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RESUMO 

Introdução: A Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) é uma técnica de 
estimulação cerebral não-invasiva muito pesquisada nos últimos 15 anos. Objetivo: 
Investigar os dados relacionados à atuação dos pesquisadores sobre TMS no Brasil, 
bem como, os grupos, as linhas, os projetos de pesquisa e as áreas do 
conhecimento que estão envolvidas com a temática. Metodologia: Trata-se de um 
estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa. Utilizou-se como fonte os 
dados de acesso público contido nos endereços eletrônicos da Plataforma Lattes, da 
base corrente e da base censitária (de 2000 a 2010), do Diretório de Grupos de 
Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e da Plataforma Brasil. A coleta de dados foi feita entre o dia 1 e 30 do mês 
de agosto de 2017, a partir da consulta parametrizada utilizando-se os termos 
“Estimulação Magnética Transcraniana”. Foram analisados currículos Lattes, 
informações de grupos e linhas de pesquisa do DGP e projetos de pesquisa 
existentes na Plataforma Brasil.  A análise de dados foi feita por meio de estatística 
descritiva. Resultados: Foram encontrados 446 currículos de profissionais que 
pesquisam TMS no Brasil distribuídos em 27 áreas de formação distintas, sendo a 
maior parte de doutores e mestres. Nos dados do DGP, notou-se o crescimento dos 
grupos e linhas de pesquisa, partindo de 1 grupo e 2 linhas em 2002, para 12 grupos 
e 16 linhas em 2017, além do aumento do número de instituições proponentes dos 
grupos, de 1 em 2002, para 9 nos dados mais recentes. Na Plataforma Brasil foram 
encontrados 72 projetos de pesquisa, distribuídos em 12 estados de 4 regiões do 
país. Em todos os achados, os números mostraram maior concentração na região 
Sudeste, com destaque para o estado de São Paulo. Conclusão: Concluiu-se que 
houve um crescimento quantitativo de pesquisadores, linhas, grupos e projetos de 
pesquisas sobre TMS no Brasil nos últimos 15 anos. Além disso, o número de 
doutores pesquisando o assunto aumentou consideravelmente depois do último 
censo, em 2010. Apesar da maior concentração dos resultados apontarem para a 
região Sudeste, percebeu-se uma tendência para descentralização da pesquisa para 
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outras regiões, com destaque para a região Sul e Nordeste. Sugere-se a realização 
de pesquisas futuras com possibilidade de analisar a produção científica dos grupos 
de pesquisa. 
 
Palavras-chave: TMS. Grupos. Pesquisa. Saúde. Projetos. Brasil. 
 

ABSTRACT 

Introduction: Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is a non-invasive brain 
stimulation technique highly researched in the last 15 years. Objective: Investigate 
the data related to the researchers work on Transcranial Magnetic Stimulation in 
Brazil, as well as the groups, lines, research projects and areas of knowledge that 
are involved with the subject. Methodology: This is an exploratory descriptive study, 
with a quantitative approach. The source of data was public access information 
contained in the Lattes Platform's electronic addresses, the current base and the 
census base (from 2000 to 2010) from the Research Group Directory (DGP) of the 
National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), and the 
Brasil Platform. Data collection was performed between August 1st and 30th, 2017, 
from the parameterized query using the terms "Transcranial Magnetic Stimulation". 
Lattes curricula, information from groups and lines of research of the DGP and 
research projects existent in the Brazil Platform were analyzed. Data analysis was 
done using descriptive statistics. Results: A total of 446 CVs of TMS researchers in 
Brazil were found distributed in 27 different areas of knowledge, most of them being 
PhDs and Masters. In the DGP data, the growth of groups and lines of research was 
observed, starting from 1 group and 2 lines in 2002, for 12 groups and 16 lines in 
2017, in addition to the increase in the number of institutions proposing the groups, 
from 1 in 2002, to 9 in the most recent data. In the Brazil Platform were found 72 
research projects, distributed in 12 states of 4 regions of the country. In all the 
findings, the numbers showed higher concentration in the Southeast region, with 
emphasis on the state of São Paulo. Conclusion: It was concluded that there has 
been a quantitative growth of researchers, lines, groups and research projects on 
TMS in Brazil in the last 15 years. In addition, the number of doctors researching the 
subject increased considerably after the last census in 2010. Despite the higher 
concentration of results pointing to the Southeast region, there was a trend towards 
decentralization of research to other regions, especially the region South and 
Northeast. It is suggested to conduct future research with the possibility of analyzing 
the scientific production of the research groups. 
 
Keywords: TMS. Groups. Research. Health. Projects. Brazil. 

 



 

APRESENTAÇÃO 

Nas últimas décadas, os avanços em pesquisas na Neurociência têm 

explorado várias técnicas de neuroimagem com objetivo de conhecer o 

funcionamento cerebral humano e suas conexões neurais. Este objetivo da 

neurociência moderna recentemente tem estudado vários métodos de estimulação 

cerebral, dentre os demais, podemos citar a Estimulação Magnética Transcraniana 

(TMS) que tem múltiplas aplicações no avanço desta linha de investigação e, 

sobretudo, a pesquisa acerca dessa temática é o foco deste trabalho (HALLETT et 

al., 2017). 

A TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) é uma técnica neurofisiológica de 

estimulação cerebral capaz de induzir um campo magnético no cérebro de maneira 

indolor e não-invasiva. É aplicada colocando uma espiral metálica envolta em 

plástico (bobina) sobre a cabeça para emissão de pulsos magnéticos que atuam 

sobre o cérebro de maneira focalizada (ALLEN; KLUGER; BUARD, 2017). 

A técnica possui poucos efeitos colaterais e é usada com finalidade de modular 

a excitabilidade cortical e promover o equilíbrio cerebral inter-hemisférico. A ação da 

estimulação pode ser local, ou seja, na região correspondente ao acoplamento da 

bobina de estimulação sobre a cabeça do indivíduo, ou percebidos em regiões 

distantes do cérebro que são conectadas ao local estimulado. Esses efeitos são 

induzidos por plasticidade neural de curta ou longa duração (DIONÍSIO et al., 2017). 

O interesse em desenvolver este estudo ocorreu devido à minha experiência 

como psicólogo no Centro de Reabilitação e Readaptação onde trabalhei com 

pacientes adultos que apresentavam sequela de lesão cerebral e lesão medular.  

Reabilitar-se após uma lesão, seja cerebral ou medular, é redescobrir-se em 

um corpo modificado, e reaprender a fazer muitas coisas que outrora era possível 

fazer sem dificuldades e que, agora, só poderão ser feitas de forma readaptada. 

Este processo envolve angústia, dor, solidão e muitas vezes resulta em depressão 

(KOH; KIM; KIM, 2016).  

Na experiência clínica, repetidas vezes, percebi que apesar de usarmos vários 

recursos terapêuticos convencionais para auxiliar os pacientes na sua recuperação, 

o quadro clínico permanecia o mesmo.  A percepção dos pacientes acerca da 

demora em se obter melhoras funcionais, trazia frustração e prejudicava a adesão 

dos mesmos nas metas de reabilitação. 



 

 Esta percepção me motivou a buscar alternativas terapêuticas mais eficazes 

para melhor auxiliar o paciente. A formação em neuromodulação terapêutica surgiu 

nesse cenário de busca pelo conhecimento e aprimoramento de técnicas que 

utilizam a neurociência a serviço da neuroreabilitação. 

O primeiro contato com a Estimulação Magnética Transcraniana (TMS) se deu 

através de um Workshop realizado pela instituição onde trabalhava, e neste evento 

foram apresentadas as novas possibilidades de tratamento para os pacientes com 

sequelas de lesões neurológicas utilizando técnicas de estimulação cerebral. A partir 

disto, procurei por cursos, simpósios e congressos que debatiam sobre a temática.  

Esse interesse foi compartilhado com a gestão do Centro de Reabilitação, que 

logo em seguida, providenciou os equipamentos necessários para começarmos a 

disponibilizar essa forma de tratamento aos pacientes do ambulatório. 

Logo nos primeiros protocolos, usando a TMS para tratamento de hemiplegia 

pós acidente vascular cerebral, os resultados foram surpreendentes pois, além dos 

pacientes apresentarem melhora em aspecto funcional motor, como ganho de força 

muscular e amplitude de movimento, apresentaram melhora também nos aspectos 

gerais das atividades de vida diária (AVD’s) e melhora nos aspectos do humor.  

O uso da TMS como uma ferramenta auxiliar na reabilitação de pacientes com 

sequelas de lesões neurológicas trouxe novas possibilidades de tratamento e de 

pesquisas acerca da aplicabilidade da técnica em diversos quadros clínicos, 

beneficiando os usuários do serviço público da Instituição na qual eu trabalhava.  

