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RESUMO 
 

Barros Filho MF de. Utilização de potenciais evocados a laser para 
avaliação da dor neuropática crônica durante a estimulação do gânglio da 
raiz dorsal [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo, 2018. 
Objetivos: A dor neuropática crônica origina-se em consequência direta de 
uma lesão ou doença que afete o sistema somato-sensitivo. Pacientes que 
são refratários ao tratamento conservador são considerados candidatos a 
procedimentos invasivos, principalmente de ordem neuro-modulatória. A 
estimulação do gânglio da raiz dorsal é uma técnica recente de 
neuromodulação utilizada para o tratamento das dores neuropáticas 
crônicas de diferentes etiologias. Apesar do sucesso clínico da estimulação 
do gânglio da raiz dorsal no tratamento de dor neuropática já ter sido 
relatado em diversos trabalhos da literatura, os mecanismos 
neurofisiológicos responsáveis pelo alivio da dor ainda permanecem pouco 
esclarecidos. O presente trabalho avalia o efeito da estimulação do gânglio 
da raiz dorsal no processamento cortical da dor através do método de 
potenciais evocados a laser (PELs). Métodos: Avaliamos 
prospectivamente por 3 anos 34 doentes com dor inguinal (grupo 1), 62 
doentes com dores neuropáticas diversas (grupo 2) que foram submetidos 
a estimulação do gânglio da raiz dorsal. Nestes 2 grupos foram analisadas  
variáveis relacionadas a intensidade da dor, incapacidade relacionada a 
dor, níveis de depressão e pensamentos catastróficos relacionados a dor. 
Adicionalmente, um subgrupo de 12 pacientes submetidos à cirurgia de 
estimulação do gânglio da raiz dorsal para tratamento de dor neuropática 
crônica unilateral da região inguinal, joelho ou perna por lesão direta de 
nervo periférico após procedimento cirúrgico, síndrome do insucesso da 
cirurgia espinhal ou síndrome dolorosa regional complexa tipo II foi 
avaliado de forma prospectiva (grupo 3). O lado normal foi utilizado como 
controle. PELs foram evocados por meio de estimulação a laser de CO2 na 
área desaferentada e normal. Latências e amplitudes dos componentes N2 
e P2 e amplitudes do complexo N2-P2 foram correlacionados à intensidade 
da dor antes da terapia e após 1 e 6 meses de tratamento com estimulação 
do gânglio da raiz dorsal. Testes sensitivos quantitativos, escalas de 
intensidade da dor, incapacidade relacionada a dor, qualidade de vida, e 
depressão foram avaliadas. Resultados: Houve aumento significante das 
amplitudes do complexo N2-P2, igualando-se ao lado normal, e em 
paralelo diminuição significativa da intensidade de dor e na incapacidade 
relacionada à dor após 1 e 6 meses de tratamento em comparação com o 
estado pré-tratamento. Houve melhora significativa em 2 dos 8 itens de 
qualidade de vida avaliados. Não houve alteração significativa nos testes 
sensitivos quantitativos e na escala de depressão. Conclusão: A 
estimulação do gânglio da raiz dorsal restabeleceu as amplitudes dos PELs 
oriundos do giro do cíngulo anterior, ínsula e áreas temporais mediais, 



	  

	  

restaurando o processamento cortical fisiológico de dor em pacientes com 
dor neuropática crônica. 
Descritores: neuralgia;  potenciais evocados por laser;  gânglios espinais; 
qualidade de vida;  testes sensitivos quantitativos;  neuromodulação; 
incapacidade relacionada a dor;  neurocirurgia;  procedimentos cirúrgicos 
operatórios;  estudos prospectivos. 
 



	  

	  

ABSTRACT 
 

Barros Filho, MF de. Use of laser-evoked potentials for evaluation of chronic 
neuropathic pain during dorsal root ganglion stimulation [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
Objectives: Chronic neuropathic pain originates as a direct consequence of 
an injury or disease that affects the somatosensory system. Patients who are 
refractory to conservative treatment are considered candidates for invasive 
procedures, mainly of neuro-modulatory order. Dorsal root ganglion 
stimulation is a recent neuromodulation technique used for the treatment of 
chronic neuropathic pain of different etiologies. Although the clinical success 
of dorsal root ganglion stimulation in the treatment of neuropathic pain has 
already been reported in several studies in the literature, the 
neurophysiological mechanisms responsible for pain relief remain unclear. 
The present study evaluates the effect of dorsal root ganglion stimulation on 
cortical pain processing through the use of laser evoked potentials (LEP). 
Methods: We evaluated prospectively during 3 years 34 patients with groin 
pain (group 1), 62 patients with various forms of neuropathic pain (group 2) 
who underwent dorsal root ganglion stimulation. In these 2 groups, variables 
related to pain intensity, pain-related disability, depression levels and pain-
related catastrophic thoughts were analyzed. In addition, we prospectively 
analyzed a subgroup of 12 patients treated with dorsal root ganglion 
stimulation for treatment of chronic unilateral neuropathic pain of the groin 
region, knee or leg caused by direct injury of the peripheral nerve after 
surgical procedure, failed back surgery syndrome or complex regional pain 
syndrome type II (group 3). The healthy side was used as control. LEPs were 
evoked by means of CO2 laser stimulation in the deafferented and normal 
areas. Latencies and amplitudes of the N2 and P2 components and 
amplitudes of the N2-P2 complex were correlated to the pain intensity before 
therapy and after 1 and 6 months of treatment with dorsal root ganglion 
stimulation. Quantitative sensory testing, pain intensity scales, pain-related 
disability, quality of life, and depression were assessed. Results: There was 
a significant increase in N2-P2 complex amplitudes, matching the normal 
side, and in parallel a significant decrease in pain intensity and pain-related 
disability after 1 and 6 months of treatment compared to the pre-treatment 
state. There was a significant improvement in 2 out of 8 quality of life 
domains evaluated. There was no significant change in quantitative sensory 
testing and depression levels. Conclusion: Stimulation of the dorsal root 
ganglion reestablished the amplitudes of the LEPs originated from the 
anterior cingulate gyrus, insula, and medial temporal areas, restoring 



	  

	  

physiological cortical pain processing in patients with chronic neuropathic 
pain. 

Descriptors: neuralgia; laser-evoked potentials; ganglia, spinal; quality of 
life; quantitative sensory testing; neuromodulation; pain-related disability; 
neurosurgery; surgical procedures; prospective studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A dor neuropática é definida pela Associação Internacional para o 

Estudo da Dor (IASP) como “dor causada por uma lesão ou doença que 

afete o sistema somato-sensitivo”. É considerada crônica nos casos em 

que persiste além de 6 meses, passando a perder a relevância funcional de 

advertência e proteção, convertendo-se então em uma doença por si só. A 

dor neuropática é mais frequente em mulheres e em pacientes com mais 

de 50 anos. Tem uma prevalência na população geral adulta entre 6,9 e 

10% e uma incidência aproximada de 8,2 por 1000 pessoas/ano. Os 

achados clínicos mais comuns envolvem a presença de sinais e sintomas 

característicos, como por exemplo dor em queimação, sensibilidade 

exacerbada ao toque, dor causada por estímulo inócuo, dor aos estímulos 

de calor ou frio e dormência da região dolorosa.  

O tratamento primário envolve o uso de classe de drogas específicas 

como antidepressivos, antiepiléticos, anestésicos locais, opióides, entre 

outros, em associação a estratégias complementares como fisioterapia e 

psicoterapia. Embora muitos pacientes sejam submetidos ao tratamento 

conservador com algum sucesso, um número considerável não apresenta 

uma resposta clínica satisfatória no alívio e controle da dor, desenvolvendo 

deste modo uma dor neuropática refratária - definida como dor neuropática 

que não é aliviada de forma eficaz ou não é tolerada mesmo após 

tratamentos de primeira ou segunda linha por pelo menos 6 meses. O 

prolongamento dos sintomas dolorosos compromete consideravelmente a 

qualidade de vida desses pacientes, afetando a capacidade do individuo na 

execução de suas atividades diárias. Estima-se que mundialmente, apenas 

devido a dor lombar crônica, sejam perdidos 818000 anos de vida 

ajustados a incapacidade (DALYS). Adicionalmente, há o aparecimento de 

quadros patológicos secundários associados a dor crônica como 

depressão, distúrbios do sono, dificuldades sexuais, entre outras.  
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Em casos avançados e de difícil manejo, o uso de técnicas 

intervencionistas como bloqueios analgésicos, neurotomias por 

radiofrequência, sistemas de infusão de fármacos intratecais e a 

neuromodulação tornam-se opções a serem consideradas. Recentemente, 

a estimulação elétrica do gânglio da raiz dorsal (GRD) surgiu como uma 

opção adicional no manejo da dor neuropática crônica refratária. Trata-se 

do implante de um eletrodo por via percutânea na região do forame 

intervertebral visando a estimulação focal do gânglio sensitivo. Sabe-se 

que o gânglio da raiz dorsal é uma estrutura diretamente relacionada com a 

fisiopatologia e a manutenção da dor neuropática crônica e o estímulo 

elétrico parece bloquear seletivamente a passagem de estímulos dolorosos 

aberrantes da periferia para o sistema nervoso central (SNC). Seu uso na 

prática clínica se mostrou bastante promissor para dores de difícil controle.  

Apesar de resultados clínicos positivos durante a estimulação do 

GRD terem sido demonstrados em uma série de publicações, não estão 

completamente esclarecidos os mecanismos de ação neurofisiológicos 

responsáveis pelo alívio da dor nesses pacientes. A investigação com uso 

de métodos apropriados pode ajudar e esclarecer tais lacunas, a fim de 

elucidar esta indagação. O uso de potenciais dolorosos evocados a laser 

(PELs) é considerado padrão ouro para avaliação da integridade funcional 

das vias dolorosas, sendo utilizado tanto como ferramenta diagnóstica, 

quanto como método de investigação neurofisiológica de intervenções que 

visem a analgesia, o que inclui a neuromodulação. 

Postula-se que existam uma série de alterações anátomo-funcionais 

que afetem o GRD em pacientes com dor neuropática crônica e que muitas 

destas possam ser revertidas ou modificadas pela aplicação de corrente 

elétrica. Portanto, a análise funcional das vias dolorosas em pacientes sob 

a estimulação do gânglio da raiz dorsal pode ser uma ferramenta útil para o 

entendimento mais aprofundado desta técnica bem como um complemento 

para análise da eficácia do procedimento por um método objetivo. Em vista 

do exposto, nos perguntamos se a estimulação do GRD altera o 
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processamento doloroso a nível cortical, mensurado por meio de potenciais 

evocados a laser (PELs). 
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2 OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO PRIMÁRIO 

1. Avaliar as alterações eletrofisiológicas pelo uso dos potenciais 

evocados a laser durante a estimulação do gânglio da raiz dorsal 

(GRD) em pacientes com dor neuropática crônica refratária ao 

tratamento conservador e correlacionar os resultados eletrofisiológicos 

obtidos com a melhora clínica em termos da intensidade de dor. 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

1. Avaliar a eficácia da estimulação do GRD em uma série de casos de 

dor neuropática crônica de diversas etiologias. 

2. Comparar a melhora na qualidade de vida, nos níveis de depressão, 

nos níveis de incapacidade relacionadas a dor e nos níveis de 

catastrofização relacionadas a dor antes e após a implementação da 

estimulação do GRD. 

3. Avaliar as alterações nos limiares de percepção de diferentes 

modalidades sensitivas sob efeito da estimulação do GRD, por meio de 

testes sensitivos quantitativos (TSQ). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

	  

3.1 DOR 

 

A dor é definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP) como uma “experiência sensorial e emocional desagradável com 

lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal lesão” (Loeser 

et al., 2008). A nocicepção compreende o processo neural de codificação e 

processamento do estímulo doloroso, que é definido como “um evento real 

ou potencial de dano tecidual” (Loeser et al., 2008). O mecanismo de 

nocicepção é essencial para detecção precoce de estímulos nocivos ou 

prejudiciais ao indivíduo. Portanto, a função fisiológica da dor em indivíduos 

saudáveis é alertar o corpo sobre o dano tecidual potencial ou real, 

permitindo uma resposta de defesa adequada, evitando desta forma sua 

progressão a fim de manter a homeostase (Thomas Cheng 2010). 

A dor é considerada crônica quando persiste além do tempo normal 

de resolução de uma dada lesão tecidual, perdendo sua função protetiva e 

de advertência, quando passa a ser considerada uma doença por si só 

(Treede et al., 2015). Uma dor superior a 6 meses de duração é classificada 

como crônica (Treede et al., 2015). Quanto a fisiopatologia, a dor crônica é 

classificada em dor do tipo nociceptiva, dor do tipo neuropática, dor do tipo 

mista (quando há ocorrência de componentes nociceptivo e neuropáticos 

concomitantes, como por exemplo nas dores isquêmicas e oncológicas),  dor 

psicogênica e dor nocidisplásica. Formas especiais de dores mistas crônicas 

como a dor oncológica e a dor isquêmica possuem características singulares 

e portanto são abordadas e tratadas com utilização de estratégias 

específicas. 
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3.2 DOR NEUROPÁTICA 

 

A dor neuropática foi descrita pela primeira vez em 1773, quando John 

Fothergill publicou a apresentação clínica da neuralgia trigeminal (Scadding 

2004). No entanto, existem evidências que relatam a descrição da dor 

neuropática ainda no período medieval (Heydari et al., 2015). O termo 

“neuropatia” foi originalmente introduzido em artigos indexados pelo Medline 

em 1924 (Heydari et al., 2015). Atualmente a dor neuropática é definida 

como “dor causada por uma lesão ou doença que afete o sistema somato-

sensitivo” (Jensen et al., 2011). Uma nova classificação de suas subdivisões 

foi publicada na 11a edição da classificação internacional de doenças (CID-

11) e foi proposta por uma força-tarefa da IASP (Treede et al., 2015). Na 

prática clínica, a dor neuropática pode se originar por doença ou lesão que 

acometa: I) o sistema nervoso periférico (SNP), como ocorre por exemplo na 

neuropatia diabética, na síndrome dolorosa regional complexa (SDRC) tipo II 

ou causalgia, na neuralgia pós-herpética, ou ainda que acometa as raízes 

dos nervos espinhais ; II) o sistema nervoso central (SNC), como ocorre por 

exemplo na dor pós acidente vascular cerebral, na dor relacionada ao 

traumatismo raquimedular, ou na dor secundária a esclerose múltipla (Gilron 

et al., 2015). A dor neuropática do tipo periférica pode ainda ser subdivida 

em generalizada (usualmente simétrica) ou focal (Colloca et al., 2017) e 

espontânea (independente de estímulo externo) ou evocada (dependente de 

estímulo externo) (Pazzaglia et al., 2009).  

Um sistema de classificação para o diagnóstico de dor neuropática foi 

proposto pela IASP em 2008 (Treede et al., 2008) sendo redefinido e 

atualizado em 2016 (Finnerup et al., 2016). O sistema propõe três níveis de 

certeza diagnóstica para dor neuropática (diagnósticos possível, provável e 

definitivo de dor neuropática) (Figura 1). O uso de tais critérios ajuda 

estratificar os pacientes de acordo com métodos estabelecidos de avaliação 

e seu uso é recomendado tanto na prática clínica quanto para fins de 

pesquisa. Um sistema semelhante, que leva em consideração o tamanho da 
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área da dor ajuda a determinar a dor neuropática localizada (Mick et al., 

2014). 

 

 

Figura 1 -  Fluxograma para diagnóstico de dor neuropática em três 
diferentes níveis (provável, possível e definitivo) – (adaptado de 
Finnerup et al., 2016) 

 

Algumas características qualitativas que costumam acompanhar a dor 

neuropática podem ser avaliadas por ferramentas de triagem que tem por 

objetivo identificar componentes clínicos tipicamente neuropáticos ou 

doenças que causam ou levam ao aparecimento da dor neuropática (Bennett 
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et al., 2007). Sintomas de dor neuropática encontrados frequentemente na 

prática clínica e utilizados como descritores em questionários de triagem 

incluem queimação ou outras formas de disestesias, hipersensibilidade ao 

estímulo tátil (hiperestesia tátil), dor causada por estímulo tátil (alodinia tátil), 

dormência, formigamento (parestesias), choque e sensibilidade ao frio e/ou 

calor (alodinia térmica) (Colloca et al., 2017).  

A apresentação clínica diversa que ocorre na dor crônica de origem 

neuropática está diretamente relacionada à variedade de mecanismos 

responsáveis pelo seu aparecimento. Atividade neuronal ectópica devido a 

hiperexcitabilidade, alterações na expressão e função de canais iônicos, 

alterações nos neurônios nociceptivos de segunda ordem, alterações na 

função dos interneurônios inibitórios, sensibilização periférica associada a 

uma redução do limiar de ativação do neurônio sensitivo primário (NSP) e 

dos nociceptores, sensibilização central devido ao aumento de excitabilidade 

e eficácia sináptica dos neurônios em vias nociceptivas centrais, desbalanço 

entre mecanismos excitatórios e inibitórios de nocicepção, ativação da 

micróglia, astrócitos e outras células não-neurais no SNC e germinação 

axonal com formação de neo-sinaptogênese são algumas das mais 

importantes e estudadas na literatura (Tabela 1) (Gilron et al., 2015). Tais 

alterações fisiopatológicas ocorrem em graus variados numa série de 

doenças, como neuralgia pós-herpética, neuropatia pós-cirúrgica, 

polirradiculopatia cervical e/ou lombar, dor associada a infecção pelo vírus 

HIV, hanseníase, neuropatia diabética, SDRC do tipo I e II e neuralgia 

trigeminal. Sabe-se que a manifestação clínica em pacientes com dor 

neuropática do tipo periférica apresenta algumas particularidades. 

Tipicamente apresenta-se como dor espontânea, independente de estímulo 

e/ou dor evocada por estímulo externo (ou seja, dor associada a mecanismo 

de hipersensibilidade) (Woolf et al., 1999).  

A dor espontânea é frequentemente descrita como uma dor do tipo 

lancinante ou em queimação. Pode ser dividida em dor paroxística e dor 

contínua, sendo esta a mais comum. Já a dor evocada pode se manifestar 

como hiperalgesia ou alodinia. Hiperalgesia é definida como "aumento da 
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sensibilidade a dor" (Loeser et al., 2008), geralmente resultante de alteração 

funcional do nociceptor, o que pode por sua vez estar presente tanto na dor 

nociceptiva quanto neuropática. A hiperalgesia neuropática pode ser 

categorizada como primária ou secundária. Hiperalgesia primária é causada 

pela sensibilização do tecido lesionado após uma lesão ou doença de um 

nervo periférico, e a hiperalgesia secundária ocorre em resposta à 

sensibilização do SNC acometendo uma região adjacente ao tecido 

primariamente afetado (Cohen et al., 2014). A alodinia, por outro lado, é 

definida como "dor em resposta a um estímulo não-nociceptivo" (Loeser et 

al., 2008). Acredita-se que alodinia traduza uma sensibilização pura dos 

receptores sensitivos periféricos, com redução do limiar mecânico dos 

nociceptores sensibilizados (Serra 1999). No entanto, a maior parte dos 

autores sustenta a explicação de que os neurônios nociceptivos centrais 

estão sensibilizados a estímulos mecanicamente evocados e mediados por 

fibras A (Truini et al., 2006). 

Tabela 1 -  Mecanismos fisiopatológicos da dor neuropática (modificado de 
Gilron et al., 2015) 

 

Mecanismos fisiopatológicos da dor neuropática 

Atividade ectópica 

Sensibilização periférica 

Sensibilização central 

Modulação inibitória prejudicada 

Ativação da micróglia 

 

3.3 GÂNGLIO DA RAIZ DORSAL (GRD) NA DOR NEUROPÁTICA 

 

Uma estrutura chave no processamento da dor e que afeta 

mecanismos complexos tanto centrais quanto periféricos é o GRD. Em 

humanos, os GRDs dão origem a 31 pares de nervos (8 cervicais, 12 

torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo) (Krames 2014). Na porção 
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proximal, os nervos espinhais são divididos em raízes eferentes motoras 

ventrais e raízes aferentes sensitivas dorsais. O GRD se localiza na raiz 

dorsal, próximo as articulações facetarias e disco intervertebral (Hasegawa 

et al., 1993).  

A medida que se movem no sentido caudal ao longo do forame 

intervertebral, os GRDs se tornam maiores e mais alongados. A localização 

do GRD mostra pouca variabilidade entre indivíduos e situa-se entre as 

bordas medial e lateral dos pedículos em indivíduos saudáveis (Shen et al., 

2006). O GRD contêm quase todos os corpos celulares dos NSPs - até 

15.000 (Devor 1999). Devido ao pequeno tamanho do núcleo e longo axônio, 

99,8% do citoplasma do NSP está no axônio (Hogan 2010). Deste modo, o 

GRD apresenta alta demanda metabólica. 

Nos neurônios do GRD, um único axônio se origina a partir do corpo 

celular e então se divide em dois ramos, numa configuração anatômica tipo 

pseudo-unipolar. Um ramo se estende para periferia e outro para a medula 

espinhal, formando a junção em T. Esta conformação evita  a redução da 

velocidade do fluxo de potenciais de ação (PAs) pelo soma, garantindo 

assim sua transmissão sem resistência (Hogan 2010). Os NSPs no GRD 

funcionam como um filtro para impulsos provenientes de receptores 

periféricos (Krames 2014). 

Nos seres humanos, os neurônios GRD são arredondados e variam 

em tamanho entre 20-150 µm. Existem várias populações neuronais 

presentes no GRD: Aα, Aß, Aγ, Bα, Bß, Bγ e C (Sommer et al., 1985). Estes 

podem ainda ser divididos em dois tipos distintos de acordo com seu 

tamanho e seus neurofilamentos citoplasmáticos: tipo A e tipo B. Os 

neurônios tipo A possuem fibras mielinizadas Aß enquanto os tipo B têm 

possuem fibras Aδ e C (Devor 1999). Dentro de cada GRD, estas diferentes 

subpopulações celulares possuem funções distintas, incluindo células que 

controlam as modalidades sensitivas (térmica, mecânica, química), 

sensibilidade a diferentes intensidades de estímulo, controle da velocidade 

de condução e especificidade de liberação de neurotransmissores. Assim, o 
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GRD é uma estrutura altamente especializada com distintas funções 

neurofisiológicas (Hogan 2010). 

A superfície da somata dos GRDs são cobertas por microvilos, o que 

aumenta significativamente a superfície de membrana (Devor 1999). 

Curiosamente, o GRD não possui barreira hematoencefálica, o que permite 

a troca livre de muitas moléculas, incluindo drogas (Hogan 2010). No 

entanto, apesar de sua membrana de superfície ser permeável a muitos 

medicamentos, estes não são retidos, diminuindo assim a chance de 

intoxicação. Cercando o soma estão células satélites gliais que regulam o 

ambiente interno dos neurônios e mantêm o isolamento elétrico (Nedergaard 

et al., 2003). Estas células satélites também se comunicam com o soma 

adjacente por meio de junções tipo GAP. Esta configuração limita as 

interações entre os neurônios vizinhos, levando a mecanismos de 

acoplamento não-sinápticos que são responsáveis por excitação cruzada 

(Devor 1999). De acordo com Hanani (2005), as células gliais satélites são 

semelhantes aos astrócitos, com algumas funções adicionais. A 

configuração espacial em torno do GRD permite que essas células satélites 

exerçam controle extracelular em relação a outras células gliais, o que 

também explica a ausência de uma barreira hematoencefálica (Hanani 

2005).  

A principal função dos NSPs é conduzir PAs da periferia ao SNC, mas 

há evidências de que isso também aconteça na direção oposta (Hogan 

2010). Finalmente, o papel dos neurônios do GRD é manter o potencial de 

repouso de membrana equilibrado, permitindo a correta interpretação dos 

estímulos periféricos o que garante respostas adequadas durante a 

codificação sensitiva. Durante os PAs, o fluxo de íons Na+, K+ e Ca2+ através 

dos canais iônicos de membranas, levam a célula a despolarização seguida 

por repolarização. Os íons Ca2+ têm um papel despolarizante especial nos 

mecanismos de sinalização no interior do núcleo. Os íons Ca2+ também 

atuam como segundo-mensageiros em funções de desenvolvimento 

neuronal, expressão gênica, liberação de neurotransmissores e apoptose. 
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Portanto, o bom funcionamento dos canais de Ca2+, que são amplamente 

distribuídos na membrana GRD é de suma importância (Abdulla et al., 2001).  

O GRD está envolvido em várias alterações fisiopatológicas 

relacionadas à dor, sejam elas de origem inflamatória, somática ou 

neuropática. Em recente revisão, sugere-se que o GRD é um importante 

alvo terapêutico para o tratamento da dor neuropática (Sapunar et al., 2012). 

Na ocorrência de uma lesão de nervo periférico, os NSPs presentes no GRD 

sofrem alterações funcionais, o que gera descargas ectópicas e contribui 

para o desenvolvimento da dor neuropática (Wall et al., 1983, Amir et al., 

1999, Sapunar et al., 2005). Oscilações do potencial de membrana em níveis 

sublimiares estão aumentadas em uma lesão de nervo periférico e são 

associadas à descargas ectópicas no GRD, o que parece produzir sinais 

dolorosos (Amir et al., 1999, Truini et al., 2010). Também sabe-se que o 

GRD responde a liberação de mediadores inflamatórios na corrente 

sanguínea após uma lesão do nervo, potencializando a dor (Burchiel 1984). 

Após uma lesão de nervo periférico, a atividade neural da GRD é 

intensamente modulada por uma cascata complexa de atividade glial e de 

células imunológicas (Scholz et al., 2007). A liberação de moléculas 

inflamatórias destes tipos celulares pode levar a hipersensibilidade dos 

nociceptores (Julius et al., 2001). As células gliais que circundam o núcleo 

neuronal se multiplicam em resposta ao stress neuroquímico. Essas células 

produzem citocinas e neurotrofinas, que por sua vez, contribuem para a 

manutenção dos estados de dor crônica (Znaor et al., 2007). A liberação 

destes fatores neurotróficos parece exacerbar a alodinia (Zhou et al., 2000). 

O fator de crescimento neural, uma das neurotrofinas que está elevada em 

tecidos inflamatórios, pode modificar o fenótipo do NSP, alterando a sua 

função e levando a dor persistente (Woolf 1996). A falta de barreira 

hematoencefálica no GRD facilita a infiltração desta citocinas, promovendo 

mecanismos inflamatórios da hiperexcitabilidade neuronal (Hu et al., 2002). 

Proliferação de células inflamatórias em torno da GRD após lesão do 

nervo envolve principalmente os macrófagos e linfócitos, que liberam 
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citocinas excitatórias, gerando atividade ectópica do neurônio e consequente 

dor neuropática (Hu et al., 2002). Tem sido demonstrado que o fator de 

necrose tumoral α (FNT), uma citocina pró-inflamatória, pode também induzir 

a atividade ectópica do neurônio (Sorkin et al., 1997). Além disso, a 

inflamação ao nível do GRD é importante no desenvolvimento da dor 

neuropática (Li et al., 2011). São comuns após uma lesão de nervo periférico 

alterações da transcrição nos neurônios do GRD,  que levam a expressão de 

genes aberrantes, bem como a alterações epigenéticas (Guha et al., 2016). 

Uma rede intricada de diferentes canais iônicos presentes nos 

neurônios nociceptivos do GRD são responsáveis pelo potencial de repouso 

da membrana (Du et al., 2014). Alterações nos canais excitatórios de Na+, 

nos canais restauradores dos potenciais de membrana de K+ e nos canais 

de transmissão sináptica de Ca2+ podem gerar uma frequência aumentada 

de PAs (Guha et al., 2016). Canais de íons Na+ estão associados a 

excitabilidade aumentada em células C do GRD. Demonstrou-se um 

aumento de excitabilidade de células C após lesão do nervo em ratos, mais 

provavelmente associado a um mecanismo ligado ao canal de Na+ (Zhang et 

al., 1997). De fato, subtipos de canais de Na+ parecem ter mecanismos 

distintos de hiperexcitabilidade. Após lesão completa do axônio, há uma 

aumento do mRNA do canal de Na+ tipo III, que normalmente não é 

expresso por neurônios do GRD maduros (Waxman et al., 1994). O aumento 

de canais Nav1.3 no GRD foi descrito após a lesão de nervo periférico e  

está associado a descargas espontâneas (Hains et al., 2003). Mediadores 

inflamatórios amplificam correntes ressurgentes nos canais de sódio Nav1.6, 

aumentando a excitabilidade no GRD (Tan et al., 2014). Neurônios com 

aumento da excitabilidade no GRD devido à alteração funcional do canal de 

sódio Nav1.7 têm sido associado a dor neuropática e estes mesmos canais 

causam mudanças funcionais no processamento sensorial após uma lesão 

de nervo periférico (Faber et al., 2012, Fukuoka et al., 2015). Canais Nav1.8 

e Nav1.9 estão aumentados após lesão inflamatória do nervo e envolvidos 

na maior excitabilidade neuronal no GRD (Guha et al., 2016). Mutações de 

subtipos de canais Nav1.8 podem contribuir para a hiperexcitabilidade nos 
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neurônios do GRD (Han et al., 2014). Modelo de lesão radicular por hérnia 

discal em ratos mostrou aumento de canais Nav1.7 e Nav1.8 com 

potencialização das correntes de Na+ em neurônios do GRD (Yan et al., 

2016). Limiares diminuídos de PAs em neurônios do GRD com aumento 

espontâneo de PAs também foram observados em um estudo com ratos 

após ligadura do nervo ciático, sugerindo que o corpo celular do GRD é a 

fonte desta atividade anormal (Study et al., 1996). O estado de 

hiperexcitabilidade que proporciona disparo neuronal espontâneo ou 

patológico pode estar ligado ao acúmulo de proteínas nos canais Na+ (Devor 

et al., 1993, Waxman et al., 1999). Finalmente, a hiperexcitabilidade 

neuronal encontrada na dor neuropática de fato tem sido associada a 

hiperexpressão de canais de Na+ (Devor et al., 1993).  

