verbais auditi vas e psicose. A conclusão foi que a EMTr 
foi efeti va quando aplicada na frequência de 1 Hz no 
TPC esquerdo no tratamento das alucinações verbais 
auditi vas. A EMTr aplicada no TPC direito não se mostrou 
superior ao placebo1,45. Outra revisão realizada por Cole 
et al. também encontrou resultados positi vos, mostrando 
a EMTr como um tratamento que pode aliviar sintomas 
negati vos e positi vos, principalmente alucinações 
auditi vas em pacientes com esquizofrenia1,46.

Uma metanálise publicada em 2015 por Dougall et al. 
analisou o uso da EMT na esquizofrenia, principalmente 
os pacientes com alucinações auditi vas. Estudos com 
no mínimo cinco parti cipantes foram incluídos. Os 
autores realizaram a comparação entre EMT e placebo 
ou medicações para a esquizofrenia e, baseados nessa 
revisão, concluíram que as evidências são insufi cientes 

para recomendar ou refutar o uso da EMT no tratamento 
dos sintomas de esquizofrenia1,47.

EMTr em transtornos de ansiedade (transtorno de 
estresse pós-traumáti co – TEPT, transtorno de ansiedade 
generalizada e transtorno do pânico)

Devido à heterogeneidade em termos de métodos e 
resultados dos trabalhos, não foi possível recomendar 
a técnica nesses casos. O guideline europeu de 2014 
classifi cou a EMTr-AF no CPFDL direito no TEPT como 
nível C de evidência (possível efi cácia)1.

EMTr em transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
Os estudos são bastante divergentes em relação a 

critérios de inclusão e parâmetros de esti mulação, além 
de terem poucos pacientes envolvidos. Por enquanto, 
a EMTr não é recomendada para tratamento de TOC. 
Pesquisas com EMTr-BF guiada por ressonância 
magnéti ca nuclear funcional, direcionada para a área 
motor suplementar, visando a um controle inibitório da 
ati vidade do córtex motor, têm sido testadas1.

EMTr em transtorno conversivo
As desordens motoras conversivas necessitam de mais 

estudos de grande porte uti lizando a EMTr a fi m de poder 
recomendar ou refutar sua uti lização terapêuti ca1.

EMTr em abuso de substâncias, dependência e fi ssura
O guideline europeu encontrou cinco estudos classe 

II-III que apresentaram resultados positi vos na redução 
da fi ssura pelo cigarro e, principalmente, na diminuição 
do consumo e da dependência de nicoti na uti lizando 
a EMTr-AF (10-20 Hz) no CPFDL esquerdo. No 
entanto, os estudos mostraram uma heterogeneidade 
na metodologia: condições de controle diferentes, 
número de sessões e perfi l de pacientes incluídos1; uma 
recomendação nível C de evidência (provável efi cácia) na 
diminuição do consumo de cigarros uti lizando EMTr-AF 
no CPFDL esquerdo1.

Com relação à dependência de álcool, não há 
estudos placebo-controlados sufi cientes que possam 
recomendar o uso da técnica. Dependência de cocaína 
e metanfetamina também necessitam de mais estudos 
para que a EMTr seja recomendada1.
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Uma metanálise recente, publicada em 2016 no 
American Journal on Addictions, procurou estabelecer 
protocolos para o tratamento do craving para dependência 
de substâncias com a EMTr. A revisão foi feita com 
oito estudos randomizados e controlados. O resultado 
encontrado foi uma superioridade da estimulação 
ativa em relação ao placebo apenas nos estudos que 
enfocaram o protocolo de estimulação do CPFDL direito 
[g de Hedge = 1,48 (intervalo de confiança de 95% = 
0,126-2,834); p = 0,032]. A ideia foi baseada em uma 
hipofunção do CPFDL direito encontrada em estudos 
de imagem de pacientes dependentes. Três estudos 
utilizaram EMTr-AF no CPFDL direito, um para cocaína, 
um para álcool e um para tabaco. O tamanho pequeno 
da amostra compromete a validade externa do estudo. 
A heterogeneidade dos estudos também foi um grande 
problema a ser considerado, incluindo principalmente os 
critérios de elegibilidade1,48.

sItuAção dA EMtr no BrAsIl E no Mundo
A EMTr foi aprovada pelo FDA para tratamento de 

depressão nos EUA no ano de 20086. Em 2 de maio de 
2012, o Conselho Federal de Medicina publicou uma 
resolução sobre a EMT; reconhecida como ato médico 
válido para a utilização na prática médica nacional, seu 
uso foi autorizado exclusivamente para a realização 
em casos de depressão unipolar, depressão bipolar 
e alucinações auditivas na esquizofrenia. O uso para 
auxílio no planejamento de neurocirurgias também foi 
aprovado49.

A Comissão Nacional de Honorários Médicos e 
Sociedades Brasileiras de Especialidade comunicou, 
através da Resolução Normativa 13/2013, a inclusão 
do procedimento de EMTr na Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos de 2012. 
Os diagnósticos autorizados para tratamento foram 
depressão e alucinações auditivas em esquizofrenia. 
Os pacientes com depressão não respondedores a uma 
droga antidepressiva por um período de 4 semanas já 
têm direito ao procedimento. Inicialmente, o paciente 
tem direito a 12 sessões, podendo, após reavaliação 
médica, estender esse número para 20 ou 30 sessões. O 
tratamento de manutenção para os casos de depressão 
podem ser feitos a cada 7 ou 10 dias por um período 
máximo de 3 meses50.

conclusão/dIscussão
Uma quantidade significativa de evidências apoia a 

conclusão de que o tratamento da EMTr na fase aguda 
de um episódio depressivo maior unipolar exerce efeitos 
antidepressivos. Nesse caso, a EMTr-AF no CPFDL 
esquerdo é a mais recomendada, com estudos de 
melhor qualidade mostrando resultados satisfatórios. A 
EMTr pode ser proposta como uma opção terapêutica 
relevante para tratar depressão maior unipolar resistente 
aos antidepressivos. No entanto, mais estudos são 
necessários para estabelecer a eficácia da EMTr na 
depressão bipolar1.

Nos casos de depressão com sintomas psicóticos, a 
ECT é o tratamento adjunto de primeira linha, não sendo 
recomendada a EMTr1,37.

Considerando os conflitos de interesse, vale salientar 
que dois dos estudos multicêntricos, randomizados e 
placebo-controlados que comprovaram a eficácia da TMS 
na depressão maior foram patrocinados por indústrias 
envolvidas com a comercialização das máquinas utilizadas 
para a EMT32.

