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Casuística do Serviço em Implante de Eletrodos de Estimulação
Epidural para Dor Crônica Intratável: 8 casos no Amazonas
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RESUMO
Introdução: A estimulação espinal (SCS) vem sendo utilizada no tratamento de pacientes portadores de dor crônica intratável mediante
colocação de eletrodos no espaço epidural posterior da medula. Objetivo: Este estudo objetiva analisar uma série de casos de pacientes
com dor crônica intratável submetidos à implantação de eletrodo de estimulação espinal no estado do Amazonas. Métodos: Foram
incluídos pacientes com diagnóstico de dor crônica intratável e indicação de implantação de eletrodo de estimulação espinal. Utilizouse a Escala Analógica Visual (VAS) para avaliar a dor pré e pós-operatória. Resultados: A amostra deste estudo constituiu-se de 8
pacientes. O VAS médio encontrado no pré e pós-operatório foi de 8,4 e 3,8, respectivamente. Não houve óbitos durante e após a cirurgia
e 3 complicações foram observadas. Conclusão: A SCS mostrou ser eficaz no tratamento da dor crônica intratável. No entanto, novas
pesquisas são fundamentais para a consolidação e expansão dessa modalidade de tratamento.
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ABSTRACT
Introduction: The spinal cord stimulation has been applied for the treatment of patients with intractable chronic pain through the
reduction of the painful state by implantation of electrodes in the posterior epidural space. Objective: This study aims to analyze a
case series with intractable chronic pain submitted to the implantation of spinal cord stimulation electrode in the state of Amazonas.
Methods: Patients were included if they presented intractable chronic pain, regardless of age or gender, that received the spinal cord
stimulation. The Visual Scale Analogue (VAS) was used for the evaluation or in pre and postoperative pain. Results: The sample of this
study was 8 patients. The average of pre and postoperative VAS scale was 8.4 and 3.8, respectively. There were no deaths during or
after surgery. Three complications were described. Conclusion: The Spinal Cord Stimulation proved to be effective in the treatment of
intractable chronic pain. However, new researches are essential to the expansion of this treatment.
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Introdução

Métodos

Dores crônicas podem ser entendidas como sensações
dolorosas presentes por mais de três meses1. No Brasil, estimase que a dor crônica acometa entre 30% e 40% da população
e é a principal causa de absenteísmo, licenças médicas,
aposentadoria precoce, indenizações trabalhistas e baixa
produtividade sendo apontada como um problema de saúde
pública3-5. Segundo Dworkin et al. , em 2007, o tratamento
medicamentoso dessas dores promoveu melhora em apenas 40
a 60% dos pacientes6.

Trata-se de um estudo observacional descritivo retrospectivo,
realizado entre os anos de 2014 a 2018, no serviço de dor
do Hospital Adventista de Manaus e Clínica Equilibrium
Especialidades Médicas. Foram incluídos no estudo oito
pacientes com diagnóstico de dor crônica, refratários a
tratamentos medicamentosos e fisioterápicos, e com indicação
de estimulação epidural da medula espinal. A aferição da
intensidade da dor pré e pós-neuromodulação foi feita através
da Escala Visual Analógica (VAS). Os casos foram analisados
quanto ao gênero, idade, doença de base, data de colocação do
eletrodo, tipo de eletrodo, VAS pré e pós-cirúrgico e ocorrência
de complicações.