Canais de K+ também estão envolvidos no desenvolvimento de dor 

neuropática, como visto em um modelo de lesão do nervo ciático com ratos 

(Kajander et al., 1992). A perda ou disfunção de canais de K+ promove 

hiperexcitabilidade e está associada a quadros de dor crônica, inclusive de 

dor neuropática (Tan et al., 2006, Du et al., 2013). O comprometimento da 

homeostase do K+ em células gliais pode exacerbar  o desenvolvimento da 

dor (Takeda et al., 2011). Uma família de canais de K+ , os “canais M”, são 

um subtipo importante de canais de K+ relacionados a dor neuropática, 

especialmente no sistema nervoso periférico. Os canais M estão 

consistentemente presentes no GRD, e têm um papel importante na 

nocicepção durante a dor neuropática. Terapias que têm como alvo estas 

subunidades, podem levar ao alívio da dor (Passmore et al., 2003, Du et al., 

2017). Outra evidência deste papel é que a injeção de bloqueador de canais 

de K+ no GRD produziu um efeito analgésico (Amir et al., 1999). Em linha 

com estes dados, acredita-se que os canais M podem contribuir em parte 

para a filtragem dos PAs de alta frequência patológicos na junção T do GRD 

(Amir et al., 1999). Diminuição da ação de vários genes de canais de 

K+ após lesão de nervo periférico é ponto importante na dor neuropática (Du 

et al., 2017). 
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Fluxos de íons Ca2+ por canais voltagem-dependentes são 

determinantes para a geração de PA por despolarizar a membrana e 

também por atuar como sinalizadores tipo segundo mensageiro, resultando 

em uma cascata bioquímica com liberação de neurotransmissores (Hogan 

2010). Um dos principais mecanismos responsáveis pela hiperexcitabilidade 

do GRD é a perda deste influxo de íons Ca2 + que ocorre após lesão de 

nervo periférico (Hogan et al., 2000, McCallum et al., 2006, Lirk et al., 2008). 

Esta alteração está relacionada com a passagem de descargas de alta 

frequência da periferia em direção ao SNC. Adicionalmente há aumento de 

subunidades de canais de Ca2+ relacionadas a nocicepção, o que 

potencializa a hiperexcitablilidade (Gemes et al., 2009, Feldman et al., 2013).  

A função de filtragem de descargas aberrantes que ocorre 

normalmente na junção T dos neurônios do GRD é prejudicada na dor 

neuropática (Luscher et al., 1994). Normalmente, a junção T atua como um 

filtro de passa-baixa que diminui a frequência de disparos oriundos da 

periferia para o SNC (Luscher et al., 1994). Um modelo computacional para 

neurônios do GRD assinalou que uma hiperpolarização artificial da junção 

em T interfere com a transmissão de PAs, e que os compartimentos 

somáticos e peri somáticos dos neurônios nociceptivos filtram fortemente os 

estímulos periféricos e desta forma bloqueiam os PAs de alta frequência (Du 

et al., 2014). Na dor neuropática periférica, a filtragem é parcialmente 

interrompida nos neurônios tipo C, levando a maior taxa de descargas da 

periferia para a zona de entrada da raiz dorsal (DREZ) e o SNC. Em 

conjunto essas alterações contribuem para a geração de dor (Gemes et al., 

2013).  

Noradrenalina, um neurotransmissor excitatório, pode alterar a 

fisiologia GRD devido à sensibilidade simpática do GRD nos estados de dor 

crônica. A sensibilidade a noradrenalina pode levar o NSP no GRD a 

desenvolver PAs espontâneos. Além disso, após uma lesão de nervo 

periférico, a noradrenalina influencia o disparo neuronal do fibras A e C 

sensibilizadas através do aumento de α-2-adrenoceptores, especialmente 

quando há atividade espontânea do neurônio. A atividade neuronal simpática 
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anormal pode estar associada com dor cutânea e hiperalgesia (McCallum et 

al., 2006, Gemes et al., 2013). Finalmente, a inervação simpática do GRD 

pode, após lesões do sistema nervoso, desempenhar um papel na dor 

neuropática (Gemes et al., 2013). Ademais, esse mecanismo contribui para 

exemplificar o papel dos inibidores de recaptação de noradrenalina no 

controle da dor. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DA DOR NEUROPÁTICA  

	  

3.4.1 Questionários de triagem 

Os questionários de triagem tem por objetivo identificar pacientes com 

dor neuropática. Estes são padronizados e projetados para reconhecer as 

características de dor associadas com a lesão dos sistema somato-sensitivo 

(como por exemplo sensações de queimação, choque elétrico e agulhada). 

Em comparação com escalas unidimensionais da dor, tal como a escala 

visual analógica, os questionários de rastreio avaliam síndromes de dor 

neuropática em maior detalhe. Identificar a dor neuropática é importante 

para que se possa selecionar a abordagem correta, que inclui tratamentos 

clínicos, terapia farmacológica ou procedimentos cirúrgicos. Entre os 

questionários de triagem mais utilizados na literatura médica temos o Leeds 

Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LEEDS), o Neuropathic 

Pain Questionnaire, o Douler Neuropatique en 4 Questions (DN4), o 

PainDETECT e o ID Pain. Nos estudos de validação estes questionários 

apresentaram uma sensibilidade entre 67 e 85 % e uma especificidade de 74 

a 90% para discriminar dores neuropáticas de não neuropáticas. Apesar de 

seu uso disseminado, estes questionários têm uma utilidade maior no 

diagnóstico para não especialistas, sendo utilizados também por alguns 

centros de referência (Attal et al., 2018). A taxa de diagnóstico incorreto no 

uso destes questionários está entre 10 e 20% (Haanpaa et al., 2011).  
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3.4.2 Questionários de avaliação 

Os questionários de avaliação tem por objetivo quantificar através de 

escalas categóricas ou numéricas os sintomas da dor neuropática. Os mais 

utilizados na prática médica são o Neuropathic Pain Scale (NPS), o 

Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI), o McGill Short-Form (McGill) e 

o Pain Quality Assessment Scale. Estes questionários são baseados em 

descritores sensitivos quase sempre combinados com sintomas associados. 

Na prática, seu uso ajuda na caracterização da natureza dos sintomas de 

pacientes com dor neuropática, o que pode ser utilizado como informação 

útil na avaliação da eficácia de tratamentos em avaliações de seguimento. 

Estes dados podem ajudar também na identificação de mecanismos 

associados a dor em questão, por permitir a avaliação do perfil sensitivo 

individual de cada paciente (Attal et al., 2018).  

 

3.4.3 Exame clínico 

O exame clínico tem como objetivo confirmar ou excluir uma lesão do 

sistema somato-sensitivo que esteja em conformidade com a história de 

lesão ou doença deste sistema obtida na anamnese. Exame neurológico 

completo incluindo avalição motora, sensitiva e autonômica deve ser sempre 

realizado. O exame sensitivo deve incluir avaliação à beira do leito: I) da 

sensibilidade profunda: palestesia e artrestesia, II) da sensibilidade 

superficial: tato fino e protopático, temperatura (calor e frio), e dor (algesia), 

III) do processamento central: interpretação da textura, da forma do objeto, 

direção do estímulo na pele, e discriminação de dois pontos. O examinador 

deve procurar por sinais de alerta como hipo ou hiperestesia, hiperpatia, 

alodinia e disestesia. Se existir uma área dolorosa, esta deve ser comparada 

com o lado contralateral homólogo. O exame clínico deve ser sempre 

realizado previamente a testes mais sofisticados (Haanpaa et al., 2011). 
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3.4.4 Avaliação da intensidade da dor 

A escala visual analógica (EVA), a escala visual numérica (EVN) e 

escalas de avaliação verbal (EAV) são as escalas de dor mais comumente 

usadas na literatura (Haanpaa et al., 2011). Outras escalas podem ser 

usadas para crianças e pessoas analfabetas e se baseiam no uso de faces, 

possuindo correspondência com a EVA ou a EVN (Bieri et al., 1990). 

 

3.4.5 Avaliação psicológica 

A influência de fatores psicológicos em pacientes com dor crônica é 

inegável e identificar esses fatores ajuda a otimizar a abordagem ao 

paciente. Escalas de avaliação do sono, humor e ansiedade tem sido 

propostas como auxiliares para este fim. A escalas que avaliam depressão 

estão entre as mais estudadas em pacientes com dor crônica. As mais 

comumente utilizadas são Profile to Mood States, Beck Depression Inventory 

(Escala de Depressão de Beck), Zung Depression Scale e Hospital Anxiety 

and Depression Scale. A Escala de Depressão de Beck (BDI) tem 

recomendação nível A para avaliar sintomas depressivos (Haanpaa et al., 

2011). 

 

3.4.6 Avaliação de incapacidade relacionada a dor neuropática 

Medidas de incapacidade são implementadas como uma evidência 

indireta de desfecho durante a terapia para dor crônica. Está bem 

estabelecido que a dor neuropática crônica interfere com o funcionamento 

físico e psicológico dos pacientes. Incapacidade é definida como uma 

"condição física ou mental que limita os movimentos, sensações ou 

atividades de uma pessoa" (Haanpaa et al., 2011). Questionários que 

medem a incapacidade comumente utilizados incluem o Sickness Impact 

Profile e o Sheehan Disability Scale. Alguns questionários para medir a 

incapacidade foram especificamente concebidos para dor neuropática. O 

Inventário Breve da Dor (BPI) e o Índice de Incapacidade Relacionada a Dor 
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(PDI) são recomendados para avaliar pacientes com dor neuropática (nível 

A). Outros foram concebidos para condições específicas como o Oswestry 

Disability Index para dor lombar com componente neuropático e o Dallas 

Pain Questionnaire ou também o Japanese Orthopedic Association Scale 

para dor lombar (Haanpaa et al., 2011). 

 

3.4.7 Avaliação da qualidade de vida (QV) 

Qualidade de vida (QV) relacionada a saúde é uma importante 

medida que traduz o impacto da doença no status físico, psicológico e social 

do paciente. Medidas de QV genéricas são escalas ou questionários que 

avaliam elementos comuns de saúde, bem-estar e funcionalidade. QV é 

geralmente avaliada como uma medida indireta da eficácia de um tratamento 

para a dor crônica. Existe uma estreita associação entre dor neuropática 

crônica e QV reduzida, mesmo que não haja correlação direta entre 

diminuição da intensidade da dor e a melhora na QV. Sabe-se que a dor 

neuropática tem um impacto negativo maior na QV do que a não-neuropática 

(Jensen et al., 2007, Smith et al., 2012). O questionário SF-36 (Brazier et al., 

1992) é recomendado pela iniciativa de métodos, medição e avaliação da 

dor em ensaios clínicos (IMMPACT) (Dworkin et al., 2005). Diretrizes 

recentes também recomendam o SF-36 ou o questionário EuroQol five-

dimensions (EQ-5D) para avaliar a QV em pesquisas clínicas (Haanpaa et 

al., 2011).  

 

3.4.8 Testes sensitivos quantitativos (TSQ) 

Os TSQ correspondem a uma série de testes psicofísicos 

padronizados com a função de detectar doenças de sistema somato-

sensitivo e quadros de dor em geral. São realizados com a utilização de 

estímulos calibrados e limiares de detecção subjetivos para cada um destes 

estímulos aplicados (Rolke et al., 2006). Devem ser realizados por 

investigadores treinados, seguindo um protocolo rígido e sistematizado. 

Informações detalhadas sobre cada teste são fornecidas ao paciente 
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oralmente antes do início dos exames. Esta bateria de testes permite avaliar 

a função de fibras do tipo Aß, Aδ e C. O protocolo utilizado atualmente é o 

recomendado pelo grupo de pesquisa alemão para o estudo da dor 

neuropática, que tem sido empregado mundialmente desde 2002 (Mucke et 

al., 2016). O método de limites e o método de níveis são empregados para 

determinar os limiares sensitivos, sendo empregado um ou outro a depender 

do tipo de teste. A bateria de exames consiste de 7 testes individuais que 

avaliam um total de 13 parâmetros. Estes têm como objetivo determinar e 

quantificar a função do sistema somato-sensitivo, bem como determinar 

propriedades nociceptivas e não nociceptivas dos sistemas nervoso central e 

periférico (Zaslansky et al., 1998, Baron et al., 2012). Os testes aplicados 

são detalhados abaixo: 

Testes Térmicos 

São realizados para avaliação de fibras Aδ e C. Para tanto é utilizado 

aparelho específico para produção de estímulos de calor e frio ligados a um 

computador. São determinados 4 limiares básicos: Frio (F), Calor (C), Dor 

Relacionada ao Frio (DRF) e Dor Relacionada ao Calor (DRC). O aparelho 

possui um limite de temperaturas de segurança de 0 grau a 50 graus 

Celsius, a fim de evitar queimaduras. A temperatura de inicio é de 32 graus 

que pode aumentar ou diminuir a uma taxa de 1 grau/segundo. Os limiares 

são calculados por uma média aritmética obtida a partir de três séries de 

cada parâmetro.  

Limiar de detecção mecânica 

Este teste é realizado com uso de um conjunto de filamentos de von 

Frey, com gradações de pressão entre 0,25 a 512 mN. A duração do contato 

com a pele deve durar aproximadamente 2 segundos. Este estímulo ativa 

preferencialmente os mecanoceptores de baixo limiar, testando desta forma 

as fibras Aß. O limiar de detecção tátil mecânica é calculado pela média 

aritmética de 5 séries acima e 5 séries abaixo do limiar, pelo método de 

níveis. 
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Limiar de dor mecânica 

Este teste é realizado para determinar o limiar da dor mecânica com 

uso de estimuladores mecânicos com ponta tipo agulha romba. As 

intensidade de pressão aplicadas variam de 8 a 512 mN, com diâmetro da 

ponta de 0,25mm. As agulhas devem ser aplicadas perpendicularmente a 

pele e ter um contado com a pele variando de 1 a 2 segundos. Este teste 

avalia as fibras Aδ e C. O limiar de detecção dolorosa mecânica é calculado 

pela média aritmética de 5 séries acima e 5 séries abaixo do limiar, pelo 

método de níveis. 

Funções de estímulo e resposta – sensibilidade mecânica a dor e 

alodinia mecânica dinâmica 

A fim de determinar a sensibilidade mecânica a dor e a possível 

presença de alodinia mecânica, são utilizados quatro tipos de estímulos: 

estímulo doloroso mecânico com ponta romba (como no teste de limiar de 

dor mecânica); estímulo tátil leve com bastão de algodão (Q-tip); estímulo 

tátil leve com um pincel de pressão controlada e um estímulo tátil leve com 

um chumaço pequeno de algodão. Todos estes estímulos são aplicados 

numa sequência pré-determinada, utilizando uma escala de gradação 

numérica da dor (0=nenhuma dor a 10=pior dor imaginável). As forças de 

pressão aplicadas são as mesmas utilizadas no teste de dor mecânica para 

os estimuladores de ponta romba, 3 mN para o chumaço de algodão, 100 

mN para o bastão de algodão (Q-tip) e 200 a 400 mN para o pincel 

padronizado. São aplicados 50 estímulos de uma forma pseudo-

randomizada (15 estímulos táteis e 35 estímulos dolorosos). Sensibilidade 

mecânica a dor é calculada pela média geométrica de todos os valores 

individuais dos estímulos dolorosos e a alodinia mecânica dinâmica é 

determinada pela média geométrica de todos os estímulos táteis. Estes 

testes avaliam as fibras Aδ e C. 
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Razão de somação temporal (fenômeno de hiperpatia) 

O aumento progressivo na descarga do potencial de ação às 

estimulações repetidas é conhecido como o fenômeno de hiperpatia. Este é 

causado por uma somação temporal, que aumenta a resposta dos neurônios 

de amplo espectro dinâmico (NAED) quando estímulos de fibras tipo C estão 

presentes por mais de 3 segundos. Para este teste é empregado o 

estimulador mecânico de ponta romba com pressão de 256 mN. Para uso na 

face é utilizado a agulha com pressão de 128 mN. Para determinar o 

fenômeno de hiperpatia a sensibilidade da pele a um estímulo único é 

comparada com a sensibilidade de uma série de 10 estímulos consecutivos. 

A frequência de aplicação dos estímulos deve ser de 1 Hz. O sujeito então 

determina um escore de 0=nenhuma dor a 10=pior dor imaginável para o 

estímulo único e ao final da série de estímulos. Esta sequência de estímulo 

único e série de 10 estímulos é aplicada 5 vezes. A razão de somação 

temporal é calculada pela média de percepção da dor da série de estímulos 

dividida pelo estímulo individual. Este testa avalia as fibras Aδ e C. 

Limiar de detecção de vibração 

Este teste determina o limiar de vibração com o uso de um diapasão de 

Rydel-Seiffer, calibrado a uma frequência de vibração de 64 Hz com uma 

escala de gradação de vibração de 1 a 8. Este diapasão deve ser aplicado 

preferencialmente sobre uma proeminência óssea e o sujeito deve indicar 

verbalmente quando não sentir mais a sensação de vibração. Neste 

momento é anotado o valor da escala visualizada no diapasão. A média 

aritmética de uma série de 3 limiares origina o limiar de vibração. Este teste 

avalia as fibras Aß. 

Limiar de dor por pressão 

A determinação do limiar doloroso causado por pressão é realizado 

com uso de um algiômetro de pressão. Este aparelho tem uma ponta de 

borracha romba de aproximadamente 1 cm de diâmetro , de modo que uma 

pressão de 0 a 2000 kPa possa ser aplicada na pele. A pressão é aplicada a 

uma taxa de incremento constante de 0,5 kg/cm2s (50 kPa/s). O limiar de dor 
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por pressão é então calculado pelo média aritmética de três medidas 

consecutivas. Este teste avalia as fibras Aδ e C. 

Os limiares dos parâmetros dos TSQ tem diferenças de acordo com a 

região avaliada, que tendem a ser menores na região da face e maiores nas 

mãos e pés. Para análise de áreas específicas podem ser utilizadas 

publicações com dados normativos para cada região específica (Rolke et al., 

2006). Estes valores também são diferentes de acordo com os sexos, sendo 

o sexo feminino mais suscetível a limiares mais baixos que o masculino. A 

variabilidade interindividual entre lado direito e esquerdo é bastante 

pequena, o que garante a estabilidade do método. Os limiares tendem a 

aumentar de acordo com o aumento da idade (Mucke et al., 2016). A 

utilização de comparação de lado acometido por doença com lado sadio 

torna-se a primeira opção em caso de neuropatia unilateral de qualquer 

natureza (Maier et al., 2014). Recentemente, houve uma associação entre 

diferentes perfis sensitivos avaliados por TSQ e possíveis mecanismos 

distintos de dor neuropática (Baron et al., 2017). 

 

3.4.9 Biópsia de pele 

A biópsia de pele é utilizada para avaliar a inervação da epiderme. É o 

método mais sensível para diagnóstico de neuropatia de fibras finas. Apesar 

disso a relação entre biópsia de pele e dor neuropática permanece não 

esclarecida (Colloca et al., 2017). Sua utilização é indicada em pacientes 

com suspeita de disfunção de fibras finas através da determinação da 

densidade de fibras (nível B) (Haanpaa et al., 2011). 

 

3.4.10 Microscopia corneana confocal 

Pacientes com neuropatia periférica podem ser avaliados por esta 

técnica. Seu objetivo é quantificar lesões das fibras nervosas da córnea. 

Tem como desvantagem seu alto custo e disponibilidade reduzida a alguns 
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centros de pesquisa. Nenhum estudo mostrou relação entre este método e 

dor neuropática (Colloca et al., 2017).  

 

3.4.11 Potenciais Evocados a Laser (PELs) 

Potenciais evocados (PEs) refletem a atividade elétrica cortical 

relacionada a um estímulo (ou seja, a soma dos potenciais pós-sinápticos 

excitatórios e inibitórios em neurônios corticais) medido através de 

eletroencefalograma (EEG) e representados graficamente como picos e 

deflexões. PEs são classificados de acordo com seu tempo de ocorrência 

em relação ao estímulo inicial (latência), sua polaridade (positiva ou 

negativa) e sua magnitude (amplitude). Assim, PEs relacionados à dor 

representam a resposta neuronal a um estímulo doloroso e podem ser 

usados para detectar e analisar a função neuronal (Madsen et al., 2014). 

O uso do calor radiante emitido por um laser para ativar seletivamente 

as fibras de dor foi descrito pela primeira vez em 1975 (Mor et al., 1975). 

Nos primeiros relatos sobre esta técnica publicados, foi utilizado um laser de 

gás carbônico (CO2), que é categorizado no espectro infravermelho e tem 

comprimento de onda de 10,6 µm. A densidade total da energia liberada por 

este laser varia de acordo com o diâmetro de feixe e a duração de estímulo. 

A taxa de refletância do laser de CO2 na pele é de menos de 2%, o que é 

necessário para a obtenção de uma resposta evocada cortical (Hardy et al., 

1980). 

Em 1976, o mesmo grupo de pesquisa utilizou pulsos de laser de curta 

duração (na faixa dos ms) acoplado a um sistema de EEG (Carmon et al., 

1976). Todos os sujeitos expostos a uma média de 20 a 50 estímulos 

dolorosos tiveram respostas evocadas extremamente semelhantes. O 

componente mais proeminente foi gravado a partir eletrodo Cz ligado aos 

lóbulos das orelhas e sua morfologia era o de uma onda negativa, seguida 

por uma onda positiva (Carmon et al., 1976). Quanto maior a intensidade do 

estímulo doloroso, maiores as amplitudes de pico a pico. Estes potenciais 

surgiam apenas quando os estímulos de fato provocavam dor. Sensações 
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de calor que não eram interpretadas como dolorosas não produziam 

resposta alguma. 

Em 1978, foi publicado o primeiro estudo abordando o significado 

clínico dos PELs (Carmon et al., 1978). Houve uma correlação significativa 

entre a intensidade de dor referida e as amplitudes dos PELs obtidos. Na 

verdade, os autores concluíram que os PELs mediam a intensidade da dor 

de forma objetiva. A amplitude dos PELs estava significativamente 

correlacionada com os escores de avaliação de dor dos indivíduos. Estes 

resultados estabeleceram os PELs como um método neurofisiológico que 

avalia a experiência da dor (Carmon et al., 1980). 

O laser de CO2 ativa seletivamente as fibras lentas e finas de condução 

(tipo Aδ e C) (Bromm et al., 1984). Um estudo de análise de componentes 

dos PELs mostrou que a resposta final, proveniente de um estímulo sobre o 

dermátomo do nervo radial esquerdo, provocou uma onda de morfologia 

negativa-positiva sobre o eletrodo Cz referenciado aos lóbulos da orelha 

com latências de 235 e 380 ms respectivamente e uma amplitude pico-a-

pico de 16 µV (Bromm et al., 1987). Uma onda positiva mais lenta com 

amplitude de 8 µV também foi gravada aproximadamente aos 1300 ms, 

quando foi utilizado um paradigma para bloquear as fibras Aß. Esta 

abordagem resultou em duas respostas independentes para dois padrões 

distintos de sensações de dor. O componente precoce representaria a 

ativação de fibras Aδ (dor rápida), enquanto o componente tardio estaria 

supostamente relacionado com a ativação de fibras C (dor lenta). O 

componente precoce foi nomeado N240/P370 e o componente tardio 

N1050/P1250 (Bromm et al., 1987). No entanto, outro estudo identificou 

quatro componentes adicionais: N200, o P320, o N500 e o P800 (Kakigi et 

al., 1989). Quanto maior foi a intensidade da dor subjetiva, maior foi a 

amplitude da onda P320, que foi máxima no eletrodo Cz. Isquemia induzida 

por torniquete sobre a parte superior do braço durante 30 minutos diminuiu 

gradualmente a amplitude dos PELs, a um nível que estes não pudessem 

ser detectáveis. A ausência do sinal se correlacionou com incapacidade do 

indivíduo para avaliar o estímulo como doloroso. Também, após um bloqueio 
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anestésico aplicado ao nervo ulnar, houve ausência de sensação de dor e, 

portanto, nenhum PEL foi detectado. Nesse estudo, apenas as ondas 

refletindo atividade Aδ foram claramente identificadas. Além disso, nenhum 

PE foi detectado após estimulação tátil ou mecânica. Portanto, os autores 

concluíram que o componente P320 reflete uma resposta evocada 

específica que codificaria a intensidade da dor (Kakigi et al., 1989). 

Arendt-Nielsen (1988) testou indivíduos saudáveis para estabelecer 

limites térmicos seguros para a estimulação dolorosa evocada por laser. Na 

análise foram considerados a espessura da pele, temperatura da pele, cor 

da pele, sexo e refletância, bem como a duração do estímulo e o diâmetro 

do feixe de laser. A temperatura mais elevada da pele foi associada com 

menores limiares de dor. Ao aumentar a duração do estímulo houve um 

decréscimo logarítmico dos limiares sensitivos e de dor. Além disso, quanto 

menor o diâmetro do feixe de laser, menor o limiar da dor ou o limiar 

sensorial, contanto que a potência do laser fosse mantida constante (Arendt-

Nielsen et al., 1988). Não foram observadas diferenças para os limiares da 

dor quando consideradas diferentes pigmentações de pele. As mulheres 

apresentaram limiares de dor relativamente mais baixos, provavelmente 

devido a menor espessura da pele em comparação aos homens. 

Finalmente, a variabilidade interindividual foi baixa, sugerindo resultados 

reproduzíveis e confiáveis (Arendt-Nielsen et al., 1988).  

O tipo de pele também afeta o limiar da dor. A pele glabra tem um 

limiar de dor mais elevado em relação à pele com pelos. Além disso, um 

aumento de temperatura em qualquer tipo de pele reduziu a quantidade de 

energia necessária para provocar sensação dolorosa. Em conclusão, 

estímulos a laser de CO2 estimulam seletivamente fibras aferentes primárias, 

em especial os receptores nociceptivos, provocando assim sensações 

dolorosas (Pertovaara et al., 1988). 

Atualmente, dois componentes principais dos PELs são obtidos: N1, 

que é uma onda negativa de pequena amplitude obtida das regiões 

temporais contralaterais ao local da estimulação com latência aproximada de 
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170 ms quando o estímulo for provocado no dorso da mão, e o complexo 

bifásico N2-P2, o componente que é máximo no vértice da cabeça (Cz) com 

latência de aproximadamente 236 ms para N2 e 315 ms para P2 também 

quando o estímulo for provocado no dorso da mão, e 275 ms para N2 e 361 

ms para P2 quando o estímulo for provocado no pé (Truini et al., 2005). O 

componente N2-P2 é a medida mais confiável e reprodutível em estudos 

(Madsen et al., 2014). 

Os PELs são o método de avaliação padrão-ouro para avaliar a 

neurofisiologia da dor e seus mecanismos fisiopatológicos (Bromm et al., 

1998, Haanpaa et al., 2011). Os PELs podem ser usados para investigar 

doenças específicas que possam afetar o sistema nociceptivo (Treede et al., 

1988, Kakigi et al., 1990, Bromm et al., 1991, Treede et al., 1991, Kakigi et 

al., 1992, Agostino et al., 2000, Cruccu et al., 2001, Garcia-Larrea et al., 

2002, Spiegel et al., 2003, Truini et al., 2003). Num período posterior ao 

laser de CO2, lasers de estado sólido (por exemplo, neodímio ítrio-alumínio-

perovskita (YAP), facilitaram a aplicação do estímulo em qualquer região do 

corpo e também diminuíram as queimaduras superficiais não intencionais na 

pele (Spiegel et al., 2000, Cruccu et al., 2003). 

Em 2004, a Federação Européia de Sociedades Neurológicas (FESN) 

publicou diretrizes para avaliação de dor neuropática (Cruccu et al., 2004). 

Na época desta publicação, os estudos utilizando PELs somavam pouco 

mais de 100 artigos científicos. A revisão do grupo de autores atestou os 

PELs como o método neurofisiológico mais confiável para avaliar a 

integridade funcional das vias nociceptivas. Os PELs receberam grau B de 

recomendação para diagnosticar a dor neuropática periférica e central.  

Um sistema de classificação clínica proposto para diagnosticar a dor 

neuropática incluiu os PELs como um dos principais testes complementares, 

reforçando sua relevância na investigação de dor neuropática (Treede et al., 

2008). PELs detectam qualquer anormalidade funcional da condução nas 

vias da dor, mesmo quando causadas por lesões mínimas do sistema 

somato-sensitivo (Cruccu et al., 2008). Os PELs devem ser incluídos na 
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investigação de pacientes com dor crônica, particularmente em situações 

onde os testes clínicos são inconclusivos ou desconhece-se a doença causal 

(Haanpaa et al., 2009, Pazzaglia et al., 2009).  

A revisão das orientações da FESN publicada em 2010, mostrou um 

aumento substancial no número de estudos de alta qualidade com PELs, 

melhorando do nível de recomendação de PELs para grau A (Lefaucheur et 

al., 2004, Truini et al., 2008, Truini et al., 2009, Cruccu et al., 2010). Uma 

segunda revisão publicada em 2011 pelo grupo de interesse em dor 

neuropática (NeuPSIG) da IASP também emitiu uma nota de nível de 

recomendação A para o uso de PELs na avaliação da funcionalidade das 

vias nociceptivas para fibras Aδ (Haanpaa et al., 2011). 

Mais recentemente, Garcia-Larrea propôs que uma “fotografia 

fisiológica" com o uso de métodos neurofuncionais (por ex. PELs) é 

altamente relevante, possibilitando estratégias otimizadas de manejo 

terapêutico (Garcia-Larrea 2012). O diagnóstico definitivo de dor neuropática 

necessita de pelo menos um teste de confirmação objetivo, demonstrando a 

existência de lesão ou doença que afete o sistema somato-sensitivo 

(Finnerup et al., 2016). Os PELs podem determinar melhor do que qualquer 

outra ferramenta tal alteração. PELs anormais obtidos de uma região 

dolorosa devem ser interpretados como uma assinatura eletrofisiológica de 

dor neuropática (Garcia-Larrea 2012). Estudo de Valeriani (2012) também 

destacou o papel dos PELs em identificar os mecanismos fisiopatológicos de 

subtipos de dor neuropática (Valeriani et al., 2012). 

Em conclusão, os PELs são o método mais avançado e confiável para 

avaliar a integridade funcional das vias da dor e podem também ser 

utilizados para estudar a modulação e a sensação de dor (Matre et al., 2014, 

La Cesa et al., 2015, Mainka et al., 2015).  
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3.5 TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA 

 

Desde a antiguidade, tratamentos para a dor crônica tem sido 

descritos. Na Grécia antiga, o mais antigo registro escrito sobre o tratamento 

da dor está contido nos poemas épicos de Homero. Tratava-se do uso de 

uma substância com o nome nepente, que significa “o que leva o sofrimento 

embora”, e que provavelmente se tratava de ópio (Robson 1999). 