Algumas questões sobre o tratamento com a EMTr 
na depressão ainda precisam ser melhor analisadas. Em 
que fase usar? De forma adjunta aos antidepressivos, 
potencializando seus efeitos? Como primeira opção? 
Após o uso da ECT sem sucesso? Essas respostas ainda 
não foram elucidadas. Muitos estudos foram realizados 
com pacientes com depressão maior unipolar resistentes 
a múltiplas intervenções farmacológicas. O nível de 
resistência pode ter impacto na resposta da EMTr 
no tratamento da depressão. É preciso reconsiderar 
o momento ideal de utilizar a EMTr como recurso 
terapêutico1.

Uma lacuna importante existente nos estudos é a 
determinação da duração dos efeitos terapêuticos 
da EMTr a longo prazo. A manutenção do tratamento 
também não tem evidência suficiente quanto ao tempo 
que deve ser mantida e à frequência com que deve ser 
realizada1.

Resultados negativos em pesquisas que avaliaram a 
eficácia da EMT na esquizofrenia precisam ser revisados 
considerando a idade dos pacientes incluídos nos estudos, 
geralmente acima de 50 anos. Além disso, vários estudos 
foram realizados com pacientes refratários à medicação 
e com alucinações auditivas há bastante tempo. Talvez 
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uma intervenção mais precoce pudesse ter resultados 
mais promissores no curso da doença1.

Pesquisas na área de dependência química e EMTr 
são escassas, existem poucos estudos de qualidade 
metodológica, com amostras pequenas de pacientes e 
muita variabilidade nos parâmetros de esti mulação e nos 
critérios de elegibilidade1.

As gestantes necessitam de pesquisas específi cas 
direcionadas para esse grupo peculiar de pacientes. 
Ainda não há consenso sobre o uso da técnica em 
crianças e gestantes6.

O uso do neuronavegador pode ser uma ferramenta 
promissora nos novos estudos, determinando mais 
precisão e, consequentemente, melhor efi cácia 
terapêuti ca23.

A difi culdade de fazer estudos controlados com a 
EMTr envolve encontrar condições ideais de placebo 
e de um mascaramento efi ciente, além de defi nir 
desfechos primários e uniformizar o perfi l de pacientes 
para inclusão. Existe uma heterogeneidade importante 
de metas e parâmetros de esti mulação entre os estudos. 
Dessa forma, para avaliar a efi cácia da técnica, é 
preciso analisar criteriosamente a metodologia de cada 
pesquisa1.
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MUDANÇAS APONTADAS NO DSM-5 EM 
RELAÇÃO AOS TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DE 
APRENDIZAGEM EM LEITURA E ESCRITA

DSM-5 CHANGES DIAGNOSTIC CRITERIA FOR SPECIFIC 
LEARNING DISABILITIES: READING AND WRITING

Resumo
A publicação, em 2013, da 5ª edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-
5) trouxe mudanças importantes para a classificação 
dos transtornos do neurodesenvolvimento, em especial 
para os transtornos específicos de aprendizagem. O 
presente trabalho descreve criticamente as diferenças 
encontradas na versão mais recente em comparação à 
4ª edição (DSM-IV). De forma geral, houve mudanças 
em relação aos critérios diagnósticos, à terminologia 
adotada, bem como à importante recomendação do 
emprego do paradigma de resposta à intervenção 
para confirmar a hipótese diagnóstica dos transtornos 
específicos de aprendizagem, como na dislexia.

Palavras-chave: Dislexia, diagnóstico, leitura.

Abstract
The new version of the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5), published in 
2013, brought important changes to the classification 
of neurodevelopmental disorders, especially specific 
learning disorders. This paper critically describes the 
differences found in the latest version compared to 
4th edition (DSM-IV). Overall, there were changes 
in relation to diagnostic criteria, in the terminology 
employed, as well as in the important recommendation 
to use the response to intervention paradigm to confirm 
diagnostic hypotheses of specific learning disorders, 
like dyslexia.

Keywords: Dyslexia, diagnosis, reading.

Introdução
Dislexia é um dos vários tipos de transtornos de 

aprendizagem. Trata-se de uma dificuldade específica 
de linguagem, de origem constitucional, caracterizada 
por dificuldades na decodificação de palavras isoladas, 
normalmente refletindo insuficiência do processamento 
fonológico. Estas dificuldades na decodificação de 
palavras isoladas são muitas vezes inesperadas em relação 
à idade e outras habilidades cognitivas e acadêmicas; 
não são o resultado do desenvolvimento generalizado 
de incapacidade ou deficiência sensorial. Dislexia é 
manifestada por dificuldades linguísticas variadas, 
incluindo, normalmente, para além das alterações de 
leitura, um problema com a aquisição da proficiência da 
escrita e da soletração.1

Após um longo período de discussões, foi publicada, 
em 2013, a 5ª edição do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-52). O manual 
contém critérios diagnósticos para a classificação de 
transtornos mentais, e houve mudanças importantes em 
vários aspectos, incluindo os critérios para transtornos 
do neurodesenvolvimento.

Inicialmente, houve dúvida sobre a inclusão ou não 
dos transtornos de aprendizagem em um manual que 
concentra as principais doenças mentais. A justificativa 
para tal inclusão refere-se ao fato de que os transtornos de 
aprendizagem são transtornos do neurodesenvolvimento 
e podem estar associados a variados níveis de ansiedade 
e depressão3.
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Um dos pontos de grande debate nessa fase de 
revisão no DSM-5 sobre a categoria de transtornos de 
aprendizagem foi a decisão de incluir mudanças nos 
critérios diagnósti cos propostos e também apresentar 
uma nova proposta de classifi cação dos transtornos 
específi cos de leitura e escrita. Foi criada uma categoria 
geral para caracterizar as manifestações específi cas 
de difi culdades de aprendizagem em três domínios 
acadêmicos, ou seja, na leitura, na escrita e na matemáti ca. 
A parti r dessa terminologia mais global, foram sugeridos 
especifi cadores, como, por exemplo, transtorno 
específi co de aprendizagem com comprometi mento da 
leitura, da expressão escrita ou da matemáti ca.

Foram descritos quatro critérios, de A a D, que serão 
citados e discuti dos a seguir.

 A. Difi culdades na aprendizagem e no uso de habilidades 
acadêmicas, conforme indicado pela presença de ao 
menos um dos sintomas a seguir, que tenha persisti do por 
pelo menos 6 meses, apesar da provisão de intervenções 
dirigidas a essas difi culdades: (...).

