
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL 
PROFUNDA 

(págs 2-4) 
Sabias que existe uma 

terapêutica que visa melhorar 
alguns sintomas de doenças do 

movimento?  

 

PAPEL DO 
CARDIOPNEUMOLOGISTA 

NO COMBATE AO 
COVID-19 

(págs 5-6)  
Relato de um 

cardiopneumologista 

no Reino Unido  



 
 

Todos já ouvimos falar em pacemaker cardíaco e nas suas propriedades de produzir estímulos 
elétricos que possibilitam o controlo dos batimentos cardíacos. E se aplicássemos este conceito ao 
cérebro? Será que é possível existir um aparelho que funcione como uma espécie de “pacemaker 

cerebral”, permitindo a estimulação a nível do nosso cérebro?  

No contexto de estágio, um dos membros do NEAPTEC esteve em contacto com a Boston Scientific, 
de onde surgiu o contacto da Territory Manager Marlene Brandão, que se disponibilizou para uma 

pequena entrevista acerca das noções básicas da Estimulação Cerebral Profunda. 

 

MARLENE 
BRANDÃO,  

Licenciada em 
Radiologia pela 
Escola Superior 
de Saúde da 
Universidade de 

Aveiro e Mestre em Informática Médica 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. Desempenha 
funções de Territory Manager em Portugal 
na Divisão de Neuromodelação da Boston 
Scientific para as terapias de Estimulação 
Cerebral Profunda e Neuroestimulação 
Medular. 

 

1. O que é a Estimulação Cerebral 
Profunda (ECP) e como pode ajudar os 
pacientes? 

A ECP, também designada do inglês DBS 
– Deep Brain Estimulation – é um 
tratamento cirúrgico que pode ajudar a 
melhorar significativamente alguns dos 
sintomas das doenças do movimento. 
As doenças do movimento podem  
 

 
causar dificuldades na execução das 
tarefas do dia-a-dia, tais como vestir, 
beber uma chávena de café ou utilizar 
uma caneta, sendo as mais comuns a  
doença de Parkinson (DP), a distonia e o 
tremor essencial. 
A ECP utiliza um neuroestimulador, 
também designado IPG – Implantable 
Pulsed Generator- que é implantado no 
paciente, com elétrodos que são 
colocados no cérebro para estimular 
áreas específicas, nomeadamente os 
núcleos da base (ex: STN, VIM, GPi). 
A ECP não é uma cura da doença, mas a 
estimulação pode ajudar a melhorar 
muitos dos sintomas do dia-a-dia, 
podendo também resultar na redução 
do número de medicamentos a tomar 
diariamente, ou redução das doses 
desses mesmos medicamentos. 
E, porque a medicação pode ser 
reduzida, poderão também ser 
reduzidos o número de efeitos 
secundários relacionados com os 
medicamentos, tais como flutuações 
motoras (ON/OFF) e as discinésias. 
 

2 



2. Como é o procedimento cirúrgico da 
ECP? 
A ECP é antes de mais uma terapia 
reversível que ocorre em fases distintas 
e começa bem antes do dia em que o 
doente é implantado.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

O comando remoto do paciente 
permite-lhe ligar e desligar o 
neuroestimulador e verificar o nível da 
bateria. O sistema de recarga é aplicável 
aos neuroestimuladores recarregáveis.  
 

3. Quais as contraindicações da ECP? 

Problemas graves de memória, 
alucinações, depressão grave e 
desequilíbrio significativo ao andar, 
mesmo quando estão em período “ON”. 
 

4. A ECP é uma opção cirúrgica segura? 
Quais são as complicações associadas e 
efeitos adversos?  

De uma forma geral, a ECP é um 
procedimento seguro. Tal como em 
qualquer procedimento cirúrgico, 
existem riscos envolvidos e os 
potenciais efeitos secundários variam 
de doente para doente. 