Hipócrates, o pai da medicina moderna e o primeiro médico a separar a 

doença da religião acreditava no equilíbrio dos 4 humores (sangue, fleuma, 

bile amarela e bile negra) como remédio para tratar a dor (Fradelos et al., 

2014). Sabe-se também do uso do peixe elétrico bagre do Nilo como 

tratamento para algumas formas de dor crônica na época do antigo Egito (El-

Ansary 1989). Na medicina moderna, a decisão terapêutica é norteada em 

grande parte pelos níveis de evidência relacionados a uma determinada 

intervenção. O grau do nível de evidência é determinado levando-se em 

consideração a qualidade metodológica de determinado estudo em termos 

de desenho, validação e aplicabilidade (ex. evidência nível I é relacionada a 

ensaios clínicos randomizados com N amplo e resultados claros). A partir 

desta análise são designados os graus de recomendação para cada 

intervenção específica (ex. grau A de recomendação é sustentado por nível 

de evidência I) (Burns et al., 2011). Maneiras objetivas de medir o efeito de 

uma intervenção ou droga no tratamento da dor crônica incluem o tamanho 

do efeito (potência analgésica), a eficácia e o número necessário a tratar 

(NNT). 

 

3.5.1 Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico para as dores crônicas é substancialmente 

complexo e inclui diferente classes de drogas com mecanismos de ação 

distintos. Para as dores de origem neuropática, algumas classes de drogas 

são utilizadas há muitas décadas, como os neurolépticos (Sadove et al., 

1955), os antidepressivos tricíclicos (Paoli et al., 1960) os anticonvulstivantes 
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(Blom 1963) e os agentes bloqueadores da atividade simpática (Hannington-

Kiff 1974). Uma série diretrizes e artigos de revisão analisando o tratamento 

farmacológico da dor neuropática crônica já foram publicados na literatura 

(Baron et al., 2010, Szczudlik et al., 2014, Wong et al., 2014, Finnerup et al., 

2015, Gilron et al., 2015, Deng et al., 2016, Mu et al., 2017), e o NNT de 

cada composto também foi calculado (Tabela 2) (Finnerup et al., 2015). 

Tabela 2 -   Número necessário a tratar (NNT) de cada classe de drogas 
para tratamento farmacológico da dor neuropática crônica. 
Intervalo de confiança de 95% (IC 95%) (modificado de Finnerup 
et al., 2015.) 

 

Classe de medicação 
NNT 

(IC 95%) 

Antidepressivos tricíclicos 3,6 (3,0-4,4) 

Inibidores da receptação da 
serotonina e noradrenalina 6,4 (5,2-8,4) 

Pregabalina 7,7 (6,5-9,4) 

Gabapentina 7,2 (5,9-9,1) 

Tramadol 4,7 (3,6-6,7) 

Opióides fortes 4,3 (3,4-5,8) 

Capsaicina 8% 10,6 (7,4-18,8) 

Toxina botulínica A 1,9 (1,5-2,4) 

 

3.5.1.1 Anti-inflamatórios não esteroidais 

Para as dores crônicas predominantemente nociceptivas os anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs) são considerados como de primeira 

linha. Atuam inibindo a enzima ciclo-oxigenase e tem como mecanismo 

associado a prevenção de hiperalgesia mediada por prostaglandinas. 

Podem ser inibidores não seletivos da ciclo-oxigenase 2 (ex. Ibuprofeno, 

Naproxeno, Diclofenaco ou Ácido Acetilsalicílico), ou seletivos (ex. 

Celecoxibe). As principais indicações são doenças que levam a dor aguda 

como a artrite, gota, lesão tecidual aguda, dor associada ao câncer, doenças 
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inflamatórias e dores de origem musculoesquelética. Mesmo sem serem 

consideradas droga de escolha na dor neuropática, esta classe de fármacos 

está presente em 18 a 47% das prescrições (Vo et al., 2009). No entanto, 

não há evidência suficiente para recomendar ou contraindicar seu uso na 

dor neuropática (Moore et al., 2015).  

3.5.1.2 Anti-inflamatórios esteroidais 

Os anti-inflamatórios esteroidais também são muito utilizados em dores 

crônicas tanto por via oral quanto por via injetável. São drogas com ação 

anti-inflamatória potente e imunomoduladoras. Seus principais mecanismos 

de ação são a trans-repressão de sequência de genes pró-inflamatórios 

(Mao 2005), trans-ativação de uma cascata de genes anti-inflamatórios 

(Stahn et al., 2008) e ação mediada por efeitos não transcricionais, como 

estabilização da membrana celular e diminuição da nocicepção (Groeneweg 

et al., 2011). No entanto, quando administrados por via oral, tem seu uso 

mais restrito, especialmente para tratamento de dores relacionadas a 

doenças inflamatórias crônicas como a artrite reumatóide, a polimialgia 

reumática ou a dermatomiosite. O uso de corticoides orais não parece ter 

efeito em dores lombares e radiculares (Chou et al., 2017). Os corticoides 

por via injetável são muito utilizados como droga adjuvante para bloqueios 

neurais em toda extensão da coluna vertebral, por via foraminal ou epidural, 

injeções articulares, facetárias e em bursas e também para injeções de 

pontos musculares dolorosos (Manchikanti et al., 2018). Não há consenso 

sobre qual tipo de corticoide (particulado ou não particulado) seria o mais 

efetivo (Kennedy et al., 2014). O uso anti-inflamatórios esteroidais orais para 

tratamento da dor neuropática crônica não é recomendado por nenhum dos 

consensos atuais apesar de seu uso ser efetivo e recomendado em algumas 

situações clínicas. 

3.5.1.3 Antidepressivos 

O uso de antidepressivos tricíclicos (ex. Amitriplina e Nortriptilina) e dos 

antidepressivos recaptadores seletivos da serotonina e noradrenalina (ex. 

Duloxetina e Venlaflaxina) para o manejo da dor neuropática crônica é 
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considerado como de primeira linha no tratamento farmacológico (Gilron et 

al., 2015, Deng et al., 2016, Colloca et al., 2017, Mu et al., 2017). O 

mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos está relacionado a 

inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina, ao bloqueio da 

hiperalgesia mediada por agonistas do NMDA e ao bloqueio de canais de 

sódio (Jensen et al., 2009). A ação analgésica dos inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina e noradrenalina é diminuir receptação de ambos 

na sinapse neuronal, sendo seu efeito independente da ação antidepressiva, 

o que ocorre num regime de dose mais baixo que o utilizado para o 

tratamento da depressão (Sullivan et al., 1992). Finalmente, a ação 

analgésica de ambos os tipos de antidepressivos parece estar também 

diretamente relacionada a sua ação em mecanismos de controle da 

modulação descendente inibitória e a ação em ß2 adrenoceptores (Yalcin et 

al., 2009, Colloca et al., 2017). A qualidade de evidência para uso no 

tratamento de dor neuropática crônica em adultos dos antidepressivos 

tricíclicos é moderada com número necessário a tratar (NNT) de 3,6 (3,0-4,4) 

e dos receptadores seletivos da serotonina e noradrenalina é alta com NNT 

de 6,4 (5,2-8,4) (Finnerup et al., 2015). 

3.5.1.4 Antiepilépticos 

Os antiepiléticos da classe dos gabapentinóides (ex. Pregabalina e 

Gabapentina) são assim como os antidepressivos considerados fármacos de 

primeira linha para tratamento da dor neuropática crônica (Gilron et al., 2015, 

Deng et al., 2016, Colloca et al., 2017, Mu et al., 2017). Outros antiepiléticos 

como a Lamotrigina e a Lacosamida são menos eficazes e consideradas 

drogas de quarta linha (Mu et al., 2017). Os gabapentinóides atuam pela 

redução do influxo de íons Ca+2 nos terminais dos neurônios aferentes 

primários no corno posterior da medula espinhal levando a uma diminuição 

da sensibilização central (Jensen et al., 2009) Há também evidências que 

eles atuem complementarmente na ativação de receptores gabaérgicos pré-

sinápticos e receptores de K+ (Sills 2006). A qualidade de evidência tanto 

para a Pregabalina quanto para Gabapentina é alta para seu uso na dor 

neuropática crônica em adultos com NNT de 7,7 (6,5-9,4) para Pregabalina e 
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7,2 (5,9-9,1) para Gabapentina (Finnerup et al., 2015). Finalmente, a 

Carbamazepina e a Oxcarbazepina, antiepiléticos bloqueadores de canais 

de Na+ são as drogas de escolha para tratamento da neuralgia trigeminal (Di 

Stefano et al., 2017). 

3.5.1.5 Opióides 

Os opióides são uma classe de drogas muito utilizadas na dor crônica 

em geral. A morfina é considerada o composto de referência e comparada 

as demais formulações (Ogura et al., 2013). Podem ser utilizadas 

virtualmente por qualquer via de administração e a escolha do composto 

ideal deve se basear principalmente em seu tempo de ação e sua potência 

analgésica. Em geral, seu mecanismo de ação é obtido pela ativação dos 

receptores opióides mu, o que inibe a transmissão de estímulos nociceptivos 

dos neurônios aferentes primários para o corno dorsal da medula (Chahl 

1996). O uso do composto Tramadol, um opióide fraco, é considerado como 

de segunda linha no tratamento da dor neuropática crônica (Mu et al., 2017). 

Ele age principalmente como agonista fraco do receptor opióide mu e inibe a 

receptação de noradrenalina e serotonina, e outros efeitos parecem 

contribuir para sua ação analgésica (Minami et al., 2015). A qualidade de 

evidência para o uso de Tramadol para pacientes com dor neuropática 

crônica é moderada com NNT de 4,7 (3,6-6,7) (Finnerup et al., 2015). 

Opióides de maior potência analgésica (ex. Oxicodona e Morfina) são 

consideradas drogas de terceira linha e a evidência para seu uso na dor 

neuropática crônica é moderada com NNT de 4,3 (3,4-5,8). Evidência para 

um composto mais recente, o Tapentadol é inconclusiva (Finnerup et al., 

2015). Apresentações por vias de administração alternativas como a 

Buprenorfina (disponível para via transdérmica ou por filme bucal) 

apresentam algumas vantagens. Porém não existe nível de evidência 

documentado para seu uso em dores neuropáticas crônicas (Fishman et al., 

2018).  
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3.5.1.6 Relaxantes musculares 

Os relaxantes musculares são drogas utilizadas em dores crônicas de 

origem músculo-esqueléticas por deprimir reflexos centrais ou espinais e 

reduzir a hipertonia muscular (Pope et al., 2017). Apesar de seu uso amplo, 

não há evidência estabelecida na dor neuropática crônica em nenhuma 

diretriz recente de tratamento. Na dor lombar crônica não há evidência 

suficiente para sua indicação, havendo apenas alívio efetivo da dor em 

casos de lombalgia aguda para os compostos Tizanidina, Ciclobenzaprina e 

Baclofeno (Abdel Shaheed et al., 2017). Pode ser eficaz no tratamento 

clínico quando há associação entre dor neuropática e dor nociceptiva (ex. 

sd. Miofascial). 

3.5.1.7 Patchs analgésicos 

Patchs de uso transdérmico de compostos não opiáceos também são 

uma opção no tratamento da dor neuropática crônica. São consideradas 

drogas de terceira linha os compostos de Lidocaína a 5% e de Capsaicina a 

8% (Finnerup et al., 2015). Os patches de Lidocaína atuam por bloquear os 

canais de Na+ não permitindo a passagem deste íon pela membrana celular, 

o que diminui descargas ectópicas (Jensen et al., 2009). Seu uso está bem 

estabelecido para algumas síndromes de dor neuropática crônica como a 

neuralgia pós herpética e as lesões traumáticas de nervos periféricos mas a 

qualidade da evidência é baixa (Colloca et al., 2017). A Capsaicina 

(componente ativo das pimentas tipo chili) a 8% atua por ativar o receptor 

TRPV1 nas fibras nociceptivas levando a sua dessensibilização e 

desativação (Jensen et al., 2009). Apresenta bons resultados para neuralgia 

pós herpética e neuropatias periféricas. A qualidade da evidência é alta e 

seu NNT é de 10,6 (7,4-18,8) (Finnerup et al., 2015).  

 

3.5.1.8 Toxina botulínica 

A toxina botulínica é uma neurotoxina potente e droga de terceira linha 

com um papel benéfico no tratamento da dor neuropática periférica 

(Finnerup et al., 2015). Atua por inibir os receptores vanilóides o que inibe a 
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liberação do glutamato e substância P (Jensen et al., 2009). Possui NNT de 

1,9 (1,5-2,4) e a qualidade da evidência para seu uso é moderada (Jensen et 

al., 2009, Colloca et al., 2017). 

3.5.1.9 Canabinóides 

Os canabinóides são em geral derivados dos compostos 9-delta-

tetrahidrocanabinol e cananabidiol. Este compostos são administrados 

através da mucosa oral por preparações em spray. Atuam por serem 

agonistas de receptores canabinóides inibindo a liberação pré-sináptica de 

neurotransmissores e neuropeptídios; modulam a excitabilidade neuronal 

pós- sináptica; ativam as vias da dor inibitórias descendentes e reduzem a 

sinalização neuroinflamatória (Starowicz et al., 2017). Foram utilizados com 

alguma efetividade em pacientes com dor crônica induzida por esclerose 

múltipla ou dor neuropática periférica com alodinia, apesar de alguns 

ensaios clínicos terem apresentado resultados negativos (Finnerup et al., 

2015, Colloca et al., 2017). Recente revisão sistemática classifica a 

qualidade de evidência para seu uso de muito baixa a moderada e questiona 

a utilização pelo risco de potenciais efeitos colaterais (Mucke et al., 2018).  

3.5.1.10 Antipsicóticos  

Drogas antipsicóticas típicas e atípicas tem sido utilizadas como 

adjuvantes no tratamento da dor neuropática crônica. Seu mecanismo de 

ação analgésico parece estar relacionado com propriedades 

antidopaminérgica, antagonismo serotoninérgico e antagonismo de 

adrenoceptores α-2 (Schreiber et al., 1999, Silberstein et al., 2002, Seidel et 

al., 2013). Revisão sistemática suporta seu uso como adjuvante na dor 

neuropática refratária, desde que sejam considerados seus potenciais 

efeitos colaterais, como sintomas extrapiramidais e sedativos (Seidel et al., 

2013). 

3.5.1.11 Outras drogas 

Outras classes de drogas podem ser utilizadas como adjuvantes nos 

tratamentos das dores crônicas, inclusive as neuropáticas. Estas incluem 

Acetaminofeno, simpaticolíticos, agonistas α-2 adrenérgicos, antagonistas 
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adrenérgicos, anti-histaminicos, antagonistas do NMDA, imunoglobulina G, 

benzodiazepínicos e anestésicos locais (Yong et al., 2017). 

 

3.5.2 Tratamento clínico 

3.5.2.1 Psicoterapia 

A psicoterapia tem se mostrado efetiva em muitos quadros de dor 

crônica, já vez que variáveis psicológicas são frequentemente relacionadas a 

dor (Carragee et al., 2005). Estratégias incluem o uso de técnicas de 

educação para pacientes e familiares, terapia cognitiva comportamental, 

técnicas de meditação/relaxamento e tratamento de sintomas psicológicos 

concorrentes como ansiedade e depressão (Kerns et al., 2011). O nível de 

evidência para tratamento psicológico da dor crônica é controverso e 

depende da doença analisada e do tipo de técnica aplicada (Marks et al., 

2005, Brox et al., 2006, Eccleston et al., 2013, Majeed et al., 2018, Nicholls 

et al., 2018). Para o tratamento da dor neuropática crônica a evidência é 

baixa (Colloca et al., 2017). 

3.5.2.2 Fisioterapia  

A fisioterapia é outra estratégia conservadora utilizada para tratamento 

de dores crônicas. É empregada com mais frequência em quadros de dores 

músculo-esqueléticas tais como osteoartrite, fibromialgia, artrite reumatóide, 

dor lombar e dor miofascial. Em geral, a abordagem envolve mobilização 

passiva e exercícios específicos para melhorar a amplitude de movimento. 

Diversas modalidades de fisioterapia podem ser utilizadas em conjunto para 

otimizar o tratamento. Entre elas estão por exemplo, o calor úmido, a 

estimulação elétrica transcutânea, o laser de baixa intensidade, a crioterapia 

e o ultrassom. A qualidade da evidência no uso de fisioterapia para dores 

crônicas, mesmo apesar de seu uso bastante difundido, permanece baixa 

tanto para dores crônicas em geral quanto para dores do tipo neuropática 

(Colloca et al., 2017, Geneen et al., 2017).  
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3.5.2.3 Terapia Manual 

A terapia manual ou manipulação espinhal é utilizada 

fundamentalmente nas dores relacionadas à coluna vertebral. Pode ser uma 

estratégia útil para dores cervicais e lombares assim como para dores 

musculares em geral e alguns tipos de cefaleias. Sua função é otimizar a 

mecânica corporal e melhorar a restrição ao movimento a fim de corrigir o 

balanço postural e maximizar a função (Wellington 2014). A qualidade da 

evidência permanece bastante limitada para dores lombares agudas (Paige 

et al., 2017), e dores lombares crônicas após 6 e 12 meses de seguimento 

(Chou et al., 2017). No entanto, a técnica de flexão-extensão foi capaz de 

melhorar a dor irradiada para membro inferior em pacientes com 

componente neuropático associado a dor lombar (Gudavalli et al., 2006).  

 3.5.2.4 Acupuntura 

A acupuntura, um método milenar originado da medicina oriental, se 

tornou bastante difundido na prática médica para tratamento da dor crônica. 

Nesta técnica, utilizam-se pequenas agulhas metálicas descartáveis 

aplicadas na pele em locais específicos, associadas ou não a aplicação 

simultânea de corrente elétrica (Wellington 2014). Seu uso tem sido 

estudado principalmente para tratamento da dor lombar crônica com 

resultados satisfatórios e melhora significativa no seguimento de curto prazo 

(Liu et al., 2015). Também foi encontrado nível de evidência positivo do uso 

da acupuntura para o tratamento da dor oncológica (Hu et al., 2016) e da dor 

cervical de origem muscular (Trinh et al., 2016). Até o momento, não existe 

evidência suficiente para recomendar ou não o uso da acupuntura no 

tratamento da dor neuropática crônica (Ju et al., 2017). 

3.5.2.5 Outros 

Existem ainda outros métodos conservadores e que apresentam nível 

de evidência inconclusivo no tratamento da dor crônica. Estes incluem a 

massagem e seus diferentes métodos (petrissage, effleurage, compressão, 

tapotagem e vibração), métodos derivados da acupuntura (acupressão e 

reflexologia), aromaterapia, yoga e hipnose (Wellington 2014). Tratamentos 
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considerados como alternativos ou complementares parecem ter pouco 

efeito no tratamento da dor neuropática crônica e devem ser melhor 

avaliados por estudos mais sólidos e ensaios clínicos randomizados (Pittler 

et al., 2008, Mishra et al., 2015). 

 

3.5.3 Tratamento cirúrgico 

3.5.3.1 Técnicas ablativas 

O tratamento cirúrgico ou invasivo da dor crônica, incluindo a dor 

neuropática tem sido uma opção válida há mais de 1 século. As técnicas 

ablativas foram as que surgiram inicialmente nesta modalidade de 

tratamento. A teoria que originou estas técnicas está baseada na interrupção 

das vias dolorosas em determinados níveis do sistema nervoso ou lesão de 

estruturas relacionadas a origem ou manutenção da dor. A primeira cirurgia 

moderna para dor crônica descrita foi uma cordotomia realizada no ano de 

1912 (Spiller et al., 1912) . Após, seguiu-se a mielotomia comissural em 

1927 (Armour 1927), a talamotomia em 1949 (Hécaen et al., 1949), a 

tractotomia do núcleo espinotalâmico mesencefálico em 1962 (Spiegel et al., 

1962), a lesão seletiva da raiz dorsal em 1974 (Sindou et al., 1974) e a lesão 

da inserção radicular dorsal em 1976 (Nashold Jr 1976).  

Na medicina moderna, várias técnicas invasivas ablativas percutâneas 

ou cirúrgicas são utilizadas para o tratamento da dor crônica.  

Neurotomias 

As neurotomias são procedimentos ablativos em que é utilizado o calor 

(como por ex. a lesão por radiofrequência) ou o frio para produzir a 

destruição das fibras nervosas sensitivas, levando a sua degeneração e 

consequente alívio da dor.  

As neurotomias em geral promovem alívio de curto prazo com 

resultados variados a longo prazo (Cetas et al., 2008).  
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Simpatectomia 

Dores mediadas por atividade simpática anormal como ocorre na 

SDRC tipo I ou II ou na angina pectoris podem ser abordadas por 

simpatectomia. Esta interrupção da atividade simpática anômala pode aliviar 

a dor crônica. Pode ser realizada cirurgicamente, por uso de radiofrequência 

ou por agentes químicos (fenol/álcool/guanetidina). Este tratamento é ainda 

mais efetivo quando realizado nas fases precoces da doença (Albazaz et al., 

2008). Os resultados são menos robustos para dor neuropática quando 

comparados a SDRC tipo I ou II (Mailis et al., 2003, Happak et al., 2012). 

Nível de evidência é inconclusivo. 

Rizotomias espinais 

As rizotomias são exemplo de tratamento ablativo, porém tendo como 

alvo a raiz nervosa. Sua primeira descrição foi publicada em 1974 (Shealy 

1974). As rizotomias, principalmente a lesão do ramo medial da raiz dorsal, 

tem sido usadas com sucesso para diversas síndromes dolorosas, tais como 

a dor facetaria lombar, dor cervical, e a cefaléia em salvas (Raslan et al., 

2007, Bogduk et al., 2009). O nível de evidência a favor da rizotomia por 

radiofrequência para dor nos segmentos da coluna cervicais e lombares é II 

e no segmento torácico, III (Manchikanti et al., 2015). 

Rizotomia gasseriana 

As rizotomias gasserianas ou trigeminais, utilizadas principalmente 

para tratamento da neuralgia do trigêmeo podem ser realizadas por meio de 

várias técnicas. As mais comuns incluem a rizotomia por radiofrequência, a 

microcompressão percutânea por balão, a rizotomia por aplicação de glicerol 

e a radiocirurgia por gamma-knife (Lepski et al., 2015). Há evidência nível C 

para técnicas percutâneas (rizotomia/balão/glicerol) e gamma-knife em 

casos de neuralgia trigeminal refratária ao tratamento clínico (Cruccu 2017). 

Importante salientar o nível de evidência baixo, que pode ser explicado pela 

escassez de estudos prospectivos controlados a despeito da longa 

experiência clínica. 
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Tractotomia de Lissauer 

A tractotomia de Lissauer, ou lesão da substância gelatinosa, ou lesão 

DREZ (dorsal root entry zone lesion) destrói a zona de entrada das raízes 

dorsais, as camadas superficiais do corno dorsal e a parte superficial do 

trato de Lissauer. É geralmente utilizada em pacientes com dor neuropática 

unilateral de distribuição limitada, como a dor decorrente de lesões do plexo 

braquial com 54 a 91% de bons resultados (Konrad 2014). Nível de 

evidência é inconclusivo (Mehta et al., 2013). 

Cordotomia 

A cordotomia aberta ou endoscópica, consiste na lesão unilateral do 

trato espinotalâmico ascendente na sua porção cervical, e é indicada em 

dores torácicas e abdominais, principalmente de caráter oncológico. As 

principais indicações são infiltrações tumorais da parede torácica ou 

abdomino-pélvica. Não existem ensaios randomizados publicados para 

cordotomia, mas séries de caso tem mostrado bons resultados (Collins et al., 

2013, Fonoff et al., 2016). A cordotomia não está bem indicada quando a 

sobrevida do doente é maior do que 1 ano, pelo risco de dor em espelho 

decorrente da desaferentação cirúrgica. 

Mielotomia 

A mielotomia comissural bloqueia sinais dolorosos na decussação 

espinhal das fibras aferentes ascendentes. Seu uso é mais efetivo nas dores 

oncológicas já que a recorrência da dor ocorre frequentemente após alguns 

meses. Técnicas de mielotomia limitada ou pontual da linha média foram 

introduzidas na busca de melhores resultados, e tem resultados satisfatórios 

para dores viscerais ou da linha média. Pode ser feita por via estereotáxica 

na região cervical alta ou por via microcirúrgica aberta na altura do cone, 

separando-a em duas metades (esta última forma indicada principalmente 

em casos de “pelve congelada” por tumor). Outra opção é a técnica de 

mielotomia extralemniscal. A evidência é baseada em algumas séries e 

relatos de caso (Kim et al., 2000, Nauta et al., 2000), constituindo nível de 
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evidência III a favor da mielotomia no manejo da dor refratária (Cetas et al., 

2016). 

Talamotomia 

A talamotomia, em particular dos núcleos talâmicos ventral póstero-

lateral (para dores de tronco e membros) ou ventral póstero-medial (para 

dores faciais), provoca bom alívio da dor. Pode ser usado para tratamento 

de dores oncológicas, ou de origem central (isquêmicas), e dores por 

desaferentação (como por exemplo dores faciais por infiltração tumoral ou 

lesão do trigêmeo e gânglio de Gasser). Evidência é limitada a algumas 

séries de caso e o nível de evidência é inconclusivo (Sindou et al., 2005, 

Raslan et al., 2007, Kanpolat et al., 2009, Cleary et al., 2015, Rosenow 

2018). 

Tractotomia mesencefálica 

Na tractotomia mesencefálica periaquedutal a lesão é causada na 

formação reticular peri-substância cinzenta periaquedutal mesencefálica 

(PAG), desinibindo-a e favorecendo o sistema descendente supressor de 

dor. O sucesso é maior em dores nociceptivas e oncológicas, mas limitado 

nas dores neuropáticas, centrais isquêmicas ou por desaferentação. No 

entanto, por não haver estudos mais modernos evidência é inconclusiva 

(Bosch 1991, Fountas et al., 2004, Kim et al., 2014). 

Lesões para tratamento específico da dor facial atípica ou por 

desaferentação (neuralgia pós-herpética, sd. de Wallenberg, anestesia 

dolorosa, dor facial atípica e dores oncológicas) podem ser feitas no núcleo 

do trato espinhal do trigêmeo, no tronco encefálico (por via estereotáxica ou 

aberta) ou na transição tronco-medular (por via estereotáxica) (Teixeira et 

al., 2003). Na dor oncológica a tractotomia trigeminal tem nível de evidência 

III (Cetas et al., 2016).  

Ablação do córtex do giro do cíngulo 

Ablação estereotáxica do córtex do giro do cíngulo (área 25 de 

Brodman ou giro sub-caloso) diminui o componente afetivo da dor, 
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constituindo per se numa intervenção psicocirúrgica. Esta melhora foi notada 

pela primeira vez em pacientes com dor intratável que melhoraram após 

lobotomia pré-frontal (Kim et al., 2000, Nauta et al., 2000). Seu uso é 

benéfico em casos de dor central, dor oncológica e algumas formas de dor 

neuropática. O número de séries de casos é pequeno e heterogêneo tanto 

para dor não oncológica quanto para oncológica, resultando em evidência 

inconclusiva (Cetas et al., 2016). 

3.5.3.2 Técnicas de neuromodulação elétrica 

A estimulação elétrica para o tratamento da dor data de 

aproximadamente 3000 anos A.C. no antigo Egito, onde o peixe elétrico 

bagre do Nilo era utilizado para tratar dores de provável origem gotosa 

através da imersão do membro afetado na água (Cunha 1949). Na década 

de 60, os métodos de neuroestimulação por corrente elétrica se 

desenvolveram, em resposta ao melhor entendimento da fisiopatologia da 

dor neuropática e também devido aos resultados clínicos insatisfatórios e 

complicações, muitas vezes graves observadas após procedimentos 

ablativos (Scadding 2004). Também houveram concomitantemente avanços 

tecnológicos que permitiram produção e o desenvolvimento dos 

equipamentos necessários para estimulação. Um melhor entendimento no 

papel das fibras grossas mielinizadas na fisiopatologia da dor, e o possível 

efeito da estimulação elétrica foi propiciado pela teoria da comporta da dor 

proposta por Melzack e Wall em 1965 (Melzack et al., 1965). A primeira 

técnica cirúrgica moderna, baseada neste conceito foi a estimulação de 

nervos periféricos, descrita em 1967 (Wall et al., 1967), seguida da 

estimulação medular (Shealy et al., 1967). Desde então, o campo de 

neuromodulação elétrica para a dor evoluiu exponencialmente. Em 

consequência, diferentes métodos de estimulação foram desenvolvidos até 

os dias atuais. No entanto, estas são técnicas mais complexas e invasivas e 

que devem ser utilizadas quase sempre após outras modalidades de 

tratamento terem falhado. 

 



 Revisão da Literatura 51 

	  

Estimulação de nervos periféricos 

A estimulação de nervos periféricos é uma técnica útil em pacientes 

com dor neuropática que ocorre obedecendo distribuição anatômica de um 

nervo periférico e devido a lesão prévia neste nervo. A colocação do eletrodo 

se faz proximamente à lesão. A resposta  satisfatória durante um período de 

teste antes do implante definitivo é também importante. A técnica de 

implante pode ser aberta ou percutânea. Os parâmetros terapêuticos de 

voltagem comuns de estimulação estão entre 0,5 e 3 V, com largura de 

pulso de 120 a 400 microssegundos e frequência de 50 a 80 Hz (Harsh et 

al., 2015). Resultados positivos foram publicados na literatura para SDRC 

(Hassenbusch et al., 1996), lesões traumáticas de nervos periféricos (Novak 

et al., 2000),  lesões iatrogênicas de nervos periféricos (Mobbs et al., 2007), 

migrânea (Saper et al., 2011) cefaléia em salvas (Wilbrink et al., 2013) e 

dores faciais (Slavin et al., 2006). O nível de evidência é inconclusivo. 

Estimulação subcutânea de campo  

A estimulação subcutânea de campo ou estimulação subcutânea 

dirigida, uma técnica mais recente, envolve a estimulação de nervos 

periféricos, com o implante de eletrodos realizado diretamente na área 

dolorosa e não em contato direto com um nervo. É indicada quando a dor 

não obedece uma distribuição anatômica de um nervo periférico específico 

(Harsh et al., 2015). Resultados são positivos em algumas publicações da 

literatura para dor lombar, dor cervical, neuralgia pós-herpética (Sator-

Katzenschlager et al., 2010), dor na parede torácica (Goroszeniuk et al., 

2006), dor na parede abdominal (Paicius et al., 2006), dor no joelho 

(McRoberts et al., 2010) e dor no ombro (Theodosiadis et al., 2008). 