O texto que inicia o critério A traz uma das maiores 
novidades dessa edição do DSM para os transtornos 
específi cos de aprendizagem, que é a inclusão da 
proposta de resposta à intervenção (response to 
interventi on – RTI). Trata-se de um modelo em que o 
diagnósti co não é dado a priori; inicialmente, pode ser 
estabelecida uma hipótese diagnósti ca, que deve ser 
confi rmada após um período de intervenção efi caz e 
cienti fi camente embasada4-6. Tal proposta baseia-se na 
ideia de que, como há muitas variáveis ambientais que 
podem promover um falso positi vo para um diagnósti co 
(no caso, de dislexia), a evolução no período de 6 meses 
de intervenção ou a rapidez e o modo de resposta 
podem ser aspectos decisivos para confi rmar ou não o 
diagnósti co.

A Figura 1 sinteti za as principais ideias sobre o princípio 
do modelo RTI7.

Figura 1 - Modelo de resposta à intervenção (response to interventi on – RTI)
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lê /taksi/), já que é necessário ter a palavra memorizada 
no léxico ortográfico (dicionário mental); dessa forma, 
ao ler a palavra, a pessoa a identifica imediatamente, 
acessando o seu significado. É o processo mais frequente 
em leitores competentes, cuja leitura já é automática.

Tendo em vista que o português brasileiro utiliza uma 
ortografia considerada transparente para a leitura, com 
uma relação direta ou regular entre as letras (grafemas) e 
os sons (fonemas), essa tarefa pode ser considerada fácil. 
O reconhecimento de palavras pela leitura é atingido 
precocemente por escolares sem dificuldades. Do mesmo 
modo que essa característica torna esse tipo de teste 
de leitura de palavras bastante eficaz em crianças mais 
jovens, pode ser menos efetivo na avaliação de crianças 
mais velhas, adolescentes e adultos. O mesmo não ocorre 
no processo de escrita, que é menos transparente, já 
que a irregularidade aumenta: há mais dificuldades de 
representações ortográficas, como no caso do fonema 
/s/, que pode ser grafado com “s”, “x”, “ç”, “ss” e “c”, 
entre tantos outros exemplos. Nesse caso, ditados de 
palavras balanceados, especialmente elaborados para os 
mais velhos, podem ser sensíveis e auxiliar na avaliação 
diagnóstica11.

Alguns autores já pressupõem que o conceito de 
fluência de leitura necessariamente engloba a acurácia, 
a velocidade, a prosódia e a compreensão leitora12. 
Existe uma forte correlação, principalmente no início 
do processo, entre a velocidade de reconhecimento de 
palavras e a compreensão do material lido13. No início 
do processo de leitura, o esforço de decodificação faz 
com que a leitura seja mais lenta e segmentada. Uma 
simples frase como “a bola quebrou a vidraça da janela 
do vizinho”, lida rapidamente por um leitor competente, 
que a subdivide, no máximo, em nove segmentos, pode 
ser lida por um leitor principiante ou disléxico da seguinte 
forma: “a-bo-la-que-brou-a-vi-dra-ça-da-ja-ne-la-do-
vi-zi-nho”. Para compreendê-la, o indivíduo necessita 
resgatar pelo menos 17 segmentos, o que inviabiliza a 
recuperação da informação, uma vez que sobrecarrega a 
memória operacional. Portanto, a fluência e a velocidade 
de leitura são fatores que influenciam diretamente a 
compreensão leitora. Um leitor principiante ou disléxico é 
capaz de interpretar um texto ouvido, mas sua habilidade 
de leitura não permite que resgate as informações lidas 
para interpretá-las.

O critério A é subdividido em seis itens: os dois 
primeiros dizem respeito à leitura, e o terceiro e o quarto 
relacionam-se com a escrita. Eles serão devidamente 
detalhados em seções específicas. Os itens 5 e 6 referem-
se às habilidades matemáticas e não serão discutidos, 
visto que não são objeto do presente artigo.

AspEctos cEntrAIs pArA o dIAgnóstIco: lEIturA
Critério A: subitens 1 e 2

1. Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com 
esforço (p. ex., lê palavras isoladas em voz alta, de forma 
incorreta ou lenta e hesitante, frequentemente adivinha 
palavras, tem dificuldade de soletrá-las).

2. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido (p. 
ex., pode ler o texto com precisão, mas não compreende 
a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos 
mais profundos do que é lido).

A precisão e a fluência de leitura são consideradas 
como aspectos centrais para o diagnóstico, o que parece 
ser um ponto de alta concordância entre especialistas na 
área8-10. No caso da investigação da dislexia em adultos, 
o desempenho em fluência de leitura é a questão-chave. 
Por essa razão, cabe detalhar a discussão desses pontos 
nos tópicos a seguir.

A precisão de leitura de palavras é um aspecto 
extremamente importante e relacionado ao diagnóstico, 
tendo em vista a natureza do transtorno em questão. 
Palavras com diferentes características psicolinguísticas 
podem promover estratégias diferentes de leitura, que 
devem ser consideradas na elaboração de listas de 
palavras para avaliação em diversas línguas diferentes. 
As palavras regulares, por exemplo, requerem uma 
decodificação mais simples, que permite o acesso das 
letras em sequência, garantindo boa acurácia. As palavras 
regras já dependem, além do conhecimento das próprias, 
de uma decodificação mais complexa. Por exemplo, para 
saber que a primeira sílaba da palavra “cena” se pronuncia 
com o fonema /s/, além do conhecimento da regra – ou 
seja, de que antes de “e” e “i”, a letra “c” representa o 
fonema /s/ –, o leitor deve ser capaz de ler além, para 
julgar o som que a letra precedente terá. Por fim, as 
palavras irregulares são aquelas em que o processo de 
decodificação é insuficiente (por exemplo, “táxi”, que se 
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Com o decorrer da experiência de leitura, a velocidade 
de leitura textual aumenta, tornando-se um processo 
automati zado. É exatamente o automati smo da leitura 
que faz com que o indivíduo possa deixar sua cognição 
voltada para aspectos mais complexos da interpretação, 
comparar informações novas àquelas que já têm em 
sua experiência de vida, inferir, questi onar, criti car. No 
entanto, há leitores que conseguem ler a uma velocidade 
que seria sufi ciente para ati ngir a compreensão leitora 
e, ainda assim, não conseguem depreender o senti do 
do texto. Nesse caso, a difi culdade poderia ser 
explicada pelas habilidades de alto nível, isto é, aquelas 
relacionadas também à linguagem oral14. O texto 
poderia ser lido ou ouvido, mas em ambos os casos o 
indivíduo teria difi culdade de fazer correlações e/ou 
inferências, por exemplo. A mudança das difi culdades de 
compreensão mais globais da categoria dos transtornos 
de aprendizagem para o tópico dos transtornos da 
comunicação se deu exatamente por essa razão.