Dado a importância destes achados, vale lembrar que, além da TMS ser uma 

técnica relativamente nova, a disponibilidade desta ferramenta nos serviços públicos 

e privados de saúde ainda parece ser deficiente. Essas razões motivaram-me a 

desenvolver este estudo. 

No Brasil, pouco se sabe ainda sobre a aplicabilidade da TMS e, sobretudo, 

sobre os pesquisadores deste tema. Daí o interesse da presente dissertação. Pode-

se apresentar a seguinte problematização: quem investiga e quais os Grupos e 

Linhas de Pesquisa sobre TMS no País? A importância de socializar este 

conhecimento, justifica a realização deste trabalho e cumpre com o fechamento de 

uma lacuna de informação sobre a temática e promove a divulgação das linhas de 

pesquisa acerca dela. 

Na parte introdutória será apresentada uma contextualização do 

desenvolvimento das pesquisas de forma geral no Brasil, seguido de um breve 



 

histórico da pesquisa sobre a TMS, abordando desde o contexto histórico de sua 

descoberta à técnica e suas aplicabilidades.  

Na sequência, encontra-se a metodologia utilizada com foco nas estratégias 

de busca de dados acerca da pesquisa sobre TMS no Brasil.  O tópico seguinte, 

aborda   os resultados apresentados de forma pormenorizadas seguindo as etapas   

envolvidas no desenvolvimento da pesquisa. Segue-se então a discussão dos 

principais resultados comparando com estudos semelhantes. Por fim, destacam-se 

as evidências do estudo, as limitações do mesmo, as sugestões para estudos 

futuros e conclusões.        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                                                                                                                                                4 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 A pesquisa no Brasil 

A finalidade de uma pesquisa é a produção de novos conhecimentos e 

novas habilidades que podem ser empregados de alguma forma na sociedade. A 

pesquisa em saúde tem uma missão dupla, a saber, científica e social: "é 

explicitamente preocupada não só com a aquisição de conhecimento científico como 

tal, mas também com a utilidade e implementação de realizações científicas” 

(COUNCIL FOR MEDICAL SCIENCES, 2002, p.02). Dessa forma, a fim de que, haja 

uma aceleração e um aumento da eficácia do sistema de inovação da saúde, bem 

como o aumento do apoio público à pesquisa em saúde, é necessário que a 

interação da investigação em saúde com a sociedade (saúde, indústria da saúde e 

público em geral) seja intensificada (MOSTERT et al., 2010). 

Sendo assim, as pesquisas em saúde se tornam um componente 

imprescindível ao crescimento e desenvolvimento de povos e nações. Elas 

contribuem para a saúde de forma direta e indireta, sendo públicas ou privadas, com 

ou sem fins lucrativos.  Direta, a partir de terapias, intervenções, diagnósticos, 

tecnologias e melhoria da qualidade no fornecimento da atenção à saúde que 

resultam da pesquisa e; indireta, por meio do impacto potencial da melhoria da 

saúde na atividade econômica, devido aos benefícios econômicos prospectivos da 

própria pesquisa em saúde (BRASIL, 2007). 

De forma geral, há dois objetivos que as pesquisas científicas buscam 

atingir: qualidade e relevância. A qualidade refere-se à profundidade do tema, sua 

abrangência, a capacidade de resolver problemas e desafios históricos à medida em 

que elucida diferentes assuntos. A relevância se relaciona com a aplicabilidade dos 

resultados da pesquisa e com sua importância para a sociedade (VERCESI et al., 

2002). Os benefícios de uma pesquisa bem-sucedida podem ser colhidos apenas se 

os resultados forem convertidos em produtos comercializáveis e consumíveis (por 

exemplo, medicamentos, ferramentas de diagnóstico, máquinas e dispositivos) ou 

serviços (LAMM, 2006). 

No Brasil, o maior desafio refere-se à capacidade de transformar os 

resultados das pesquisas em serviços de saúde. Portanto, o investimento em 
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estratégias eficientes para disseminar informações e possibilitar a abreviação deste 

hiato existente, entre o novo conhecimento e a sua utilização em benefício da 

população se faz necessário (BRASIL, 2007). 

Baseado nesse pressuposto, ressalta-se a importância do papel das 

agências de fomento em todas as etapas da pesquisa, desde o desenvolvimento, 

finalização até a publicação dos trabalhos científicos. Diversas agências, juntamente 

com as universidades, têm estimulado cada vez mais a iniciação científica por 

alunos de graduação e programas de pós-graduação (OLIVEIRA FILHO et al., 

2005). 

Para isso, foi criado no Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que tem como finalidade a promoção e o estímulo 

ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, mediante a concessão 

de recursos para pesquisa, formação de pesquisadores e técnicos, cooperação com 

as universidades brasileiras e intercâmbio com instituições estrangeiras (LATTES, 

2017). 

Além do CNPq, a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (atual CAPES) também foi criada no país, com o objetivo de 

assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 

que visam ao desenvolvimento do país (CAPES,2017). 

Desde a sua fundação, a CAPES contribui fundamentalmente para a 

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 

em todos os estados da Federação sendo um grande marco no desenvolvimento da 

Educação e da Ciência e Tecnologia. Suas atividades podem ser agrupadas em 

quatro grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto estruturado 

de programas: a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; b) acesso e divulgação 

da produção científica; c) investimentos na formação de recursos de alto nível no 

país e exterior; d) promoção da cooperação científica internacional (CAPES, 2017). 

A Plataforma Lattes é um sistema único de informações do CNPq que 

integra as bases de dados de Currículos, de Grupos de pesquisa e de Instituições. O 

Currículo Lattes se tornou um padrão no Brasil no que diz respeito, ao registro da 

vida acadêmica de estudantes e pesquisadores, e, além disso, hoje é adotado pela 
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maioria das instituições de fomento, universidades e institutos de pesquisa do país. 

Já o Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) no Brasil é uma listagem dos grupos 

em atividade no país. Nele estão contidos os dados dos recursos humanos que 

compõem os grupos, das linhas de pesquisa e dos setores de atividade envolvidos, 

das especialidades do conhecimento, da produção científica, tecnológica e artística 

e dos padrões de interação com o setor produtivo (MAGALHÃES et al., 2014). 

A fim de favorecer a organização e sistematização dos dados de pesquisa 

no país, o Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil da Plataforma Lattes/CNPq 

(DGP) considera os seguintes conceitos em seu glossário: 

1.1.1 O Censo, ou Base Censitária do DGP 

O Censo, ou Base Censitária do DGP, é um retrato quase sempre bienal da 

base corrente dos dados do diretório, a fim de que se tenha uma estimativa da 

capacidade de pesquisa instalada no país. Além dos dados que se encontram na 

base corrente, a base censitária agrega a produção científica dos grupos, e 

informações de outras bases, como, por exemplo, do Sistema de Bolsas do CNPq e 

do COLETA, da Capes. Os censos ainda apresentam informações quantitativas 

sobre os grupos de pesquisa, suas instituições, regiões e unidades da federação em 

que estão localizadas, áreas do conhecimento, recursos humanos, entre outras. 

Todos esses dados podem ser consultados por buscas textuais (DGP, 2017). 

1.1.2 O Grupo de Pesquisa 

O Grupo de Pesquisa trata-se de um conjunto de indivíduos organizados em 

torno da execução de linhas de pesquisa segundo uma regra hierárquica 

fundamentada na experiência e na competência técnico-científica de seus 

participantes (pesquisadores e estudantes - ODELIUS et al., 2011). Já os censos 

dos grupos de pesquisa reúnem informações quantitativas sobre os grupos de 

pesquisa nas suas mais variadas dimensões (instituições, regiões, unidades da 

federação, áreas do conhecimento, recursos humanos, produção cientifica, 

tecnológica, artes); e oferecem recursos de buscas textuais sobre suas bases de 

dados (DGP, 2017). 

1.1.3 A Linha de Pesquisa  

A Linha de Pesquisa representa um tema que agrupa estudos científicos 

fundamentados em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos 
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resultados guardam afinidades entre si (LOPES; LOBO, 2016). Desse modo, as 

linhas de pesquisa devem convergir com os objetivos do grupo (SANTANA et al., 

2014). 

