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Revisão Sistemática sobre a Importância da Utilização da Estimulação Medular
no Tratamento da Síndrome Dolorosa do Membro Fantasma
Systematic Review on the Importance of the Spinal Cord Stimulation on the Phantom Limb Pain
Syndrome Treatment
Thiago André Ferreira dos Anjos1, Elí Matos dos Santos1, Ledismar José da Silva2

Resumo
A síndrome dolorosa do membro fantasma é uma dor que ocorre no local de um membro previamente
amputado, de difícil manejo clínico e altamente debilitante. Enquanto no Brasil não se tem estatísticas
da síndrome dolorosa do membro fantasma, na literatura mundial até 85% dos pacientes amputados
experimentam tal entidade álgica. Com diversos mecanismos fisiopatológicos envolvidos em sua
origem, as formas mais comuns de tratamento não apresentam grande eficácia no controle álgico,
fazendo-se necessário o uso de técnicas intervencionistas como a neuromodulação. Nesse artigo
realizamos uma revisão de literatura sobre as bases fisiopatológicas da gênese da síndrome dolorosa
do membro fantasma, assim como dos mecanismos de ação da estimulação medular e sua eficácia no
manejo dessa patologia.
Palavras-chave: Dor do membro fantasma, Dor crônica, Estimulação medular.

Abstract
The phantom limb pain syndrome is a pain that occurs at the site of a previously amputated limb,
being clinically of hard management and highly debilitating. While in Brazil there are no phantom
limb pain syndrome statistics, in the world literature about 85% of the amputaded pacients experience
such algic entity. With several pathophysiological mechanisms involved in its genesis, the most
common forms of treatment do not present great effectiveness in pain control, making it necessary to
use interventional techniques such as neuromodulation. In this article we review the literature on the
pathophysiological basis of the genesis of the phantom limb pain syndrome, as well as the
mechanisms of action of the spinal cord stimulation and its efficacy in the management of this
pathology.
Keywords: Phantom limb pain, Chronic pain, Spinal cord Stimulation.
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Na Figura 1 encontra-se o fluxograma da busca e seleção.
Figura 1 - Fluxograma dos critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Resultados

apenas o número de pacientes portadores de

Os resultados da revisão estão resumidos pelas

SDMF para confecção das tabelas.

Tabelas 1-4, sendo considerado nos estudos
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Devulder et al.

(18)
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EM Epidural.

N/A
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5 anos.
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O

VAS,
uso
de
analgésicos
concomitantemente.

VAS

ESCALA

O paciente nº 1 manteve dor entre 30/100 mm (VAS)
em ambos os lados e o uso de opioides reduziu em
menos de 50%.
Os pacientes nº 2 e 3 também se mantiveram com dor
30/100 mm (VAS) em ambos os lados, mas o uso de
opioides foi completamente cessado.

88,5% dos casos com melhora da dor em pacientes
com implantes temporários.

RESULTADOS

A:
Bom
(sem 3 pacientes: alívio sem uso de medicações analgésicas
necessidade
de (A);
medicação);
1 paciente: pequeno alívio, sendo necessário uso de
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não- 1 paciente já não usando sistema estimulador (D).
opioides);
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opioides);
Eldabe et al. 2015
8
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D:
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EQ-5D
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tratamento por baixa receberam o sistema permanente. O VAS médio foi
vida);
eficácia.
Necessidade
de uso de 85,5 mm. Durante os acompanhamentos o VAS
medicações
diminuiu para 43,5 mm. Dados subjetivos de
concomitantemente.
qualidade de vida e capacidade funcional
aumentaram (EQ-5D). 1 paciente apresentou
remissão completa da SDMF e de sensações
fantasmas não-dolorosas. 3 pacientes apresentaram
bons resultados iniciais, mas com redução da eficácia
do tratamento à longo prazo. Todos os pacientes
relataram parestesias decorrentes da ERGD
localizadas
residual.
pacientes relataram
EM: Estimulação Medular; ERGD: Estimulação de Raiz Ganglionar Dorsal; EETN – Estimulação Elétrica Transcutânea de
Nervos; ECP:membro
Estimulação
Cerebral 5Profunda;
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VAS: Visual Analogue Scale – Escala Visual da Dor; BPI: Brief Pain Inventory – Registro Resumido da Dor.
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apresentou um resultado razoável, visto que ainda necessitava de
uso de um grande número de analgésicos. O último paciente em
questão foi considerado como uma falha terapêutica, não
tolerando a dor em local do acesso do implante.
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EM Epidural.

EM Percutânea.