Nessa perspecti va, Snowling & Hulme15 propuseram, 
durante a elaboração do DSM-5, que essas difi culdades 
mais globais de compreensão pudessem ser pensadas 
em duas direções: a) secundárias a outros quadros (por 
exemplo, nos transtornos do espectro do auti smo ou 
nos défi cits atencionais); ou b) consequentes de algum 
défi cit linguísti co. Nesse caso, haveria interferência na 
modalidade oral, ainda que de forma discreta, sendo 
este défi cit evidenciado na linguagem escrita, que 
costuma ser bem mais complexa. Na discussão desses 
aspectos linguísti cos, os autores ainda levantaram a 
hipótese de que a dislexia poderia estar vinculada a um 
desvio fonológico (mais focado nesse nível linguísti co), 
enquanto défi cits na compreensão estariam relacionados 
aos transtornos de linguagem.

AspEctos cEntrAIs pArA o dIAgnóstIco: EscrItA
Critério A: subitens 3 e 4

3. Difi culdades para ortografar (ou escrever 
ortografi camente) (p. ex., pode adicionar, omiti r ou 
substi tuir vogais e consoantes).

4. Difi culdades com a expressão escrita (p. ex., comete 
múlti plos erros de gramáti ca ou pontuação nas frases; 
emprega organização inadequada de parágrafos; 
expressão escrita das ideias sem clareza).

O transtorno da expressão escrita parece ter fi cado 
menos criterioso se comparado ao da leitura. Desde 
2011, já havia sido considerado o risco da confusão 
entre os aspectos de elaboração e de linguagem versus 
o processo de codifi cação no nível da palavra16. A 
delimitação do que seria um transtorno de linguagem 
mais global e um transtorno específi co de escrita, ou 
disortografi a, como nos manuais precedentes, fi cou 
um pouco vaga. Tal percepção será mais detalhada e 
justi fi cada nos próximos parágrafos.

O subitem 3 refere-se à ortografi a, e nesse caso 
localizar as difi culdades no nível da palavra fi ca mais claro. 
O que não está especifi cado são os ti pos de trocas que 
podem fazer parte do processo em dada fase escolar e o 
fato de algumas serem sinais que evidenciam processos 
fonológicos atí picos. Por exemplo, em pesquisas 
nacionais, trocas entre grafemas que representam 
fonemas homorgânicos (p/b, t/d, c/g, f/v, s/z, x/j) 
aparecem em poucos escolares, mesmo na fase inicial 
da alfabeti zação17. A diferença entre os dois fonemas de 
cada par é que um apresenta vibração das pregas vocais 
e o outro não, mas o ponto e o modo de arti culação 
são exatamente os mesmos. Grafá-los de forma errada 
indica uma fragilidade na seleção fonológica. Portanto, 
este seria um sinal mais forte do que as difi culdades 
ortográfi cas mais complexas, que exigem mais tempo 
de escolarização para serem dominadas. Exemplos 
destas são as regras de contexto, como “m” antes de “p” 
e “b”, e aquelas que exigem mais experiência de leitura 
para serem globalmente memorizadas, por não haver 
uma explicação para serem escritas de determinada 
forma, como, por exemplo, “táxi” em vez de “táquissi”. A 
persistência e a frequência acima da média de equívocos 
em relação aos pares seriam indicadores de problemas 
na área18.

Outro ti po de alteração possível na escrita foi 
chamado por muito tempo de troca visual. Tratam-se de 
confusões no formato ou posicionamento espacial das 
letras, como trocas entre “b” e “d”, cuja diferença visual é 
apenas uma estar virada para o lado oposto ao da outra. 
O espelhamento era um ponto considerado de risco, 
mesmo para os não alfabeti zados. No entanto, pesquisas 
recentes19 mostram que a lógica deve ser inversa. Até a 
alfabeti zação, somos expostos a conceitos sobre as coisas, 
em que o posicionamento espacial não é um fator a ser 
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considerado; uma cadeira será sempre uma cadeira, quer 
esteja virada ou não. É justamente a entrada no mundo 
letrado que modifica isso; a partir desse momento, somos 
ensinados que mesmo diferenças sutis em traçados 
podem mudar um som ou um significado. Uma pessoa 
com um transtorno específico de aprendizagem poderia 
manter o padrão pelas dificuldades apresentadas no 
aprendizado da leitura e da escrita, ao pressupor que 
signos como letras e números, da mesma forma que 
os objetos concretos que conhece, podem mudar sua 
posição sem que se altere seu significado (por exemplo, 
b/d, p/q).

Em relação ao subitem 4, as informações se misturam 
em níveis diversos, o que pode se tornar confuso no 
momento de um processo diagnóstico. Inicialmente, pelo 
já relatado anteriormente, tem que haver uma diferença 
de desempenho quando se comparam crianças com 
desenvolvimento típico, tanto na frequência quanto 
na persistência dos erros, já que fazem parte de um 
processo de aprendizagem. Quando se fala em cometer 
múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases, 
isso se refere ao nível morfossintático, ou seja, de 
estruturação frasal e seus componentes. Por outro 
lado, quando se fala da organização inadequada de 
parágrafos e da expressão escrita das ideias sem clareza, 
isso se refere ao nível de planejamento linguístico mais 
elaborado. Neste último ponto, é relevante perceber 
se a dificuldade na elaboração está presente também 
na linguagem oral. Não é incomum encontrar crianças 
que apresentam uma habilidade oral suficiente para 
uma conversa do tipo pergunta/resposta, mas que não 
são capazes de estruturar uma narrativa (história com 
encadeamento temporal). E é exatamente isso que 
é exigido na escola em grande parte das produções 
textuais.

Em suma, tal qual defendido em relação à leitura, 
alterações em processos mais amplos da linguagem só 
deveriam ser considerados como transtornos específicos 
caso fossem consequência das habilidades básicas 
envolvidas na leitura e na escrita, como decodificação/
codificação e/ou reconhecimento/produção de 
palavras. Dessa forma, não seriam oriundas de falhas 
nas habilidades de alto nível, aquelas que não são 
exclusivas da linguagem escrita7,20, mas fazem parte do 

desenvolvimento linguístico global. Caso contrário, o 
diagnóstico deveria ser relacionado aos transtornos da 
linguagem.

dsM-5, dEMAIs crItérIos E codIfIcAçõEs: MudAnçAs E 
MAIs dIscussõEs

Critério de discrepância

B. As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial 
e quantitativamente abaixo do esperado para a idade 
cronológica do indivíduo, causando interferência 
significativa no desempenho acadêmico ou profissional 
ou nas atividades cotidianas, confirmada por meio de 
medidas de desempenho padronizadas administradas 
individualmente e por avaliação clínica abrangente. Para 
indivíduos com 17 anos ou mais, história documentada 
das dificuldades de aprendizagem com prejuízo pode 
ser substituída por uma avaliação padronizada.