1.1.4 Projeto de pesquisa  

Projeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, com 

fundamentos em objetivos específicos, a fim de obter resultados, de causa e efeito 

ou colocação de fatos novos em evidência. Sobre os integrantes dos grupos de 

pesquisa: o Pesquisador é um membro graduado ou pós-graduado da equipe de 

pesquisa, que está envolvido direta, ativa e criativamente com a realização de 

projetos e com a produção científica, tecnológica e artística do grupo. O estudante é 

aquele que está em iniciação científica (bolsista ou não) ou em cursos de pós-

graduação (especialização, mestrado ou doutorado) que participa ativamente de 

linhas de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, como parte de suas atividades 

discentes, sob a orientação de pesquisadores do grupo. Os estagiários em nível de 

pós-doutoramento devem ser considerados como pesquisadores do grupo, e não 

como estudantes (DGP, 2017). 

A CAPES classifica áreas do conhecimento como o conjunto de 

conhecimentos relacionados entre si, que são coletivamente construídos e reunidos 

segundo a natureza do objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e 

aplicações práticas.  O Diretório dos Grupos de Pesquisa por sua vez, define a área 

predominante do grupo como a área do conhecimento que mais se aproxima das 

atividades de pesquisa do grupo, dentre as existentes na classificação de áreas do 

conhecimento utilizada pelo CNPq (SILVA; BAPTISTA, 2015). 

A pesquisa no Brasil é financiada através de diferentes sistemas e 

instituições de fomento, que estão ligadas aos ministérios brasileiros de forma direta 

ou indireta. Dentre as agências federais que dependem do Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), além do CNPq e da Capes, outros 

importantes investidores e financiadores podem ser citados. Por exemplo, o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), que é o principal instrumento do país de 

financiamento em longo prazo para a realização de investimentos em todos os 

segmentos da economia. E a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), sediada 

no Rio de Janeiro, que é direcionada para o financiamento de projetos tecnológicos 

em parceria com empresas (SIBI, 2017). 



                                                                                                                                                                                                8 

A nível estadual, existem as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(FAPs), que estão presentes em todas as unidades da federação, exceto Roraima. 

Estas agências são dependentes das Secretarias de Ciência e de Tecnologia de 

cada estado e financiam projetos de pesquisas, bolsas e programas de cooperação 

internacional. Dentre as principais pode-se destacar a FAPESP, do estado de São 

Paulo, a FAPERJ, do Rio de Janeiro e a FAPEMIG, de Minas Gerais (SIBI, 2017). 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é a 

FAP mais consolidada e está entre as principais agências de fomento à pesquisa 

científica e tecnológica do país e possui autonomia garantida por lei (FAPESP, 

2017). Vale ressaltar, ainda, que o estado de São Paulo possui uma das melhores 

estruturas de pesquisa da América Latina, com a presença de renomadas 

universidades, núcleos de pesquisa e laboratórios de reconhecimento internacional, 

com destacada produção em diversas áreas do conhecimento (INVESTE SP, 2017). 

No estado de Goiás pode-se destacar 3 agências que cooperam para o 

desenvolvimento científico e tecnológico exercendo diferentes papéis nas etapas do 

desenvolvimento da pesquisa:  

 A Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) criada por um grupo de 

pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o objetivo de apoiar 

na gestão de projetos de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento 

institucional e inovação tecnológica (FUNAPE, 2017). 

 A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(FUNDAHC), fundada em dezembro de 1998, com objetivo de viabilizar recursos 

para a assistência, o fomento à pesquisa e ao ensino, no âmbito da área de 

saúde, através do intercâmbio com outras entidades (FUNDAHC, 2017) 

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), que atua no 

financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no 

incentivo à capacitação de recursos humanos para a ciência e tecnologia, por 

meio de bolsas em diversos níveis de formação (FAPEG,2017). 

As pesquisas que envolvem seres humanos são reguladas pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). 

A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/Conep. Ela permite 
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que os projetos de pesquisa sejam acompanhados em seus diferentes estágios - 

desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, quando 

necessário - possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio 

de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas) 

(PLATAFORMA BRASIL, 2017). 

1.2 Estimulação Magnética Transcraniana: História e Evolução da Pesquisa 

Os primeiros estudos que fundamentaram a TMS surgiram no final do século 

XIX e início do século XX, em um contexto onde o mundo passava por grandes 

transformações (BOECHAT-BARROS; BRASIL-NETO, 2004). Contudo, essa técnica 

foi descrita pela primeira vez há pouco mais de 30 anos e, desde então, tem 

despertado o interesse de inúmeros pesquisadores (ZIEMANN, 2017). 

 Um pouco antes, em 1831, a Lei postulada por Michael Faraday surgiu 

estabelecendo que “uma corrente variando no tempo é capaz de gerar um campo 

magnético que, por sua vez, pode induzir um campo elétrico e, portanto, uma 

corrente secundária dentro de um meio condutor próximo” (LEFAUCHEUR et al., 

2014). 

Já no final do século XIX, em 1880, Thomas Alva Edson apresentava a 

primeira lâmpada incandescente utilizando a corrente elétrica continua. Neste 

cenário, a energia elétrica gerava bastante satisfação, mas também certo tipo de 

temor em relação aos possíveis efeitos nocivos à saúde das pessoas que estavam 

expostas aos campos magnéticos gerados pelas redes de produção de energia 

elétrica. Haja vista que, alguns indivíduos, relataram que sofreram alterações visuais 

transitórias nas proximidades de fontes de corrente elétrica de alta tensão 

(BOECHAT-BARROS; BRASIL-NETO, 2004).  

Em 1896, o médico e físico francês, D’Ansorval, iniciou as pesquisas sobre 

os efeitos do eletromagnetismo sobre o sistema nervoso central. Ele conduziu um 

experimento utilizando um aparelho construído por ele mesmo, o qual, produzia um 

campo magnético alternante com uma intensidade de 110 volts, 30 ampères e uma 

frequência de 30 Hz (ciclos por segundo).  Os voluntários do experimento colocavam 

a cabeça dentro da bobina de D’Ansorval, e eram capazes de ver flashes luminosos, 

denominados na época de fosfenos (BRASIL-NETO, 1996). 
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Mais tarde, em 1965, Bickford e Fremming inauguraram a era moderna das 

pesquisas utilizando estimulação magnética. Eles foram capazes de demonstrar em 

seus experimentos contrações do músculo esquelético em rãs, coelhos e voluntários 

humanos, utilizando um campo magnético em pulsos. As contrações musculares 

realizadas nos voluntários humanos foram obtidas nos músculos inervados pelos 

nervos ulnar, peroneiro e ciático. A duração do pulso era de aproximadamente 300 

microssegundos, e a intensidade do pulso de 20.000 a 30.000G (BOECHAT-

BARROS; BRASIL-NETO, 2004).  

Um marco de grande relevância nas pesquisas com estimulação magnética 

ocorreu em 12 de fevereiro de 1985, em Sheffield, Inglaterra. Anthony Baker e seu 

assistente Reza Jalinous, demonstraram, aplicando estimulação magnética ao crânio 

de Merton, pesquisador do Hospital for Mental Diseases de Londres, que era 

possível estimular o córtex motor humano sem causar dor ou desconforto. Uma 

bobina foi posicionada sobre o escalpo subjacente ao córtex motor e registraram 

potenciais de ação sobre o abdutor do dedo mínimo contralateral (BARKER; 

JALINOUS; FREESTON, 1985). 

Este acontecimento causou considerável interesse na comunidade cientifica 

e os primeiros estimuladores desenhados para uso clínico de rotina foram 

construídos na Universidade de Sheffield para cinco grupos no Reino Unido e 

Estados Unidos. No início dos anos 1990, apenas um grupo nos EUA e outro na 

Inglaterra estudavam a técnica (MILLS, KR, 1999). 

1.2.1 A técnica 

Na estimulação eletromagnética, a carga elétrica armazenada num 

condensador é descarregada através de uma bobina de estimulação, produzindo um 

pulso de corrente no circuito que gera um pulso de campo magnético ao redor da 

bobina. De acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética, este campo 

magnético variando no tempo induz um campo elétrico cuja magnitude é 

proporcional à taxa de tempo de mudança do campo magnético, que no caso da 

TMS é determinada pela taxa de mudança da corrente na bobina (ROSA; LISANBY, 

2012). 

Se a bobina for mantida sobre a cabeça de um indivíduo, a mudança 

constante da orientação da corrente elétrica dentro da bobina é capaz de gerar um 
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campo magnético que atravessa alguns materiais isolantes, como a pele e os ossos, 

gerando uma corrente elétrica dentro do crânio, capaz de ser focalizada e restrita a 

pequenas áreas dependendo da geometria e da forma da bobina utilizada (Figura 

1).   