4

5

TOPOGRAFIA
DO ELETRODO

N

4–60 meses pósoperatório
(média
de
15 meses).

5 anos.

SEGUIMENT
O
Todos os pacientes relataram alívio subjetivo >80% após o
procedimento. 3 relataram diminuição de 2 pontos na
intensidade da dor pela escala numérica de dor. 1 paciente
não apresentou alterações em sua escala numérica de dor.
Usando o BPI, 3 pacientes apresentaram redução da
pontuação total de sintomas apresentados em 13, 14 e 4
pontos; 1 paciente aumentou em 5 sua pontuação total de
sintomas apresentados devido à recorrência de câncer e
reinício do tratamento. 3 pacientes relataram satisfação
plena com o procedimento e escolheriam realizá-lo
novamente; 1 outro paciente apresentou resultados
expressivos no alívio de sua dor, mas relatou que o
procedimento não alcançou suas expectativas e que
realizá-lo fora um equívoco.

RESULTADOS

Efeito de alívio: Os índices médios de dor passaram de 2,50 antes do
Excelente (3);
implante para 2,13 após EM. O efeito de alívio da EM fora
Bom (2);
de 0,5; demonstrando que pacientes apresentando SDMF
Razoável (1);
responderam muito pouco à EM, assim como respondem
Sem alívio (0).
mal aos outros métodos de tratamento.

BPI; Intensidade da
dor antes e depois
do
procedimento
(Escala numérica de
dor);
Relatório
subjetivo
de
satisfação com o
procedimento.

ESCALA

EM: Estimulação Medular; ERGD: Estimulação de Raiz Ganglionar Dorsal; EETN – Estimulação Elétrica Transcutânea de Nervos; ECP: Estimulação Cerebral Profunda;
VAS: Visual Analogue Scale – Escala Visual da Dor; BPI: Brief Pain Inventory – Registro Resumido da Dor.
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a escala visual da dor (Visual Analogue Scale

grande heterogeneidade nos métodos de

– VAS)

avaliação da dor. Em alguns estudos utiliza-se

intensidade da dor em milímetros (0 mm:

(12) (13) (14) (15) (16) (17)

, que pontua a
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ausência

de

dor;

100

imaginável).

Em

outros

necessidade

do

uso

concomitantemente

mm:

pior

dor

De um total de 16 artigos revisados, 11

a

apresentaram resultados positivos quanto à EM

analgésicos

no alívio álgico em casos de SDMF, enquanto

considera-se
de

(12) (18) (19) (20) (21)

, sendo

5 apresentaram resultados nulos ou negativos

classificado como “excelente” os casos onde

ao uso da neuromodulação para tal entidade

não se fazia necessário o uso de medicações

clínica.

para alívio álgico, como “parcial” os casos

Nos 16 artigos analisados nesta revisão

onde pacientes utilizavam-se de analgésicos

houve um número total de 159 pacientes.

comuns com resolução de sua dor, “fraco” para

Desses 159 pacientes, 57,86% apresentaram

os casos onde opioides complementavam a

resultados favoráveis à curto prazo. Já no

ação da EM com sucesso no alívio da dor,

acompanhamento a longo prazo apenas

“falha” nos casos onde os opioides não eram

23,90% dos pacientes mantiveram bons

suficientes para redução do quadro doloroso.

resultados da terapêutica, refletindo um

Ambas escalas foram as mais utilizadas nos

decréscimo de eficácia no acompanhamento a

estudos avaliados.

longo prazo.

Entretanto

utilizadas

Nos estudos analisados foram descritas

outras escalas como: relato subjetivo do

complicações do procedimento: mudança da

paciente quanto à percepção de sua dor (21) (22)

região estimulada (por provável migração do

(23) (24)

, dados subjetivos de qualidade de vida e

eletrodo), infecção das áreas incisionadas para

capacidade funcional (por meio do instrumento

inserção do eletrodo ou do marcapasso,

EQ-5D)

(12)

,

ainda

foram

Questionário

McGill

necessitando

de

revisão

cirúrgica

e

(Pormenorizando as características da dor do

antibioticoterapia, geralmente sendo bem-

paciente) (15) ou a comparação da intensidade

sucedidas.

da dor antes e após o procedimento (Brief Pain

pacientes que queixaram - se do incômodo da

Inventory – BPI) (25) e relato de satisfação com

parestesia induzida pela neuromodulação

o procedimento por parte dos pacientes (25).

necessitando de ajustes nos parâmetros de

O número de pacientes portadores de

Ocorreram

ainda,

casos

de

estimulação.