Diferentemente da edição anterior do manual21, no 
DSM-5 houve a eliminação do requisito da discrepância 
entre o desempenho e o quociente de inteligência (QI), 
utilizado por décadas, e passou-se a permitir o diagnóstico 
de transtornos específicos de aprendizagem em crianças 
com QI mais baixo (por exemplo, QI acima de 70±5) 
cujas dificuldades de leitura não sejam justificadas pela 
deficiência intelectual22. Em seu lugar, foram incluídos 
quatro critérios, de A a D, os quais devem ser todos 
cumpridos. O DSM-5 também admite que crianças com 
QI superior possam apresentar transtornos específicos 
de aprendizagem.

Nesse contexto, os dados psicométricos foram 
considerados insuficientes para um diagnóstico de 
transtornos específicos de aprendizagem no DSM-5. O 
manual sugere um limiar entre 1,0 e 2,5 abaixo da média 
populacional para a idade, desde que exista convergência 
de evidências de dificuldades de aprendizagem 
entre avaliação clínica, resultados de testes, história 
familial, história acadêmica e relatórios escolares. Uma 
colaboração muito mais estreita passa a ser necessária 
entre profissionais da saúde, educação e família, para 
fornecer acesso aos registros escolares formais e 
informais, boletins acadêmicos, história escolar, bem 
como informação obtida nas avaliações clínicas22.
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C. As difi culdades na aprendizagem começam na idade 
escolar, mas podem não se manifestar plenamente 
até que a demanda daquela habilidade ultrapasse a 
capacidade limitada do indivíduo (ex.: avaliações com 
limites de tempo, leitura ou produção de textos longos 
e complexos com prazo curto, sobrecarga acadêmica).

É interessante notar que, de acordo com o DSM-
5, o diagnósti co pode ser dado em vários momentos 
diferentes. A demanda escolar apresenta um crescimento 
importante a cada ano: no início, leitura e escrita de 
palavras e frases; depois, textos concisos. Os textos 
aumentam muito em tamanho, bem como o grau de 
complexidade envolvido. Adicionalmente, os erros na 
escrita, considerados naturais em um primeiro momento, 
passam a chamar a atenção quando persistem. Desta 
feita, o diagnósti co de dislexia pode ser atribuído desde 
o ensino fundamental até a idade adulta. Antes disso, 
podem apenas ser levantados fatores de risco, que podem 
ser úteis em programas de prevenção, especialmente 
quando há história familial associada23.

No entanto, apesar de considerar esta possibilidade de 
diagnósti co por um período mais estendido, os critérios de 
cada fase não estão descritos. Tal qual discuti do na seção 
anterior, o desenvolvimento de testes padronizados no 
Brasil é um desafi o por si só; se considerarmos instrumentos 
para adolescentes e adultos, a situação se torna ainda 
mais complexa, já que sua validade ainda está sendo 
estudada, mesmo em nível internacional. Um rastreio para 
adultos usado há anos no Reino Unido, o Bangor Dyslexia 
Test, por exemplo, apresentou pela primeira vez uma 
publicação com a análise das propriedades psicométricas 
confi rmando sua validade24.

Critérios de exclusão para fatores causais

D. As difi culdades na aprendizagem não podem ser 
explicadas por defi ciências intelectuais, défi cits 
visuais ou auditi vos não corrigidos, outros transtornos 
neurológicos ou mentais, adversidade psicossocial, baixa 
profi ciência na língua uti lizada para a aprendizagem 
acadêmica ou instrução educacional inadequada.

Ainda que não sejam a questão causal, há outros 
transtornos, bem como condições socioambientais, que 
podem ocorrer simultaneamente com os transtornos 
específi cos da aprendizagem, prejudicando o prognósti co. 
Em relação às comorbidades, muitas pesquisas levantam 
hipóteses sobre as possíveis raízes comuns dos 
transtornos do neurodesenvolvimento25 ou pelo menos 
chamam a atenção para o alto índice de coexistência, 
especialmente em relação ao transtorno de défi cit de 
atenção (TDAH)26. Há, ainda, o chamado efeito aditi vo, 
ou seja, a combinação dos dois transtornos, impactando 
ainda mais a vida escolar16. No Brasil, estudiosos 
encontraram uma prevalência de comorbidade entre 
escolares com TDAH e transtornos de aprendizagem 
de 46,7% em Porto Alegre, sendo o mais frequente o 
transtorno da expressão escrita (32,6%), já considerando 
os novos critérios do DSM-527.

Outra questão levantada em relação às comorbidades, 
com as mudanças de critérios no DSM-5, foi a 
alteração na prevalência das mesmas. Em estudo 
de revisão sistemáti ca no período de 2001 a 2011, 
foram encontrados 17 trabalhos com uma alta taxa de 
comorbidade entre TDAH e os transtornos específi cos 
de aprendizagem (45,1%) de acordo com os novos 
critérios de diagnósti co, que agora incluem também os 
transtornos de escrita e de matemáti ca28. Vale lembrar 
que essa associação frequente entre TDAH e os 
transtornos de aprendizagem justi fi ca a necessidade de 
se investi gar o desempenho de leitura e escrita nessas 
crianças.

Codifi cações
Como já mencionado no início deste arti go, o 

diagnósti co será atribuído como transtorno específi co de 
aprendizagem, e as áreas de comprometi mento deverão 
ser especifi cadas (Tabela 1). Orienta-se especifi car, 
igualmente, todos os domínios e sub-habilidades 
acadêmicas prejudicadas. O especifi cador de prejuízo 
na matemáti ca não será comentado, tendo em vista que 
não está no escopo do presente arti go.
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Tabela 1 - Codificação dos transtornos específicos de 
aprendizagem no DSM-5

Transtorno específico de aprendizagem (66)
315.00 Com comprometimento em leitura (CID 10: F81.0)
Precisão na leitura de palavras
Velocidade ou fluência de leitura
Compreensão leitora
Nota: Dislexia é um termo alternativo usado para se referir 
a um padrão de dificuldades de aprendizagem caracterizado 
por problemas com a precisão ou fluência para reconhecer 
palavras, pobreza nas habilidades de decodificação e de 
soletração. Se o termo dislexia for usado para especificar este 
padrão particular de dificuldades, é importante especificar 
qualquer dificuldade adicional que esteja presente, 
como dificuldade de compreensão leitora ou raciocínio 
matemático.
315.2 Com comprometimento em escrita (CID 10: F81.8)
Precisão na soletração
Precisão em gramática e pontuação
Clareza e organização na expressão escrita

Durante os anos de elaboração do DSM-5, a 
manutenção do termo dislexia foi um aspecto controverso. 
Houve tendência a excluí-lo, aplicando apenas o 
termo transtorno específico de leitura. Entretanto, as 
manifestações de associações e de parte dos profissionais 
foram acatadas, e o termo foi incluído no final, em uma 
nota entre as codificações, tal qual observado no quadro 
acima. Os principais argumentos para a manutenção do 
termo dislexia foram a identidade, a divulgação científica 
já realizada sob essa nomenclatura, bem como as leis 
e orientações educacionais existentes. Cientistas na 
área foram contundentes ao defender que a exclusão 
do termo poderia perpetuar a falta de reconhecimento 
e compreensão da dislexia, além de contribuir para o 
atraso no diagnóstico e tratamento29. Outros destacaram 
a importância do alinhamento dos termos tanto para 
outros manuais diagnósticos quanto para documentos 
oficiais na área de educação30. Exatamente por ser um 
campo de alta complexidade, o uso de terminologias 
pode clarear a área, já que essas categorias favorecem a 
organização das principais dificuldades de uma desordem 
dimensional. Cabe ressaltar que, no entanto, o termo 
disortografia ficou excluído dessa última edição15.