O campo elétrico induzido faz com que o fluxo de íons flua no cérebro e 

altere a carga elétrica armazenada em ambos os lados das membranas celulares, 

despolarizando ou hiperpolarizando neurônios (ROSA;  LISANBY, 2012). 

 
Figura 1 – Campo Magnético gerado pela bobina de estimulação. 

                                                                                     (Ilustração criada pelo autor) 

 

A TMS tem sido pesquisada a partir de várias técnicas diferentes e aplicadas 

para diferentes objetivos, a saber: pulsos únicos, pulso pareado e pulsos repetitivos. 

(MÜLLER et.al., 2013).  

1.2.2 Tipos de estimulação 

A TMS pode ser aplicada de diversas maneiras, dependendo da frequência 

e do tipo de pulso magnético empregado. São elas: 

1.2.2.1 TMS de pulso único (sTMS)  

Os pulsos únicos podem ser utilizados para fins de diagnóstico no intuito de 

determinar a viabilidade de um tratamento com o uso da TMS e o grau de distúrbios 

de condução corticospinal. Um pulso de corrente elétrica disparado pelo 

equipamento de TMS passa pela bobina, sendo repetido após intervalos variáveis de 
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alguns segundos e controlado pelo examinador. Desta forma, são geradas correntes 

elétricas no córtex cerebral, desencadeando determinados efeitos, dependendo da 

região estimulada. Por exemplo, a bobina pode ser acoplada sobre a cabeça do 

indivíduo, na topografia do giro pré-central, para estimulação de neurônios do córtex 

sensoriomotor e gerar uma contração no músculo correspondente. Através de 

eletrodos de superfície colocados sobre músculos contralaterais ao hemisfério 

estimulado, registra-se o potencial evocado motor (PEM) - Figura 2. A menor 

intensidade de estímulo necessária para evocar potenciais motores é conhecida 

como o Limiar Motor (LM) (PRAHARAJ et al., 2011).  

 

 

                 
Figura 2 – Aplicação da TMS por pulso único (Ilustração criada pelo autor) 

1.2.2.2 TMS por pulso pareado (ppTMS)  

A TMS de pulso pareado gera dois pulsos consecutivos com intervalos de 

poucos milissegundos entre eles e pode ser usado para investigar a excitabilidade 

cortical. Tanto a sTMS como ppTMS têm sido utilizadas para avaliação de 

excitabilidade neuronal, efeitos de drogas, evolução e prognóstico em AVC, 

esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla, além de mapeamento de 

C – Capacitor; 

B – Bobina de estimulação; 

M – Campo magnético; 

E – Atividade elétrica gerada no 

córtex; 

CS – Trato córtico-espinhal; 

INM – Interneurônio medular; 

Me – Motoneurônio alfa medular; 

MA – Eletrodo de superfície no 

músculo alvo; 

PEM – Potencial Evocado Motor 

registrado pelo Eletromiógrafo. 
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representações motoras no córtex cerebral. Também pode ser útil para diferenciar 

paresias/plegias associadas a síndromes psiquiátricas, e lesões de vias motoras 

centrais (CHANG et al., 2016). 

1.2.2.3 TMS por Pulsos Repetitivos (rTMS)  

Nessa modalidade, são emitidos vários pulsos seguidamente de acordo com 

a frequência determinada: 1 – baixa frequência (≤ 1 Hz), que leva à diminuição da 

excitabilidade neuronal e resulta em inibição da atividade cortical; 2 – alta frequência 

(> 1 Hz, podendo chegar a 60 Hz), levando ao aumento da excitabilidade neuronal e 

consequente estimulação da atividade cortical (MÜLLER et.al., 2013). 

1.2.3 Aplicabilidade da técnica 

Os efeitos obtidos com a TMS não são devidos ao campo magnético, e sim 

ao campo elétrico que induz a despolarização do neurônio, movimentando a carga 

através da membrana neuronal excitável, que resulta na criação de um potencial 

transmembrana que, se de intensidade suficiente, causa despolarização e inicia o 

potencial de ação que se propaga pelo nervo. A TMS não envolve passagem direta 

da corrente elétrica pelo corpo celular como na estimulação elétrica, entretanto, a 

nível celular, os mecanismos de estimulação são os mesmos. Seus efeitos podem 

ser observados não apenas na área cortical atingida diretamente pelo campo 

magnético, mas uma série de circuitos e conexões cerebrais se encarregam de levá-

lo a áreas distantes do cérebro (VALERO-CABRÉ et al., 2017). 

A TMS tem sido considerada um tratamento não-invasivo promissor para 

uma variedade de condições neuropsiquiátricas, tais como: 1) depressão mania 

aguda, distúrbios bipolares, pânico, alucinações, obsessões/compulsões, 

esquizofrenia, catatonia, transtorno de estresse pós-traumático, abstinência de 

drogas; 2) doenças neurológicas: doença de Parkinson, distonia, tiques, gagueira, 

zumbido, espasticidade ou epilepsia; reabilitação da afasia ou da função das mãos 

após AVC; e 3) síndromes de dor: dor neuropática, dor visceral ou enxaqueca 

(PRAHARAJ et al., 2011; BENATTI et.al., 2016).  

1.2.4 Critérios de segurança 

Dentre os critérios de contraindicação ao uso de TMS, uma das mais 

importantes é a presença de material metálico e/ou ferromagnético em contato com 

a bobina de descarga (como marca-passo, implantes cocleares ou clipes de 
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aneurisma). Nestes casos, há o risco de induzir o aquecimento, mobilizar e causar 

danos ou disfunção de tais materiais (VAN TREES et al., 2017). 

Há condições que aumentam o risco de indução a crises epilépticas, se os 

devidos cuidados não forem observados: 

1.2.4.1 Quanto aos protocolos de estimulação  

Qualquer "nova” modalidade de tratamento (que não seja um método 

clássico de rTMS em alta ou baixa frequência usando uma bobina plana de Figura 

oito e forma de onda de pulso bifásica), incluindo protocolos de precondicionamento 

(isto é, iniciação), TMS aplicado em mais de uma região do couro cabeludo, e 

protocolos prolongados de estimulação; Qualquer protocolo de rTMS convencional 

de alta frequência com parâmetros de estimulação (intensidade, frequência, 

comprimento ou duração entre os pulsos) excedendo limites de segurança 

conhecidos e atualizados de acordo com os guidelines para o uso da técnica 

(HARDY et al., 2016). 

1.2.4.2 Quanto à condição ou doença do paciente 

História pessoal da epilepsia (pacientes não tratados com um ou vários 

episódios anteriores de convulsão), ou pacientes sob tratamento farmacológico cujo 

efeito reduz potencialmente o limiar epiléptico; Privação de sono, alcoolismo. Há 

ainda outras condições de risco relacionadas à saúde prévia do indivíduo, como por 

exemplo eletrodos cerebrais implantados; gravidez; doença cardíaca grave ou 

recente (VALERO-CABRÉ et al., 2017). 

1.2.5 Aprovação e uso 

Nos Estados Unidos, de acordo com o Food and Drugs Administration (FDA – 

1994), a TMS apresenta risco ínfimo aos pacientes que são submetidos à técnica, 

contudo foi aprovada apenas em 2007, desde que observados os padrões de 

segurança definidos no Consenso realizado em Bethesda em 1996. No Brasil, desde 

março de 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou o uso 

da TMS, e a técnica deixou de ser unicamente experimental, passando a ser usada 

também no atendimento clínico ambulatorial. Já o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) autorizou, no primeiro semestre de 2012, o uso clínico da TMS apenas para 

tratamento de depressão e de alucinações auditivas (MÜLLER, 2013). 
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No Brasil, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (IPq - HCFMUSP) realiza pesquisas com 

TMS desde 1999. A instituição investiga e utiliza esta modalidade de tratamento para 

os principais transtornos mentais, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a 

esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo, entre outros (IPQ-HCFMUSP, 

2017). 

Em pouco mais de 30 anos, a TMS tem sido explorada em um número cada 

vez maior de laboratórios de neurociência cognitiva, institutos de pesquisa, 

universidades e clínicas (VALERO-CABRÉ et al., 2017). O Royal Australian and New 

Zealand College of Psychiatrists (RANZCP), a British Association of 

Psychopharmacology (BAP) e organizações em vários países europeus tem 

pesquisado sobre a eficácia do uso da TMS no tratamento da depressão e 

desenvolvido protocolos de segurança para o uso da técnica. Na Inglaterra, o 

Instituto Nacional de Saúde e Excelência do Cuidado (NICE) desde novembro de 

2015, recomenda o uso da TMS como tratamento seguro para pacientes refratários 

à depressão (HARDY et al., 2016). 