Adicionalmente, existem relatos de séries de casos mostrando 

benefício adicional com a combinação entre estimulação subcutânea dirigida 

e medular (Lepski et al., 2013, Goroszeniuk et al., 2014). Técnicas menos 

invasivas como estimulação percutânea de nervos periféricos, estimulação 

direta e estimulação externa já foram descritas (Goroszeniuk et al., 2014). 
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Estimulação da medula espinhal (EME) 

Como já mencionado, a estimulação elétrica da medula espinhal (EME) 

foi descrita pela primeira vez por Shealy (1967), que implantou um eletrodo 

no espaço subaracnóideo da medula espinhal para tratar um paciente com 

dor oncológica (Shealy et al., 1967). O primeiro sistema de estimulação da 

medula espinhal disponível comercialmente foi lançado em 1968. Desde sua 

introdução e até recentemente, basicamente um único modo de estimulação 

estava disponível para o tratamento da dor. Neste sistema denominado 

estimulação tônica, a frequência de estimulação é ajustada a uma taxa fixa 

regularmente espaçada, usualmente entre 30 e 300 Hz (Meier 2014). North 

(2005) e Kumar (2007) publicaram de forma pioneira os primeiros ensaios 

clínicos randomizados no uso da EME e encontraram evidências mostrando 

que a EME é mais efetiva no tratamento da dor do que a reoperação ou do 

que tratamento médico convencional exclusivo em pacientes com Síndrome 

do Insucesso da Cirurgia Espinhal (SICE) (North et al., 2005; Kumar et al., 

2007). Atualmente, o nível de evidência para estimulação da medula 

espinhal (EME) tônica é II para SICE e SDRC, e nível IV para neuropatia 

diabética, dor pélvica ou abdominal e síndrome isquêmica dolorosa 

(Benyamin et al., 2018). No entanto, houve nos últimos anos, a introdução 

uma série de novos equipamentos com modalidades inovadoras de 

estimulação medular, como estimulação de alta frequência, estimulação em 

salvas, e outros modos de estimulação (Sdrulla et al., 2018).  

EME de alta frequência 

A EME de alta frequência é usualmente aplicada a 10 kHz. Resultados 

de estudo randomizado mostraram sua superioridade no alivio da dor lombar 

e radicular em relação a estimulação tônica convencional e levaram a sua 

aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) (Kapural et al., 2015). 

Sua eficácia se manteve estável após 24 meses de seguimento (Kapural et 

al., 2016). Importante enfatizar que este estudo demonstrou superioridade 

em todos os desfechos, tanto primários (segurança, eficácia e porcentagem 

de respondedores) quanto secundários (melhora na dor lombar e radicular) 
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em comparação a EME convencional. Porém, esses resultados não foram 

completamente replicados em estudo recente não financiado pela indústria 

(De Andres et al., 2017).  

EME em salvas 

A EME em salvas consiste numa salva de 5 pulsos entregues numa 

frequência de 500 Hz com largura de pulso de 1 ms sobre uma frequência 

inter-salvas de 40 Hz. A carga cumulativa dos 5 pulsos é passivamente 

balanceada por carga, imediatamente após o final da sequência de 5 pulsos 

(De Ridder et al., 2010). A estimulação em salvas também se mostrou 

superior no alivio da dor lombar e radicular quando comparada a 

estimulação convencional em estudo randomizado, o que levou a aprovação 

pelo FDA (Deer et al., 2018). A melhora foi estatisticamente significante para 

os desfechos primários (não-inferioridade e superioridade no alivio da dor) e 

secundários (taxa de respondedores e menor sensação de parestesia). No 

entanto, a estimulação em salvas nem sempre parece ser a melhor 

indicação em alguns pacientes, como demonstrado em outro estudo 

comparativo (Kriek et al., 2017). Seu mecanismo de ação se baseia na 

possível ativação concomitante das vias lateral e medial da dor, o que difere 

da estimulação tônica convencional, que não parece modular a via medial. 

(De Ridder et al., 2016).  

Outros modos de EME 

Outros modos de estimulação da medula espinhal inovadores como o 

modo em alta densidade e o modo 3D tem mostrado bons resultados, mas 

ensaios clínicos randomizados são necessários para confirmar estes 

resultados preliminares (Provenzano et al., 2017, Veizi et al., 2017). 

Estimulação em circuito fechado também parece ser uma opção promissora, 

com resultados robustos em estudo piloto. Este modo pioneiro se baseia na 

estimulação que se autorregula a partir da leitura da soma de potenciais de 

fibras individuais em resposta a estimulação, denominados potenciais de 

ação evocados compostos (Russo et al., 2018). 
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Estimulação cerebral profunda 

Estimulação cerebral profunda (ECP) é outra estratégia cirúrgica para 

tratamento da dor neuropática crônica. A primeira aplicação de estimulação 

elétrica encefálica profunda para dor crônica data dos anos 50 (Pool 1954). 

As indicações são diversas e incluem dor neuropática facial (anestesia 

dolorosa), dores talâmicas pós-isquemia ou hemorragia, dores relacionadas 

a lesão da medula espinhal, dor fantasma e SICE (Kalia et al., 2015). Como 

as outras modalidades de tratamento cirúrgico invasivo, deve ser reservada 

para casos refratários ao tratamento conservador. Os alvos mais comumente 

utilizados incluem a região periventricular hipotalâmica ou substância 

cinzenta periaquedutal, que parece induzir o aumento dos níveis de 

metabólitos opiáceos no líquor (Young et al., 1993) e a estimulação indutora 

de parestesias em regiões tálamo-específicas (estimulação do núcleo ventral 

póstero-medial para dores na região da cabeça e ventral póstero-lateral para 

o resto do corpo) (Tasker et al., 1995). Outros alvos como núcleo 

accumbens, região septal e córtex do giro do cíngulo também já foram 

descritos (Keifer et al., 2014). Os resultados mostram uma taxa de resposta 

em 30 a 60% dos pacientes, com taxas de sucesso superiores em pacientes 

com dores nociceptivas (Bittar et al., 2005). Sistemas que empregam o 

conceito de circuito fechado, baseados na possibilidade da utilização de 

potenciais de campo locais das regiões de SI, giro do cíngulo anterior e giro 

orbitofrontal como marcadores de dor crônica, podem ser uma alternativa 

futura para melhores resultados da ECP no tratamento da dor. Um ensaio 

clínico testando esta hipótese está em andamento (Shirvalkar et al., 2018). 

Estimulação do córtex motor 

A estimulação do córtex motor (ECM) por via cirúrgica para o 

tratamento da dor neuropática foi introduzida por Tsubokawa em 1991 

difundiu-se logo a seguir (Tsubokawa et al., 1991). O alvo desta estimulação 

é o córtex motor primário no giro pré-central (Hosomi et al., 2008). Em tese, 

a estimulação deve ser feita exatamente na região do córtex motor que 

corresponde a área da dor e esta precisão tem relação com a eficácia da 
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analgesia (Lefaucheur et al., 2009). A resposta a este tipo de terapia para 

dor neuropática parece ser efetiva, apesar dos resultados serem 

discrepantes entre os estudos (Henderson et al., 2004). A taxa de sucesso 

média de pacientes com dor neuropática em tratamento com ECM é de 

aproximadamente 60% mas essa taxa decresce com o aumento do tempo 

de observação (Nuti et al., 2005, Lefaucheur 2016). Outros métodos de 

estímulo não invasivos do córtex motor, como o estimulação magnética 

repetitiva transcraniana em alta frequência e a estimulação transcraniana por 

corrente direta também são úteis em casos onde a cirurgia está 

contraindicada, com limitação do efeito durante o período de tratamento. 

Modalidades não-invasivas de estimulação também são utilizadas para 

rastreio de candidatos a ECM (Lefaucheur 2016, Hussein et al., 2018). O 

valor preditivo positivo para sucesso do ECM com teste utilizando 

estimulação magnética repetitiva transcraniana em alta frequência foi de 1,0 

enquanto o valor preditivo negativo foi de 0,6 em estudo com 59 pacientes 

(Lefaucheur et al., 2011). 

 

3.6  TÉCNICAS DIRECIONADAS AO GRD PARA O TRATAMENTO DA 
DOR 

	  

3.6.1 Radiofrequência convencional e pulsada do GRD 

A técnica convencional consiste no uso corrente elétrica de alta 

frequência, a fim de provocar uma lesão celular por calor. Temperaturas a 

partir de 45 graus Celsius já são suficientes para provocar lesão quando 

aplicadas adjacentes ao GRD, o que leva a lesão completa das fibras não 

mielinizadas e quase completa das fibras mielinizadas (Cosman et al., 2005). 

Os resultados dessa técnica são variados com poucos estudos controlados 

sendo necessários mais estudos prospectivos (Pope et al., 2013). Estudo 

randomizado não mostrou benefício no tratamento por radiofrequência 

convencional do GRD para radiculopatia lombo-sacral (Geurts et al., 2003). 

Já a técnica pulsada emprega o estímulo elétrico sem o objetivo de lesar 
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permanentemente o GRD, mas sim exercer um efeito neuromodulador da 

dor (Hildebrandt et al., 2002). Este estímulo é gerado por pulsos de corrente 

elétrica com duração de 10 a 30 ms e frequência de repetição de 1 a 8 Hz, 

sobre uma frequência de radiofrequência aproximada de 500 Hz o que 

minimiza o aumento de temperatura acima de 42 graus Celsius e provoca 

uma efeito analgésico sem destruição celular (Hamann et al., 2006). Os 

resultados também são variados e existem poucos ensaios clínicos 

randomizados (Pope et al., 2013). Para radiculopatia cervical e lombar há 

evidências positivas (van Kleef et al., 1996, Fujii et al., 2012). Revisão 

sistemática demostrou superioridade da técnica convencional sobre a 

pulsada para dor lombar tipo facetária (Contreras Lopez et al., 2018). No 

entanto, para dores predominantemente neuropáticas o uso da 

radiofrequência pulsada é mais segura, apresenta melhores resultados e 

menos complicações (Malik et al., 2007, Vanneste et al., 2017). 

 

3.6.2 Ganglionectomia 

A ganglionectomia, ou seja, a remoção cirúrgica completa do gânglio 

sensitivo, era recomendada em casos onde a rizotomia havia sido ineficaz, 

já que grande parte das fibras não mielinizadas aferentes sensitivas entram 

na medula espinhal pela raiz ventral, o que explicaria o insucesso em alguns 

casos de falha no controle da dor após a rizotomia (Coggeshall et al., 1975, 

Coggeshall 1979). A ganglionectomia tem predominantemente as mesmas 

indicações da rizotomia lombar, com resultados diversos, e poucos 

pacientes relatando alívio prolongado. Pode ainda ser utilizada como 

estratégia para tratar a neuralgia occipital e a cefaleia em salvas (Cetas et 

al., 2016). Dores oncológicas torácicas e do mediastino podem ser também 

uma boa indicação para ganglionectomia torácica (Taha 2002). O 

procedimento tem como ponto negativo o surgimento de dor por 

desaferentação como complicação comum. A evidência da ganglionectomia 

é baseada em séries de casos e estudos controlados não foram publicados. 

Desta forma deve ser um tratamento utilizado apenas como última 
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alternativa em casos selecionados (Cetas et al., 2008, Pope et al., 2013). O 

grau de evidência é considerado inconclusivo. 

 

3.6.3 Estimulação elétrica do GRD 

A estimulação do GRD espinal como opção adicional para o tratamento 

da dor neuropática crônica surgiu há poucos anos. Os primeiros autores a 

relatarem essa abordagem foram Wright e Colliton, que mostraram redução 

na dor, após estimularem o GRD em um paciente diagnosticado com dor 

lombar discogênica refratária (Wright et al., 1998). Neste relato de caso, a 

pontuação da escala visual analógica (EVA) passou de 8 para 2,5 após 8 

meses de estimulação dos GRDs de L2 bilateralmente. Estimulação da raiz 

nervosa na tentativa de recrutar o GRD também se mostrou benéfica (Alo et 

al., 1999), incluindo a estimulação por abordagem transforaminal, resultando 

em alívio efetivo da dor (Haque et al., 2006, Kellner et al., 2011). Além disso, 

foi desenvolvido um método para implante de eletrodo com um guia curvado, 

o que facilita o procedimento (Haque et al., 2009). Em outro relato de caso 

de um paciente com neuralgia pós-herpética afetando o dermátomo de C2 a 

esquerda, foi possível o controle da dor sem o uso qualquer medicação após 

a estimulação do GRD (Lynch et al., 2011). Em 2013, uma série de casos 

testou pela primeira vez um sistema de estimulação do GRD 

especificamente desenvolvido para este alvo, com bons resultados 

preliminares (Deer et al., 2013). Os eletrodos para estimulação do GRD são 

mais delicados, menores, mais finos e mais flexíveis do que eletrodos de 

EME. Podem ser introduzidos por via percutânea e inter-laminar diretamente 

no forame, tornando o procedimento minimamente invasivo (Bara et al., 

2016). 

Observações iniciais indicam que a estimulação do GRD é superior a 

EME convencional para o tratamento da dor neuropática localizada, tais 

como dores na região da mão, dedos, pé, joelho ou na região inguinal (Deer 

et al., 2016, Morgalla et al., 2017, van Bussel et al., 2017, Yang et al., 2017, 

Goebel et al., 2018, Morgalla et al., 2018). Além disso, as parestesias 
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induzidas pela EME podem sofrer alterações de intensidade a depender do 

posicionamento do corpo e da movimentação, ou ainda sensações 

desagradáveis, o que não costuma ocorrer com a estimulação do GRD 

(Kramer et al., 2015). A EME também não é tão eficiente quando a área de 

dor é pequena, gerando áreas de estimulação maiores do que as 

necessárias (Deer et al., 2013b). O mapeamento prévio da representação 

dermatomérica das regiões dolorosas antes do implante ajuda na seleção do 

nível ou níveis, garantindo alta concordância entre a área estimulada e a 

área de dor (Zuidema et al., 2014). Mais recentemente, o mapeamento 

intraoperatório com potenciais evocados sensitivos também foi utilizado 

(Falowski et al., 2018). Menor amplitude de corrente é necessária em 

comparação com a EME, economizando a vida útil da bateria, que pode 

durar até 6,5 anos em condições de uso normais, evitando substituições 

adicionais (Deer et al., 2013). Após a primeiro artigo em 2013, muitos relatos 

ou séries de casos foram publicados. Estes mostraram resultados clínicos 

positivos no uso da estimulação do GRD para variadas indicações, como por 

exemplo dor fantasma (Eldabe et al., 2015), dor inguinal (Schu et al., 2014, 

Zuidema et al., 2014, Morgalla et al., 2017), meralgia parestésica (Mol et al., 

2017), dor pós cirurgia na região do períneo (Zuidema et al., 2016), neuralgia 

pós-herpética (Lynch et al., 2011), dor pélvica (Rowland et al., 2016), 

neuropatia de pequenas fibras (Maino et al., 2017), dor lombar (Huygen et 

al., 2017), Síndrome do Insucesso da Cirurgia Espinhal (SICE) (Liem et al., 

2014, Weiner et al., 2016) e SDRC I e II (Van Buyten et al., 2014, Garg et al., 

2015, van Bussel et al., 2015, van Bussel et al., 2017), mesmo em casos 

refratários a EME convencional (Yang et al., 2017). Um recente ensaio 

clínico randomizado demonstrou a superioridade no alívio da dor da 

estimulação do GRD em comparação com a EME tradicional para pacientes 

com diagnóstico de SDRC. Este estudo foi a base para que fosse autorizado 

seu uso nos Estados Unidos pelo FDA (Deer et al., 2016). Apesar de 

resultados promissores, ainda existe a necessidade de mais ensaios clínicos 

randomizados para acompanhamento e análise a longo prazo (Forget et al., 

2015, Bremer et al., 2016, Harrison et al., 2017). Nesta direção, estudo 
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recente avaliando 217 pacientes retrospectivamente confirmou a eficácia da 

estimulação do GRD durante a fase teste no tratamento de todas as 

síndromes dolorosas avaliadas (Hunter et al., 2018). Adicionalmente, um 

consenso publicado recentemente determinou o nível de evidência para as 

várias indicações já descritas. Foi determinado nível I de evidência para 

pacientes com síndromes dolorosas neuropáticas focais e SDRC tipos I e II 

dos membros inferiores; nível II-2 para pacientes com dor neuropática da 

região inguinal e nível III para pacientes com dores neuropáticas pós-

cirúrgicas (Deer et al., 2018). 

Apesar das evidências clínicas favoráveis, trabalhos que discutem os 

possíveis mecanismos fisiopatológicos por trás da eficácia do tratamento de 

estimulação do GRD são escassos, especialmente em humanos. Nesse 

sentido, o emprego de testes sensitivos quantitativos e métodos 

eletrofisiológicos de mensuração são essenciais. Esta abordagem ajudaria a 

interpretar melhor os sintomas e finalmente determinar qual subpopulação 

com dor neuropática pode se beneficiar de tratamentos como a 

neuromodulação (Garcia-Larrea 2012, Forget et al., 2015). 

Um modelo computacional projetado para prever a atividade neuronal 

do neurônios tipo C no GRD desaferentado revelou que estes apresentavam 

potenciais oscilatórios sublimiares de membrana e potenciais de ação em 

salvas no cone somático (Kent et al., 2018). É bem conhecido que 

interações neurônio-a-neurônio, neurônio-glia, e mesmo neurónio-células 

inflamatórias desempenham papéis importantes no padrão de disparo. Por 

exemplo, uma lesão nas fibras aferentes periféricas causa hipersensibilidade 

de nociceptores, reduzindo seu limiar de disparo e aumentando estímulos 

aferentes ao GRD (sensibilização periférica) (Krames 2015). Além disso, as 

lesões das fibras A distais ao GRD causam descarga espontânea maciça de 

neurônios A dentro do GRD (Sukhotinsky et al., 2004). Mediadores pró-

inflamatórios produzidos por células de Schwann e células gliais satélites 

influenciam a frequência de disparos dos neurônios do GRD e a ocorrência 

de dor neuropática (Scholz et al., 2007).  
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Um dos mecanismos responsáveis pela hiperexcitabilidade é a perda 

de influxo de Ca2+ no soma de GRD desaferentado (Lirk et al., 2008). Foi 

demonstrado que a diminuição de correntes de Ca2+ está relacionada com a 

passagem potenciais em salvas de alta frequência da periferia para a 

medula espinhal e o SNC. Além disso, a função de filtragem tipo passa-baixa 

que ocorre normalmente nas células neuronais do GRD saudáveis na junção 

em T está comprometida (Luscher et al., 1994).  

Sabe-se que a aplicação de corrente elétrica externa no GRD aumenta 

o influxo de Ca2+ para dentro do soma, restabelece a função de filtragem tipo 

passa-baixa e restaura a frequência de disparo normal dos neurônios, o que 

parece diminuir os impulsos dolorosos e consequentemente a dor reportada 

(Koopmeiners et al., 2013, Kent et al., 2018). 

Estas considerações teóricas levaram à elaboração de nossa principal 

pergunta científica, que é saber em que grau a estimulação do GRD interfere 

no processamento cortical da dor e na interpretação da consciência 

dolorosa. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS	  

 

 

O presente projeto foi aprovado pela Comissão de Ética da 

Universidade de Tuebingen, Alemanha, sob o número 0262011/BO2 

(Anexo 1) e também pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) para a 

Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), sob o número 

2.695.429 (Anexo 2).  

O estudo foi realizado de forma prospectiva com pacientes do 

ambulatório de dor crônica do departamento de neurocirurgia da 

Universidade Eberhard Karls em Tuebingen, Alemanha, ambulatório esse 

coordenado pelo Prof. Guilherme A. Lepski e pelo Prof. Matthias H. 

Morgalla. A estimulação do GRD neste departamento tem sido utilizada 

desde março de 2012, introduzida pelo orientador do presente estudo, e a 

série avaliada considera os pacientes operados até março de 2016. Um 

subgrupo submetido à avaliação experimental por meio de potenciais 

evocados a laser (PELs) foi submetido a um desenho de estudo controlado 

aberto, com avaliações após 1 e 6 meses da terapia com a estimulação do 

GRD. Os pacientes e os examinadores sempre estavam cientes da 

estimulação da área dolorosa quando a terapia estava em modo ativo. Este 

tipo de estimulação produz parestesias na área correspondente ao 

dermátomo da raiz dorsal do nervo estimulado e não pode ser “cegado” do 

paciente. A ingestão de medicamentos manteve-se estável ao longo do 

estudo. Os pacientes assinaram o termo de consentimento informado sobre 

o projeto de pesquisa e seus possíveis riscos e benefícios (Anexo 3).  
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4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos pacientes adultos, maiores de 18 anos de ambos os 

sexos, com nível cognitivo normal para entendimento dos procedimentos 

necessários durante o estudo. O diagnóstico da dor neuropática crônica foi 

baseado em critérios clínicos já estabelecidos na literatura, consistindo em 

história de lesão ou doença neurológica relevante e dor de distribuição 

neuroanatômica plausível associada a sinais sensitivos (perda sensorial, 

hiperalgesia, hiperpatia ou alodinia) na mesma distribuição 

neuroanatômica. Para a inclusão nos procedimentos neurofisiológicos, a 

dor deveria estar localizada unilateralmente, em região inguinal ou membro 

inferior. Todos os pacientes do subgrupo submetido a avaliação 

experimental apresentaram escore acima de 12 para o questionário de 

triagem para dor neuropática PainDETECT. A indicação da cirurgia para 

estimulação do GRD foi realizada em pacientes com dor refratária ao 

tratamento médico convencional com medicação (gabapentinóides, 

antidepressivos e analgésicos), fisioterapia ou outros tratamentos não 

invasivos por pelo menos 6 meses. A ausência de melhora dos sintomas 

após este período de tratamento conservador foi considerado como critério 

de refratariedade. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos os pacientes com quadro predominante de dor do 

tipo nociceptiva, dor psicossomática ou depressão moderada/grave 

(avaliada por psiquiatra), incapacidade de compreensão dos termos do 

estudo (demência ou retardo cognitivo), incapacidade de comparecimento 

para as avaliações periódicas, lesão ou doença de pele na região dolorosa 

(contraindicação à aplicação do laser). O doente era orientado que poderia 

sair do estudo a qualquer momento se assim o desejasse, sem prejuízo 

para a continuidade do tratamento.  
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Durante a primeira consulta, de acordo com o protocolo de avaliação 

da dor do departamento de neurocirurgia da Universidade de Tuebingen, 

era assinalada a área dolorosa, e marcados o nível ou níveis propostos 

para o implante do eletrodo de GRD de acordo com o(s) dermátomo(s) 

afetado(s). Em casos de incerteza clínica, era realizado um bloqueio 

anestésico ganglionar teste por fluoroscopia. 

Também realizamos avaliações e exames de rotina como parte da 

avaliação de risco anestésico pré-operatório, e os pacientes foram 

informados sobre os objetivos cirúrgicos e riscos em conformidade com a 

lei federal alemã (mínimo de 12 h antes do procedimento para reflexão e 

apresentação de alternativas ao tratamento proposto). A intensidade da dor 

foi avaliada pelo uso da escala visual numérica (EVN). Triagem da dor 

neuropática foi feito com o questionário PainDETECT (Anexo 4). Qualidade 

de vida foi avaliada segundo a avaliação do questionário SF-36 (Anexo 5) 

validado para língua alemã (Bullinger 1995). Incapacidade relacionada a 

dor foi avaliada pelo uso do questionário Inventário Breve da Dor (BPI) e do 

questionário Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) validados 

para a língua alemã (Anexo 6 e Anexo 7) (Dillmann et al., 1994, Radbruch 

et al., 1999). Sintomas depressivos foram avaliados pelo questionário 

Escala de Depressão de Beck (BDI) validado para a língua alemã 

(Hautzinger et al., 1994) (Anexo 8). Pensamentos catastróficos foram 

avaliados pela Escala de Catastrofização da Dor (PCS) validada para 

língua alemã (Meyer et al, 2008) (Anexo 9). Uma série parcial do protocolo 

de testes sensitivos quantitativos (TSQ) foram avaliados conforme 

publicação original. 

 

4.3 TÉCNICA CIRÚRGICA 

	  

4.3.1 Implante do eletrodo 

O procedimento inicia-se com a escolha da anestesia que pode ser 

geral ou local. A anestesia local é em geral a opção de escolha já que 
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permite o acompanhamento neurológico intraoperatório do paciente com 

maior precisão, permitindo também a checagem do posicionamento mais 

adequado do eletrodo do ponto de vista funcional. Os pacientes são 

posicionados na mesa de cirurgia em posição prona com os braços e 

pontos de pressão firmemente amortecidos por coxins. Cifotização da 

coluna lombar é realizada para facilitar a punção do espaço peridural. 

Fluoroscopia na incidência anteroposterior é então utilizada para selecionar 

o ponto ideal de entrada da agulha para melhor direcionamento do eletrodo 

para o alvo. Também é marcado o local da incisão designada para o 

gerador de energia implantável (GEI), geralmente abaixo da crista ilíaca 

póstero superior em torno da região superior das nádegas. O ponto de 

entrada da agulha está localizado 1,5 a 2 níveis abaixo do espaço inter 

espinhoso planejado, exatamente sobre a linha pedicular contralateral. A 

ponta da agulha deve apontar para o GRD em um ângulo de 

aproximadamente 30 graus em relação à linha média anatômica da coluna. 

O espaço peridural é acessado por meio da orientação fluoroscópica e pela 

técnica de punção epidural com a perda de resistência. Após a punção, a 

posição no espaço epidural é verificada através da inserção de um fio-guia 

metálico flexível. 

Em seguida, um eletrodo cilíndrico percutâneo de 4 contatos (Spinal 

Modulation, Menlo Park, CA, EUA) é inserido dentro de uma bainha 

semirrígida com uma ponta distal curvada e protegida e com uma trava de 

pressão a fim de evitar deslizamento do eletrodo durante a navegação. O 

eletrodo é navegado sob orientação da fluoroscopia para o forame neural 

de interesse. A posição ideal é alcançada quando os 4 contatos são 

colocados exatamente abaixo do pedículo, onde o GRD está localizado 

(Figura 2). Fluoroscopia lateral é executada em seguida, a fim de mostrar 

os 4 contatos do eletrodo, que devem ser idealmente inseridos na porção 

dorsal do forame neural (Figura 3). Uma vez que o posicionamento ideal é 

alcançado, a bainha é recolhida cuidadosamente. 
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Figura 2 -  Representação esquemática – Estimulação do GRD. Cortesia 
da Abbott® - todos os direitos reservados 

 

 

 

Figura 3 -  Exemplo de caso – Estimulação do GRD colocadas nos níveis 
lombares (L1 e L2) GRDs no lado direito - radiografias pós-
operatórias em visão anteroposterior (A) e lateral (B) 

 

 

Um laço para alívio de tensão do eletrodo no espaço peridural é 

realizado para evitar deslocamento inadvertido do eletrodo. Antes de 

retração da agulha, é criada uma bolsa subcutânea ao redor do local de 

punção e a fáscia lombar é exposta. Em seguida, a agulha pode ser 

completamente retirada. Não se faz necessária fixação adicional do 
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eletrodo. Outro laço de alívio de tensão é criado e colocado no espaço 

subcutâneo. Então, conecta-se o eletrodo definitivo a uma extensão, que é 

um tunelada através do tecido subcutâneo e exteriorizada através da pele 

na parte lateral da região lombar. É realizada uma verificação 

intraoperatória da impedância a fim de verificar a integridade do circuito 

elétrico e os resultados idealmente devem variar entre 600 e 1500 mΩ. O 

fechamento da ferida é executado em dois planos. A extensão 

exteriorizada é suturada a pele e as feridas são ocluídas com um curativo 

estéril. 

 

4.3.2 Fase de teste 

Após a cirurgia, o paciente é levado para a enfermaria e os cabos são 

ligados a um gerador externo de energia. A programação dos eletrodos é 

realizada de acordo com a resposta do paciente aos a diferentes 

parâmetros de estimulação. O objetivo é cobrir a maior área possível da 

região acometida pela dor a fim de garantir resultados satisfatórios. Após 

ajuste das configurações ideais, a estimulação é definida como ligada e o 

paciente é liberado do hospital no dia seguinte para testar a estimulação 

em casa. O teste é conduzido por uma semana, e o paciente é novamente 

avaliado no ambulatório após este período. Se a resposta é considerada 

positiva (alívio da dor média de 50% ou mais em comparação com os 

níveis de dor pela EVN pré-tratamento sem mudança de medicação), 

procedemos ao implante do gerador de energia definitivo. Os contatos 

externos são cortados de forma estéril e uma sutura é feita no local da 

exteriorização do eletrodo evitando o risco de infecção. 

 

4.3.3 Implante do GEI 

O paciente é levado ao centro cirúrgico e o procedimento é realizado 

sob anestesia geral. O local previamente planejado para o GEI é 

reabordado com dissecção romba a fim evitar a dano ao eletrodo, que pode 

estar logo abaixo da ferida. Após a localização dos contatos distais do 



	  

 Casuística e Métodos 69 

	  

	  

eletrodo, uma loja no tecido celular subcutâneo da região glútea é criada 

através de dissecção romba, controlando cuidadosamente qualquer 

sangramento com uso de cautério bipolar. Uma vez que a abertura é 

grande o suficiente para alojar o GEI, os contatos são conectados às portas 

específicas do GEI e fixados ao mesmo com um sistema de chave de 

torque. Em seguida, o GEI é colocado dentro da bolsa subcutânea e duas 

suturas fixam o GEI na fáscia muscular, evitando o excesso de movimento 

(Figura 4). As impedâncias de eletrodo são novamente verificadas através 

de um controle remoto. O fechamento é em executado em três planos e a 

ferida é coberta com um curativo estéril. 