Em relação aos graus de severidade, tendo em vista que 
a dislexia envolve claramente aspectos biológicos, mas que 
as questões ambientais têm uma interferência importante 
na evolução do quadro, tanto nos aspectos clínicos 
quanto nos educacionais, os graus de severidade tidos 
como leve, moderado e grave no DSM-5 correspondem 
ao grau de impacto na vida diária e à quantidade 
de adaptações educacionais necessárias. Tal opção 
aproxima a classificação de manuais que se baseiam em 
critérios funcionais, como o proposto pela Classificação 
Internacional de Funcionalidade (CIF)31. É interessante 
notar, igualmente, que incluir um indivíduo em uma 
classificação, nesta perspectiva, não é determinante, pois 
ele pode necessitar cada vez menos adaptações, que é 
o objetivo central de uma intervenção eficaz, migrando 
em direção a um quadro cada vez mais leve, com menos 
prejuízo na vida escolar e profissional. A seguir, na Tabela 
2, reproduzimos a proposta do DSM-5.

Tabela 2 - Níveis de severidade dos transtornos 
específicos de aprendizagem segundo o DSM-5

Especificar a gravidade atual
- Leve: Alguma dificuldade em aprender habilidades em 

um ou dois domínios acadêmicos, mas com gravidade 
suficientemente leve que permita ao indivíduo ser 
capaz de compensar ou funcionar bem quando lhe são 
propiciadas adaptações ou serviços de apoio adequados, 
especialmente durante os anos escolares.

- Moderada: Dificuldades acentuadas em aprender 
habilidades em um ou mais domínios acadêmicos, de modo 
que é improvável que o indivíduo se torne proficiente 
sem alguns intervalos de ensino intensivo e especializado 
durante os anos escolares. Algumas adaptações ou 
serviços de apoio por pelo menos parte do dia na escola, 
no trabalho ou em casa podem ser necessários para 
completar as atividades de forma precisa e eficiente.

- Grave: Dificuldades graves em aprender habilidades, 
afetando vários domínios acadêmicos, de modo que é 
improvável que o indivíduo aprenda essas habilidades 
sem um ensino individualizado e especializado contínuo 
durante a maior parte dos anos escolares. Mesmo com um 
conjunto de adaptações ou serviços de apoio adequados 
em casa, na escola ou no trabalho, o indivíduo pode não 
ser capaz de completar todas as atividades de forma 
eficiente.
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consIdErAçõEs fInAIs
A parti r da descrição das mudanças relati vas aos 

transtornos de aprendizagem implementadas no DSM-
5, podemos identi fi car avanços positi vos para a atuação 
clínica e promoção de adaptações educacionais, mas há 
outros pontos que ainda requerem vasta discussão no 
meio cientí fi co. Um exemplo claro de avanço é a discussão 
da importância da avaliação da fl uência de leitura – o que, 
parti cularmente para o português brasileiro, é relevante 
–, bem como a introdução do conceito da resposta à 
intervenção para se chegar ao diagnósti co.

Com relação aos pontos que ainda precisam ser 
melhorados, destaca-se o critério diagnósti co para 
indivíduos adultos ou adolescentes que já podem ter 
desenvolvido estratégias para a leitura de textos simples, 
mas que, em situações de estresse, ou frente a textos 
linguisti camente complexos, mantêm as difi culdades 
de precisão e fl uência de leitura que podem prejudicar 
a compreensão. No Brasil, acrescenta-se ainda outro 
obstáculo, que é a escassez de instrumentos de avaliação 
de linguagem escrita, desenvolvidos respeitando-se as 
característi cas psicolinguísti cas do português brasileiro.
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DETECÇÃO PRECOCE DE EPILEPSIA LATO 
SENSU: IMPORTÂNCIA DIAGNÓSTICA E 
PROGNÓSTICA NOS TRANSTORNOS DO 
ESPECTRO DO AUTISMOa

EARLY DETECTION OF LATO SENSU EPILEPSY: DIAGNOSTIC 
AND PROGNOSTIC IMPORTANCE IN AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS

a O texto deste artigo foi adaptado de palestra da mesa-redonda 13, “Diagnóstico diferencial e comorbidades na psiquiatria da infância e 
adolescência”, apresentada durante o XXXIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria da ABP, realizado em Florianópolis, SC, em novembro de 2015.

Resumo
Associar autismo e epilepsia é mais que casual ou 

aleatório, dado que ocorre um aumento na detecção de 
epilepsia após a puberdade nos transtornos do espectro 
do autismo (TEA). Mais frequente entre os menores 
de 5 anos de idade e em adolescentes, a epilepsia 
apresenta taxas de até 70% entre os transtornos 
desintegrativos. Contudo, não há dados suficientes 
quanto à prevalência de TEA entre indivíduos com 
epilepsia. Os mais conservadores estabelecem que a 
prevalência de epilepsia nos TEA é de 1 a 2% mais alta 
do que na população em geral, caracterizando TEA como 
fator de risco para o surgimento da epilepsia. Pesquisas 
se beneficiaram de critérios de diagnóstico mais bem 
estruturados e universais para os TEA e de uma nova 
classificação internacional das epilepsias, com melhor 
identificação e estudo da epilepsia nos subgrupos de 
TEA. Não mais se questiona a grande associação entre 
os TEA e a epilepsia. Estabelecer uma relação causa/
efeito para a epilepsia e os TEA é tentador. Entretanto, 
não há evidência de que o tratamento clínico ou cirúrgico 
da epilepsia modifique o prognóstico dos TEA. Estudos 
específicos com essa população são necessários para 
elucidar o real papel da epilepsia nos TEA.

Palavras-chave: Epilepsia, autismo infantil.