1.2.6 Outras técnicas de estimulação 

Nas últimas décadas, além da TMS, outra técnica de estimulação 

transcraniana que tem sido pesquisada, é a estimulação transcraniana de corrente 

continua – TDCS: do inglês Transcranial Direct Current Stimulation (HUANG et al., 

2017). O principal mecanismo de ação da TDCS é uma modificação sub-limiar de 

potenciais da membrana neuronal, que altera a excitabilidade cortical e a atividade 

dos neurônios alvo. Esta corrente é aplicada usando eletrodos que são posicionados 

sobre o escalpo e a modificação da excitabilidade cortical depende do fluxo da 

direção onde a corrente continua é aplicada. Outros possíveis efeitos 

neurobiológicos do campo elétrico produzido no cérebro são: uma provável mudança 

nos neurotransmissores, efeitos sobre células glial, e modulação de processos 

inflamatórios (WOODS et al., 2016). 

O método mais antigo de estimulação transcraniana não invasiva é a terapia 

eletroconvulsiva (ECT) utilizada nos tratamentos da depressão maior e epilepsias. 

Embora clinicamente eficaz no tratamento da depressão unipolar e bipolar, a ECT 

tem efeitos colaterais potencialmente prejudiciais ao funcionamento cognitivo, como 

amnésia e lentificação motora que podem persistirem por até seis meses após o 
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término da aplicação. Além disso, pode-se ressaltar também que, sua aplicação é 

extremamente dolorosa e para fazê-lo, requer internação hospitalar e uso de 

anestesia geral (KEDZIOR et al., 2017). 

Dado todo este contexto, percebe-se que a TMS está se configurando como 

uma importante temática de pesquisa na neurociência clínica. Desde a sua 

descoberta em 1985, tem sido estudada juntamente com os métodos de 

neuroimagem, e seus resultados trouxeram novas perspectivas e possibilidades de 

pesquisa nos campos da Neurociência Cognitiva, Neuropsicologia, Neurologia e 

Psiquiatria. A TMS permite investigar as relações entre o cérebro e o comportamento 

juntamente com técnicas de neuroimagem, facilitando por exemplo, o entendimento 

do estabelecimento das ligações causais entre a atividade cerebral e o desempenho 

em uma determinada tarefa (VENIERO et al., 2016).   

Apesar disso, no Brasil, pouco se sabe ainda sobre a aplicabilidade da TMS 

e, sobretudo, sobre os pesquisadores deste tema. Pode-se questionar, por exemplo: 

quem pesquisa TMS no País? Que Grupos e Linhas de Pesquisa existem? A 

importância de socializar este conhecimento, justifica a realização deste trabalho e 

cumpre com o fechamento de uma lacuna de informação sobre a temática e 

promove a divulgação das linhas de pesquisa acerca dela. 

As possíveis contribuições deste estudo seriam: (i) A possibilidade da 

criação de centros de estudos e pesquisas; (ii) divulgação visando aprimorar o 

acesso aos serviços onde se realiza TMS; (iii) interesse de outros pesquisadores e 

profissionais sobre a técnica, bem como aplicabilidade clínica da mesma; (iv) 

benefícios para o sistema da saúde, no que diz respeito sobre a possibilidade de 

implantação do tratamento na rede pública; (v) benefício para o Paciente. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral  

Investigar os dados relacionados à atuação dos pesquisadores sobre 

Estimulação Magnética Transcraniana no Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia e na Plataforma Brasil. 

2.2 Específicos 

2.2.1 Identificar os grupos, linhas de pesquisas e projetos existentes sobre a 

Estimulação Magnética Transcraniana no Brasil;  

2.2.2 Verificar as áreas do conhecimento que estão envolvidas nas pesquisas sobre 

Estimulação Magnética Transcraniana no Brasil. 
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3 MÉTODO 

3.1. Tipo e local de estudo   

Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa. 

Utilizou-se como fonte os dados de acesso público contido nos endereços 

eletrônicos da Plataforma Lattes, da base corrente e da base censitária (de 2000 a 

2010), do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da Plataforma Brasil. A coleta 

de dados foi feita a partir da consulta parametrizada utilizando-se os termos 

“Estimulação Magnética Transcraniana”. Foram analisados currículos Lattes, 

informações de grupos e linhas de pesquisa do DGP e projetos de pesquisa 

existentes na Plataforma Brasil. 

3.2. Período do estudo 

O estudo foi desenvolvido a partir do segundo semestre de 2015, sendo a 

coleta de dados realizada no período 1 a 30 de agosto de 2017. 

3.3. Critérios de seleção 

3.3.1. Critérios de inclusão 

 Currículos cadastrados na Plataforma Lattes/CNPq de pesquisadores que atuam 

no Brasil (brasileiros e estrangeiros) com a TMS atualizados nos últimos 5 anos;  

 Grupos que desenvolvem linhas de pesquisa sobre esse tema, inseridos no 

diretório de grupos de pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq. 

 Projetos de pesquisas aprovados na Plataforma Brasil sobre TMS desenvolvidos 

no Brasil. 

3.3.2. Critérios de exclusão 

 Currículos com experiências em outras técnicas de estimulação cerebral, como 

por exemplo: eletroconvulsoterapia, estimulação transcraniana de corrente 

contínua, estimulação cerebral profunda, etc.).  

 Grupos, linhas e projetos de pesquisa que não tinham como objeto de estudo a 

TMS, e que, não fossem desenvolvidos no Brasil.  
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 Grupos, linhas e projetos de pesquisa sobre TMS que não foram desenvolvidos 

no Brasil. 

3.4. Variáveis independentes e dependentes 

3.4.1. Variáveis independentes 

Pesquisador: 

 Área de formação: área de graduação do pesquisador. 

 Titulação: Doutorado/Doutorando; Mestrado/Mestrando; 

Especialização; Graduado/Graduando – em números.  

 Localização do pesquisador:  definidos pela região geográfica e 

estado do Brasil. 

Grupos de 

pesquisa 

(quantidade 

em números): 

 Linhas de pesquisa: quantidade em números. 

 Instituições proponentes:  respectivas universidades envolvidas.  

 Área predominante do conhecimento dos grupos de pesquisa. 

 Quantidade de participantes envolvidos nas linhas de pesquisa: 

em números.  

 Titulação dos pesquisadores participantes das linhas de 

pesquisa: em números.  

Projeto de 

pesquisa: 
 Quantidade, em números, por região geográfica. 

 

3.4.2. Variável dependente: Pesquisa com Estimulação Magnética Transcraniana.   

3.5. Coleta de dados  

3.5.1. A busca de dados na Plataforma Lattes/CNPq    

O primeiro passo foi identificar na base de dados da Plataforma 

Lattes/CNPq, os currículos Lattes dos pesquisadores envolvidos em pesquisas com 

TMS, seguindo as etapas do fluxograma abaixo (Figura 3):  
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Figura 3 – Fluxograma/Busca de Currículo Lattes 

 

O segundo passo foi pesquisar os dados referentes aos censos sobre 

grupos e linhas de pesquisas com TMS disponíveis no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq, seguindo as etapas do fluxograma abaixo 

(Figura 4):  
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Figura 4 - Fluxograma/Censos Diretório Grupo de Pesquisas 

O terceiro passo foi identificar na base de dados do Diretório dos Grupos de 

Pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq, os grupos de pesquisa e as respectivas 

linhas de pesquisa sobre TMS existentes em agosto de 2017, seguindo as etapas 

do fluxograma abaixo (Figura 5): 
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Figura 5 – Fluxograma/Grupos e Linhas de Pesquisa/ Diretório dos Grupos de Pesquisa 
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3.5.2. A busca de dados na Plataforma Brasil  

O quarto passo foi identificar na base de dados da Plataforma Brasil os projetos 

de pesquisas aprovados, cujo objeto de estudo era a TMS, seguindo as etapas do 

fluxograma abaixo (Figura 6): 

 
Figura 6 – Fluxograma/Projetos de Pesquisas Aprovados 

3.6.  Análise dos dados 

Os dados coletados foram registrados em uma planilha eletrônica e analisados 

em um programa estatístico. As características gerais dos dados foram analisadas 

por meio de estatística descritiva, apresentados em frequências absolutas e relativas 

(porcentagem).  
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4 RESULTADOS 

A seguir, passa-se à análise dos dados.3  

4.1 Quanto aos pesquisadores – Dados extraídos do Currículo Lattes 

Os dados encontrados no site da Plataforma Lattes/CNPq, evidenciaram a 

existência de profissionais de 27 áreas de graduação que estão envolvidos em 

pesquisas com TMS.  A Tabela 1 apresenta a frequência e a porcentagem de 

pesquisadores (separados por área de graduação) que pesquisam sobre TMS. 