 

  

Figura 4 -  Exemplar do primeiro gerador para estimulação do GRD 
aprovado na Europa em 2012 (Spinal Modulation, Menlo Park, 
CA, EUA). Cortesia da Abbott ® - todos os direitos reservados 

 

4.3.4 Avaliação pós-operatória 

Após o implante do GEI, a estimulação é colocada no modo 

desligado. Duas semanas após terminada a fase de teste, a intensidade da 

dor crônica reportada retorna aos níveis pré-tratamento. Neste momento se 

processava o recrutamento dos doentes para o estudo. Era explicado os 

termos do estudo ao paciente e os procedimentos para inclusão e o termo 

de consentimento livre e esclarecido era lido e em seguida assinado.  
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4.4 AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

	  

4.4.1 Questionários clínicos 

No primeiro pós operatório (mês 0), enquanto a estimulação ainda 

estava desligada, os pacientes foram convidados a completar sete 

instrumentos de avalição:  

1. Escala Visual Numérica (EVN) que avalia a intensidade da dor. 

Para podermos medir a intensidade da dor, o paciente é solicitado 

a atribuir um número entre 0 e 10 que melhor representa a 

intensidade de dor que ele ou ela está experimentando naquele 

momento. '0' significa ausência de dor e '10' a pior dor imaginável. 

Como a dor em queimação em curso é o tipo mais comum de dor 

associada com a dor neuropática crônica, a EVN é uma das 

medidas de desfecho primário neste trabalho (Garcia-Larrea 2012, 

Forget et al., 2015); 

2. PainDETECT (Freynhagen et al., 2006), um questionário de 

triagem para dor neuropática (apenas para os pacientes do grupo 

experimental); 

3.  SF-36 (Bullinger 1995), um questionário que avalia a qualidade de 

vida (apenas para os pacientes do grupo experimental);  

4.  Inventário Breve da Dor (BPI) (Radbruch et al., 1999), um 

questionário que mede o grau de incapacidade relacionada a dor 

neuropática crônica;  

5.  Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) (Dillmann et al., 

1994), um instrumento que avalia e mede o grau de interferência 

da dor em 7 atividades da vida diária; 

6. Escala de Depressão de Beck (BDI) (Hautzinger et al., 1994), um 

teste psicométrico que mede a severidade da depressão; 
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7.   Escala de Catastrofização da Dor (PCS) (Sullivan et al., 1995), 

questionário que avalia pensamentos de ruminação, magnificação 

e desesperança relacionados a dor (apenas para os pacientes 

dos grupos 1 e 2 de avaliação clínica ). 

Os pacientes receberam instruções detalhadas sobre como preencher 

os questionários. Foram fornecidas aos mesmos dois conjuntos de 

formulários em branco para que pudessem levar para casa após a alta. Os 

participantes foram então orientados a preenchê-los um dia antes de 

retornar para o restante das avaliações pós operatórias (medições 

neurofisiológicas após 1 mês e 6 meses). 

 

4.4.2 Testes sensitivos quantitativos (TSQ) 

No primeiro pós operatório os pacientes foram avaliados com uma 

bateria parcial do protocolo de testes sensitivos quantitativos (TSQ). Os 

seguintes limiares ou testes sensitivos foram avaliados: 

• Limiar de detecção mecânica 

• Limiar de dor mecânica 

• Sensibilidade a dor mecânica 

• Alodinia mecânica dinâmica 

• Razão de somação temporal 

• Limiar de detecção de vibração 

• Limiar de dor por pressão 

Estes testes foram realizados seguindo a sequência do protocolo de 

medição do TSQ primeiramente no lado normal (C) e após no lado 

desaferentado (D). Os instrumentos utilizados para cada medição foram os 

seguintes (Figura 5): 

A. Kit de filamentos de Von Frey MARSTOCK®, Alemanha (Limiar de 

detecção mecânica) 
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B. Kit de algodão/Q-tip/Pincel padronizado SOMEDIC®, Suécia + kit de 

estimuladores de dor, MRC systems®, Alemanha (Limiar de dor 

mecânica, sensibilidade a dor mecânica, alodinia mecânica dinâmica e 

razão de somação temporal) 

C. Diapasão de 128 Hz com escala de gradação, AESCULAP®, 

Alemanha (limiar de detecção de vibração) 

D. Algiômetro de pressão modelo FPK WAGNER Instruments®, EUA 

(limiar de dor por pressão). 

 

 

Figura 5 -  Instrumentos padronizados para realizar o protocolo de TSQ, 
A. kit de filamentos de Von Frey, B. kit de algodão/Q-tip/Pincel 
+ kit de estimuladores de dor, C. diapasão de 128 Hz com 
escala de gradação, D. Algiômetro de pressão 

 

 

A B 

D C 
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4.4.3 Potenciais Evocados a Laser (PELs) 

4.4.3.1 Preparo dos pacientes	  

Na manhã do 2º dia PO, os pacientes foram recrutados a realizar os 

PELs. Antes de sair da enfermaria, eles foram cuidadosamente instruídos 

sobre o procedimento, os riscos e as recomendações de segurança. Esses 

procedimentos eram realizados numa sala específica no MEG-Zentrum 

(Centro de Magnetoencefalografia), reformada para estudos com laser 

classe IV e com aprovação do Comitê de Segurança da Universidade de 

Tuebingen (sem espelhos e metais refletores, alarmes luminosos de 

sinalização de uso do laser, placas indicadoras e proteção de janelas e 

vidros). Os pacientes sempre foram admitidos durante a manhã, entre 

10:00 e 11:00 a.m.. O paciente era convidado a expor as pernas e/ou 

região inguinal e relaxar em uma poltrona reclinável. Este deveria então 

indicar o local em que a dor crônica fosse máxima. Esta era assinalada 

com uma caneta de ponta macia para a pele. Esta área foi 

sequencialmente utilizada ao longo do estudo para todas as medições e a 

área de homóloga contralateral normal foi utilizada como a região de 

controle. Antes de iniciar as medições, usamos a EVN para determinar a 

intensidade da dor de cada paciente no momento da medição. Em seguida, 

montamos o equipamento de EEG de 64 canais e eletrodos ativos 

(ActiCap, BrainProducts®, Gilching, Alemanha). PELs foram gravados a 

partir de 32 canais. Dois canais adicionais foram usados para gravação de 

movimentos oculares e um outro canal no nariz para re-referenciamento 

offline totalizando 35 canais.  

A unidade de EEG incluiu dois amplificadores de sinal, uma fonte de 

energia, conexões com cabos adequados, software para gravação de EEG 

Brain Recorder versão 2.0 (BrainProducts®, Gilching, Alemanha), 

montados e configurados conforme orientações do fabricante. O aparelho 

de EEG foi acoplado ao aparelho de laser, utilizando-se uma unidade de 

detecção de disparo desenhada e testada pelo orientador do estudo, sem 

modificações das características de biossegurança do laser. Os eletrodos 
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foram colocados no paciente seguindo o sistema internacional 10/20 de 32 

canais, com um código de números em cada eletrodo. Os três eletrodos 

extras foram fixados por adesivo específico acoplado a suportes plásticos: 

dois no ângulo ocular externo bilateralmente para gravações de 

movimentos oculares e um no nariz. A impedância dos eletrodos foi 

mantida sempre abaixo de 5 kΩ.  

4.4.3.2 Registro dos potenciais evocados por laser (PELs) 

As medições foram realizadas com um dispositivo de laser tipo CO2 

(MCO25, KLS Martin®, Tuttlingen, Alemanha). As configurações do laser 

selecionadas durante o estudo foram determinadas após sessões de teste 

extensivo com voluntários saudáveis. O diâmetro do feixe foi definido em 

3,5 mm e a duração do pulso de laser em 15 ms. Esses parâmetros 

provocavam uma sensação de dor aguda sem causar queimaduras 

indesejáveis. O primeiro procedimento com o uso do laser era realizado 

para determinação do limiar de dor de cada paciente. Antes de iniciar a 

sessão, verificamos novamente o lado da dor. O limiar de dor foi 

determinado na área normal (controle), contralateral à região dolorosa, a 

fim de se evitar queimaduras na área da pele desaferentada. Desse modo, 

fomos capazes de obter PELs normais da região de controle, o que 

permitiu uma medida de referência e também um controle interno. Cada 

participante recebeu instruções padronizadas quanto ao processo de 

determinação do limiar de dor. Eles foram informados que a sensação 

evocada deveria ser semelhante a uma gota de água fervente caindo sobre 

a pele (ou seja, uma sensação dolorosa intensa, rápida e levemente 

desagradável). Usamos um sistema ascendente de detecção para aferir o 

limiar de dor de cada paciente. Quando a sensação de dor aguda sugerida 

foi constante e equivalente a EVN=4 após 3 pulsos consecutivos do laser, o 

valor da intensidade do laser era anotado e este era definido como o limiar 

doloroso. O mesmo valor foi utilizado ao longo de todo o experimento, nos 

três diferentes momentos de análise.  
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Fones de ouvido com isolamento acústico reproduzindo som de ruído 

foram utilizados para mascarar dos pacientes o clique de segurança 

produzido pelo aparelho de laser, a fim de evitar quaisquer potenciais 

auditivos relacionados e que fossem capazes de gerar artefatos durante o 

experimento. Antes de iniciar o experimento, os pacientes eram instruídos 

a permanecerem relaxados, fixando o olhar em um ponto fixo na parede a 

sua frente. Eles foram orientados a evitar o piscar dos olhos ou realizar 

qualquer movimento do corpo durante as sessões de gravação. Para 

garantir que os pacientes mantivessem a atenção, orientava-se que os 

mesmos contassem mentalmente o número de estímulos de laser 

percebidos como dolorosos durante cada sessão. Ao final, foi solicitado 

que eles nos informassem o número de pulsos de laser dolorosos 

percebidos. 

A sessão de medição foi realizada em duas partes. Na primeira parte, 

realizada para a familiarização do paciente com o método, nós gravamos 

PELs de um dermátomo no lado normal (não-doloroso) para garantir que o 

paciente tinha compreendido o experimento e seguido as instruções. 

Sempre que possível, os PELs foram obtidos do dermátomo de L3, na 

porção medial da pele do joelho. Se o dermátomo L3 da região dolorosa 

estivesse afetado, a calibração era realizada a partir do dermátomo acima. 

Vinte a trinta pulsos consecutivos de laser realizados a intervalos aleatórios 

foram utilizados nesta sessão. Durante a medição, o ponto alvo do raio 

laser na pele era deslocado ligeiramente depois de cada pulso a fim de 

evitar efeitos de habituação ou estimulação repetitiva do mesmo local.  

Na segunda parte do experimento potenciais eram gravados. Foram 

utilizados de 20 a 30 pulsos de laser e cada sessão. O valor de potência 

em Watts foi determinado pelo limiar de dor estabelecido previamente. A 

pontuação da EVN relacionada sensação de dor evocada pelo laser na 

região controle foi equivalente a 4. O feixe de laser era movido ligeiramente 

entre os pulsos. Primeiramente, os PELs foram gravados a partir do lado 

normal não-doloroso (C). O mesmo procedimento foi realizado em seguida 

no lado doloroso desaferantado (D) (Figura 6). 
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Após essa primeira mensuração, a estimulação do GRD foi ligada. O 

paciente foi então instruído a manter a estimulação ativa ininterruptamente. 

Depois de 1 mês e 6 meses sob efeito da estimulação, o paciente ou a 

paciente retornava ao hospital e as mensurações eram repetidas (Figura 

7).  

Os dados  de EEG foram obtidos a uma taxa de amostragem de 500 

Hz. Os dados foram então filtrados de 0,3 a 30Hz, segmentado em blocos  

(-100 ms a 700 ms) e re-referenciados ao eletrodo do nariz. Estes dados 

foram armazenados e codificados com o programa Brain Recorder versão 

2.0 (BrainProducts®, Gilching, Alemanha). Pré-processamento foi realizado 

utilizando o software Brain Analyzer versão 2.1 (BrainProducts®, Gilching, 

Alemanha). O componente N2-P2 geralmente aparece entre 150 e 450 ms 

após o estímulo com o laser e determinou a escolha da janela temporal de 

gravação. Correção de linha de base foi realizada de -100 ms até 0. Filtro 

de exclusão automática de artefatos foi utilizado para descartar dados do 

canal Cz que mostrassem amplitudes ultrapassando ± 50 µV. Inspeção 

visual foi utilizada para excluir manualmente qualquer dado que 

apresentasse artefato de movimento muscular ou ocular. Finalmente, foi 

calculada a média dos potenciais livres de artefato de cada sessão (N2-

P2). Os picos de N2 e P2 foram visualmente assinalados em cada traçado 

de acordo com a polaridade, latência e mapa do EEG. Sempre que 

nenhuma resposta evocada fosse detectada do lado doloroso devido à dor 

neuropática, as latências de N2 e P2 dos PELs gravados do lado controle 

foram utilizadas como referências nas análises estatísticas. Os picos de N2 

e P2 possuem amplitudes máximas no vértice (eletrodo Cz) (Madsen et al., 

2014). Amplitude de pico-a-pico do complexo N2-P2 a partir dos dados de 

eletrodo Cz foi medida utilizando o software Brain Analyzer versão 2.1. 
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Figura 6 -  Configuração para gravação dos PELs 
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Figura 7 -  Desenho do estudo 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os grupos foram comparados quanto a mediana ou a média dos 

valores obtidos para cada variável na linha de base e pós estimulação do 

GRD nos tempos 1 e 6 meses. Foram avaliados a melhora dos escores 

(dados clínicos) e a alteração dos valores das amplitudes e latências dos 

dados eletroencefalográficos (dados neurofisiológicos).  
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Os dados foram armazenados em uma planilha de Excel® for MAC e 

posteriormente foram exportados para o programa SPSS® 20.0 for MAC 

para análise. Os dados não-paramétricos foram descritos em medianas 

(Mdn) e em intervalo interquartis (IQR). Medianas dos dados não-

paramétricos foram comparadas pelo teste de Kruskall-Wallis para 

comparações múltiplas e Mann-Whitney U ou Tukey entre pares. Os dados 

de EEG foram avaliados quanto a distribuição normal pelo teste de 

Shapiro-Wilk e descritos em média (M) e ± desvio padrão (Dp). Médias de 

dados paramétricos foram comparadas por meio do teste ANOVA para 

comparações múltiplas e de Tukey HSD entre pares.  

Análise de correlação entre duas variáveis (paramétrica e não-

paramétrica) foi realizada com o teste de Spearman. Para consideramos 

diferença estatisticamente significante, foi aceito erro alfa de 5% ou de 10% 

(este especificamente para a análise de correlação de Spearman).  
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5 RESULTADOS 

	  

	  

De março de 2012 a março de 2016, 96 pacientes com diagnóstico de 

dor neuropática crônica de diversas etiologias foram submetidos a 

estimulação do GRD no departamento de neurocirurgia da Universidade de 

Tuebingen, Alemanha. Todos os pacientes foram avaliados pela mesma 

equipe médica e o diagnóstico de dor neuropática seguiu os critérios de dor 

neuropática provável segundo diretrizes já estabelecidas (Finnerup et al., 

2016). Em caso de haver sinais de SDRC tipo II, foram preenchidos os 

critérios de Budapeste para diagnóstico. Os pacientes com dor inguinal 

foram avaliados separadamente (grupo 1). O restante dos pacientes foi 

avaliado em conjunto (grupo 2). A avaliação estatística foi realizada 

obedecendo esta estratificação. Esses resultados foram publicados na 

revista Neuromodulation em novembro de 2017 (grupo 1) (Morgalla et al., 

2017) (Anexo 10) e na revista Pain Physician em julho de 2018 (grupo 2) 

(Morgalla et al., 2018) (Anexo 11). 

	  

5.1  ANÁLISE PROSPECTIVA DE 34 CASOS DE DOR NEUROPÁTICA 
NA REGIÃO INGUINAL – GRUPO 1 

 

Dos 34 pacientes com idade entre 24 e 84 anos (média de 

idade=50,4, razão de 13:21 de mulheres para homens) admitidos para 

implante, 4 (11,7%) foram excluídos por não apresentarem resposta 

positiva durante a fase de teste. 30 pacientes receberam o sistema de 

estimulação do GRD e destes 11 chegaram ao seguimento de 3 anos. 

Demonstramos alteração estatisticamente significante dos escores de EVN 

durante o seguimento de 3 anos (H(4)=48,60, p<0,001) – teste de Kruskall-

Wallis. Os pacientes apresentaram melhora significativa nos escores de 

EVN após 3 meses (N=30, Mdn=3; p<0,001), 1 ano (N=25, Mdn=3,5, 
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p<0,001), 2 anos (N=19, Mdn=4, p<0.001) e 3 anos (N=11, Mdn=4,5, 

p=0,005) em comparação aos escores da linha de base (Mdn=8) – teste de 

Tukey. Também foi demonstrado melhora estatisticamente significante nos 

escores dos questionários Inventário Breve da Dor (BPI) (H(4)=15,95 

p=0,003), Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) (H(4)=13,01, 

p=0,011); Escala de Depressão de Beck (BDI) (H(4)=13,24, p=0,010) e 

Escala de Catastrofização da Dor (PCS) (H(4)=15,47, p=0,004)  – teste de 

Kruskall-Wallis (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 -  Gráficos de linhas mostrando diminuição estatisticamente 
significante dos escores da Escala Visual Numérica (EVN) (A), 
Inventário Breve da Dor (BPI) (B), Índice de Incapacidade 
Relacionada a Dor (PDI) (C), Escala de Depressão de Beck 
(BDI) (D) e Escala de Catastrofização da Dor (PCS) (E). * 
Diferenças significantes entre as Mdns 
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5.2  ANÁLISE PROSPECTIVA DE 62 CASOS DE DORES NO JOELHO, 
PERNA, PÉ, MÃO, LOMBAR, PÓS-HERPÉTICA, PÓS- 
MASTECTOMIA, E DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA – GRUPO 2 
(Figura 8) 

	  

Sessenta e dois pacientes foram inclusos neste grupo (30 com dor em 

região do joelho, 9 com dores nas pernas, 8 com dores no pé, 6 com dores 

na mão, 6 com dor lombar, 1 com dor pós-herpética, 1 com dor pós-

mastectomia e 1 com dor decorrente de doença arterial vascular periférica 

(Figura 8). Dos 62 pacientes com idade entre 28 e 82 anos (média de 

idade=56,8, razão de 27:34 de mulheres para homens) admitidos para 

implante, 11 foram excluídos por não apresentarem resposta positiva 

durante a fase de teste (29%). Cinquenta e um receberam o sistema e 

destes, 25 chegaram ao seguimento de 3 anos.  
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Figura 8 -  Distribuição topográfica da dor nos casos do grupo 2 tratados 
com estimulação do GRD 

 

Demonstramos melhora estatisticamente significante dos escores de 

EVN durante o seguimento de 3 anos (H(3)=105,77, p<0,001) – teste de 

Kruskall-Wallis. Os pacientes apresentaram melhora significativa nos 

escores de EVN após 1 ano (N=40, Mdn=3, p<0,001), 2 anos (N= 33, 

Mdn=4, p<0,001) e 3 anos (N=25, Mdn=4; p<0,001) em comparação aos 

escores da linha de base (Mdn=8) – teste de Tukey. Também foi 

demonstrado melhora estatisticamente significante nos escores dos 

questionários Inventário Breve da Dor (BPI) (H(3)=85,10 p<0,001), Índice de 

Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) (H(3)=72,51, p<0,001);  Escala de 

Depressão de Beck (BDI) (H(4)=61,82, p<0,001) e Escala de Catastrofização 

da Dor (PCS) (H(4)=58,90, p<0,001) – teste de Kruskall-Wallis (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 -  Gráficos tipo box-plot mostrando diminuição estatisticamente 
significante dos escores da Escala Visual Numérica (EVN) 
(A), Inventário Breve da Dor (BPI) (B), Índice de Incapacidade 
Relacionada a Dor (PDI) (C), Escala de Depressão de Beck 
(BDI) (D) e Escala de Catastrofização da Dor (PCS) (E).  
* Diferenças significantes entre as Mdns 



	  

 Resultados 89 

	  

	  

Ao final de 3 anos, 72,2% dos pacientes do grupo 1 (N=8/11) e 72% 

dos pacientes do grupo 2 (N=18/25) reportaram alívio maior do que 50% 

em comparação a dor pré-tratamento. Dos noventa e seis pacientes, 

dezenove apresentaram complicações (19,7%): 7 por quebra do eletrodo, 3 

por infecção, 2 por dor em sítio do implante do gerador na região glútea e 

necessidade de troca para região abdominal, 4 por necessidade de um 

eletrodo extra devido a insuficiência de cobertura da área dolorosa, 1 por 

deslocamento do eletrodo e 2 por ineficácia no alívio da dor e necessidade 

de retirada de todo o sistema.  

 

5.3  ANÁLISE PROSPECTIVA DE EFEITOS NEUROFISIOLÓGICOS NO 
PROCESSAMENTO DA DOR A NÍVEL CORTICAL EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A ESTIMULAÇÃO UNILATERAL DO GRD - GRUPO 3 

 

Dezesseis pacientes provenientes do grupo total de noventa e seis 

foram admitidos no estudo experimental prospectivo com avaliação 

neurofisiológica. Quatro foram excluídos antes da segunda sessão de 

avaliação (mês 1): um por quebra do eletrodo antes da segunda sessão de 

mensuração; um devido à intolerância à dor experimental provocada pelo 

laser; um manifestou intenção de abandonar o estudo, e um devido a sinais 

de EEG de baixa qualidade (problemas técnicos durante a gravação). Assim, 

12 pacientes com idade entre 40 e 57 anos (média de idade: 51,8 ± 6,05; 

razão de 5:7 de mulheres para homens; Tabela 3), diagnosticados com dor 

neuropática crônica unilateral afetando a região inguinal ou membros 

inferiores foram incluídos no estudo. Destes, outros três foram perdidos na 

avaliação aos seis meses (mês 6) devido a quebra do eletrodo (1) ou por 

decisão de deixar o estudo (2), totalizando um grupo final de nove pacientes 

aos 6 meses. 
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Tabela 3 -  Dados demográficos do grupo de estudo – avaliação 
eletrofisiológica 

   

Pacientes 
Sexo 
(M/F) 

Idade 
(anos) 

Localização 
da dor 

Territórios   de 
invervação 
acometidos 

GRD’s 
estimulados 

01 F 60 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a direita 

02 F 57 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a direita 

03 M 47 Inguinal e 
Coxa 

n. ilioinguinal e 
n.femoral 

L2-L3-L4 a 
direita 

04 F 43 Joelho n. safeno L3-L4 a 
esquerda 

05 F 40 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a 
esquerda 

06 M 53 Inguinal e 
Coxa 

n. genitofemoral,  
n. ilioinguinal e  

n.femoral 

L1-L2 a 
esquerda 

07 M 53 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a 
esquerda 

08 M 50 Perna n. fibular superior L4-L5 a direita 

09 M 53 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

T12-L1 a 
esquerda 

10 F 52 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a direita 

11 M 59 Perna n. femoral L1-L2 a direita 

12 M 55 Inguinal n. genitofemoral e 
n. ilioinguinal 

L1-L2 a direita 

 

 

5.3.1 Avaliação eletrofisiológica  

Os registros eletrofisiológicos foram avaliados pelo teste de análise de 

variância - ANOVA (visto que as mensurações eletrofisiológicas 

obedeceram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk). Houve um 

aumento significativo nas amplitudes de N2-P2 no lado desaferentado (D) 
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após o início da estimulação do GRD (F(2,30) = 7,129, p <0,01) mas não 

para as amplitudes de N2-P2 no lado controle (C) (F(2,30) = 0,119, p = 

0,888). As amplitudes de N2-P2 aumentaram significativamente no mês 1 

(p <0,01) e mês 6 (p <0,05) em comparação com o valor basal (mês 0) – 

teste de Tukey. Além disso, a relação D/C (razão entre as amplitudes de 

N2-P2 do lado desaferentado sobre o lado normal) mostrou que as 

amplitudes de N2-P2 no mês 1 e mês 6 atingiram valores próximos aos do 

lado sadio (Gráfico 3). O coeficiente de correlação entre a amplitude de N2-

P2 e a dor contínua relatada no momento do registro (EVN) foi de rS = -0,31 

(p <0,10 – teste de Spearman), revelando que quanto maior a amplitude 

dos PELs, menor a intensidade da dor relatada (Gráfico 4). Quando 

analisadas de forma independente, mudanças na amplitudes do 

componente N2 se aproximaram da significância estatística e foram 

estatisticamente significantes para as amplitudes do componente P2 

(p=0,058 e  (F(2,30) = 3,32, p=0,050), respectivamente – Gráfico 5) Não 

houveram diferenças significativas para as latências de N2 no lado normal 

(C) (F(2,30) = 0,042, p=0,959) ou no lado desaferentado (D) (F(2,30) = 

0,51), p=0,605); para amplitudes de N2 em C (F(2,30) = 0,185, p = 0,832) 

ou D (F(2,30) = 0,313, p=0,058); para latência P2 em C (F(2,30) = 0,590, 

p=0,560) ou D (F(2,30) = 0,590, p= 0,560); para as amplitudes de P2 em C 

(F (2,30) = 0,047, p=0,954) – Gráfico 5.  
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Gráfico 3 -  No gráfico A, as amplitudes de N2-P2 no lado normal (C) não 
foram significativamente diferentes entre as medições (p = 
0,888, ANOVA). No lado desaferentado (D), as amplitudes 
aumentaram de 3,63 ± 4,07 no mês 0 para 10,03 ± 5,24 no mês 
1 (p<0,01) e para 10,00 ± 4,6 no mês 6 (p<0,05). Da mesma 
forma, as razões de amplitudes entre o lado desaferentado em 
relação ao lado normal aumentaram de uma média de 30,97% 
(IC 95% 7,24-54,7) para 82,97% no mês 1 (IC 95% 60,35-
105,22, p<0,01), e 93,97% (IC 95% 64,13-123,81, p<0,01) no 
mês 6, aproximando-se dos níveis normais (B). Um caso 
ilustrativo (sujeito 7) não apresentou PELs no mês 0 e 
restaurou os PELs nos meses 1 e 6 (C). Barras de erro em A 
representam SDs e em B, intervalos de confiança de 95% (IC 
95%). * p<0,05, ** p<0,01 

 
 

 

Gráfico 4 -  Gráfico de dispersão e correlação linear negativa entre as 
amplitudes de N2-P2 e a EVN (rs = -0,31, p<0,10)  
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Gráfico 5 -  Gráfico de barras mostrando alterações nas amplitudes e 
latências dos PELs no início do estudo, após 1 mês e 6 
meses do início da estimulação nos lados normal (C) e 
desaferentado (D). Não houve diferenças significativas no 
gráfico A para as latências de N2 em ambos os lados (C ou 
D), no gráfico B para as amplitudes de N2 em ambos os 
lados, no gráfico C para latências de P2 em ambos os lados e 
no gráfico D para amplitudes de P2 no lado normal. Houve 
aumento estatisticamente significante das amplitudes do 
componente P2 no lado desaferentado (D) após 1 e 6 meses 
de observação. Barras de erro representam SDs.* p <0,05 
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5.3.2 Questionário de triagem para dor neuropática 

 Houve uma melhora dos escores do questionário PainDETECT no 

mês 1 e mês 6 pós estimulação do GRD, que diminuíram com relação a 

linha de base. Porém, esta diminuição não foi estatisticamente significante  

(p = 0,128 – Teste de Kruskall-Wallis).  

 
Gráfico 6 -  Gráfico de linhas, mostrando melhora dos escores do 

questionário PainDETECT nos meses 1 e 6 quando 
comparados a linha de base. Círculos representam Mdn. 
Barras de erro representam IQR 

	  

	  

5.3.3 Qualidade de vida 
Observou-se uma melhora significativa nas medianas dos domínios 

do questionário SF-36 relacionados ao funcionamento físico (H(2) = 6,540, 

p<0,05) e dor corporal (H(2) = 13,922, p<0,001) em comparação com a 

linha de base (0). Melhoria para o funcionamento físico foi observada no 

mês 1 (p<0,05) e os valores permaneceram constantes até o mês 6           

(p <0,05). Um padrão semelhante foi observado para dor corporal (mês 1,  

p <0,01 e mês 6, p<0,001). Não encontramos nenhuma diferença entre os 

escores para o desempenho físico (p=0,190), desempenho emocional  

0 1 6
0

15

30

12

18

MESES

ES
C
O
R
ES

PainDETECT

N
eu
ro
pá
tic
a

N
oc
ic
ep
tiv
a

In
de
fin
id
a



	  

 Resultados 95 

	  

	  

(p = 0,831), vitalidade (p=0,053), saúde mental (p=0,529), funcionamento 

social (p=0,131) ou saúde geral (p=0,592). 

 

 

Gráfico 7 -  Gráfico de barras representando os escores ponderados do 
questionário SF-36 nos meses 0, 1 e 6. Houve aumento 
estatisticamente significante nos escores de FF e DC. 
Funcionamento físico (FF), desempenho físico (DF), 
desempenho emocional (DE), vitalidade (V), saúde mental 
(SM), funcionamento social (FS), dor corporal (DC) e saúde 
geral (SG).*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Barras representam 
Mdn e barras de erro representam IQR 
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5.3.4 Depressão 

Como nenhum paciente nesta série apresentava depressão moderada 

ou grave (critério de exclusão do estudo), a Escala de Depressão de Beck 

(BDI) avaliou os sintomas de depressão leve. A esse respeito, não houve 

melhora ou deterioração significativa do humor durante o tempo de 

observação (p = 0,242 - teste de Kruskall-Wallis), embora as medianas 

observadas tenham sido menores ao longo do tempo. 

 

 

Gráfico 8 -  Gráfico de barras ilustrando o escore de depressão pela 
Escala de Beck. As medianas dos escores mostraram uma 
tendência de melhora do humor após um mês, que foi 
mantida até o 6º mês (p = 0,242, Kruskall-Wallis). Barras 
representam medianas. Barras de erro representam IQR 
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5.3.5 Escala Visual Numérica (EVN), Inventário Breve da Dor (BPI) e 

Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) 

Houve melhora significante dos escores de EVN no grupo de estudo 

(H(2) = 21,239, p<0,001 - teste de Kruskall-Wallis). As medianas dos 

escores de dor espontânea (EVN) relatados durante os registros do PELs 

foram 8 no mês 0 (IQR 7-8), 2,25 no mês 1 (IQR 0-3, p<0,001 - teste de 

Mann-Whitney) e 2,5 no mês 6 (IQR 0,25-3,5, p<0,001, teste de Mann-

Whitney) (Gráfico 9-A). Da mesma forma, observamos melhora em ambos 

os domínios do Inventário Breve da Dor (BPI) e do Índice de Incapacidade 

Relacionada a Dor (PDI) ao longo do período de observação. Escores de 

interferência da dor (BPI-I) diminuíram de uma mediana de 5,7 inicialmente 

(IQR 3,6-6,8) para 2,3 após um mês (IQR 0,7-4,8, p<0,01 - teste de Mann-

Whitney) e 1,8 após 6 meses (IQR 1,0-3,8, p<0,01 - teste de Mann-

Whitney). Os escores intensidade da dor (BPI-D) diminuíram de uma 

mediana de 6,8 (IQR 4,2-7,7) para 3,5 (IQR 1,5-5,1, p<0,05) e para 3,2 

(IQR 1,5-4,5, p<0,05), respectivamente no mês zero, após 1 mês e 6 

meses (Gráfico 9-B).Os escores do Índice de Incapacidade Relacionada a 

Dor (PDI) diminuíram de uma mediana no mês 0 de 34,5 (IQR 23,5-48,5) 

para 20,0 (IQR 8,5-33,2, p<0,05 - teste de Mann-Whitney) no mês 1 e 12,0 

(IQR 9,0-26,0 p<0,01 - teste de Mann-Whitney) no mês 6 (Gráfico 9-C). 
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Gráfico 9 -  Melhora dos escores da Escala Visual Numérica (EVN) (A). 