Abstract
The association between autism and epilepsy is more 

than casual or random, since there is an increase in 
epilepsy detection after puberty in subjects with autism 
spectrum disorders (ASD). More frequent in children 
under 5 years of age and in adolescents, epilepsy presents 
rates as high as 70% in childhood disintegrative disorders. 
However, there is insufficient data on the prevalence 
of ASD among subjects with epilepsy. Conservative 
authors state that the prevalence of epilepsy in ASD is 
1 to 2% higher than in the general population, with ASD 
being a risk factor for epilepsy. Research has benefited 
from better structured, universal diagnostic criteria for 
ASD, as well as from a new international classification 
of epilepsies, with better identification and investigation 
of epilepsy in different ASD subgroups. The strong 
association between ASD and epilepsy is no longer 
questioned. Establishing a cause-effect relationship 
for epilepsy and ASD is tempting. However, there is no 
evidence that medical or surgical treatment of epilepsy 
will change the prognosis of ASD. Specific studies 
conducted with this population are needed to elucidate 
the actual role of epilepsy in ASD.

Keywords: Epilepsy, childhood autism.
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Um homem aproximou-se de Jesus (...) e disse: Senhor, 
tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico (...) mas eles 
não conseguiram curá-lo (...). Então Jesus ordenou, 
e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou 
curado. (Mateus 17:14-21)

Em meados da década de 1960, a teoria de uma reação 
psicológica para a gênese da condição autista sofreu seu 
primeiro abalo significativo, com a percepção de que 
alguns daqueles indivíduos também eram epilépticos1-3. 
As primeiras citações relacionando o autismo a déficits 
cognitivos se opuseram frontalmente à visão anterior 
de Kanner (citado por Ritvo & Ornitz4). A relação entre 
o autismo e o retardamento mental (nomenclatura de 
então) passou a ser cada vez mais considerada, gerando 
um panorama único5.

Os critérios de diagnóstico da atual edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
(DSM-5)6 (que fique bem claro que atual não é sinônimo 
de melhor) para os neste momento denominados 
transtornos do espectro do autismo (TEA) apontam para o 
comprometimento persistente da comunicação e interação 
social em vários contextos, salientando déficits quanto à 
reciprocidade social, à comunicação não verbal e às relações 
interpessoais. Também encontramos um padrão repetitivo 
de comportamentos, interesses e atividades7.

Dados mais recentes destacam a identificação de 
sintomas característicos dos TEA em torno do primeiro 
ano de vida. Se considerarmos o fato de que o ambiente 
pré-natal e pós-natal precoce é compartilhado pelos 
embriões/fetos gemelares, surge terreno para a 
hipótese de que pelo menos uma boa parte dos fatores 
ambientais que exercem impacto no surgimento dos 
TEA atuam durante esse período crítico da vida. Hoje 
é viável considerar fatores de risco não genéticos 
(ou ambientais), como idade paterna, baixo peso ao 
nascer, gestações múltiplas (gêmeos, trigêmeos, etc.) 
e infecções maternas durante a gravidez. Estudos 
futuros que busquem elucidar tais fatores e seu papel, 
potencializando ou inibindo genes de susceptibilidade, 
certamente promoverão avanços na nossa compreensão 
dos TEA8.

A definição mais recente de epilepsia9 a descreve 
como uma doença cerebral caracterizada por qualquer 
das seguintes condições:

a)  ao menos duas crises epilépticas não provocadas 
(ou reflexas) ocorrendo com pelo menos 24 horas 
de intervalo entre elas;

b)  uma crise não provocada (ou reflexa) associada 
a uma probabilidade de crises posteriores 
semelhante ao risco de recorrência geral (mais 
de 60%), depois de duas crises não provocadas 
ocorrendo nos 10 anos seguintes;

c)  uma síndrome epiléptica diagnosticada (por 
exemplo, síndrome de West).

A epilepsia é considerada como resolvida em indivíduos 
com uma síndrome epiléptica idade-dependente que já 
ultrapassaram a idade esperada ou naqueles indivíduos que 
estão livres de crises por pelo menos 10 anos (e sem uso 
de drogas antiepilépticas pelos últimos 5 anos). A Tabela 1 
apresenta a mais recente classificação da Liga Internacional 
Contra a Epilepsia (International League Against Epilepsy – 
ILAE) distribuída segundo a idade de início10.

TEA e epilepsia são entidades que não raro convivem na 
infância11. Sua frequente comorbidade traz importantes 
implicações clínicas (objetivos do tratamento, manejo das 
crises epilépticas) que devem ser ponderadas em relação 
ao fenótipo mais amplo dos TEA, aliada a implicações 
teóricas remetendo a um mecanismo desenvolvimental, 
potencialmente comum12. A associação entre os TEA e 
a epilepsia é mais que casual. A frequência de epilepsia 
nesse grupo aumenta entre os menores de 5 anos de idade 
e em adolescentes. O risco de epilepsia nessa população 
varia, com taxas que podem chegar a 70% entre os antes 
denominados transtornos desintegrativos de início na 
infância (conforme o DSM-IV e a Classificação Internacional 
de Doenças, entidade esta que desapareceu com o 
surgimento do DSM-5)6. Os transtornos desintegrativos 
de início na infância são também chamados de síndrome 
(ou demência) de Heller. É um dos transtornos do 
atualmente denominado espectro autista, normalmente 
diagnosticado na infância ou na adolescência. Após um 
período inicial aparentemente normal de desenvolvimento 
e de aprendizado (que pode chegar a 2 ou até 3 anos 
de duração), o indivíduo inicia uma curva descendente, 
onde tudo o que foi aprendido até então começa a ser 
perdido, e passa a ter maior dificuldade para assimilar 
conhecimentos novos, até que essa dificuldade atinge o 
nível da incapacidade total (associado ao surgimento de 
sintomatologia autística).
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Período neonatal (até 28 dias de vida)
Epilepsia neonatal familiar benigna
Encefalopati a mioclônica precoce
Síndrome de Ohtahara
Lactentes (até 18 meses de vida)
Epilepsia da infância com crises focais migratórias
Síndrome de West
Epilepsia mioclônica da infância
Epilepsia infanti l benigna
Epilepsia infanti l familiar benigna
Síndrome de Dravet
Encefalopati a mioclônica em distúrbios não progressivos
Infância
Crises febris plus (podem começar na infância)
Síndrome de Panayiotopoulos
Epilepsia com crises mioclônico-clônicas (previamente 
astáti cas)
Epilepsia benigna com espículas centrotemporais
Epilepsia do lobo frontal noturna autossômica-dominante
Epilepsia occipital da infância de início tardio (ti po Gastaut)
Epilepsia com ausências mioclônicas
Síndrome de Lennox-Gastaut
Encefalopati a epilépti ca com espícula-onda contí nua durante 
o sono†