Tabela 1 – Frequência e porcentagem de pesquisadores (segundo área de graduação) que pesquisam sobre TMS no 

Brasil. Agosto de 2017. 

PROFISSIONAIS F % 

Médicos 216 48,4 

Fisioterapeutas 102 22,9 

Psicólogos 44 9,9 

Enfermeiros 11 2,5 
Biólogos 9 2,0 

Educadores Físicos 9 2,0 

Engenheiros Elétricos 9 2,0 

Físicos Médicos 5 1,1 

Fonoaudiólogos 5 1,1 

Odontólogos 5 1,1 
Biomédicos 4 0,9 

Farmacêuticos  4 0,9 

Físicos 4 0,9 

Ciências e Tecnologia 2 0,4 

Cientistas da Computação 2 0,4 

Engenheiros Eletrônicos 2 0,4 
Pedagogos  2 0,4 

Terapeutas Ocupacionais 2 0,4 

Cientista Molecular 1 0,2 

Engenheiro Nuclear 1 0,2 

Engenheiro Químico 1 0,2 

Filósofo  1 0,2 
Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos       1 0,2 

Médico Veterinário  1 0,2 

Nutricionista 1 0,2 

Processamento de Dados 1 0,2 

Radiologia Médica 1 0,2 
Total 446 100 

Legenda: F= frequência / % = porcentagem 

 

                                            
3 Fonte: extraídos da Plataforma Lattes/CNPq – Agosto de 2017. 
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A Tabela 2 apresenta a frequência e a porcentagem de profissionais quanto 

à titulação mais elevada, descrito no currículo Lattes dos pesquisadores sobre TMS 

no Brasil.  

 

Tabela 2 – Frequência e porcentagem de pesquisadores quanto à de titulação mais elevada que pesquisam sobre TMS 

no Brasil. Agosto de 2017 

TITULAÇÃO/FORMAÇÃO F % 

Doutorado 181 40,6 

Doutorando 40 9,0 

Graduado 46 10,3 

Graduando 32 7,2 

Mestrado 61 13,7 

Mestrando 27 6,1 
Especialização 59 13,2 

Total 446 100,0 

 
Legenda: F= frequência / % = porcentagem 

 

A Figura 7 ilustra como estão distribuídos percentualmente os currículos 

Lattes dos pesquisadores de TMS por região geográfica do Brasil.  

 

 
Figura 7 – Distribuição de currículos Lattes por região geográfica do Brasil 

 

A Tabela 3 mostra a frequência e a distribuição percentual por estado dos 

currículos Lattes dos pesquisadores de TMS por estado do Brasil.  
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Tabela 3 – Frequência e distribuição percentual dos currículos Lattes dos pesquisadores de TMS por estado no Brasil. 

Agosto de 2017 

LOCALIZAÇÃO F % 

São Paulo 169 37,9 

Rio de Janeiro 46 10,3 
Rio Grande do Sul 40 9,0 

Pernambuco 31 7,0 

Minas Gerais 27 6,1 
Paraíba 26 5,8 

Distrito Federal 21 4,7 

Rio Grande do Norte 20 4,5 

Piauí 14 3,1 

Goiás 10 2,2 
Paraná 9 2,0 

Bahia 8 1,8 

Maranhão 6 1,3 

Sergipe 4 0,9 

Ceará 4 0,9 

Santa Catarina 3 0,7 
Rondônia 3 0,7 

Mato Grosso do Sul 2 0,4 

Mato Grosso 1 0,2 

Pará 1 0,2 

Alagoas 1 0,2 

TOTAL GERAL 
446 100% 

 
Legenda: F= frequência / % = porcentagem 

 

 

4.2 Quanto aos grupos e linhas de pesquisa4  

Nos dados do censo de 2002 havia apenas um grupo de pesquisa ligado à 

Universidade de São Paulo (USP), trabalhando duas linhas de pesquisas 

relacionadas ao estudo da TMS. Esse grupo - chamado "Serviço de Tratamento 

Biológico - ECT" - também apareceu nos dados dos censos de 2004 e 2006 com as 

mesmas duas linhas de pesquisa.  Em 2008, este grupo não foi mais encontrado na 

plataforma e um novo grupo também ligado à USP (chamado Neuroestimulação) 

surgiu duas novas linhas de pesquisa. 

Já em 2010, esse grupo ligado à USP continuou trabalhando as mesmas 

duas linhas de pesquisa e surgiram mais dois grupos: um ligado à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chamado "Laboratório Pânico & Respiração", com 

apenas uma linha de pesquisa, e um grupo ligado à Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), também com uma única linha de pesquisa. No total, então, os 

                                            
4 Fonte: Diretório de Grupos de Pesquisa/ Plataforma Lattes CNPq – Agosto de 2017. 
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dados do censo de 2010 mostraram três grupos e quatro linhas de pesquisa 

relacionadas à TMS. 

Nos dados coletados em agosto de 2017, não houve mais registro do grupo 

ligado à UEPB, no entanto o grupo "Neuroestimulação", ligado à USP, continuou 

com as mesmas duas linhas de pesquisa, assim como, o grupo "Laboratório Pânico 

& Respiração", da UFRJ, que continuou com sua única linha de pesquisa. Além 

desses dois grupos que mantiveram suas atividades desde o censo de 2010, foram 

encontrados dez novos grupos de pesquisa. Dois ligados à USP, com uma linha de 

pesquisa cada, um ligado à UFRJ, com uma única linha de pesquisa; e mais sete 

grupos de pesquisa ligados a diferentes instituições do Brasil trabalhando dez linhas 

de pesquisa diferentes (Figura 8).  

No total, então, foram encontrados 12 grupos e 16 linhas de pesquisa 

relacionados à TMS nos dados de agosto de 2017. 

 

Figura 8 – Quantidade de grupos e linhas de pesquisa/Dados do Censo e dados de agosto de 2017         
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4.3 Quanto a área do conhecimento 

A Figura 9, mostra a quantidade de áreas do conhecimento envolvidas nas 

pesquisas com TMS desde os censos de 2002 a 2010, e na coleta de dados feita em 

agosto de 2017. 

 
Figura 9 – Quantidade de áreas do conhecimento envolvidas nas pesquisas com  

Estimulação Magnética Transcraniana. 

4.4 Quanto à quantidade de participantes envolvidos nas linhas de pesquisa 

A Figura 10 ilustra a quantidade de participantes envolvidos nas linhas de 

pesquisa com TMS do Brasil encontrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa da 

Plataforma Lattes/CNPq. 
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Figura 10 – Quantidade de participantes envolvidos nas linhas de pesquisa com  

Estimulação Magnética Transcraniana.  

4.5 Quanto à titulação dos pesquisadores 

A Figura 11 ilustra, em quantidades, a titulação mais elevada da titulação dos 

participantes envolvidos nas linhas de pesquisa com TMS no Brasil. Dados do censo 

de 2002-2010 e dados de agosto de 2017. 

 
Figura 11 - Titulação mais elevada dos participantes envolvidos nas linhas de pesquisa com Estimulação Magnética 

Transcraniana no Brasil expresso em números. 
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4.6 Quanto à quantidade de Projetos de Pesquisa aprovados5 

Os dados foram extraídos da Plataforma Brasil – Agosto de 2017. 

A Figura 12 mostra a quantidade de projetos de pesquisa aprovadas na 

Plataforma Brasil sobre TMS e sua distribuição por estados. 

 

Figura 12 – Quantidade de projetos de pesquisas aprovadas e sua distribuição por estados. 

                                            

5 Fonte: Plataforma Brasil – Agosto de 2017. 
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5 DISCUSSÃO  

Esse estudo objetivou investigar os dados relacionados à atuação dos 

pesquisadores sobre TMS no Brasil. Os resultados revelaram o aumento do 

interesse da comunidade científica pela pesquisa do assunto no país no período de 

2002 a 2017. Foi possível observar esse aumento no número de pesquisadores, no 

crescimento do número de grupos de pesquisa, bem como nas diversas áreas do 

conhecimento envolvidas com a temática. Isso pode ser justificado pelo próprio 

tempo em que vivemos atualmente. Segundo Ventura (2010), as grandes conquistas 

da humanidade no século 21 estarão apontadas para a compreensão do 

funcionamento cerebral, fazendo-o conhecido como “o século do cérebro”. 

Haeffner e Guimarães (2016) apontaram que, ainda que estudos e/ou 

experimentos sobre como este órgão funciona existam desde a antiguidade, apenas 

nas décadas mais recentes o interesse científico pelo cérebro foi despertado. 