Melhora dos escores de Inventário Breve da Dor (BPI), 
avaliada pelo BPI-I e BPI-D (B) e do Índice de Incapacidade 
Relacionada a Dor (PDI) (C). * p <0,05, ** p <0,01. Círculos 
representam Mdn. Barras de erro representam IQR 
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5.3.6 Testes sensitivos quantitativos (TSQ) 

Nesta variável específica foram avaliados 10 pacientes nos momentos 

mês 0 e mês 1 e 8 pacientes no mês 6. Os dados mostraram-se de 

distribuição não normal pelo teste de Shapiro-Wilk e desta forma testes não 

paramétricos foram utilizados (teste de Kruskall-Wallis). Não houveram 

diferenças significativas para os limiares de detecção mecânica no lado 

normal (C) (p = 0,937) ou no lado desaferentado (D) (p=0,713); para os 

limiares de dor mecânica em C (p=0,937) ou D (p=0,474); para 

sensibilidade mecânica a dor em C (p=0,878) ou D (p=0,144); para alodinia 

mecânica dinâmica em C (p=0,874) ou D (p=0,913);para razão de somação 

temporal em C (p=0,909) ou D (p=0,252); para limiares de detecção de 

vibração em C, (p=0,840) e D (p=0,667); e para limiares de dor por pressão 

em C (p=0,858) e D (p=0,138) (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 -  Gráfico de barras mostrando alterações nos diferentes 

domínios dos TSQ no início do estudo (0), após 1 mês e 6 
meses do início da estimulação nos lados normal (C) e 
desaferentado (D). Não houve diferenças significativas em 
nenhum dos testes avaliados (gráfico A para limiar de 
detecção mecânica, gráfico B para limiar de dor mecânica, 
gráfico C para sensibilidade mecânica a dor, gráfico D para 
alodinia mecânica dinâmica, gráfico E para razão de somação 
temporal, gráfico F para limiar de detecção de vibração e 
gráfico G para limiar de dor por pressão. Barras representam 
Mdn e barras de erro representam IQR 
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A fim de identificar possíveis diferenças entre os lados avaliamos a 

razão entre o lado desaferentado (D) e o lado normal (C) no seguimento de 

6 meses. As razões dos itens alodinia mecânica dinâmica e somação 

temporal não foram incluídas na análise por apresentarem muitos valores 

nulos (0). Não houveram diferenças significativas para a razão D/C dos 

limiares de detecção mecânica (p=0,883); para a razão D/C dos limiares de 

dor mecânica (p=0,494); para a razão D/C da sensibilidade mecânica a dor 

(p=0,788); para a razão D/C dos limiares de detecção de vibração (p= 

0,494) e para a razão D/C dos limiares de dor por pressão (p=0,063) – 

Teste de Kruskall-Wallis (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 -  Gráficos por distribuição caso a caso das razões de TSQ D/C 
mostrando as alterações nos diferentes domínios dos TSQ na 
linha de base (0), após 1 mês (1) e 6 meses (6) do início da 
estimulação do GRD. Não houve diferenças significativas em 
nenhum dos testes avaliados (gráfico A para limiar de detecção 
mecânica, gráfico B para limiar de dor mecânica, gráfico C para 
sensibilidade mecânica a dor, gráfico D para limiar de detecção 
de vibração e gráfico E para limiar de dor por pressão) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Pesquisas na área de neuromodulação elétrica para a dor tem 

elucidado alguns possíveis mecanismos de ação relacionados a esta técnica 

e desta forma contribuído para sua evolução e consequente melhora nos 

resultados clínicos.  

Diversas revisões abordando a eficácia da neuromodulação em 

condições de dor crônica foram publicados na última década (Boswell et al., 

2005, Airaksinen et al., 2006, Boswell et al., 2007, Cruccu et al., 2007, North 

et al., 2007, Manchikanti et al., 2009, Manchikanti et al., 2013, Cruccu et al., 

2016) considerando sistemas de EME com especificações destinadas a 

estimulação das colunas dorsais da medula espinhal. A frequência de 

estimulação avaliada se encontrava usualmente entre 30 e 300 Hz 

(nomeada estimulação tônica) (Meier 2014).  

A despeito do número de publicações abordando neuromodulação 

invasiva para dor, poucos estudos abordam seus efeitos fisiopatológicos, e 

poucos estudos de qualidade abordam de maneira prospectiva e controlada, 

sem vieses diversos, a eficácia clínica, de modo que ainda não dispomos de 

grau de evidencia nível I justificando a maioria das intervenções. Há a 

recomendação de que consensos periódicos sejam publicados a fim de que 

a utilização da neuroestimulação para dor crônica seja otimizada. De acordo 

com Meier (2014), 25 a 50% dos pacientes não se beneficiam EME (Meier 

2014). Taylor (2014) calculou a média de alívio da dor no uso da EME numa 

meta-análise incluindo 63 trabalhos e esta foi de 58% (Taylor et al., 2014). 

Entretanto, vários autores sugerem maneiras de alcançarmos melhores 

resultados. Sindou (2003) por exemplo, recomendou a avaliação de 

potenciais somato-sensitivos pré-operatórios, objetivando avaliar a condução 

neural de impulsos nervosos pelas colunas dorsais, a fim de predizer o 

sucesso do implante (Sindou et al., 2003). Atkinson (2011) propõe um 

algoritmo de terapias sequenciais para dor crônica, até que se chegue ao 
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uso da EME (Atkinson et al., 2011). Campbell (2013) sugere o uso 

sistemático de avaliação psicológica rigorosa e testes sensitivos 

quantitativos (TSQ) pré-operatórios, a fim de determinar fenótipos sensitivos 

favoráveis e preditores de sucesso para a EME (Campbell et al., 2013). 

Alguns ensaios clínicos randomizados já foram publicados para avaliar a 

eficácia da EME para indicações como a Síndrome do Insucesso da Cirurgia 

Espinhal (SICE), SDRC e neuropatia diabética. North (2005) avaliou 50 

pacientes prospectivamente e comparou o uso de EME com a reoperação 

em pacientes com diagnóstico de SICE, mostrando que a EME obteve 

melhor efeito que a reoperação no alivio da dor (p <0,05) (North et al., 2005). 

Kumar (2007 e 2008) avaliou 100 pacientes com diagnóstico de SICE e 

comparou o tratamento médico convencional associado a EME com o 

tratamento médico convencional exclusivo. O grupo de tratamento 

combinado (EME + tratamento médico convencional) apresentou melhor 

alivio da dor, qualidade de vida quando comparado ao grupo controle tanto 

aos 12 quanto aos 24 meses (Kumar et al., 2007, Kumar et al., 2008). 

Kemler (2008) encontrou melhores resultados em termos de alivio da dor em 

estudo randomizado comparando a EME com fisioterapia exclusiva em 

pacientes com diagnóstico de SDRC tipo I após 5 anos de seguimento 

(Kemler et al., 2008). Dois outros ensaios randomizados também 

compararam a EME com o tratamento médico convencional para pacientes 

com dor devido a neuropatia diabética e ambos demonstraram superioridade 

da EME em relação ao tratamento clínico no alivio da dor (de Vos et al., 

2014, Slangen et al., 2014). Atualmente, nível de evidência robusto (II) no 

uso da EME tônica é encontrado para tratamento da  SICE de acordo com 

revisão sistemática que seguiu a metodologia de classificação de evidência 

da Cochrane (Turner et al., 2012, Grider et al., 2016). Este nível de evidência 

(II) também é demonstrado para tratamento da SDRC (Benyamin et al., 

2018). No entanto, o benefício da EME é questionado por diretrizes 

recentes, que demonstram apenas evidência fraca a moderada (Cruccu et 

al., 2016). A crítica neste estudo é que a metodologia utilizada para 

classificar o nível de evidência foi diferente (sistema GRADE – Grade of 



	  

 Discussão 109 

	  

	  

Recommendation, Assessment, Development and Evaluation) da utilizada no 

estudo de Grider (2016) (Guyatt et al., 2011). Evidência nível IV é 

encontrada para o uso da EME na neuropatia diabética, dor 

pélvica/abdominal e síndrome isquêmica dolorosa (Benyamin et al., 2018). 

Visto a efetividade questionável da EME em algumas situações 

clínicas, diversas inovações tem sido propostas. Estas incluem geradores 

recarregáveis, eletrodos multicolunas, telemetria de longo alcance, 

estimulação auto-ajustável, sistemas compatíveis com ressonância 

magnética, geradores recarregáveis sem fio, novas formas de estimulação e 

eletrodos desenvolvidos para novos alvos anatômicos. Algumas tecnologias 

esperadas e que devem emergir comercialmente em um futuro próximo 

incluem novos paradigmas de estimulação, estimulação em circuito fechado, 

técnicas opto genéticas de estimulação, adição de neuroquímicos em 

sistemas híbridos e miniaturização (Slavin 2014). As técnicas mais 

modernas já disponíveis comercialmente e com maior impacto na prática 

clínica são duas novas formas de estimulação medular (estimulação em alta 

frequência e estimulação em salvas) e a estimulação do GRD. 

Em comparação à EME tônica tradicional, as técnicas em salvas e em 

alta frequência mostraram melhores resultados clínicos (De Ridder et al., 

2013, Kapural et al., 2015).  

A estimulação em alta frequência consiste no uso de frequências de 

até 10 kHz com estímulos regularmente espaçados. Estudo piloto que 

demonstrou sua aplicabilidade foi publicado em 2013 com 24 pacientes 

apresentando dor radicular e dor lombar axial, com preferência de 88% dos 

pacientes pelos sistema de 10 kHz sobre o tônico (Tiede et al., 2013). 

Estudo multicêntrico randomizado (SENZA) na Europa e posteriormente no 

Estados Unidos, confirmaram estes resultados preliminares e o sistema 

recebeu a aprovação do Food and Drug Administration (FDA) em 2015 para 

tratamento da dor lombar de forma pioneira e também da dor radicular 

(Kapural et al., 2015, Kapural et al., 2016). Seu modo de ação parece se 

basear principalmente no bloqueio da condução neural nos nervos 
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periféricos.  Este bloqueio inibe o sinal doloroso por bloquear as fibras 

grossas da coluna dorsal (Ahmed et al., 2018). Como vantagem apresenta a 

maior facilidade de implante - já que não requer de mapeamento 

intraoperatório - e pode ser feito com o paciente em anestesia geral, sempre 

por via percutânea. Também exerce seu efeito sem provocar parestesia, o 

que parece ser uma característica que atrai uma parte dos pacientes. Os 

resultados em outros estudos subsequentes foram positivos para tratar a dor 

lombar axial, até mesmo em pacientes sem cirurgia prévia, apesar de um 

estudo não mostrar superioridade sobre a estimulação tônica, como visto 

nos trabalhos precedentes (Russo et al., 2016, De Andres et al., 2017, Al-

Kaisy et al., 2018). O uso deste modo de estimulação para tratar migrânea 

pode ser uma opção segundo estudos preliminares (Arcioni et al., 2016, 

Lambru et al., 2016). Como desvantagem, o sistema apresenta a 

necessidade de recarga frequente (em alguns casos diária), já que a 

demanda energética é alta se comparada a estimulação tradicional 

(Chakravarthy et al., 2018). 

Já a estimulação em salvas corresponde a uma salva de 5 pulsos 

entregues numa frequência de 500 Hz com largura de pulso de 1ms sobre 

uma frequência inter-salvas de 40 Hz. A carga cumulativa dos 5 pulsos é 

passivamente balanceada por carga imediatamente após o final da 

sequência de 5 pulsos. Estudo piloto foi publicado em 2010 com resultados 

preliminares positivos (De Ridder et al., 2010). Estudo multicêntrico 

randomizado (SUNBURST) comprovou sua superioridade em comparação 

ao sistema tônico no alívio da dor lombar e radicular o que levou a 

aprovação do sistema pelo FDA em 2016 (Deer et al., 2018). Seu 

mecanismo de ação parece estar ligado a modulação das vias medial e 

lateral da dor e na ativação independente dos receptores GABA inibitórios 

(Ahmed et al., 2018). A estimulação em salvas, assim como a de alta 

frequência, não provoca parestesia. O sistema possui a vantagem de ser 

híbrido, sendo capaz de estimular em modo salvas ou em modo tônico 

tradicional. Isto reduz o consumo de bateria e permite adaptar a terapia de 

acordo com a preferência do paciente. Uma vantagem teórica do modo em 
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salvas é a capacidade de ativar a via medial da dor, o que promove uma 

melhora no componente psico-afetivo da sensação dolorosa. Outros estudos 

demonstraram resultados positivos para diversas síndromes dolorosas, 

como a SICE e a neuropatia diabética, bem como superioridade em 

comparação a estimulação convencional (de Vos et al., 2014, Schu et al., 

2014, De Ridder et al., 2015). 

Artigo de revisão atestou nível de evidência IV para a estimulação em 

salvas e nível de evidência II-III para a estimulação de alta frequência 

(Grider et al., 2016). 

Mesmo com todos os avanços na área da EME e melhora dos 

resultados com as novos modos de estimulação implementados, algumas 

limitações da EME permanecem: I) o alívio da dor é insuficiente em alguns 

casos (Kumar et al., 2006); II) dores em alguns locais do corpo podem não 

ser responsivas a EME (ex. dor inguinal) – provavelmente pela incapacidade 

de recrutamento de fibras necessárias da coluna dorsal; III) o tratamento é 

altamente dependente da localização do eletrodo (Struijk et al., 1993); IV) 

efeitos colaterais podem ser intoleráveis (ex. mudanças abruptas na 

intensidade de estimulação ou parestesia em áreas não dolorosas) 

(Cameron et al., 1998); V) a migração do eletrodo é comum (Eldabe et al., 

2016); VI) alguns programas ou tipos de estimulação tem alta demanda 

energética, com necessidade de recargas ou trocas de baterias 

relativamente frequentes (Lam et al., 2010). 

A estimulação do GRD para o tratamento da dor crônica é uma técnica 

recente. Desde 2011, a estimulação do GRD está disponível em alguns 

países europeus e na Austrália (Deer et al., 2014). Revisões recentes 

destacam a estimulação do GRD como uma opção emergente para 

tratamento da dor neuropática (Pessoa et al., 2015, Harrison et al., 2017). 

No entanto, Forget (2015) propõe que evidências mais robustas da sua 

eficácia e segurança a longo prazo são necessárias. Até o momento, 

nenhum estudo clinico-experimental abordou os efeitos eletrofisiológicos da 
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estimulação do GRD (efeitos estes apenas investigados em estudos 

experimentais com animais) (Forget et al., 2015).  

Estudo clínico randomizado mostrou que a estimulação do GRD se 

mostrou superior a EME tradicional para tratamento da SDRC tipo II. 

Resultados no seguimento de 12 meses foram estatisticamente significantes 

a favor da estimulação do GRD; 74,2% dos pacientes que receberam a 

estimulação do GRD foram considerados bem sucedidos no desfecho alívio 

da dor (diminuição de 50% ou mais no escore de EVA em relação a linha de 

base) em comparação a 54,3% dos pacientes do grupo controle (p = 0,005). 

Além disso, a maioria dos pacientes com estimulação do GRD obteve 

melhor estimulação segmentar, permitindo  cobertura mais efetiva da área 

dolorosa. Houve também uma menor taxa de parestesia na região 

estimulada (Deer et al., 2016). Como resultado, o FDA aprovou a técnica nos 

Estados Unidos em 2016 (Deer et al., 2016). Contudo, é importante salientar 

que este ensaio clínico foi patrocinado pelo fabricante do sistema, criando 

um potencial conflito de interesses. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR 

 

Diversas publicações tem demonstrado a eficácia clínica da 

estimulação do GRD para o tratamento da dor. Em um estudo piloto, Deer 

(2013) relatou 70% de melhora global da dor após um estudo piloto com 10 

pacientes diagnosticados com dores intratáveis do tronco, lombar e/ou 

membros durante seguimento de 4 semanas (Deer et al., 2013). Liem (2013 

e 2015) relatou 58% e 56% de redução geral da dor aos 6 meses e 1 ano de 

seguimento, respectivamente, na primeira série prospectiva de longa 

duração publicada. Este estudo avaliou um grupo de 32 doentes com dores 

em região do pé, perna e lombar. Os diagnósticos incluíram SDRC, 

Síndrome do Insucesso da Cirurgia Espinhal (SICE), dor pós-operatória, dor 

radicular, dor discogênica, dor lombar por estenose de canal e dores por 

lesão de nervo periférico. Houve também melhora significativa em escores 
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de qualidade de vida, humor e incapacidade relacionada a dor (Liem et al., 

2013, Liem et al., 2015). Schu (2014) relatou uma redução global da dor de 

71,4% na dor crônica em região inguinal num grupo de 29 pacientes após 

um seguimento médio de 42,5 meses. A etiologia da dor incluiu: dor pós 

herniorrafia, dor pós acesso vascular e Síndrome do Insucesso da Cirurgia 

Espinhal (Schu et al., 2014). Van Buyten (2014) relatou 62% de redução 

global da dor em um estudo com 8 pacientes em pacientes com diagnóstico 

de SDRC (Van Buyten et al., 2014). Eldabe (2015) relatou 50,8% na redução 

geral de dor em um estudo abordando a dor do membro fantasma - definida 

com dor referida a um membro ou seguimento removido cirurgicamente - 

após um seguimento médio de 14,4 meses. Neste diagnóstico os resultados 

foram menos robustos em comparação a outras indicações (Eldabe et al., 

2015). Deer (2016) relatou 74,2% de taxa de sucesso - alivio da dor igual ou 

maior a 50% em comparação a linha de base - em estudo randomizado em 

pacientes diagnosticados com SDRC I e II no seguimento de 12 meses. 

Resultado foi estatisticamente significante quando comparado a taxa de 

sucesso do grupo controle tratado com EME convencional (54,3%, p <0,001) 

(Deer et al., 2016). No nosso grupo de estudo (2017 e 2018) foi 

demonstrado que, mesmo após seguimento de três anos de estimulação do 

GRD, houve 63,5% de alívio da dor medida pela EVN em comparação a 

linha de base para dor inguinal (grupo 1), com 72,7% destes apresentando 

mais de 50% de alivio da dor (N=11 neste período de seguimento, p=0,005); 

e 65,5% de alívio da dor medida pela EVN para causas diversas que 

incluíram dores no joelho, mãos, pés, lombares, perna, de origem vascular, 

pós herpes zoster e pós-mastectomia (grupo 2), com 72% dos pacientes 

apresentando mais de 50% de alivio da dor (n=25 neste período de 

seguimento, p=0,001) (Morgalla et al., 2017, Morgalla et al., 2018). 

Observamos com esses dados que a estimulação do GRD apresenta uma 

menor taxa de habituação se comparada a EME, já que a analgesia se 

mantém relativamente estável mesmo após 36 meses. Na literatura, somos 

o grupo com o acompanhamento mais extenso dentre os trabalhos já 

publicados abordando a estimulação do GRD. Uma hipótese plausível para 
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este achado seria talvez a menor complexidade homológica do GRD (ex. 

menos conexões centrais), implicando em pouca ou nenhuma habituação, o 

que pode conferir vantagem adicional ao método sobre outras formas de 

modulação. Taxas bem-sucedidas de alívio da dor foram observadas em 

outras séries de casos (Huygen et al., 2017, Mol et al., 2017, van Bussel et 

al., 2017, Eldabe et al., 2018, Falowski et al., 2018, Hassanain et al., 2018, 

Hunter et al., 2018, Huygen et al., 2018, Kallewaard et al., 2018, Skaribas et 

al., 2018) bem como em alguns relatos de casos (Garg et al., 2015, Rowland 

et al., 2016, Zuidema et al., 2016, Maino et al., 2017, Zuidema et al., 2017, 

Giordano et al., 2018, Goebel et al., 2018, Groenen et al., 2018). Uma série 

com 217 pacientes avaliados retrospectivamente num estudo multicêntrico 

demonstrou 66,9% de alivio da dor medida pela EVN durante a triagem 

quando comparada a linha de base em um grupo de pacientes apresentando 

diversos tipos de dor neuropática (Hunter et al., 2018). Nosso estudo de 34 

pacientes com dor inguinal replicou as taxas de sucesso no alivio da dor 

observadas por Schu (2014) e esta indicação é hoje uma das mais comuns e 

com melhores resultados. Contrariamente, o tratamento da neuralgia pós 

herpética e da doença vascular periférica não apresentou resposta tão 

robusta, e apenas 1 caso de cada indicação foi realizado no estudo com 62 

doentes. Resultados promissores apareceram no tratamento das dores 

localizadas e distais como a dor nos joelhos (30 doentes) e a dor nos pés (8 

doentes), confirmando a capacidade deste sistema em estimular áreas 

pequenas com uma concordância dermatomérica consistente, fato esse 

confirmado por outros estudos (van Bussel et al., 2017; Skaribas et al., 

2018). Todos os estudos (sejam eles relatos de caso, séries ou estudos 

randomizados) publicados até novembro de 2018 são descritos na Tabela 4: 
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Tabela 4 -  Lista de publicações sobre a estimulação do GRD de 2011 a 
2018. Trabalhos do nosso estudo em negrito 

 

Autor/ano Desenho do 
estudo Indicação N 

Taxa de 
respondedores 

a fase teste 
Seguimento Resultados 

Lynch 
2011 

Relato de 
Caso 

Neuralgia Pós 
Herpética 

1 100% 6 meses 20% de melhora 
na EVA 

Deer   
2013 

Série 
Prospectiva 

Varias, 
principal 

Radiculopatia 

10 100% 3-7 dias 70% de redução 
na EVA 

Schu   
2014 

Série 
Retrospectiva 

Diversas, 
principal Dor 

Pós-Herniorrafia 

29 86,2% 28 meses 
(média) 

71,4% de melhora 
na EVA 

Zuidema 
2014 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Diversas 3 100% 3,2 e 2 
meses 

EVA de 90mm 
para 0,10,10mm 

Liem    
2015 

Série 
Prospectiva 

Diversas 32 76,5% 12 meses 56,3% de melhora 
na EVA 

Van 
Buyten 
2014 

Série de 
Casos 

Prospectiva 

SDRC 11 72% 12 meses 62% de melhora 
na EVA 

Garg   
2015 

Relato de 
Caso 

SDRC 1 100% 1 semana 70% de alivio da 
dor 

Eldabe    
2015 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Dor do 
Membro 

Fantasma 

8 100% 14 meses 
(média) 

50% de alivio da 
dor 

van Bussel 
2015 

Relato de 
Caso 

SDRC 1 100% 3 meses EVA diminuiu de 
60-90 mm para 

10-20 mm 
Zuidema 

2016 
Relato de 

Caso 
Dor Perineal 

Pós Cirúrgica 
1 100% 2 semanas EVA de 90 mm 

para 10 mm 
Weiner 
2016 

Série de 
Casos 

Síndrome do 
Insucesso da 

Cirurgia 
Espinhal 

11 100% (outro 
sistema de 

estimulação) 

6 semanas 63 % de melhora 
na EVA 

Rowland 
2016 

Relato de 
Caso 

Dor Pélvica 1 100% 6 meses 43% de melhora 
na EVN 

Deer    
2016 

Estudo 
Randomizado 

Controlado 

SDRC I e II 152 93% - grupo 
GRD e 80% -
grupo EME 

12 meses 81,6% de sucesso 
X 56,7% da EME 

Huygen 
2017 

Série de 
Casos 

Dor Lombar 
Discogênica 

12 100% 12 meses 45,5% de melhora 
na EVA 

Mol     
2017 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Síndrome 
Compressiva 

do N. Cutâneo 
Anterior 

5 100% 12 meses 3 pacientes com 
melhora>50% na 

EVA 

Maino 
2017 

Relato de 
Caso 

Neuropatia de 
Fibras Finas 

1 100% 20 meses 50 % de melhora 
da EVA 

Morgalla 
2017* 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Dor Inguinal 34 88% 3 anos 63,5% de 
melhora na EVA 

Van 
Brussel 

2017 

Estudo 
Comparativo 
Prospectivo 

SDRC em 
joelho 

10 Não avaliado 16 dias 
 

8 pacientes 
preferem a 

estimulação do 
GRD e 2 EME 

continua
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Tabela 4 -  Lista de publicações sobre a estimulação do GRD de 2011 a 
2018. Trabalhos do nosso estudo em negrito (conclusão) 

 

Autor/ano Desenho do 
estudo Indicação N 

Taxa de 
respondedores 

a fase teste 
Seguimento Resultados 

Yang   
2017 

Relato de 
casos 

SDRC de MMII 2 100% 8 meses Estimulação do 
GRD resgatou 
pacientes com 
falha da EME 

Zuidema 
2017 

Relato de 
Caso 

Síndrome da 
dor Lombar 

com Hematúria 

1 100% 3 anos  Melhora da EVA 
de 9 para 3-4 

Morgalla 
2018* 

Série de 
casos 

Retrospectiva 

Diversas 62 83% 3 anos 65,5% de 
melhora na EVA 

Eldabe 
2018 

Série de 
Casos 

Prospectiva 

Neuropatia 
Diabética 

10 70% 12 meses Melhora de 64% 
na EVA 

Falowski 
2018 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Neuropatia 
Periférica 

8 Não avaliada 6 semanas 79,5% de melhora 
na EVA 

Giordano 
2018 

Relato de 
Caso 

Coccidinia 1 100% 4 meses 90% de melhora 
na EVA 

Hunter 
2018 

Série de 
Casos 

Retrospectiva 

Diversas 217 88% Não relatado Melhora de 66,9% 
na EVN durante 

fase teste 
Hassanain 

2018 
Relato de 

Caso 
Dor testicular 1 100% 1 ano 70-80% de 

melhora na EVA 
Hunter 
2018 

Série de 
Casos 

Dor Pélvica 
Crônica 

7 100% 3 a 12 
meses 

83 % de melhora 
da EVA 

Huygen 
2018 

Série de 
Casos 

Diversas 66 86,2% 12 meses 48,8% de melhora 
na EVA 

Kallewaard 
2018 

Série de 
Casos 

Síndrome do 
Insucesso da 

Cirurgia 
Espinhal 

13 84,6% 12 meses 72,05% de 
melhora na EVA 

Skaribas 
2018 

Série de 
Casos 

SDRC nos pés  5 100% 6 meses Melhora na EVN 
8-10 para EVN 0-3 

Groenen 
2018 

Relato de 
Caso 

Neuropatia 
Induzida por 

Quimioterapia 

1 100% 5 meses Melhora na EVA 
de 8 para 1 

Goebel 
2018 

Relato de 
Caso 

SDRC 1 100% 17 meses Melhora de 60% 
na dor 

 



	  

 Discussão 117 

	  

	  

6.2 AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Em muitos destes estudos, além da melhora da intensidade da dor 

propriamente dita, foram avaliados aspectos complementares. Estas incluem 

a QV e outras medidas indiretas relacionadas a dor crônica, como por 

exemplo o questionário PainDETECT, o Inventário Breve da Dor (BPI), o 

Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI), o Perfil de Estados de 

Humor (POMS), a Escala de Depressão de Beck (BDI), a Escala de 

Pensamentos Catastróficos sobre  Dor (PCS), o Questionário de dor McGill 

(McGill) e o Índice de Incapacidade de Oswestry (ODI). Para avaliar QV, os 

questionários SF-36 e EQ-5D são recomendados por diretrizes recentes 

para avaliação da dor neuropática crônica (Haanpaa et al., 2011). Estudos 

que avaliaram tais questionários são descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 -  Estudos sobre estimulação do GRD que avaliaram questionários 
de qualidade de vida, incapacidade relacionada a dor, estados 
de humor, grau de catastrofização e efeitos adversos de 2013 a 
2018. Trabalhos do nosso estudo em negrito  

Autor 
Ano 

N 
Qualidade de Vida 

(QV) BPI/PDI Estado de Humor Outros Eventos 
Adversos 

Liem    2013    
N=32 

EQ-5D (p<0,001) BPI (p<0,001) POMS (p<0,05) - - 

Liem          
2015    N=32 

EQ-5D (p<0,001) BPI (p<0,001) POMS (p<0,05) McGill 
(p<0,0001) 

86 

Van Buyten 
2014    N=11 

EQ-5D (p<0,05) BPI (p<0,05) POMS (p<0,05) - 11 

Deer    2016 
N=152 

SF-36 (p<0,05) BPI (p<0,05) POMS (p<0,05) - 8 

Huygen 2017    
N=12 

EQ-5D (p<0,05) BPI (p<0,05) POMS (p<0,05) - 10 

Morgalla 
2017*  N=34 

- BPI (p<0,01) e 
PDI (p<0,01) 

BDI (p<0,05) PCS 
(p<0,01) 

5 

Morgalla 
2018*  N=62  

- BPI (p<0,001) 
e PDI (p<0,001) 

BDI (p<0,001) PCS 
(p<0,001) 

14 

Huygen 2018    
N=66 

EQ-5D (p<0,001) BPI (p<0,0001) POMS (p<0,001) - 15 

Kallewaard 
2018    N=13 

EQ-5D (p<0,001) BPI (p<0,001) POMS (p<0,05) ODI 
(p<0,05) 

6 
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A triagem ou rastreio da dor neuropática crônica com uso de 

questionário específico não foi reportada em nenhum estudo publicado até o 

momento. No nosso grupo de 12 pacientes utilizamos o PainDETECT, um 

questionário desenvolvido e validado em alemão para este fim. (Freynhagen 

et al, 2006). Escores variam de 0 a 38. Pontuações de 12 e abaixo indicam 

15% ou menos de probabilidade da presença de componentes de dor 

neuropática. Resultados entre 13 e 18 representam um zona indefinida, 

onde já é possível identificar, porém, componentes de dor neuropática. 

