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Objetivos

 O que é a “ Estimulação Cerebral Profunda”

 Dar a conhecer a nossa experiência com os 
Neuroestimuladores da Medtronic®

 Avaliar as condicionantes de realização do exame de 
RM em segurança que engloba 3 etapas:

• Antes – programação

• Durante – b1+rms

• Após - reprogramação



Deep Brain Stimulation

 A estimulação cerebral profunda consiste na 
colocação de elétrodos em determinadas áreas do 
cérebro.

 Estes elétrodos produzem impulsos elétricos que 
regulam os impulsos patógicos. 

 Podem afetar também algumas células cerebrais ou 
compostos químicos que existem no cérebro.



Deep Brain Stimulation

 A “quantidade” de estimulação induzida é controlada 
por um dispositivo - Neuroestimulador

 Colocado sob a pele na parte superior do “peito” e está 
conectado aos elétrodos através de um fio.

 A DBS é utilizada no tratamento de várias doenças 
cerebrais e normalmente associadas ao movimento –
Parkinson, epilepsia, distonia, tremor essencial, 
síndrome de Tourette, etc…



Deep Brain Stimulation

 Os elétrodos são colocados no tálamo (tremor 
essencial) ou no globo pálido e núcleo subtalâmico
(Parkinson)



DBS - Medtronic®

 Desenvolveu uns sistemas DBS passiveis de serem 
utilizados em ambientes de Ressonância Magnética.

 Estes dispositivos são condicionais para estudos de 
RM.

 Os DBS da Medtronic® são elegíveis para Ressonância 
de corpo inteiro. 



DBS - Medtronic®

 Existem vários modelos destes neuroestimuladores
mas salientamos apenas os condicionais para estudos 
de corpo inteiro:

- 37612 Activa RC

- 37603 Activa SC

- 37601 Activa PC

 O modelo implantado estará designado na folha de 
elegibilidade.



Condicionantes para RM



Condicionantes para RM
antes e durante o exame

 Magneto fechado de 1,5 T

 Gradiente espacial máximo de 19 T/m e Slew rate dos 
gradientes ≤ 200 T/m

 Bobine recetora apenas (as emissoras/recetoras terão 
também um limite de frequência)

 SAR e B1+rms ≤ 2µT



Condicionantes para RM
SAR e B1+rms 

 SAR - Specific Absorption Rate - medida da deposição 
de energia RF no corpo (W/Kg) 



Condicionantes para RM
SAR e B1+rms 

 B1+rms – é o tempo médio efetivo de RF gerado pela 
RM durante uma determinada aquisição (µT)

 Este valor terá sempre de ser ≤2 µT 



Condicionantes para RM
SAR e B1+rms 

 Tempo máximo de exame é de 30 minutos.

 Não sendo suficiente, o doente deve esperar 90 
minutos até poder ser novamente sujeito à energia RF.

 O perigo nestes doentes é mesmo a ação da energia de 
RF nos filamentos profundos do DBS, podem provocar 
aquecimento daquela região. Daí o limite de tempo.



Condicionantes para RM
SAR e B1+rms 



SAR e B1+rms 

Como controlar o B1+rms?



SAR e B1+rms

 SAR mode – Low

 Amplitude pulso RF - Baixar até ao valor possível



SAR e B1+rms



SAR e B1+rms

 Número de cortes – O mínimo possível

 Fator Turbo – Diminuir o fator Turbo ajuda muito nas 
sequências SE mas aumenta o tempo da sequência

 TR - Aumentar o TR o mais possível em sequências T1 
mas preferencialmente utilizar sequências T1 GE. Em 
T2 e DP o aumento do TR também pode traduzir um 
aumento do tempo da sequência



Preparação do doente



Preparação do doente

 Programação do neuroestimulador – O doente 
deve apresentar-se no Serviço de Neurologia onde será 
programado o seu DBS para o modo “bipolar”. Só 
neste estado será possível estar em ambiente de RM.

 Folha de elegibilidade – Documento que deverá 
acompanhar o doente quando este se apresentar no 
Serviço de Imagiologia. É preenchido pelo médico 
neurologista que programou o DBS. Estará datado e 
assinado.





Preparação do doente

 Acompanhamento – O doente deve ser acompanhado 
pelo médico neurologista e/ou pelo engenheiro da 
Medtronic®.

Por vezes a programação/reprogramação do DBS é feita no 
próprio Serviço de Imagiologia pelo engenheiro da 
Medtronic®

 Reprogramação - Quando terminado o exame de RM o 
doente deverá ser encaminhado ao Serviço de Neurologia 
para reprogramar o DBS – modo “unipolar”



Protocolos

 Os protocolos são sempre aferidos antes do dia do 
exame pois estes doentes são marcados com alguma 
antecipação devido à sua especificidade.

 Estão numa pasta designada doentes DBS.

 Deve escolher-se o protocolo de acordo com o exame a 
realizar.



Protocolos



Os nossos casos



Os nossos casos

 Foram estudados 7 doentes com Neuroestimulador

 Realizaram-se 16 exames de RM

 3 de Coluna

 12 de Crânio

 1  de Abdómen com CPRM



Os nossos casos
STIR T2 TSE



Os nossos casos

T1 FFE T2 FFE



Os nossos casos

T1 FFE T2 TSE



Os nossos casos
T1 FFE IPT2 TSE T1 FFE OP

CPRM

Caso “One of a kind”



Resumindo



Resumindo

 Os sistemas DBS Medtronic® são uma mais valia para 
os doentes pois permite a realização de RM ao corpo 
inteiro.

 A realização do exame de RM não poderá exceder os 
30  minutos de “exposição” à energia RF.

 O doente terá obrigatoriamente de programar o 
seu DBS para ser possível estar em ambiente de RM.



Resumindo
 O doente tem de trazer a folha de elegibilidade 

corretamente assinada e datada pelo médico 
neurologista bem como ser acompanhado pelo 
eng. da Medtronic®.

 Os protocolos devem obedecer às regras de “condição” 
para que possa ser realizada de forma segura para o 
doente.

 B1+rms ≤ 2µT.

 Reencaminhar o doente à Neurologia para 
reprogramar o sistema DBS.