Segundo eles, a disponibilidade de novas técnicas e instrumentos impulsionaram 

tais estudos. 

A área da ciência que se encarrega de compreender o funcionamento 

cerebral é a Neurociência. São três os pilares que a fundamentam, a saber: mente 

humana, comportamento e cognição (ASHRAFI et al., 2012). De igual modo, a TMS 

permite estudar as relações do cérebro com o comportamento (BOGGIO et al., 

2006). O presente trabalho possibilitou a percepção de que este assunto se tornou 

objeto de estudo de pesquisadores e grupos de pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento, revelando-se um tema de natureza multidisciplinar. 

A análise dos dados dos currículos Lattes, por exemplo, permitiu identificar 

que os pesquisadores encontrados estavam distribuídos em 27 áreas de graduação 

distintas. Da mesma forma, nos dados colhidos no DGP, os grupos que antes só 

tinha Medicina como área predominante, passaram a contemplar outras 6 áreas do 

conhecimento distintas, somando 7 no total. 

Hoppen (2014) também observou a ampliação do interesse pela 

Neurociência no Brasil em uma pesquisa bibliométrica sobre a produção científica 

indexada na Web of Science (WoS) sobre o assunto no país, entre 2006 e 2013. A 

autora encontrou 71 áreas distintas ligadas ao tema naquele período, dentre os 249 

rótulos de áreas possíveis que a WoS utiliza para indexar seus periódicos. 
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Em um artigo de atualização sobre técnicas de estimulação cerebral não-

invasivas, os autores também relataram o crescimento das pesquisas em TMS nas 

últimas décadas. Eles apontam que este aumento do interesse pela técnica no 

Brasil, também pode ser justificado em virtude dos resultados apresentados por meio 

dos experimentos clínicos, pelo aumento de publicações sobre os resultados do uso 

da técnica, e pelo reconhecimento do uso clínico da TMS pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM) em 2012 (CAVENAGHI et al., 2013). 

Vale ressaltar que no Brasil, apenas o CFM e o Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) regulamentam o uso TMS como 

tratamento clínico. Profissionais de outras áreas do conhecimento não podem 

manusear o aparelho, com tudo, podem acompanhar os efeitos resultantes da 

aplicação para fins de estudo e mensuração da eficácia da técnica. 

A respeito da multiplicação dos grupos e linhas de pesquisa sobre a TMS 

observados nesse estudo, pode-se considerar que se deu de forma proporcional ao 

crescimento dos programas de pós-graduação no Brasil nos últimos anos. Entre 

1998 e 2014, por exemplo, houve um salto no número de programas, passando de 

1.259 para 3.678, um incremento de 192% dos programas, distribuído entre todas as 

áreas do conhecimento (LIEVORE; PICININ; PILATTI, 2017). 

Os mesmos autores que fizeram esse levantamento entre o período 1998-

2014, ainda argumentaram que o aumento do número de docentes foi proporcional a 

disponibilidade de orientadores, o que favoreceu ao surgimento e interação de 

grupos de pesquisa. E que, além disso, as novas exigências da Capes quanto à 

produção acadêmica cobraram dos pesquisadores a participação de forma ativa e a 

orientação de pesquisas em desenvolvimento nos seus grupos de pesquisa. 

A expansão geral da pós-graduação, no entanto, não se justificou apenas 

devido à maior disponibilidade de cursos de pós-graduação, que advieram do 

estímulo e investimento governamentais. Se deu, sobretudo, pelo aumento da 

demanda do mercado de trabalho e da sociedade por profissionais com maior nível 

de formação, o que acabou por atrair o setor privado para a área educação (CIRANI; 

CAMPANARIO; SILVA, 2015). 

Outro importante fator que este estudo observou, foi o crescimento 

exponencial no número de doutores, principalmente nos grupos de pesquisa de 
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TMS, que saltou de 3, em 2002, para 100, em 2017. Fortuna e Mishima (2012) 

também apontaram que, no Brasil, houve um crescimento significativo nos grupos de 

pesquisa, gerando uma elevação notória da qualificação dos pesquisadores. Para 

eles, o aumento do número de Programas de Pós-Graduação também é um fator 

importante para que isso ocorra, pois contribui, de acordo com Viacava (2010) e 

Carlos et al. (2013), para o fortalecimento dos grupos de pesquisa, bem como para a 

criação e consolidação de novas linhas de pesquisa.  

Não foram encontrados registros na base censitária do DGP sobre a 

pesquisa em TMS no hiato entre o último censo em 2010 até os dados colhidos em 

agosto de 2017. No entanto, ao comparar os dados mais recentes com os dados do 

último censo, foi possível perceber que não só o número de grupos e linhas de 

pesquisa, mas também o número de doutores, cresceram de maneira proporcional 

aos investimentos em pesquisa no Brasil durante este intervalo. Principalmente 

devido ao investimento da Capes na formação de pesquisadores de alto nível no 

país. 

No VI Plano Nacional da Pós-Graduação (PNPG) em vigência, até 2020, a 

Capes objetiva estimular o acesso aos programas de doutorado, à semelhança do 

que se passa nos países mais desenvolvidos. Entre 2002 e 2012, houve um 

crescimento de 159,48% dos recursos financeiros do órgão destinados para bolsas 

de estudos e fomentos. Um salto de R$ 1.060.891,83 para R$ 2.752.749,51 

(LIEVORE; PICININ; PILATTI, 2017). 

No relatório mais recente do PNPG (2017) registrou-se, entre 2011 e 2015, 

um crescimento de ações de indução da Capes. A maior concentração dessas ações 

aconteceu entre 2011 e 2014, quando houve um forte incremento no orçamento da 

entidade. Isso possibilitou avanços consideráveis no financiamento das ações por 

meio de bolsas e recursos para fomento, viabilizando o crescimento de áreas 

específicas, estratégicas e de interesse do país. Os dados disponíveis no sistema 

Geocapes/Capes, por exemplo, revelam que o número de novos doutores passou de 

3.915 para 18.625 ao ano, entre 1998 e 2015 respectivamente. Um crescimento de 

376% (FAPESP, 2016). 

O relatório do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) apontou 

que, no final do século 20, a demanda de formação em nível de doutorado como 

exigência para exercer atividades de docência universitária e de pesquisa tornou-se 
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maior. Somado a isso, houve um processo de expansão e consolidação dos 

programas de doutorado no país. Dessa forma, a importância dos mestrados como 

formação suficiente para o exercício dessas profissões tornou-se menor, 

impulsionando o crescimento tanto dos programas de doutorado quanto de mestrado 

a taxas muito significativas no Brasil (CGEE, 2015). 

Essa tendência de crescimento também foi confirmada por diferentes 

autores. Seus trabalhos analisaram dados dos grupos do DGP sobre a ‘segurança 

do paciente’ e a ‘deficiência física no Brasil’, apontaram que o maior número de 

pesquisadores envolvidos em seus grupos de pesquisa, possuem titulação de 

doutores e mestres (DOMINGUES; CARVALHO; ZEM-MASCARENHAS, 2016; 

PORTO et al., 2016). 

No que tange a distribuição geográfica dos currículos Lattes analisados 

neste estudo, percebeu-se que na região Sudeste estava a maior concentração dos 

pesquisadores de TMS no Brasil. De igual modo, paralelo ao aumento da quantidade 

de grupos de pesquisa, segundo os dados coletados no DGP, houve a multiplicação 

de instituições proponentes dos grupos, tornando a pesquisa de TMS presente em 

mais regiões do Brasil.  

Quanto aos projetos de pesquisa relacionados à TMS aprovados pela 

Plataforma Brasil, a tendência foi a mesma. Mais da metade estavam concentrados 

na região Sudeste, sendo que um terço do total desses projetos foram de 

instituições abrigadas pelo estado de São Paulo. Na sequência, vem a região 

Nordeste, seguida pela região Sul e pelo Centro-Oeste com mais projetos aprovados 

na plataforma. 