O campo da neuromodulação é uma área em ascensão da
neurologia, possibilitando mais uma opção de tratamento
de dores crônicas. A estimulação espinal (SCS) vem sendo
utilizada há cerca de trinta anos e aproximadamente 14 mil
eletrodos são implantados por ano no mundo7. A SCS é uma
opção segura, reversível e eficaz de tratamento para pacientes
portadores de dor crônica intratável8. A fisiologia intrínseca do
SCS no alívio da dor crônica é parcialmente explicado pela
teoria de Melzack e Wall, proposta em 19659.
O princípio do seu funcionamento é a colocação de um
eletrodo, ligado a um gerador, mediante abordagem cirúrgica
à região medular posterior. A colocação desse equipamento
depende da localização da dor e de suas características, e deve
ser feita após ampla investigação clínica. Ao estimular os
eletrodos implantados no espaço epidural posterior, o paciente
sente parestesia em sua área de dor, o que a reduz, sem que haja
efeitos colaterais como aqueles associados a fármacos. Dessa
maneira, os pacientes ganham qualidade de vida e melhora
funcional, com retomada de suas atividades diárias.
Entretanto, há relatos de diferentes eventos adversos
associados ao uso da SCS. O estudo de Van Buyten et al. (2013)
identificou, principalmente: migração de eletrodo, infecção de
sítio cirúrgico, cãibras e espasmos musculares, hematomas e
edema, irritação temporária da raiz nervosa, irritação da pele,
perda de eficácia, terapia sub-ótima e trombose10.
Este estudo objetiva analisar uma série de pacientes com dor
crônica intratável submetidos à implantação de eletrodo de
estimulação espinal no estado do Amazonas.
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Resultados
A amostra do estudo foi constituída por oito pacientes
submetidos ao implante de eletrodos para estimulação espinal
após diagnóstico de dor crônica intratável. Neste estudo, 75%
(n=6) dos participantes era do sexo masculino e 25% (n=2) do
sexo feminino, com idade variando entre 33 e 69 anos.
Metade dos pacientes apresentava como doença de base a
síndrome pós-laminectomia (n=4), porém também foram
observadas dor mielopática (n=1), dor pélvica crônica (n=1),
dor neuropática pós-trauma em braço esquerdo (n=1) e
neuralgia pós-herpética em nível de T6-T7 (n=1). Os pacientes
tiveram sua dor avaliada através da Escala Analógica Visual
(VAS) antes do procedimento cirúrgico encontrando-se um
VAS médio de 8,4 pontos, variando entre 7 e 10.
Nos procedimentos cirúrgicos foram realizados sete implantes
de eletrodos tripolares com dezesseis polos e um caso de
implante de dois eletrodos cilíndricos com cinco polos. O VAS
médio posterior à cirurgia foi de 3,8 pontos, variando entre 2
e 6.
Os resultados encontrados foram considerados satisfatórios
em todos os pacientes, evidenciando-se redução média de 4,6
pontos do VAS anterior quando comparado ao posterior ao
implante.
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Não foram observados óbitos relacionados aos procedimentos
cirúrgicos durante ou após os mesmos. No entanto, houve
complicações em dois pacientes, sendo elas: fratura de fio
de eletrodo, migração do eletrodo, além de uma retirada de
eletrodo por desejo do paciente. No caso da fratura do fio,
foi necessário um novo procedimento cirúrgico para troca do
aparelho, enquanto na migração do equipamento, uma nova
cirurgia foi realizada para implantação de um eletrodo tripolar
com dezesseis polos em substituição aos cilíndricos de cinco
polos.

polos para estimulação medular. Após o implante, apresentou
redução do VAS em 7 pontos. No entanto, evoluiu com fratura
de fio do eletrodo como complicação, sendo feita nova cirurgia
para troca do eletrodo, permanecendo assintomático.