Síndrome de Landau-Kleff ner
Epilepsia ausência da infância
Adolescência – adultí cia
Epilepsia de ausência juvenil
Epilepsia mioclônica juvenil
Epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas isoladas
Epilepsias mioclônicas progressivas
Epilepsia com manifestações auditi vas autossômica dominante
Outras epilepsias familiares do lobo temporal

Tabela 1 - Síndromes eletroclínicas e outras epilepsias (adaptado) segundo a idade de início10*

Pouca relação idade-específi ca
Epilepsia focal familiar com focos variáveis (da infância à 
adultí cia)
Epilepsias refl exas
Constelações diversas
Epilepsia do lobo temporal mesial com esclerose hipocampal
Síndrome de Rasmussen
Crises gelásti cas com hamartoma subtalâmico
Epilepsia hemicrise-hemiplégica
Epilepsias que não se enquadram em nenhuma dessas categorias 
diagnósti cas podem ser discriminadas primeiramente com 
base na presença ou ausência de uma condição estrutural ou 
metabólica conhecida (causa presumida), com base no padrão 
primário de início da crise (generalizada versus focal)
Epilepsias atribuídas e organizadas por causas metabólico-
estruturais
Malformações do desenvolvimento corti cal 
(hemimegalencefalia, heterotopias, etc.)
Síndromes neurocutâneas (complexo da esclerose tuberosa, 
Sturge-Weber, etc.)
Tumor
Infecção
Trauma
Angioma
Agravos perinatais
Acidente vascular cerebral
Outros
Epilepsias de causa indeterminada
Condições com crises epilépti cas que tradicionalmente não 
são diagnosti cadas como uma forma de epilepsia per se
Crises neonatais benignas
Crises febris

* Não refl ete a eti ologia. 
† Também chamada de status epilepti cus eletrográfi co durante o sono 
de ondas lentas.

Já no que se refere à via inversa (prevalência de TEA 
em indivíduos com epilepsia), não há dados sufi cientes, 
sendo necessários mais estudos13. Mesmo as esti mati vas 
mais conservadoras destacam prevalências de 1 a 2% 
mais altas de epilepsia nos TEA do que na população 

geral, caracterizando TEA como fator de risco para o 
surgimento da epilepsia14.

O diagnósti co clínico da epilepsia nos TEA é prejudicado 
pelo fato de que ausências complexas subclínicas podem 
ser interpretadas como comportamentos tí picos infanti s 
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(não atender ao ser chamado pelo nome, não compartilhar 
de uma atividade, etc.). Movimentos semelhantes a 
tiques (muito comuns nos TEA) podem gerar dificuldade 
na distinção clínica de crises epilépticas15. Na prática, 
qualquer das modalidades de epilepsia pode estar 
associada aos TEA16, com uma ampla variação quanto à 
prevalência e aos tipos de crises epilépticas, dependendo 
da população estudada. Há fortes evidências de que o 
risco de ocorrência de TEA aumenta quando a epilepsia 
está associada ao retardo mental13. Quanto à idade, há 
dois picos de prevalência de epilepsia nos TEA, o primeiro 
na infância, e o segundo (talvez o mais prevalente) na 
adolescência14,17. Não há perfil semelhante entre outros 
distúrbios do desenvolvimento18.

Graças à ampla variação de faixas etárias englobadas 
pelos estudos, surgem prevalências de crises epilépticas 
extremamente divergentes, sendo maiores as taxas 
relativas a estudos que englobam adolescentes e 
adultos com TEA19, possivelmente como decorrência de 
um efeito cumulativo (mais casos de TEA desenvolvem 
manifestações de epilepsia à medida que envelhecem). As 
diferenças quanto à idade de início da epilepsia incitam a 
ideia de que possa haver subgrupos distintos de crianças 
com epilepsia e TEA. Se inúmeras etiologias convergem 
e contribuem para a apresentação heterogênea dos TEA 
durante o desenvolvimento, talvez essas crianças com 
TEA e epilepsia comórbidos possam evoluir com perfis 
psiquiátricos e comportamentais peculiares, exibindo 
diferentes respostas às drogas antiepilépticas como 
consequência de uma expressão fenotípica20.

A associação direta entre TEA e anormalidades 
eletroencefalográficas específicas não existe formalmente, 
e a prevalência dessas anormalidades é desconhecida. 
O eletroencefalograma (EEG) não é parâmetro para o 
diagnóstico de TEA, e frequentemente só é realizado 
quando se suspeita de epilepsia. Por outro lado, uma 
incidência maior de TEA é também observada em 
populações de indivíduos epilépticos, sugerindo, assim, 
uma provável base neurobiológica comum a ambos14,21.

Vários estudos descrevem uma série de alterações 
eletrográficas nos TEA, e embora alterações epileptiformes 
sejam mais frequentes, alterações não específicas 
(alentecimento, assimetrias) também são observadas. 
Anormalidades epileptiformes (atividade paroxística 
focal, multifocal e generalizada, especificamente ondas 

agudas nas regiões centrotemporais) são mais frequentes. 
Descargas epileptiformes sem epilepsia são flagradas 
na população sadia, mas em taxas significativamente 
menores do que nos TEA14,16. A alta prevalência de 
epilepsia e/ou anormalidades eletrográficas nos TEA 
pode assumir um importante papel no entendimento 
das bases neurofisiológicas desses pacientes. No 
entanto, ainda não há como predizer quais crianças 
com TEA vão desenvolver epilepsia ou anormalidades 
eletrográficas e de que forma a cognição, o surgimento 
de alterações comportamentais e outras características 
fenotípicas serão mais frequentes14. Assim sendo, não 
há recomendações definitivas a se fazer a respeito de 
nenhum tratamento (clínico e/ou cirúrgico).

A atual compreensão da associação entre epilepsia 
e TEA é ainda limitada, mas, do ponto de vista clínico, 
esta associação não deve ser negligenciada, e a 
prevalência aumentada de epilepsia nos TEA gera 
a necessidade premente de orientação sistemática 
dos responsáveis por esses pacientes quanto a essa 
realidade, bem como de estabelecimento de uma 
rotina de investigação periódica de pacientes com 
TEA, com a realização de exames complementares 
para o diagnóstico da epilepsia13. A maior parte dos 
estudos de epilepsia e descargas eletrográficas 
interictais (entre as crises epilépticas) associadas aos 
TEA é retrospectiva e baseada em EEG clínico, com 
disparidades metodológicas e de registro eletrográficos 
que obviamente afetam suas conclusões. Estudos 
específicos com essa população serão necessários 
para elucidar o real papel da epilepsia e das descargas 
eletrográficas interictais nos TEA22.
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