As complicações podem estar 
associadas com o procedimento 
cirúrgico, com o hardware implantado 
ou provocadas pela própria 
estimulação: 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Componentes implantados e componentes 
externos da ECP (cortesia da Boston ScientificTM) 

1º TEMPO CIRÚRGICO 

Fase 1: Colocação do quadro 

estereotáxico 

Fase 2: Aquisição de imagens (TC) 

Fase 3: Planeamento 

Fase 4: Incisão e Trepanação 

Fase 5: Micro elétrodos e micro 

registo 

Fase 6: Estimulação 

Fase 7: Implantação do elétrodo 

definitivo 

 

Procedimento 
cirúrgico 

• Hemorragia 

• Infeção 

Hardware 
implantado 

• Erosão cutânea

• Infeção 

• Colocação subótima 
dos elétrodos 

Própria estimulação 

• Disartria

• Discinésia

• Parestesias

• Contrações 
musculares 

Após a cirurgia

• Edema do tecido 
cerebral 

• Desorientação leve

• Sonolência 

2º TEMPO CIRÚRGICO (pode ser 

ou não no mesmo dia) 

Fase 1: Anestesia Geral 

Fase 2: Tunelização e Bolso 

Anatómico 

Fase 3: Implantação de Extensões 

e Neuroestimulador 
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5. Os dispositivos existentes no 
mercado são todos tecnologicamente 
iguais ou existem diferentes modelos 
consoante a patologia? 

Os dispositivos existentes no mercado 
não são todos tecnologicamente iguais, 
existem diferentes modelos e respetiva 
tecnologia associada, sendo que para as 
doenças do movimento (DP, Distonia e 
Tremor Essencial) não existem modelos 
específicos consoante a patologia, no 
entanto, cada patologia tem sim as suas 
especificidades, e isso pode definir a 
utilização de um sistema em detrimento 
de outro, que podem ajudar a tratar os 
sintomas dos pacientes, por exemplo: 
 
- Longevidade do neuroestimulador de 
25 anos (para doentes jovens ou para 
minimizar as substituições frequentes 
que aumentam o risco de infeção); 
- Sistema direcional (para melhor 
controlo dos efeitos secundários, 
aumento da precisão da estimulação, 
minimizar colocação subótima dos 
elétrodos, entre outros); 
- Opções avançadas de programação da 
estimulação: 
 - Largura de pulso inferior a 40µs 
(na disartria e para aumento da janela 
terapêutica); 
 - Utilização de até 4 frequências 
múltiplas, independentes e simultâneas 
(evidência no freezing da marcha e 
controlo do tremor); 
 - Estimulação anódica; 

 - Múltiplas fontes de controlo de 
corrente independente (um dispositivo 
controlado de corrente fornecerá uma 
terapia estável ao longo do tempo, 
apesar das alterações nas impedâncias). 
Os sistemas, por norma são divididos 
em dois grandes grupos: sistemas 
direcionais ou sistemas não direcionais 
(característica relacionada com o tipo 
de elétrodo), que se subdividem 
respetivamente em recarregáveis e não 
recarregáveis. (relacionado com o 
neuroestimulador. 
 
 
 
  
 

 

 

 

6. Quais os centros de ECP em 
Portugal? 

Em Portugal existe um conjunto de 
centros altamente especializados, 
equipados e preparados para a 
realização desta técnica com equipas 
multidisciplinares experientes: 

- Hospital São João, Porto 
- Hospital Santo António, Porto 
- Hospitais Universitários de Coimbra 
- Hospital Santa Maria, Lisboa 
- Hospital Egas Moniz, Lisboa 
- Hospital S. José, Lisboa.

 

Figura 2. 1- Neuroestimulador Recarregável Vercise 

GeviaTM, 2- Neuroestimulador Não Recarregável 

Vercise PCTM (Cortesia da Boston Scientific) 
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Em recentes comunicados, a APTEC salienta o papel dos Cardiopneumologistas (CPL) 

e as devidas recomendações na integração das equipas multidisciplinares no combate 

ao COVID-19, estando envolvidos não só nos processos assistenciais de complicações 

associadas à doença e/ou tratamento, bem como terapêutica de suporte respiratório 

e/ou circulatório em contexto COVID-19. Além-fronteiras, os CPL também executam 

funções imprescindíveis no sistema de saúde e essenciais no combate a este novo 

coronavírus. Sugerimos a leitura do testemunho do CPL Rui Vicente, que entre muitos 

outros profissionais de saúde, se confronta com esta nova realidade, no Reino Unido. 

