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Introducao: a estimulação magnética transcraniana repetitiva (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) é uma técnica
neuromodulatória amplamente utilizada para induzir alterações na excitabilidade cortical e facilitar o processo de reabilitação. Os efeitos
benéficos são bem descritos na literatura, no entanto a maioria dos estudos não mencionam a presença de efeitos adversos.

Objetivos: identificar os principais efeitos adversos relacionados a rTMS.

Método: foram utilizados dados de projetos de pesquisa do Laboratório de Neurociência Aplicada (LANA-UFPE) referentes a efeitos
adversos relatados pelos participantes (pacientes pós-lesão medular e AVC, com osteoartrite de joelho e indivíduos saudáveis) após
serem submetidos a diferentes protocolos de rTMS real e sham. As coletas foram realizadas no período de 2015 a 2018, todos os
participantes assinaram o TCLE e os estudos tiveram aprovação do Comitê de Ética. Foram analisados os efeitos adversos após
protocolos de rTMS de baixa (1Hz) e alta frequência (10Hz) sobre áreas corticais responsáveis pela execução motora e percepção
somatosensorial (M1 e S1). Todos os protocolos respeitaram os critérios de segurança da técnica. Foi calculado: (i) frequência dos
principais efeitos adversos, (ii) risco relativo (RR) e o (iii) number needed to harm (NNH) - número necessário para prejudicar.

Resultados: 483 sessões (258 rTMS real) foram analisadas. Sonolência (rTMS: 25,6%; sham: 41,3%), hiperemia (rTMS:18,2%;
sham:4,9%,) e dor no pescoço (rTMS:12,4%; sham:15,1%) foram os efeitos mais frequentes para ambos grupos. Dor no couro cabeludo
(RR=7,41; IC95%=1,73-31,73) e dor de cabeça (RR=4,57; IC95%=1,34-15,57) foram os efeitos adversos de maior risco para o grupo
rTMS, apresentando um NNH de <1 para dor no couro cabeludo e 22 para dor na cabeça. Apesar de menos comum, outros efeitos
adversos relevantes encontrados para o grupo rTMS foram: tontura (0,3%) e contrações faciais (3,4%).

Conclusão: a rTMS causou efeitos adversos mínimos, os mais prevalentes são possivelmente relacionados a procedimentos para
aplicação da técnica (postura corporal do participante, pressão da bobina sobre o escalpe e outros) pois estiveram presentes em ambas
condições de estimulação. Assim, a técnica mostrou-se segura para ser aplicada em diferentes populações."
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