Escores de 19 e acima indicam probabilidade acima de 90% de diagnóstico 

de dor neuropática. As medianas no nosso grupo diminuiram de 19 (IQR 14-

22) na linha de base para 14 (IQR 8-17) no mês 1 e 14 (IQR 10-19) no mês 

6, refletindo melhora nos componentes da dor neuropática. No entanto, esta 

não foi estatisticamente significante.  

A QV foi avaliada apenas no nosso grupo de 12 pacientes submetido a 

avaliação eletrofisiológica (grupo 3). Foi observado um aumento nos escores 

do SF-36 em todas as dimensões, o que traduz uma melhora na QV. No 

entanto, essa melhora foi estatisticamente significante em apenas dois itens: 

Funcionamento Físico e Dor Corporal. Isso se deve provavelmente ao N 

reduzido, ao seguimento limitado e também a alta variabilidade dos 

resultados. Em relação à QV, Deer (2016) relatou melhora estatisticamente 

significante em todos os itens do SF-36 aos 3 e 12 meses de 

acompanhamento. Neste estudo, o seguimento foi mais longo e o grupo que 

recebeu a estimulação do GRD (N=76) era significativamente maior que no 

nosso estudo, o que permitiu maior poder estatístico (Deer et al., 2016). 

Liem (2013 e 2015) relatou um aumento significativo na qualidade de vida 

medido pelo EQ-5D aos 6 meses e 12 meses após o uso da estimulação do 

GRD para várias síndromes dolorosas (ex. SICE, SDRC, dor crônica pós-

cirúrgica, dor discogênica, dor radicular, neuralgia pós herpética) (Liem et al., 

2013, Liem et al., 2015). Em estudos menores, Van Buyten (2014), Huygen 

(2017) e Kallewaard (2018) relataram melhora nos escores do EQ-5D em 

pacientes em uso da estimulação do GRD e diagnóstico de SDRC, lombalgia 

e SICE, respectivamente. A melhora foi mais pronunciada no estudo de 
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Kallewaard (2018) em comparação aos outros 2 estudos (Van Buyten et al., 

2014, Huygen et al., 2017, Kallewaard et al., 2018). 

O Inventário Breve da Dor (BPI) pode avaliar tanto a intensidade da dor 

(dimensão sensitiva) quanto a interferência da dor na vida do paciente 

(dimensão reativa), além de estimar o alivio da dor, a qualidade da dor e a 

percepção do paciente sobre a causa da dor (Cleeland et al., 1994). Setes 

áreas são avaliadas: atividades gerais, humor, habilidade de andar, trabalho, 

relações com outras pessoas, satisfação com a vida e sono. Nós 

encontramos melhora estatisticamente significante nos escores de BPI no 

nosso grupo de 34 paciente (dor inguinal, p <0,01 – grupo 1) e de 62 

pacientes (dores de diversas etiologias, p <0,001 – grupo 2) (Morgalla et al., 

2017, Morgalla et al., 2018). Liem (2013 e 2015) avaliou o BPI durante a 

estimulação do GRD com melhora significativa aos 6 e 12 meses de 

seguimento, numa população de pacientes com diagnóstico e média de 

idade semelhantes ao nosso grupo (Liem et al., 2013, Liem et al., 2015). 

Deer (2016) também encontrou melhora significativa nos escores do BPI nas 

avaliações de 3 e 12 meses numa população de 76 pacientes no único 

estudo randomizado publicado em pacientes com diagnósticos de SDRC I e 

II (Deer et al., 2016). Huygen (2018) encontrou numa série de 66 casos com 

diagnósticos variados de dor neuropática melhora estatisticamente 

significante nos escores de BPI no seguimento de 12 meses (Huygen et al., 

2018). Em estudos com N reduzido, Van Buyten (2014), Huygen (2017) e 

Kallewaard (2018) encontraram melhora significante no BPI, com melhora 

mais pronunciada no estudo de Kallewaard (2014, Van Buyten et al., 2014, 

Huygen et al., 2017, Kallewaard et al., 2018). No estudo prospectivo 

eletrofisiológico (grupo 3), também observamos melhora significativa após 1 

e 6 meses para ambos os escores (intensidade e interferência) do BPI, a 

despeito de uma casuística pequena. 

O Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) é uma ferramenta 

validada que mede a capacidade de um indivíduo de participar em atividades 

vitais essenciais numa escala de 0-70 (escores mais altos refletem maior 

incapacidade). O PDI avalia sete diferentes dimensões de vida: 
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responsabilidades familiares/domésticas, tempo de lazer, atividades sociais, 

ocupação, comportamento sexual, cuidados pessoais e atividades vitais (Tait 

et al., 1987). Na literatura, fomos o único grupo a publicar resultados da 

estimulação do GRD avaliando este questionário. Obtivemos melhora 

estatisticamente significante em todas as avaliações tanto para o grupo 1 (p 

<0,01) quanto para o grupo 2 (p <0,001) (Morgalla et al., 2017, Morgalla et 

al., 2018). Assim como no BPI, no PDI também observamos melhora 

significativa em 1 e 6 meses de seguimento para o grupo do estudo 

eletrofisiológico (grupo 3). Estes achados reforçam que o PDI também pode 

ser uma opção na identificação sistematizada e investigação relacionada a 

interferência da dor  crônica na vida do paciente. 

A Escala Depressão de Beck (BDI) pode ser utilizada para avaliar 

graus de depressão em pacientes com dor crônica. No grupo 1 e grupo 2, 

com 34 e 62 pacientes submetidos a estimulação do GRD, observamos 

melhora estatisticamente significante dos escores da BDI. (Morgalla et al., 

2017, Morgalla et al., 2018). No grupo do estudo eletrofisiológico (grupo 3) 

houve uma tendência de melhora dos escores da BDI, porém sem 

significância estatística. Até o presente momento, somos o único grupo que 

avaliou esta escala em paciente submetidos a estimulação do GRD e 

publicou os resultados. Outros autores utilizaram o Perfil de Estados de 

Humor (POMS) para avaliar o efeito da estimulação do GRD sobre o estado 

de humor. Deer (2016) encontrou melhora significante nos escores de 

POMS após 12 meses de seguimento em estudo randomizado que avaliou a 

estimulação do GRD, com destaque para melhoras importantes nos itens 

distúrbio global do humor e depressão (Deer et al., 2016). Liem (2013 e 

2015) observou melhora significante nos escores de POMS tanto aos 6 

quanto aos 12 meses de seguimento (Liem et al., 2013, Liem et al., 2015). 

Huygen (2017 e 2018) observou melhora do escore de POMS em 12 

pacientes com SICE e também num grupo de 66 pacientes seguidos por 12 

meses com diagnósticos diversos de dor crônica (Huygen et al., 2017, 

Huygen et al., 2018). Kallewaard (2018) observou melhora nos escores de 

POMS em série de 13 pacientes com SICE (Kallewaard et al., 2018). 
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A Escala de Catastrofização da Dor (PCS) foi avaliada apenas por 

nosso grupo e nenhuma outra publicação analisou esta escala. Obtivemos 

melhora estatisticamente significante nos grupos 1 (p <0,01) e grupo 2  

(p <0,001), o que reflete uma melhora na tendência em magnificar a 

experiência gerada pelo estímulo doloroso, no sentimento de impotência 

perante a dor e também uma diminuição nos pensamentos relacionados a 

dor (Sullivan et al., 1995). 

Finalmente, apenas um estudo avaliou o Questionário de dor McGill 

(McGill), com melhora estatisticamente significante aos 12 meses de 

seguimento (Liem et al., 2015) e outro estudo avaliou o Índice de 

Incapacidade de Oswestry (ODI), também com melhora estatisticamente 

significante aos 12 meses de seguimento (Kallewaard et al., 2018). 

 

6.3 TESTE SENSITIVOS QUANTITATIVOS (TSQ) 

 

O uso de testes sensitivos quantitativos (TSQ) foi proposto como um 

potencial método para avaliar a estimulação do GRD de uma forma 

sistematizada (Forget et al., 2015). No entanto, não existe até o momento 

nenhum estudo que avaliou os TSQ durante esta terapia. Alguns estudos 

realizaram esta avaliação em pacientes sob EME. Como já descrito, o 

protocolo de TSQ avalia de maneira pormenorizada diferente tipos de fibras 

nervosas, objetivando identificar respostas anormais a estímulos sensitivos 

dolorosos e não dolorosos. Rasche (2006) avaliou sete pacientes com dor 

radicular unilateral e detectou aumento significativo dos limiares de 

sensibilidade tátil, calor e frio na área afetada no pré-tratamento em 

comparação ao lado normal. Após a EME, houve uma redução significativa 

destes limiares (Rasche et al., 2006). Eisenberg (2006) avaliou 12 pacientes 

e encontrou aumento dos limiares de vibração e na estimulação elétrica 

dolorosa a 5 e 250 Hz após a EME no lado afetado (Eisenberg et al., 2006). 

Ahmed (2015) encontrou aumento dos limiares de calor, dor ao estímulo de 

calor e a tolerância ao estímulo de calor após EME (Ahmed et al., 2015). No 
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entanto, estudo de Meier (2015) não encontrou nenhuma mudança nos 

limiares térmicos, dolorosos e mecânicos após a EME (Meier et al., 2015). 

No nosso grupo submetido a avaliação eletrofisiológica (grupo 3), não 

encontramos nenhuma significância estatística nos limiares pré e pós 

estimulação do GRD no lado desaferentado (D) para os testes: limiar de dor 

mecânica, sensibilidade a dor mecânica, alodinia mecânica dinâmica, razão 

de somação temporal, limiar de detecção de vibração e limiar de dor por 

pressão. Não obstante, observamos melhora da intensidade da dor e 

normalização do padrão de processamento cortical da dor. A análise 

conjunta desses dados nos permite supor que o mecanismo de ação da 

terapia de estimulação do GRD não passa pela alteração do balanço ou 

limiares entre as diversas formas de modalidade sensitiva, ou interação 

sensitiva, como a teoria de Melzack e Wall permitiria supor.  

Os teste térmicos não foram realizados. Não foi possível avaliar 

estatisticamente a razão do lado desaferentado (D) sobre o normal (C) D/C 

dos parâmetros alodinia e fenômeno de somação temporal pela existência 

de muitos pacientes com dados considerados nulos, impossibilitando desta 

forma o cálculo matemático. Pacientes com diagnóstico dor neuropática 

periférica, podem apresentar diferentes padrões sensitivos, e estes podem 

se sobrepor ou provocar efeitos antagônicos. Isto aumenta a variabilidade 

dos dados e diminui sua capacidade de gerar padrões homogêneos, em 

especial quando a população é limitada, como no nosso estudo. Baseado 

nos padrões sensitivos observados em mais de 900 doentes com dor 

neuropática submetidos a TSQ, Baron (2017) definiu 3 perfis  de TSQ 

distintos que remetem a diferentes fisiopatologias: I) perda sensitiva (ex. 

hipoestesia dolorosa), II) hiperalgesia térmica (ex. nociceptor irritável) e III) 

hiperalgesia mecânica (ex. hiperalgesia neurogênica) (Baron et al., 2017). 

Nesta mesma linha, trabalho recente reforçou que diferentes modelos de dor 

neuropática causam alterações distintas nos diferentes testes avaliados no 

protocolo de TSQ. Modelo de bloqueio temporário de fibras A causado por 

pressão sustentada do tronco neural causou perda sensitiva térmica e 

mecânica pronunciada; modelo de hiperalgesia primária provocado por uso 
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de capsaicina tópica ou irradiação de luz UV-B causou aumento do limiar da 

dor evocada pelo calor, pressão e estímulo de dor mecânica, enquanto que 

o modelo de hiperalgesia secundária com utilização de estimulação elétrica 

de alta frequência cutânea ou injeção intradérmica de capsaicina se 

caracterizou por hiperalgesia pronunciada ao estímulo de dor mecânica e 

perda sensitiva térmica moderada. Estes achados sugerem a tese de que a 

estratificação baseada em mecanismos nas diferentes apresentações 

clínicas de dor neuropática pode ser útil na avaliação e também na escolha 

do tratamento mais adequado (Vollert et al., 2018).  

 

6.4  MECANISMOS DE AÇÃO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DA 
MEDULA ESPINHAL NO TRATAMENTO DA DOR 

	  

Apesar de neuromodulação elétrica da medula espinhal (EME) ter sido 

introduzida há várias décadas, até o presente momento os mecanismos 

implicados no efeito analgésico não são totalmente compreendidos. A teoria 

da comporta da dor proposta por Melzack e Wall foi o primeiro referencial 

teórico aceito para explicar o alívio da dor durante EME (Melzack et al., 

1965). De acordo com este modelo, uma "comporta" atua como um centro 

integrativo mediado por fibras tipo A. A estimulação da coluna dorsal, 

levando a ativação das fibras A, pode ativar interneurônios inibitórios no 

corno dorsal. Ativação de interneurônios, por sua vez, suprime a transmissão 

de dor pelo "fechamento" da “comporta” para os impulsos nociceptivos 

aferentes gerados por um fibras mielinizadas finas tipo Aδ ou fibras 

amielínicas tipo C.  

Atualmente outras hipóteses tem sido propostas na tentativa de 

explicar o mecanismos de ação da EME tônica convencional, já que a teoria 

da comporta da dor tornou-se insuficiente e não esclarece totalmente os 

seus efeitos (Kumar et al., 1998). Este ponto de vista é corroborado por 

achados clínicos nos quais ocorre o alívio sustentado da dor mesmo após 

cessado o estímulo (Lindblom et al., 1975). Potenciais de ação antidrômicos 
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assim como ativação ortodrômica de sistemas supra-espinhais podem agir 

simultaneamente para aliviar a dor durante a EME (Weigel et al., 2015). 

Didaticamente, estes mecanismos podem ser divididos em periféricos 

(antidrômicos), segmentares medulares e supra-segmentares. 

 

6.4.1 Mecanismos antidrômicos 

Em pacientes com dor neuropática há aumento da expressão de 

receptores sinápticos excitatórios, levando a hiperexcitabilidade e 

sensibilização dos neurônios nociceptivos-específicos (NS), e consequente 

sensibilização periférica (von Hehn et al., 2012). A ativação por estímulo 

elétrico das colunas dorsais da medula espinhal ativa os axônios das fibras 

mielinizadas grossas (tipo A) dos neurônios pós-sinápticos e este 

mecanismo parece ser um dos responsáveis pela analgesia na EME 

(Foreman et al., 2012). O disparo destas fibras provoca potenciais de ação 

antidrômicos, que provocam inibição da dor por vias neurais colaterais, 

diminuindo o efeito da sensibilização periférica ao diminuir o limiar de 

excitabilidade dos receptores periféricos e terminações livres. Foi 

demonstrado que a EME convencional ativa o núcleo grácil em ratos, numa 

intensidade suficiente para inibir a hipersensibilidade mecânica (Song et al., 

2014). Efeitos vasculares como o aumento do fluxo sanguíneo  

correspondente aos dermátomos estimulados pelo eletrodo já foram 

demonstrados e a EME também tem sido utilizada tratar dores isquêmicas 

(Cook et al., 1976, Deer 2009). Linderoth (1989) demonstrou que o fluxo 

sanguíneo das extremidades é modulado pela EME por mecanismos de 

ativação antidrômica de fibras de pequeno diâmetro bem como pela inibição 

de estímulos simpáticos eferentes. Este efeitos ocorrem pela geração de 

PAs antidrômicos levando a uma cascata de liberação de diferentes cinases, 

ácido gama-aminobutírico (GABA) e peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina, um potente vasodilatador que acaba por levar a liberação de 

óxido nítrico (Tanaka et al., 2003, Wu et al., 2007).  
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6.4.2 Mecanismos segmentares medulares 

A EME possivelmente suprime a atividade dos neurônios de amplo 

espectro dinâmico (NAED) do corno posterior da medula e a inibição 

mediada pela EME deve envolver interneurônios inibitórios (Zhang et al., 

2014). Algumas evidências com experimentos em ratos apontam para uma 

redução drástica na atividade espontânea dos NAED na raiz dorsal após um 

estímulo condicionado na colunas dorsais da medula ou na raiz posterior 

(Guan et al., 2010). Além disso, supressão da dor em modelos animais de 

dor neuropática avaliando a EME demonstraram um mecanismo por meio de 

supressão de NAED, o que exige a ativação de fibras tipo A originárias da 

área dolorosa (Guan 2012). A hiperexcitabilidade dos NAED do corno dorsal 

se normaliza após a EME (Yakhnitsa et al., 1999). A EME parece causar 

depressão de longa duração na transmissão sináptica no corno posterior 

superficial (lâmina II) (Sdrulla et al., 2015). A inibição de interneurônios 

mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA) parece ser a base da 

inibição mediada por fibras tipo A, e também parece ser segmentar (Zhang 

et al., 2014). Esta inibição diminui a concentração de glutamato intersticial, 

como demonstrado em estudo com ratos (Cui et al., 1997). Estudo com 

métodos eletrofisiológicos sugere que uma subpopulação de interneurônios 

gabaérgicos são ativados por influência de fibras A (Schoffnegger et al., 

2006) e podem desta forma bloquear a transmissão de sinais nociceptivos 

de fibras Aδ e C (Torsney et al., 2006). Este efeito mediado por GABA foi 

demonstrado em dois ensaios clínicos randomizados com baclofeno, um 

agonista do receptor GABA B (Lind et al., 2008, Schechtmann et al., 2010) 

Outro efeito segmentar da EME no alívio da dor neuropática é a modulação 

da sensibilização central. A sensibilização central ocorre pela formação de 

fibras dendríticas e axônicas aberrantes brotando em direção a lâminas 

atípicas no corno posterior medular após a lesão um de nervo. Este 

fenômeno leva a neo-sinaptogênese com aumento ou amplificação do 

campo periférico de um determinado território de invervação de um nervo ou 

raiz específica (Woolf et al., 1992). Sabe-se que a estimulação elétrica de 

fibras aferentes de baixo limiar em uma área que circunda o campo receptivo 
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excitatório primário de um neurônio resulta em inibição colateral do neurônio 

adjacente, da mesma forma que a estimulação das colunas dorsais e, 

portanto, baseia-se em um mecanismo semelhante ao da EME (Zhang et al., 

2014). Adicionalmente, inibição dos NAED induzida pela EME ocorre em 

maior medida se o eletrodo está posicionado no nível da coluna vertebral 

adjacente do dermátomo afetado, e isto sugere um local de ação espinhal 

segmentar (Smits et al., 2012). Efeitos patológicos nos neurônios do corno 

posterior que ocorrem na vigência da dor neuropática, como a somação 

temporal e a potenciação de longa duração também são bloqueadas pela 

EME (Wallin et al., 2003, Shechter et al., 2013). 

 

6.4.3 Mecanismos supra-segmentares 

Mecanismos supra-espinhais parecem ser independentes dos 

mecanismos segmentares e desempenham um papel na analgesia 

produzida pela EME (Saade´ et al., 1986, Foreman et al., 2012). A EME 

modula os sistemas endofinérgico (Sato et al., 2013) serotoninérgico (5-HT) 

(Song et al., 2009), purinérgico (Cui et al., 1997) e colinérgico (Schechtmann 

et al., 2008). Estudo recente também propõe ativação de receptores 

canabinoides espinais que podem estar envolvidos na inibição nociceptiva 

induzida pela EME (Yang et al., 2016) O núcleo da rafe no bulbo 

rostroventromedial (Song et al., 2013) e a substância cinzenta periaquedutal 

(Sorkin et al., 1993) parecem contribuir para o sistema antinociceptivo 

descendente durante a EME. Inibição da dor neuropática em um estudo com 

ratos parece ocorrer através da estimulação da coluna dorsal, pela ativação 

dos centros do tronco cerebral via projeções rostrais dos núcleos da coluna 

dorsal (El-Khoury et al., 2002). Acredita-se que o alívio da dor mediado pela 

EME seja uma consequência de uma interação complexa entre vias 

ascendentes e descendentes sobre a medula espinhal correspondente ao 

território desaferentado (Yang et al., 2011). Na verdade, mecanismos 

espinhais e supra-espinhais atuam sinergicamente no alívio da dor durante a 
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EME (Barchini et al., 2012). Até 50% do alivio da dor provocado pela EME 

pode ocorrer por ativação de circuitos supra-espinhais (Saade et al., 2015).  

Finalmente, mudanças na matriz dolorosa (ou seja, a rede de áreas do 

cérebro envolvidas no processamento da dor) também contribuem para o 

alívio da dor mediada pela EME (Tracey et al., 2007, Garcia-Larrea et al., 

2013). Pesquisadores identificaram áreas de ativação e/ou inibição nos 

núcleos da coluna dorsal que podem funcionar como retransmissores 

neurais das alterações induzidas pela EME no cérebro (Qin et al., 2009). 

Estudos utilizando ressonância magnética funcional (fMRI) mostraram 

aumento da ativação do córtex somato-sensitivo primário (SI) e secundário 

(SII) durante a dor neuropática (Kiriakopoulos et al., 1997). A redução da dor 

pela EME tem sido associada com atividade reduzida no córtex pré-frontal, 

giro do cíngulo, tálamo, área motor suplementar e giro pós-central (Rasche 

et al., 2005, Moens et al., 2012). A EME parece interferir com o 

processamento da dor pela saturação de circuitos neuronais com impulsos 

neuronais, que por sua vez reduzem os estímulos dolorosos para a matriz 

dolorosa (Stančák et al., 2008). Estudo com fMRI encontrou diferenças entre 

áreas de conexão durante o estado de repouso nas condições de EME 

ligada e desligada. Foram identificadas diferenças em várias regiões 

relacionadas a percepção dolorosa, incluindo a ínsula frontal esquerda, e os 

córtices somato-sensitivos primário e secundário. Adicionalmente, houve 

uma diminuição da conexão entre áreas somato-sensitivas e áreas límbicas, 

o que pode explicar melhora no componente afetivo da dor (Deogaonkar et 

al., 2016). Sabe-se que pacientes com dor crônica podem apresentar na 

analise espectral do EEG um aumento de atividade teta e β na insula, córtex 

parietal posterior, giro do cíngulo anterior e córtex somato-sensitivo e uma 

diminuição de atividade na faixa α na insula e lobos frontais (Stern et al., 

2006, Wiech et al., 2008). Na dor neuropática há também uma alta coerência 

tálamo-cortical, traduzindo a importância do tálamo na sincronização dos 

sinais de EEG detectados (Sarnthein et al., 2008). Estudo com EEG 

demonstrou uma diminuição de atividade β3 no córtex posterior do giro do 

cíngulo e diminuição da atividade γ na insula posterior durante a estimulação 
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tônica (De Ridder et al., 2013). Schulman (2005) demonstrou que a média 

espectral de sinais obtidos por magnetoencefalografia (MEG) de pacientes 

que tiveram sucesso no alivio da dor após o uso da EME era similar  

(p >0,05) a dos controles (Schulman et al., 2005). Outro estudo com MEG 

demonstrou pacientes com dor neuropática por SDRC apresentavam 

desorganização de SI, que pode significar um biomarcador de dor crônica, já 

que houve restauração da organização de SI e melhora clínica da dor em 2 

pacientes após uso da EME (Pahapill et al., 2014). 

Um estudo de tomografia por emissão de pósitrons (PET) em pacientes 

submetidos a EME para angina mostrou que duas regiões (córtex pré-frontal 

medial e o giro do cíngulo) estavam associadas a nocicepção (Hautvast et 

al., 1997). Outro estudo com PET mostrou significativa ativação simultânea 

do tálamo contralateral e área de associação parietal bilateral, bem como a 

ativação do córtex pré-frontal e giro do cíngulo durante a EME, sugerindo 

uma forte influência de várias estruturas supratentoriais no processamento 

da dor (Kishima et al., 2010). Sufianov (2014) mostrou que pacientes sob 

EME para tratamento da SICE apresentaram uma normalização da função e 

metabolismo e cerebral. Analise dos ritmos de EEG, mostrou diminuição dos 

ritmos nas bandas delta e teta após a EME em comparação ao pré-

operatório bem como uma tendência a aumento de atividade metabólica no 

córtex orbito-frontal e giro do cíngulo anterior observados pelo PET 

(Sufianov et al., 2014). Outro estudo mostrou padrões de aumento de 

atividade cerebral medida por fluxo sanguíneo regional nos pacientes 

respondedores a EME. Estas alterações foram notadas principalmente no 

giro do cíngulo anterior por método de tomografia computadorizada por 

emissão de fóton único (SPECT) (Nagamachi et al., 2006). Apesar destes 

estudos terem demonstrado efeitos na matriz dolorosa após a EME, diversos 

autores acreditam que apenas conclusões limitadas podem ser feitas e que 

mais estudos são necessários para avaliar o papel específico de cada área 

funcional do cérebro no controle da dor (Meier 2014, Zhang et al., 2014). 
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6.4.4  Mecanismos de ação da estimulação da em salvas e de alta 
frequência 

Por se tratarem de técnicas mais recentes, as estimulações em salvas 

e em alta frequência não foram tão extensamente investigadas na literatura 

no que diz respeito aos potenciais mecanismos de ação. É proposto que as 

vias aferentes da dor possuam uma divisão funcional em sistema medial 

(afetivo-motivacional) e sistema lateral da dor (discriminatório) (Kulkarni et 

al., 2005). O sistema medial é disparado por neurônios NSs, que por sua vez 

disparam em salvas, desde sinapses na lâmina I do corno dorsal da medula 

para os núcleos médio-dorsal e ventro-medial do tálamo e então ao córtex 

do giro do cíngulo anterior, ínsula anterior e amígdala. Já o sistema lateral é 

disparado por NAEDs em modo tônico desde sinapses nas lâminas I, IV-VI 

do corno posterior para os núcleos ventral póstero-lateral e ventral póstero-

medial do tálamo e dali para SI, SII e área parietal posterior. O sistema 

tônico tradicional parece modular apenas o sistema lateral da dor (Stančák 

et al., 2008) enquanto ambos os sistemas parecem ser modulados no modo 

de estimulação em salvas. Esta ativação dupla é sugerida pelo aumento 

estatisticamente significante na atividade α1 esquerda e direita no giro do 

cíngulo e atividade α e β no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo em 

comparação com o estímulo tônico, diferença esta medida por dados obtidos 

a partir de EEG (De Ridder et al., 2013, De Ridder et al., 2016). Além disso, 

é sugerido que o estímulo em salvas ativa diferentes mecanismos 

dependentes de GABA quando comparado a EME tradicional (Crosby et al., 

2015).  

O modo em alta frequência parece exercer seu efeito por mecanismos 

diversos como bloqueio da condução axonal, dessincronização de atividade 

axonal e interações glio-neurais. Os efeitos do modo em alta frequência 

parecem ser muito mais segmentares do que centrais, já que existe 

evidência de que haja apenas pequena ativação das colunas dorsais e 

pequena inibição dos NAEDs (Linderoth et al., 2017, Chakravarthy et al., 

2018). Modelo computacional propõe que o bloqueio do estímulo nociceptivo 

seria consequência de bloqueio seletivo de fibras de médio e pequeno 
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diâmetro nas colunas dorsais (Arle et al., 2016). Este conceito é corroborado 

pelo fato de que o efeito analgésico do sistema é independente de 

parestesia (Song et al., 2014). 

 

6.4.5  Métodos neurofisiológicos para investigação de mecanismos de 
ação da EME em humanos 

Alguns métodos de neurofisiologia clínica permitem investigação dos 

mecanismos de ação da EME em humanos. Em um estudo com pacientes 

diagnosticados com Síndrome do Insucesso da Cirurgia Espinhal (SICE) e 

tratados por EME, de Andrade (2010) avaliou diferenças entre condições 

EME desligada (OFF) e EME ligada (ON) dos parâmetros: I) integração 

espinhal segmentar por meio de reflexos sensitivo-motores para pequenas 

fibras (reflexo-RIII) e grandes fibras (reflexo-H); II) excitabilidade do 

motoneurônio espinhal por registro de ondas-F; III) integridade de vias 

sensitivas supra-segmentares (colunas dorsais) por meio de registro de 

potenciais evocados sensitivos (PES), principalmente do seu componente 40 

(P40); e IV) reflexos simpáticos cutâneos plantares (RSCP) para se avaliar 

efeitos da EME na atividade simpática. A analgesia provocada pela EME foi 

correlacionada com a atenuação do reflexo R-III. Houve aumento 

significativo na condição ON para variáveis amplitude de RSCP, limiar do 

reflexo H, limiar e latência dor reflexo R-III. Houve diminuição significativa 

para latência de RSCP, latência da onda F, amplitude do P40, amplitude do 

reflexo H e área do reflexo R-III. Diferenças significativas entre condições 

ligada e desligada após ajuste para comparações múltiplas, foram 

encontrados na amplitude dos PES (diminuição), no amplitude do reflexo H 

(diminuição), no limiar do reflexo-RIII (aumento) e na área do reflexo-RIII 

(diminuição) (de Andrade et al., 2010). Biurrun Manresa (2015) também 

demonstrou num estudo com 17 pacientes acompanhados 

prospectivamente, um aumento no limiar do reflexo-RIII após o início da 

EME quando comparada a EME desligada (Biurrun Manresa et al., 2015). 

Outros autores também encontraram atenuação no reflexo-RIII  com 
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pacientes apresentando este efeito após o início da EME (Garcia-Larrea et 

al., 1989, Garcia-Larrea et al., 2000). Além disso, foi descrita em outros 

estudos a diminuição da amplitude P40 do potencial evocado sensitivo 

durante a EME (Larson et al., 1974, Doerr et al., 1978). Atenuação do PES 

obtidos do nervo tibial posterior e mediano com respostas anormalmente 

exacerbadas foi observada em pacientes sob EME para tratar dor 

neuropática (Theuvenet et al., 1999). A diminuição da amplitude do PES 

também foi mostrada em um estudo prospectivo mais recente comparando 

estimulação elétrica transcutânea e EME, sendo esta diminuição mais 

pronunciada na EME (Wolter et al., 2013). 