 

RUI VICENTE, 25 

anos e licenciado 

em Fisiologia 

Clínica pela Escola 

Superior de Saúde 

Dr. Lopes Dias. 

Atualmente a sua 

área de atuação é como CPL-Cardiologia, 

Especialidade de Ecocardiografia 

Transtorácica, estando a exercer funções 

em Cardiac Investigations, New Cross 

Hospital, Wolverhampton, UK. 

 

1. Qual a importância do seu papel, 
enquanto CPL, no combate a esta 
pandemia? 

Integro uma equipa de 
ecocardiografistas que realizam 
ecocardiogramas transtorácicos a 
pacientes sem e com COVID-19. 
 

 

2. Qual o equipamento de proteção 
individual que usa quando realiza 
algum exame a um doente com COVID-
19? 

Usamos todo o material de 
equipamento de proteção individual, 
indicado nas Guidelines e políticas do 
hospital, desde a máscara FFP3, viseira, 
fato e luvas. 
 

3. Teve alguma formação específica 
antes de começar a realizar exames a 
doentes com COVID-19? 

Sim, cada membro da equipa realiza 
vários treinos online sobre o risco de 
infeção por COVID-19 e propagação do 
mesmo. São também realizadas provas 
de compatibilidade às máscaras 
disponíveis no Hospital, onde o 
profissional de saúde utiliza a que 
melhor se adequa. 
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4. Como é que se atualiza do ponto de 
vista clínico? 

Recebemos Guidelines Nacionais 
emitidas pelo governo Britânico e NHS 
(Serviço Nacional de Saúde). Os 
protocolos intra-hospitalares, bem 
como todas as outras atualizações 
relativas à pandemia de COVID-19, são 
diariamente divulgadas em reuniões 
departamentais e por via e-mail a todos 
os profissionais de saúde. 

 
5. Dentro do protocolo existente para 
o diagnóstico e acompanhamento de 
um doente com COVID-19, quais são os 
exames de diagnóstico que realiza?  

Realizamos Ecocardiogramas 
Transtorácicos a pacientes infetados 
com COVID-19 de todas as enfermarias, 
com especial incidência no serviço de 
Cardiologia e Cuidados intensivos. 
 
6. Quais as principais diferenças no 
protocolo de ecocardiografia a doentes 
infetados com COVID-19? 

O protocolo utilizado é o FICE (Focused 
Intensive Care Echo), que consiste num 
Ecocardiograma Transtorácico de nível 
1 destinado a avaliar as dimensões e 
funções sistólicas bi-ventriculares, bem 
como a dimensão da VCI (veia cava 
inferior) e presença de derrame 
pericárdico e pleural. 
 

 

 

7. Existem relatos de miocardite 
secundária à infeção por COVID-19. Na 
sua prática clínica, já diagnosticou esta 
patologia em pacientes infetados por 
este vírus? 

Sim, não é frequente, mas já 
diagnostiquei doentes que 
desenvolveram miocardite face à 
infeção por COVID-19. 
 
8. A nível pessoal, como está a lidar 
com esta pandemia? 

A nível pessoal está a ser um desafio, 
tanto no meio hospitalar como em casa. 
A partir do momento que a pandemia 
começou, vi-me obrigado a ter cuidados 
redobrados na desinfeção de tudo o que 
provém do supermercado, da roupa do 
hospital e na higienização das mãos (o 
máximo de vezes possível). Diminuí as 
idas ao supermercado pois, aqui, as filas 
são enormes. O uso de máscara para 
sair de casa é obrigatório e saio apenas 
para ir ao supermercado, hospital ou 
para fazer exercício. É de lamentar o 
número de doentes jovens que são 
internados nos cuidados intensivos. Ao 
assistir a este quadro clínico fico 
bastante preocupado com o nível de 
transmissão, a sua gravidade e o nível 
de inconsciência que as pessoas 
continuam a demonstrar perante a 
situação global. 
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