Tabela 1. Dados clínicos dos pacientes

Figura 1. Radiografia de perfil de coluna vertebral panorâmica

Abreviações: VAS = Escala Analógica Visual

Caso ilustrativo 1
Paciente masculino, 35 anos. Apresenta histórico de fratura de
coluna lombar em nível L1 tratada com artrodese de coluna
dorsal de T11 a L3 em dezembro de 2012. Evoluiu com pouca
melhora, sendo diagnosticado com síndrome pós-laminectomia
e encaminhado ao serviço de neurocirurgia. Apresentava dor em
região lombar com irradiação para membro inferior esquerdo
do tipo em choque, praticamente contínua, que piorava ao ficar
em pé e ao sentar-se por muito tempo. Em maio de 2014, foi
submetido à implantação de um eletrodo tripolar com dezesseis
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Figura 2. Radiografia anteroposterior de coluna vertebral panorâmica
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Caso ilustrativo 2
Paciente masculino, 69 anos. Apresentou em janeiro de 2015
quadro de herpes zóster em nível de T6-T7, com a presença
clássica de vesículas, que evoluíram para pústulas com fundo
eritematoso. Após quatro meses do início da doença, começou
a apresentar dor de característica neuropática (dor em choque,
lancinante, com piora progressiva ao longo dos anos). Fez
uso de diversos tratamentos medicamentosos, incluindo o
uso de gabapentina, carbamazepina, morfina, metadona,
benzodiazepínicos, tendo sido acompanhado por anestesistas
e dermatologistas, sem melhora do quadro. Seu VAS inicial
era de 10. Após avaliação com o neurocirurgião, em junho de
2018, foi indicada rizotomia por radiofrequência nas raízes T5T6-T7-T8. Persistiu sem melhora clínica, mantendo-se em uso
de gabapentina de 300mg de 4/4 horas. Em janeiro de 2019, foi
submetido a implante de eletrodo tripolar com dezesseis polos,
posicionado sobre a medula espinal em nível T3-T4. Obteve
melhora significativa e redução do uso de medicamentos. Dois
meses após o procedimento, em consulta de retorno, não fazia
mais uso de medicações. Apresenta-se na maior parte do tempo
livre de dores, tendo raros picos de dor, cujo VAS atinge um
máximo de 4.

pacientes submetidos ao procedimento obtiveram redução
em seus respectivos VAS, além da diminuição e até mesmo
suspensão do uso de analgésicos em 87,5% dos indivíduos,
como demonstrado nos casos ilustrativos.
Quanto às complicações, Cameron (2004) identificou como
sendo a mais prevalente o deslocamento do eletrodo (13,2%),
seguido por fratura do fio do eletrodo (7,8%)16. No entanto,
nesta casuística, observaram-se ambas as complicações na
mesma porcentagem (12,5%).
A neuralgia pós-herpética é uma patologia cujo tratamento
se baseia no uso de múltiplos fármacos associados, com
mecanismos de ação diferentes, a fim de promover a analgesia
ao paciente. O paciente JC (Caso ilustrativo 2), após fazer uso
de diversos esquemas medicamentosos sem melhora clínica,
foi submetido ao implante de eletrodos de estimulação espinal,
apresentando melhora significativa em seu quadro álgico,
com consequente suspensão do uso de analgésicos após três
meses da implantação17, ratificando a efetividade da SCS como
terapêutica no tratamento de dores crônicas refratárias.

Conclusão
Discussão
Em consonância com o estudo de Lazorthes et al. (1995) e
Teixeira (1990), o trabalho obteve sucesso na maioria dos casos,
tendo uma redução média de 4,6 pontos no VAS10,11. Quanto
às indicações do procedimento, os pacientes com síndrome
pós-laminectomia apresentaram melhora significativa quando
comparados com as outras patologias de base, sugerindo alta
eficácia em pacientes com essa condição, fato reforçado pelos
estudos de Blond et al. (2004) e Kumar et al. (2002), que
obtiveram resultados similares12,13.
Aliado a isso, outros estudos atestaram a eficácia do SCS.
Braun Filho et al. (2017) conduziram uma casuística com 308
pacientes, onde se obteve 95% de redução da dor na população.
Dentre esses resultados, 49% foram considerados excelentes
e em 58 pacientes foi possível reduzir ou mesmo suspender o
uso de medicamentos14. Do mesmo modo, no presente estudo,
pôde-se observar desfechos semelhantes, em que todos os
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A estimulação medular através de eletrodos introduzidos no
espaço epidural posterior é uma alternativa muito satisfatória
no tratamento de dor crônica refratária. Tendo-se em vista
um contexto em que o tratamento farmacológico da dor
movimentou, apenas no ano de 2010, 560 a 635 bilhões de
dólares2, novas opções como a SCS, além de possuírem ótimas
respostas em casos nos quais o tratamento da dor foi refratário
a outras abordagens terapêuticas, também tem melhor custobenefício comparado aos tipos de tratamento convencionais.
Dessa maneira, novos e mais abrangentes estudos são
necessários, principalmente, visando a expansão dos possíveis
usos dos eletrodos de estimulação espinal e a diminuição de
seus custos, tornando-os mais acessíveis ao público.
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