É importante ressaltar a disparidade da distribuição de recursos Federais em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) entre as regiões brasileiras e como isso afeta 

a produção científica entre os estados e regiões. Levantamento de dados acerca da 

distribuição dos recursos pela Capes, no período de 2002 a 2012, mostrou que a 

região Sudeste recebeu R$ 5,6 bilhões em investimentos, valor 15% maior do que foi 

destinado para as demais regiões. A região Norte auferiu o montante de R$ 370 

milhões, Centro-Oeste, R$ 650 milhões; Nordeste R$ R$ 1,7 bilhão, e a região Sul, 

R$ 2,1 bilhões (NICKEL et al., 2016). 
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Sidone, Haddad e Mena-Chalco (2016) ainda destacaram fatores que 

favorecem as regiões Sudeste e Sul. Nessas regiões estão concentradas 

universidades e institutos de pesquisa historicamente consolidados. Além disso, há 

maior disponibilidade de recursos humanos e financeiros. Segundo o Relatório de 

Ciência da UNESCO, dez das universidades de pesquisa do Brasil estão em São 

Paulo e no Rio de Janeiro (UNESCO, 2015). Das 16 linhas de pesquisa de TMS 

encontradas nos dados desse estudo, 9 são desenvolvidas por instituições destes 

estados (USP e IIEPAE em São Paulo; UFRJ e UFF no Rio de Janeiro).   

O Sudeste também se destacou em virtude da heterogeneidade espacial do 

Brasil, cujas regiões tem níveis de desenvolvimento bastante diversos. O maior 

exemplo disso é o estado de São Paulo, que abriga 22% dos 202 milhões de 

habitantes do país, gera cerca de 32% do PIB e percentagem semelhante da 

produção industrial. O estado ainda conta com a forte estrutura das universidades 

públicas estaduais de pesquisa, ausente na maioria dos outros estados. Além de 

hospedar a FAPESP, que é a fundação de amparo à pesquisa mais bem 

estabelecida do Brasil, abriga 31% dos programas de doutorado do país. O estado 

sozinho é responsável por 46% dos gastos públicos e privados com pesquisa e 

desenvolvimento, e 66% da P&D empresarial (UNESCO, 2015). 

Com mais recursos financeiros disponíveis, os centros de pesquisa da 

região Sudeste teoricamente têm mais condições adquirir aparelhos de TMS (cujo 

custo é elevado, podendo chegar a 800 mil reais) e este é um fator que favorece a 

concentração da pesquisa sobre este assunto na região. Contudo, apesar do maior 

número de pesquisadores, grupos, linhas e projetos de pesquisa sobre TMS no 

Brasil ainda estarem na região Sudeste, ficou evidente neste estudo que houve uma 

descentralização da pesquisa do assunto no País. Aos poucos, este conhecimento 

tem sido disseminado para diferentes regiões. Essa tendência também foi observada 

por outros autores que pesquisaram diferentes assuntos. 

Uma análise exploratória sobre a evolução do ensino da pós-graduação no 

Brasil ressaltou que as desigualdades regionais ainda são acentuadas. 

Principalmente no que diz respeito à distribuição geográfica do número de 

programas de pós-graduação. Contudo, o estudo sugeriu que, a longo prazo, esses 

dados tendem a uma convergência (CIRANI; CAMPANARIO; SILVA, 2015). 
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O crescimento da pesquisa científica no Brasil aconteceu de maneira 

espacialmente desconcentrada nos anos recentes, de acordo com o estudo de 

Sidone, Haddad e Mena-Chalco (2016), seguindo uma tendência observada na 

análise da evolução dos sistemas de produção científica em outros países. No caso 

brasileiro, no entanto, a heterogeneidade espacial evidencia a necessidade de 

desconcentração geográfica das atividades de pesquisa científica, afim de que haja 

o desenvolvimento regional de áreas menos favorecidas. 

Por fim, foi inegável a importância do apoio público e das agências de 

fomento para a expansão das pesquisas no Brasil nos últimos anos. Contudo, vale 

ressaltar que, desde de 2015, segundo o relatório do PNPG, várias ações 

estratégicas deixaram de ser apoiadas em razão do contingenciamento de recursos 

financeiros destinados aos programas no país. As implicações e o impacto disso 

para o desenvolvimento das pesquisas em ciência e tecnologia, só poderão ser 

observados a partir de estudos futuros (PNPG, 2017). 
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6 CONCLUSÕES 

De acordo com os dados encontrados na Plataforma Lattes/CNPq, são 446 os 

pesquisadores envolvidos em pesquisas com TMS no Brasil. Este quantitativo está 

distribuído entre 27 áreas de graduação diferentes, com maior destaque para 

médicos, psicólogos e fisioterapeutas.  No que tange titulação desses 

pesquisadores, a maior quantidade é de doutores, seguidos por mestres, 

especialistas e graduados. Geograficamente, a região Sudeste se destaca por 

concentrar a maior parte dos pesquisadores de TMS no Brasil. Os três estados com 

o maior número deles são: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Segundo os dados da Base Censitária do Diretório dos Grupos de Pesquisa, 

houve um crescimento no número de grupos e linhas de pesquisa, bem como de 

instituições proponentes e áreas do conhecimento envolvidas com TMS nos últimos 

15 anos. Nos dados mais recentes (agosto/2017), encontrou-se um total de 12 

grupos de pesquisas de 7 áreas do conhecimento distintas, com 16 linhas de 

pesquisas, sendo os grupos distribuídos em 9 instituições proponentes, de 4 regiões 

do Brasil. 

Ainda segundo os dados dos grupos de pesquisa, pode-se observar o aumento 

da quantidade dos seus integrantes, saindo de 3 pesquisadores, em 2002, para 64 

pesquisadores, 89 estudantes e 1 integrante em treinamento em agosto de 2017. O 

número de doutores entre os integrantes também cresceu de 3 em 2002, para 100 

nos dados mais recentes. 

Na Plataforma Brasil foram encontrados 72 projetos de pesquisa aprovados 

que investigam TMS. Eles estão distribuídos entre 12 estados, em quatro regiões do 

Brasil, sendo que a região que concentra a maior parte desses projetos também é a 

região Sudeste, com destaque para o estado de São Paulo e para Universidade de 

São Paulo (USP). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desse estudo mostraram que nos últimos 15 anos, houve um 

crescimento do interesse em pesquisas sobre TMS no Brasil, evidenciado pelo 

número de pesquisadores, grupos, linhas e projetos de pesquisa sobre o tema. 

Também mostrou uma descentralização geográfica da pesquisa sobre o assunto, 

saindo da região Sudeste para as demais regiões do país, bem como o aumento do 

número de áreas do conhecimento envolvidas na pesquisa sobre TMS.    

Esses resultados possibilitaram traçar um panorama do cenário da pesquisa 

sobre o assunto no Brasil. Visualizar esse panorama pode ser importante para 

despertar nos pesquisadores de TMS uma reflexão sobre a necessidade da 

formulação de políticas de desenvolvimento e/ou fortalecimento de grupos e linhas 

de pesquisa sobre a temática. Bem como promover a sistematização do uso da TMS 

como tratamento clínico. Afinal, o crescimento em pesquisas nessa área pode ser 

melhor aproveitado se revertido em políticas de atendimento e acesso do público 

aos benefícios da técnica.  

Esse estudo torna-se relevante por contribuir na divulgação da realização das 

pesquisas científicas sobre TMS no Brasil. A socialização deste conhecimento 

poderá servir para que as iniciativas públicas e privadas promovam ações e 

programas de utilização e viabilização da técnica nas mais variadas áreas, em cujas 

quais, a TMS tem sido pesquisada.   

Alguns fatores que limitaram este estudo: Dados disponibilizados na Plataforma 

Lattes/CNPq permanecem desatualizados, como as informações acerca do censo 

que estão datadas apenas até 2010, deixando largo intervalo de tempo sem 

informações de como o conhecimento sobre essa técnica progrediu. Dados sobre o 

diretório de grupos de pesquisa do CNPq podem não representar a totalidade de 

grupos e pesquisadores existentes sobre a temática, haja vista que, apesar de 

estarmos na era da tecnologia, muitos pesquisadores ainda têm dificuldades de 

cadastrarem seus grupos de pesquisa e de usarem a interface da plataforma. Ter 

usado apenas a base do Diretório de Grupos de Pesquisa para realizar a coleta de 

dados, apesar de ser criada para tal fim e vinculada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, os dados nela contidos podem não abranger todos os grupos existentes 

de pesquisa sobre o assunto no Brasil. Verificar apenas os dados quantitativos, haja 
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vista que as informações sobre resultados das pesquisas desenvolvidas, bem como 

sua aplicabilidade também estavam desatualizadas e, por esta razão, não se pôde 

saber a produção científica desenvolvida pelos grupos de pesquisa.  

Diante do exposto, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas, 

considerando a produção científica dos Grupos de Pesquisa em TMS, assim como, a 

produção individual dos pesquisadores envolvidos nos referidos Grupos de Pesquisa 

afim de que, sejam conhecidas as aplicabilidades clínicas dessa técnica e a 

consolidação do seu uso seja promovida na rede pública e privada de atendimento 

ao usuário. 
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