Durante a EME, atenuação de processamento somato-sensitivo 

detectada pela redução das amplitudes em modelos de dipolos pré-

estabelecidos com origem em SI e SII, também foi observada durante o PES 

dos nervos tibial e sural, através de método de reconstrução com EEG de 

alta densidade (Polacek et al., 2007). Reforço do RSCP revela que há 

também um efeito simpático (de Andrade et al., 2010). Além disso, estudo 

com potenciais dolorosos evocados por estímulo elétrico em pacientes com 

dor unilateral demonstraram que a EME parece ajustar a resposta 

neurofisiológica do lado da dor neuropática com o lado não afetado, já que 

as amplitudes da onda P1 de ambos os lados sob influência da EME foram 

comparáveis (Weigel et al., 2015).  

Revisão sistemática que avaliou os dados obtidos de estudos 

abordando análises neurofisiológicas investigando mecanismos de ação da 

EME sugere que a EME: I) inibe o processamento do córtex somato-

sensitivo; II) recruta e modula regiões da matriz dolorosa responsáveis pelo 

processamento cognitivo e emocional (Bentley et al., 2016). Outra revisão da 

literatura recente avaliando resultados de métodos de imagem e 

eletrofisiológicos para análise de mecanismos de ação também mostrou que 

a EME: I) inibe o processamento do córtex somato-sensitivo, 

experimentalmente demonstrado pela diminuição das amplitudes de PES; II) 

inibe a atividade RIII, experimentalmente demonstrado pelo aumento do 

limiar de reflexo-RIII (método que avalia uma via poli sináptica entre fibras 
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aferentes cutâneas Aδ e fibras α de motoneurônios eferentes); III) aumento 

de ativação de regiões corticais (SI, SII, insula posterior, tálamo, giro do 

cíngulo anterior, demonstrado experimentalmente por estudos com métodos 

de neuroimagem ou EEG e; IV) diminuição de limiares sensitivos periféricos 

e hipersensibilidade, demonstrado experimentalmente pelo uso de testes 

sensitivos quantitativos (TSQ). 

Lacunas existentes e que necessitam maior investigação incluem: I) 

modulação do processamento central da dor (ex. somação temporal e 

modulação dolorosa condicionada – mecanismo de controle inibitório 

doloroso difuso (DNIC)); II) magnitude da influência do efeito placebo 

(Sankarasubramanian et al., 2018). 

Futuras pesquisas objetivando o melhor entendimento dos mecanismos 

de ação da EME deveriam incluir: I) estudos duplo-cegos randomizados 

placebo controlados e não financiados pela indústria com maior número de 

participantes – possíveis quando utilizados os novos modos de estimulação 

que não induzem parestesia (em salvas e alta frequência); II) estudos que 

relacionem mecanismos de ação da EME com mecanismos fisiopatológicos 

de síndromes dolorosas específicas; III) estudos que abordem condições 

específicas dos pacientes e permita avaliar efeitos mecanisticos em 

humanos; IV) estudos que abordem perda da eficácia no uso de curto e 

longo prazo bem como causas de falha terapêutica; V) estudos que abordem 

efeitos dos modos em salva e alta frequência nos neurônios do corno dorsal 

da medula (Sankarasubramanian et al., 2018, Sdrulla et al., 2018). 

 

6.5 MECANISMOS DE AÇÃO DA ESTIMULAÇÃO DO GRD 

	  

O efeito da eletricidade sobre o tecido nervoso tem sido estudado há 

várias décadas. Variáveis como relação corrente-distância, do estímulo 

aplicado, efeito das correntes nas correntes intracelulares, relação 

intensidade-duração do estímulo aplicado, polaridade do estímulo, 

orientação do eletrodo, resistência a corrente pelo neurônio e tecidos 
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adjacentes, fenômeno de acomodação e gradientes de voltagem celular tem 

papel importante (Ranck 1975). Bradford (1970) demonstrou que a 

estimulação elétrica provoca efeitos nos canais iônicos e na liberação de 

neurotransmissores pelos neurônios (Bradford 1970). Modelos 

computacionais baseados em estudos com animais e humanos, criaram 

maneiras simuladas de entender possíveis mecanismos de ação da 

eletricidade sobre o neurônio e suas estruturas anatômicas (ex. soma, 

membrana celular, axônio, nodos de Ranvier) e o que esta influência pode 

provocar funcionalmente (ex. o papel da condutância de canais de Na+ ou 

qual a influência da duração ou formato do pulso elétrico no neurônio) 

(McIntyre et al., 2002, Krouchev et al., 2014). Na EME das colunas dorsais, 

parâmetros como tipo de estimulação (tônica, em salvas, alta frequência), 

amplitude e largura de pulso, bem como a geometria dos eletrodos e suas 

polaridades tem influência decisiva. Esta influência do estímulo elétrico 

sobre o tecido neural na EME pode ser controlada pela escolha cuidadosa 

destes parâmetros de estimulação. Como previamente descrito, seus efeitos 

foram extensamente estudados, uma vez que a introdução da EME moderna 

data da década de 60 (Molnar et al., 2014, Holsheimer et al., 2015, 

Sankarasubramanian et al., 2018).  

A estimulação do GRD foi introduzida como terapia médica apenas em 

2011. Apesar das evidências clínicas bem sucedidas no uso da estimulação 

do GRD para tratamento da dor neuropática, muito falta ser esclarecido 

acerca dos seus mecanismos de ação. Neste sentido, alguns grupos de 

pesquisa já publicaram possíveis mecanismos de ação relacionados a esta 

nova técnica.  

O soma dos neurônios sensitivos primários (NSP) encontra-se dentro 

do GRD. Cada GRD contém aproximadamente 15000 neurônios, 

subdivididos em neurônios de grande diâmetro (contendo fibras Aα e Aβ) e 

de pequeno diâmetro (fibras Aδ e C) (Deer et al., 2013b). O limiar de disparo 

neuronal reduz-se no GRD após lesão periférica e este evento pode produzir 

um estado de hiperexcitabilidade, com aumento dos sinais dolorosos para a 

medula espinhal (Wall et al., 1983, Study et al., 1996).  
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6.5.1 Efeitos segmentares  

Alguns efeitos da corrente elétrica sobre o GRD tem o potencial de 

diminuir a hiperexcitablilidade. A expressão de genes específicos que 

alteram a função neuronal podem ser induzidas por estímulos elétricos. Esta 

expressão genética pode, por exemplo, induzir na diminuição do RNA 

mensageiro de canais de Na+ (Nav1.8 e Nav1.9), diminuindo os potenciais 

em salvas relacionados a hiper-expressão de canais de Na+ na dor 

neuropática crônica (Waxman et al., 1999, Klein et al., 2003). Fatores de 

crescimento neurais também podem ser induzidos por estimulação elétrica 

através de mecanismos envolvendo canais de íons Ca2+ e adenosina cíclica 

(Lepski et al., 2013). Evidências obtidas a partir de culturas de células do 

GRD de ratos mostram uma correlação direta entre a estimulação elétrica e 

a ativação neuronal, pela detecção de aumento influxo de íons Ca2+ para os 

neurônios do GRD que ocorre sob estímulo elétrico. Este influxo é 

consequência da geração de PAs neuronais (Fuchs et al., 2007). Outro 

estudo, demonstrou o efeito da estimulação elétrica nos neurônios do GRD 

causando influxo de íons Ca2+, o que secundariamente ativaria canais de K+-

Ca2+-dependentes (KCa), levando à hiperpolarização do soma e 

amplificação da função de filtro tipo passa-baixa na junção-T (Koopmeiners 

et al., 2013). Estudo com modelo computacional projetado para prever a 

atividade neuronal dos neurônios tipo C presentes no GRD, propondo um 

modelo de lesão periférica baseado na regulação de canais de Na+, revelou 

que estes neurônios apresentaram, na presença de uma desenervação, 

oscilações de potencial de membrana abaixo do limiar fisiológico e 

potenciais de ação em salvas no cone axonal. Uma vez que corrente elétrica 

externa foi aplicada ao sistema, a propagação de sinais em salva da periferia 

foi prejudicada pela propriedade de filtro de passa-baixa na junção em T do 

neurônio sensitivo primário. O modelo comprovou que a amplificação da 

filtragem do entroncamento foi favorecido por potenciais de ação induzidos 

pela estimulação no soma, o que consequentemente aumentou a acúmulo 

de Ca2+ e, portanto, promoveu a ativação de canais de K+-Ca2+dependente 
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(KCa), o que levou a uma hiperpolarização no axônio na região da junção 

em T do neurônio (Kent et al., 2018). Pan (2016) demonstrou 

experimentalmente este provável efeito segmentar/periférico em modelo de 

dor neuropática em animais. Os resultados mostraram em uma população 

de ratos submetidos a estimulação do GRD, uma reversão da 

hipersensibilidade aos estímulos mecânicos dolorosos, térmicos (ao frio) e 

fenômeno de alodinia, bem como reversão de reflexo condicionado 

comportamental de aversão a dor (Pan et al., 2016).  

Em suma, evidências experimentais sugerem que a estimulação do 

GRD pode funcionar como um estabilizador do sinal nociceptivos periféricos, 

por normalizar o padrão de disparos em salvas, originados na periferia.  

 

6.5.2 Efeitos supra-segmentares  

Um estudo experimental recente com ratos submetidos a estimulação 

elétrica do GRD indicou a modulação de regiões cerebrais durante a 

estimulação dolorosa unilateral na pata do rato sob efeito da estimulação do 

GRD. Através de fMRI, o estudo mostrou atenuação no sinal positivo de 

oxigênio no sangue (BOLD) em comparação a condição controle (sem 

estimulação do GRD) para o córtex SI contralateral, núcleos talâmicos 

contralaterais (ventral póstero-medial, ventral póstero-lateral e posterior), 

córtex granular retrosplenial bilateral, globo pálido ipsilateral, núcleo 

accumbens ipsilateral e amígdala contralateral e redução no sinal negativo 

do BOLD no putâmen contralateral, córtex S2 ipsilateral e estria terminalis 

bilateral, indicando que talvez essas áreas estejam implicadas no efeito anti-

álgico da estimulação do GRD (Pawela et al., 2017). Portanto, durante a 

estimulação do GRD, parece ser possível a modulação de várias regiões da 

matriz dolorosa.  
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6.5.3  Potenciais evocados a laser (PELs) na avaliação da estimulação 
do GRD 

Os PELs constituem método bastante específico para se averiguar a 

integridade das vias aferentes dolorosas gerais carreadas por fibras Aδ e C, 

sendo padrão ouro para se definir o diagnóstico de dor neuropática nos 

termos propostos pela IASP. Está definido que a dor neuropática decorre de 

dano da via nociceptiva (Truini et al., 2013). Supressão, amplitude reduzida 

ou retardo da latência dos PELs em comparação a um controle válido é 

considerada uma característica padrão ouro no diagnóstico de dor 

neuropática (Valeriani et al., 2012). Os componentes mais avaliados na 

prática clínica são os potenciais denominados N2 e P2, que por sua faixa de 

latências, representam respostas exclusivamente de fibras Aδ. O 

componente N2 reflete atividade neuronal de redes insulares bilaterais e 

córtex do giro do cíngulo anterior. Latências de N2 são de 164 ms±13,8 

(estimulação da face), 236 ms±18 (estimulação da mão) e 275 ms±16,7 

(estimulação do pé). O componente P2 tem origem apenas do córtex do giro 

do cíngulo anterior. Latências de P2 são de 241 ms±20,2 (estimulação da 

face), 315 ms±23,1 (estimulação da mão) e 361 ms±26,3 (estimulação do 

pé). Sua amplitude é máxima no vértice da cabeça (Truini et al., 2005, 

Valeriani et al., 2012). Os PELs relacionados às fibras Aδ apresentam baixa 

variabilidade intra- e inter-observador (Bentley et al., 2002, Garcia-Larrea 

2006). No nosso grupo de estudo, observou-se reprodutibilidade inter-

sessão na condição controle. Importante notar que a resposta de N2 é 

considerada uma medida mais confiável do circuito nociceptivo, já que é 

menos influenciada por flutuações no estado de atenção do paciente 

(Garcia-Larrea 2012). Na verdade, os PELs são uma mistura de respostas 

sensitivas e cognitivas. Para diminuir a variabilidade das mensurações, os 

níveis de atenção devem ser mantidos estáveis durante as medições 

(Garcia-Larrea 2006). Em nosso estudo, instruímos os pacientes a manter os 

olhos abertos e contar os estímulos mentalmente a fim de manter o nível de 

atenção o mais estável possível. 



	  

 Discussão 137 

	  

	  

Dois artigos foram publicados até o presente momento avaliando PELs 

em pacientes sob EME tradicional (Sestito et al., 2008, Bocci et al., 2018) e 

nenhum estudo reproduziu tal metodologia para a estimulação do GRD. 

Bocci (2018) demonstrou diminuição da amplitude dos PELs (N2-P2) em 

pacientes sob EME para tratamento de dor lombar com irradiação para 

ambas as pernas, mas essa diminuição foi significante apenas para o modo 

de estimulação em salvas e não significante para os modos tônico e alta 

frequência, quando comparadas a linha de base sem EME (Bocci et al., 

2018). Sesito (2008) avaliou pacientes com angina pectoris refratária e 

secundária a síndrome cardíaca X tratados com EME, e mostrou um 

aumento significativo nas amplitudes com complexo N2-P2 durante a 

estimulação em comparação a condição sem estimulação (Sestito et al., 

2008). A constatação deste estudo está em consonância com os nossos 

resultados. Após a estimulação do GRD, observamos um aumento 

significativo da amplitude de N2-P2 obtido da área mais dolorosa da região 

de dor neuropática crônica após 1 e 6 meses de estimulação em 

comparação com a avaliação inicial antes de iniciada a estimulação. Este 

achado está correlacionado com a melhora dos escores de dor contínua. Por 

definição, o desaparecimento dos PELs é condição sine qua non para se 

definir dor neuropática, e admite-se que em vigência de uma desenervação 

grave o suficiente para causar dor, não hajam fibras suficientes na periferia 

para permitir uma resposta cortical fisiológica. No entanto, a observação do 

reaparecimento de PEL sob estimulação do GRD contradiz esta ideia. Uma 

hipótese inicial para o funcionamento da estimulação do GRD é que a 

estimulação elétrica aplicada ao gânglio sensitivo despolarizaria a junção em 

T, trazendo-a mais próxima ao limiar, facilitando assim a transmissão de 

estímulos dolorosos oriundos da periferia; no entanto, o efeito é exatamente 

o contrário. Nossa interpretação para explicar esses dados baseia-se não na 

fisiologia do GRD, mas sim no corno posterior da medula. Em 1979, Le Bars 

definiu o fenômeno de “controle inibitório doloroso difuso” (DNIC em inglês). 

Segundo esse fenômeno, a atividade dos neurônios sensitivos de segunda 

ordem no corno dorsal da medula é inibida por estímulos dolorosos 
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aplicados a várias partes do corpo, mesmo distantes entre si e sem 

correlação dermatomérica (Le Bars et al., 1979). Na verdade, 60 a 100% da 

resposta a estimulação elétrica transcutânea ou calor radiante (como no 

caso do laser) podem ser bloqueadas por meio desse mecanismo, o que 

ilustra sua potência no sistema aferente doloroso. Este conceito foi 

confirmado em humanos com utilização de laser tipo CO2, observando-se 

um mecanismo de inibição da percepção dolorosa capaz de diminuir os 

escores de percepção da dor evocadas a laser em sujeitos normais (Kakigi 

1994). Em vista do exposto, nos parece plausível assumir em nosso modelo 

que a lesão a um nervo periférico cause hiperatividade ectópica de disparo 

no GRD, o que ativaria o mecanismo de DNIC no corno posterior, impedindo 

a detecção dos PELs a nível cortical. Sob efeito da estimulação elétrica do 

GRD, restabeleceu-se o padrão de disparo fisiológico do GRD e suas 

propriedades de filtro de passa-baixa, reduzindo a influência do mecanismo 

DNIC nos neurônios de segunda ordem, permitindo assim a detecção de 

PELs de amplitude e morfologia fisiológicos. Alguns autores levantam a 

hipótese de que a estimulação elétrica possa promover o restauro das vias 

dolorosas lesadas (Yan et al., 2014, Adams et al., 2016, Kumar et al., 2016). 

Embora esse mecanismo possa ocorrer a longo prazo e deva contribuir para 

restabelecimento funcional do doente, não nos parece razoável supor que, 

após minutos sob efeito de estimulação elétrica, no curto tempo em que o 

efeito clínico apareça, já se processe restauração nas longas vias aferentes 

gerais lesadas no escopo do quadro doloroso. Alternativamente, o 

mecanismo que propomos aqui de maneira pioneira pressupõe uma 

readaptação plástica das redes sensitivas dolorosas. 

Em resumo, os PELs são um método de medida objetiva da eficácia da 

estimulação do GRD para dor neuropática crônica periférica. A restauração 

da fisiologia dos PELs sugere normalização na transmissão dos sinais 

dolorosos pelas vias aferentes gerais e normalização do processamento de 

dor a nível cortical. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1. O potencial evocado a laser (PEL) se mostrou um método efetivo e 

objetivo para avaliar a melhora clínica dos pacientes. Houve restauração 

da amplitude do complexo N2-P2 após a estimulação do GRD e este 

aumento foi estatisticamente significante (p<0,05) (grupo 3, N=12). Além 

disso, esse aumento de amplitude no lado desaferentado se equiparou 

aos valores do lado sadio, o que sugere uma normalização no 

processamento do estimulo doloroso em nível cortical. O aumento das 

amplitudes de N2-P2 foi inversamente correlacionado à intensidade da 

dor contínua medida pela EVN (para um p de 0,10) (grupo 3). 

2. A estimulação do GRD foi efetiva em tratar a dor crônica no nosso grupo 

de estudo. Mais de 70% dos pacientes apresentaram pelo menos 50% 

de alívio da dor medida pela EVN, mesmo após 3 anos de seguimento 

(grupo 1, N=34, e grupo 2, N=62). 19,7% apresentaram complicações. 

No subgrupo que participou da avaliação neurofisiológica (grupo 3, 

N=12) a taxa de alivio da dor de pelo menos 50% também ocorreu em 

mais de 70% dos casos.  

3. Os pacientes submetidos a estimulação do GRD apresentaram melhora 

estatisticamente significante em: 2 domínios de qualidade de vida 

(Funcionamento Físico e Dor Corporal) medido pelo SF-36 (apenas no 

grupo 3); níveis de depressão medido pela Escala de Depressão de 

Beck (BDI) (grupos 1 e 2); níveis de incapacidade relacionada a dor 

crônica medida pelo Inventário Breve da Dor (BPI) (grupos 1, 2 e 3) e 

pelo Índice de Incapacidade Relacionada a Dor (PDI) (grupos 1, 2 e 3); 

pensamentos catastróficos e estresse decorrente de dores crônicas 

medido pela Escala de Catastrofização da Dor (PCS) (grupos 1 e 2). 

4. Os limiares dos testes sensitivos quantitativos (TSQ) não apresentaram 

alteração significativa após a estimulação do GRD (grupo 3). 
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) –   
tradução da versão em alemão 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Informações do paciente para conduzir um estudo clínico 

Departamento de Neurocirurgia da Universidade de Tuebingen, Hoppe-

Seyler-Str. 3, 

72076 Tuebingen 

Líder do estudo: Prof. Dr. med. MH Morgalla/PD Guilherme Lepski 

 

Título do estudo 

Estudos sobre a mudança na percepção da dor sob a estimulação da 

medula espinal  

 

Caro paciente, cara paciente, 

 

Nós gostaríamos de perguntar se você está disposto a participar da forma 

descrita abaixo ensaio clínico. 

Os ensaios clínicos são necessários para fornecer ou expandir evidências 

sobre a segurança, adequação e desempenho de dispositivos médicos. O 

estudo clínico, aqui apresentado, tem - como a lei exige - parecer 

favorável do Comité de Ética. 

A sua participação neste ensaio clínico é voluntária. Então você só vai ser 

incluído neste teste se declarar por escrito o seu consentimento. Se você 

não quiser participar do estudo clínico ou quiser se retirar do estudo mais 

tarde pode o fazer a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 
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O texto a seguir explica os objetivos e a forma do estudo. Posteriormente, 

um investigador vai detalhar seu completo entendimento, falando 

pessoalmente com você. 

 

1. O que é este estudo e por que ele é feito. 

A lesão do sistema nervoso central e periférico, pode causar um estado 

que leva a dor neuropática crônica. Esta lesão é responsável pelo 

desenvolvimento de processos que levam a uma hipersensibilidade  

dolorosa central para diferentes níveis funcionais do cérebro. O 

tratamento deste quadro clínico muito grave é interdisciplinar. Isso inclui 

psicoterapia, fisioterapia e tratamento medicamentoso com 

antidepressivos e antiepiléticos. Além disso, a estimulação elétrica do 

sistema nervoso pode ser aplicada. Os métodos de estimulação podem 

ser aplicados na área de nervos periféricos, do gânglio da raiz dorsal e/ou 

medula espinal ou nas estruturas profundas do cérebro. Na maioria dos 

casos, é escolhida a estimulação elétrica como uma primeira opção de 

tratamento devido à seu nível de invasão inferior e poucas complicações. 

Estes procedimentos podem ser realizados sob anestesia local. Através 

da aplicação da estimulação da medula espinal, impulsos de dor para o 

nível da medula espinal são suprimidos de forma que os pacientes notam 

uma redução da dor. Tal sistema já foi implantado em você. Ele agora 

será avaliado durante o uso de potenciais evocados a laser para examinar 

quais os mecanismos que desempenham algum papel no processamento 

da dor. Potenciais evocados a laser  evocado são obtidos através de um 

feixe de laser sobre a pele do paciente na área de dor. Cada estímulo 

causa uma dor curta e aciona  o potencial evocado no cérebro que é 

captado por eletrodos fixados na cabeça do paciente. Este é um estudo 

importante, pois pode permitir examinar em maior detalhe o 

processamento central da dor. 
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2. Qual é o processo do estudo e o que precisa ser considerado 
quando os voluntários participam? 

O estudo executa os seguintes passos: 

Em primeiro lugar, o gerador de estímulos é desligado. Em seguida, o 

paciente senta-se confortavelmente em uma cadeira de exame. Após, um 

capacete de eletroencefalograma (EEG) é colocado na cabeça. Os 

eletrodos são ligados a um computador. Em seguida, é solicitado a 

colocação de óculos especiais de proteção. Então fones de ouvido são 

colocados na orelha. Um som de ruído será reproduzido nos fones de 

ouvido. Subsequentemente, cada região da área inguinal, inferior da 

perna ou pé ou coxa reverá um estímulo doloroso de curta duração com 

um dispositivo a laser em intervalos de 10 a 15 segundos entre os 

estímulos. Você não sabe em que momento este estímulo da dor será 

gerado. O estímulo de dor deve ser bem tolerado pelos pacientes. Através 

desta dor um potencial evocado é desencadeado no cérebro. Este 

potencial é arquivado por nós e avaliado posteriormente. São realizadas 

20 medições consecutivamente no local do lado não doloroso. A medição 

é então repetida do lado doloroso. Posteriormente, o capacete de EEG é 

removido. O gerador é em seguida, novamente ligado. Agora você pode ir 

para casa. O mesmo estudo é repetido em 1 mês e 6 meses após o 

momento da primeira medição. 

 

3. Tenho algum benefício pessoal por participar do estudo? 

Ao participar neste estudo, eu não tenho nenhuma vantagem adicional ou 

benefício pessoal. 

 

4. Quais são os riscos associados à participação no estudo? 

Os pulsos de laser pode causar dor leve. Os pulsos de laser pulsos 

podem causar uma lesão na pele. Podem se formar lesões puntiformes 

pequenas permanentes.  Durante a montagem do capacete na cabeça um 
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gel de contato é aplicado ao couro cabeludo. Isso pode levar a uma 

colagem de cabelo.  No entanto, o gel pode ser facilmente lavado com 

água. 

 

5. Eu terei algum custo ao participar no ensaio clínico? Eu recebo 
um subsídio? 

Ao participar neste ensaio clínico não incorrem custos adicionais Para 

participar deste ensaio clínico, você não vai obter qualquer benefício 

adicional. 

 

6. O que acontece aos meus dados? 

Durante o ensaio clínico de pesquisas médicas são solicitadas suas 

informações pessoais que são  escritas e mantidas no laboratório em seu 

arquivo pessoal  e também armazenadas eletronicamente. Os dados de 

ensaios clínicos são adicionalmente armazenados por um pseudônimo, 

avaliados e distribuídos, se assim necessário. 

Pseudônimo significa que não há detalhes de nomes ou iniciais mas 

apenas um código numérico e /ou outro código, possivelmente indicando 

o ano de nascimento. 

Os dados estão protegidos contra acesso não autorizado. De criptografia 

é feito apenas nas condições previstas em lei. Os regulamentos contêm 

especificações detalhadas de consentimento para a coleta e uso de 

dados.  Para maiores detalhes, se houver a possibilidade de 

cancelamento, consulte posteriormente o formulário de consentimento 

informado, onde está informação está impressa. 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

……………………………………………………………………………………. 

Nome do paciente em letras maiúsculas 

Data de nascimento ................... No do Participante ................................. 

 

Estive em uma entrevista pessoal realizada pelo investigador 

…………………………………………………………………………………… 

Nome do médico / médicos 

 

Declaro ter sido informado de forma completa e clara sobre o estudo, sua 

natureza,  sua importância, seus riscos e implicações. Declaro ter lido e 

compreendido o texto da informação ao paciente aqui reproduzido bem 

como lido e compreendido a política de privacidade. Eu tive a 

oportunidade de falar com o investigador sobre a implementação deste 

ensaio clínico. Todas as minhas perguntas foram respondidas 

satisfatoriamente. Eu tive tempo suficiente para fazer a minha decisão de 

participar do estudo. Estou ciente de que posso retirar o meu 

consentimento para participar do estudo a qualquer momento (de forma 

oral ou escrita) sem aviso prévio e por qualquer razão, sem que surjam 

desvantagens para o meu tratamento médico. Eu concordo em 
participar voluntariamente do ensaio clínico acima. 

 

Declaro que recebi uma cópia do consentimento livre e esclarecido. Uma 

cópia permanece no centro de pesquisa. 

 

…………………………………………………………………………………… 

Data/ Assinatura do paciente 
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Conduzi a leitura e discussão do consentimento livre e esclarecido e 

obtido o consentimento do paciente. 

 

…………………………………………………………………………………… 
Nome do investigador / da investigadora em letras maiúsculas 

……………………………………………………………………………............ 
Data  e Assinatura do investigador / da investigadora 

 

Privacidade dos dados: 

Eu tenho conhecimento que serão recolhidos dados pessoais sobre mim 

que serão armazenados e analisados neste ensaio clínico. O uso de 

dados pessoais sobre minha saúde, no particular de pesquisas médicas é 

baseado em disposições legais e seu uso é obtido voluntariamente pela 

apresentação do consentimento livre e esclarecido antes do início de 

minha participação no estudo. Em caso de eu não assinar este termo 

antes do início do estudo, não posso iniciar minha participação neste 

ensaio clínico. 

1. Aceito que serão recolhidos meus dados pessoais como parte dos 

resultados deste ensaio clínico, nomeadamente informações sobre minha 

saúde, sobre mim e que serão registrados em papel e em mídia eletrônica 

na clínica neurocirúrgica da universidade de Tuebingen. 

2. Além disso, concordo em autorizar o investigador a não obrigação 

oficial de sigilo do paciente pelas autoridades responsáveis pelo 

monitoramento dos meus dados pessoais, especialmente os dados de 

minha saúde, se isso for necessário para o bom andamento do estudo. 

Para este fim, eu libero o investigador do sigilo médico. 

3. Fui informado que eu posso a qualquer momento cancelar a 

participação neste ensaio clínico. A fim de retirar o meu consentimento 

para participar do estudo, eu tenho o direito de solicitar o apagamento de 

todos os meus dados pessoais armazenados previamente. 



	  

 Anexos 157 

	  

	  

4. Concordo que os meus dados serão mantidos após a conclusão ou 

término do estudo, por pelo menos, dez anos. Após, os meus dados 

pessoais serão excluídos, desde que não hajam implicações legais, 

estatutárias ou contratuais sobre os períodos de retenção. 
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Anexo 4. Questionário PainDETECT – versão em inglês 
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Anexo 5. Questionário SF-36 – versão em inglês 
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Cálculo dos Escores do Questionário de Qualidade de Vida 

 

Fase 1: Ponderação dos dados – sistema RAND 

Questões Mudar Categoria 
Original *  

Valores 
considerados: 

1, 2, 6, 8, 11b, 11d 1 → 100  

 2 → 75 

 3 → 50  

 4 → 25 

 5 → 0 

3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j  1 → 0  

 2 → 50 

 3 → 100  

4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c 1 → 0 

 2 → 100  

7, 9a, 9d, 9e, 9h  1 → 100 

 2 → 80 

 3 → 60 

 4 → 40 

 5 → 20 

 6 → 0 

9b, 9c, 9f, 9g, 9i 1 → 0 

 2 → 20 

 3 → 40 

 4 → 60 

 5 → 80 

 6 → 100 

10, 11a, 11c  1 → 0 

 2 → 25 

 3 → 50 

 4 → 75 

 5 → 100 
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Fase 2: Cálculo dos escores finais 

 

Escalas Número de 
intens 

Após classificar pela tabela da fase 
1, calcular a média 

Funcionamento Físico 10 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j  

Desempenho Físico 4 4a, 4b, 4c, 4d 

Desempenho Emocional 3 5a, 5b, 5c 

Vitalidade 4 9a, 9e, 9g, 9i 

Saúde Mental 5 9b, 9c, 9d, 9f, 9h 

Funcionamento Social 2 6, 10 

Dor Corporal 2 7, 8 

Saúde Geral 5 1, 11a, 11b, 11c, 11d 
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Anexo 6. Inventário Breve da Dor  - versão em inglês 
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Anexo 7. Índice de Incapacidade Relacionada a Dor – versão em inglês 
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Anexo 8. Escala de Depressão de Beck – versão em inglês 
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Anexo 9. Escala de Catastrofização da Dor – versão em inglês 
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Anexo 10.  Publicação 1 
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Anexo 11. Publicação 2 

 



	  

 Anexos 181 

	  

	  



182 Anexos 

	  



	  

 Anexos 183 

	  

	  

 

 

 



184 Anexos 

	  



	  

 Anexos 185 

	  

	  



186 Anexos 

	  



	  

 Anexos 187 

	  

	  

 



188 Anexos 

	  

 



	  

 Anexos 189 

	  

	  



190 Anexos 

	  

 

 

 

  



	  

 Anexos 191 

	  

	  

Anexo 12. Carta de aceite - publicação 3 
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