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Trata
amento cirúrrgico para refratariedade
e ao tratame
ento clínico
A estimulação da me
edula espina
al (Spinal co
ord stimulattion – SCS)) para
tratamento de do
or foi realiza
ada pela prim
meira vez na década de
e 60 do sécu
ulo passado,, para
um p
paciente com
m dor secund
dária a uma
a neoplasia maligna
m
intra
atável. Desd
de então, se
eu uso
foi am
mpliado para
a várias outrras formas d e dor crônic
ca.
Quando a estimulação
o é feita, o paciente
p
sen
nte um formiigamento na
a área
dolorrosa, o que reduz parcia
al ou totalm
mente a dor. Com isso é possível te
er controle da
d dor
sem a necessidad
de de altas doses
d
de me
edicamentos e seus respectivos efeittos colaterais
s.
O controle
e da dor me
elhora a qua
alidade de viida e a capa
acidade func
cional,
sendo
o que muito
os inaptos para
p
o traba
alho consegu
uem retorna
ar às suas a
atividades prévias
com este tipo de tratamento.
Meca
anismo de aç
ção
Acredita-s
se que a teo ria da comporta (Gate theory),
t
prop
posta por Me
elzack
e Wa
all em 1965, seja a res
sponsável pe
elo efeito an
nalgésico da
a SCS. Essa teoria diz que o
corno
o posterior da
d substância cinzenta d
da medula espinal
e
possu
ui uma comp
porta que modula
m
a enttrada dos es
stímulos vin
ndos do siste
ema nervos
so periférico. Essa comp
porta encontra-se
abertta quando há
h maior ativ
vidade de fi bras nervos
sas finas em
m relação a ffibras grossa
as. Já
quando a atividade é maior nas fibras g rossas, a co
omporta enco
ontra-se fecchada. Portanto, a
ativação seletiva
a das fibra
as grossas, deixando a comporta
a fechada, interrompe
eria a
trans
smissão do estímulo
e
dolo
oroso para o cérebro.
Outro mecanismo po
ossível é a liberação
l
de
e neurotranssmissores após a
estim
mulação medular, como a serotonina
a, substância
a P e ácido gama amino butírico (GA
ABA).
O esttimulador
O sistema
a de estimula
ação medula
ar é compos
sto pelos ele
etrodos que serão
impla
antados sobrre a medula
a espinal, o gerador elétrico e os cabos conecttores, intern
nos ou
exterrnos, usados
s para unir o eletrodo ao
o gerador.

F
Fig. 1: Baterrias implantá
áveis em mo
odelos Fig. 2:
2 Polímeros planos
p
para S CS, com 1 a 3
rrecarregáveis e nao-recarre
egáveis.

linhas
s de eletrodos em uma únicca face.
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Coloc
cação do esttimulador
O eletrodo
o pode ser colocado so
obre a dura-máter da m
medula espin
nal de
duas maneiras distintas. A técnica p ercutânea consiste
c
na colocação de um ele
etrodo
arred
dondado atra
avés da punç
ção com um
ma agulha de anestesia peridural.
p
Oe
eletrodo é, então,
e
desliz
zado e sua posição é conferida utillizando-se radioscopia. A técnica a berta consis
ste na
realiz
zação de um
ma laminecto
omia e posiicionamento do eletrodo
o com visua
alização dire
eta da
dura--máter. Para
a essa outra técnica gera
almente é uttilizado o ele
etrodo plano .
O próximo
o passo é a conexão do
o eletrodo a um gerado
or externo para
p
o
teste clínico. Qua
ando utilizad
da a técnica aberta, ess
se teste é feito na enferrmaria do ho
ospital
duran
nte alguns dias.
d
Já se fo
or utilizada a técnica perrcutânea, o teste
t
pode sser feito dura
ante a
cirurg
gia. São testtadas diferen
ntes configu rações do ap
parelho até que
q
se consiiga obter aliv
vio da
dor.
O último passo, entã o, correspon
nde à retirada dessa co
onexão exte
erna e
impla
ante do gera
ador. Ele po
ode ser colo
ocado no ab
bdome, abaixo da cama
ada gordurosa do
tecido
o subcutâne
eo e sobre o músculo, ou então da
a mesma maneira,
m
mass sobre o glúteo.
Depe
endendo da distância en
ntre o eletro
odo e o gerrador é nece
essário utilizzar uma conexão
intern
na.
Seleç
ção de pacien
ntes
A estimula
ação da me
edula espina
al é uma op
pção para pa
acientes com
m dor
crônica de difere
entes etiologias. Uma sseleção apro
opriada dos pacientes está diretam
mente
relacionada com o sucesso te
erapêutico.
As principais indicaçções são: síndrome pós-laminecctomia, sínd
drome
dolorrosa complex
xa regional, angina pecctoris intratá
ável, neuralg
gia pós-herp
pética, neuro
opatia
diabé
ética, esclero
ose múltipla,, lesão medu
ular e doença vascular periférica.
Comp
plicações
Algumas das
d complica
ações mais sérias
s
são: hematoma
h
ex
xtradural, punção
dural acidental, déficit
d
neuro
ológico devid
do à lesão medular
m
ou de nervo, mig
gração ou quebra
do sis
stema de es
stimulação, estimulação
e
que culmine
e em dor e in
nfecção. Feliizmente esta
as são
extre
emamente ra
aras, exceto
o pela infecçção, descrita por algun
ns autores ccomo de até
é 6%.
Outra
a complicaçã
ão relativamente freque nte é a migrração do ele
etrodo, send o necessária
a uma
revisã
ão cirúrgica para reposic
cionar o siste
ema, podendo atingir atté 23% .
s
Contrraindicações
As contraindicações p
e SCS são iinfecção loc
cal ou
para a implantação de
sistêm
mica, imuno
ossupressão, distúrbio da coagula
ação, necessidade de uma resson
nância
magn
nética no futturo e dificuldade cognitiiva para manejar o aparrelho.
Concllusão
ação da med
dula espinal constitui um
ma importan
nte ferramen
nta no
A estimula
mane
ejo da dor crônica,
c
send
do o índice de sucesso dependente
e de uma se
eleção aprop
priada
dos p
pacientes. Apesar
A
do crrescente núm
mero de esttudos publicados nesta área, apena
as um
consttitui um ensa
aio clínico co
ontrolado e a
aleatório (Va
an Tulder MW
W, Furlan A, Bombardierr C, et
al. U
Updated metthod guidelin
nes for systtematic revie
ews in the Cochrane C
Collaboration Back
Revie
ew Group fo
or spinal dis
sorders. Spiine 2003;28
8:1290–9.). Outro fatorr importante
e é o
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custo
o. Infelizmen
nte o valor ainda é muito
o elevado pa
ara um país como o nossso. Apesar destas
d
diverrsidades, tan
nto a área acadêmica qu
uanto o assistencialismo
o público de
evem possuir este
méto
odo como um
ma opção parra tratamentto da dor crô
ônica.
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