SDMF avaliados por estudo variou de 2 a 64
(média:

11,36;

desvio

padrão:

16,67),

demostrando uma grande variação entre as
amostras dos estudos.
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medula. Tais atividades anormais nas células

Discussão

do gânglio da raiz dorsal podem ser resultado
Fisiopatologia da síndrome dolorosa do

de um aumento da barragem aferente de sinais

membro fantasma

a tais células, devido a um aumento na

A fisiopatologia da SDMF ainda não é

expressão dos canais de sódio (11).

totalmente conhecida, mantendo-se ainda

As primeiras teorias sobre a patogênese

explicada apenas por modelos baseados em

da SDMF localizavam a sua origem no coto do

estudos animais já bem aceitos no meio

membro

científico, entretanto sem comprovações a

descargas ectópicas do neuroma eram a

níveis

em

principal fonte de geração da dor (27). Injeções

estudos em humanos. Dentre os modelos

de lidocaína no neuroma do coto do membro

explicativos

atualmente

amputado resultaram em uma redução, mas

morfológicas,

não na cessação da dor, sugerindo que esta seja

estatisticamente

encontram-se

bem

significativos

aceitos

mudanças

amputado,

postulando

que

as

(12)

fisiológicas e químicas tanto no sistema

uma explicação incompleta

nervoso central quanto no periférico, sendo

neuromas

influenciadas por fatores como predisposição

sensações dolorosas percebidas nos membros

genética, natureza do dano neural, além de

amputados.

fatores psicoemocionais e socioculturais

(11)

(26)

.

podem

evocar

, mas que os

ou

aumentar

Já entre os mecanismos centrais temos:
a reorganização cortical e a sensibilização da

Dentre os mecanismos periféricos

medula espinhal. A deaferentação do membro

encontram-se: a atividade neuronal ectópica de

induz

uma

reorganização

nervos aferentes provenientes de um neuroma

somatossensorial

no coto de amputação (“dor do coto”) e

plasticidade talâmica e reorganização do

atividade anormal de axônios dos gânglios da

córtex motor têm sido observadas após

raiz dorsal devido à ativação de subtipos de

amputações

canais de sódio resistentes à tetrodotoxina

indução ou manutenção da SDMF (2) (29) (30).

(28)

no

córtex

(11)

. De forma similar,

e podem ter relevância na

manifestada em neurônios lesionados. As

A

células do gânglio da raiz dorsal passam a

neurônios

apresentar atividade anormal em resposta a

expressão de receptores opioides e aumento da

estímulos comuns ou até mesmo atividade

facilitação induzida por inflamação dos

espontânea,

receptores glutamatérgicos, bem como ação da

passando

a

ser

fonte

de

informações aferentes ao corno posterior da

reorganização

cortical

GABAérgicos,

envolve

redução

da

acetilcolina (11).
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A hipótese de que a perpetuação central
da SDMF está associada à reorganização

pelo processo de reorganização cortical
induzida pela deaferentação (38).

neuroplástica da medula espinhal, de regiões
do cérebro subcortical e do neocórtex, é uma

Neuromodulação

explicação geralmente aceita, embora as taxas

Neuromodulação é um conjunto de

de sucesso com intervenções orientadas

técnicas ajustáveis baseadas na capacidade de

centralmente tenham se mostrado igualmente

reorganização neural ou de indução de

insatisfatórias

(31)

. Também é provável que as

plasticidade no sistema nervoso central e

axotomias envolvidas na amputação de

periférico por meio de estímulo farmacológico

membros afetam múltiplas linhas de neurônios

ou elétrico.

aferentes nociceptivos e não-nociceptivos,

A teoria do “portão da dor” de Melzack

incluindo um grande número de fibras de Aβ

e Wall (1975) (39) abriu as portas para o início

que se tornam algogênicas em condições

dessa nova estratégia terapêutica para o

traumáticas (32).

manejo de dores neuropáticas crônicas

(40)

.

A sensibilização da medula se daria

Dois anos mais tarde a neuroestimulação foi

pelo estímulo prolongado dos neurônios

introduzida pela primeira vez no manejo de

nociceptivos centrais de segunda ordem no

dores crônicas (41). Em 1970, Shealy et al. (42)

corno dorsal da medula espinhal, que se

descreveram a EM para o tratamento de dores

tornariam hiperexcitados, desestabilizando o

malignas.

“portão da dor” e apresentando respostas
anormais a estímulos não-nocivos (33).

A EM é utilizada para o tratamento da
SDMF desde 1969, com a primeira série de

Existe a hipótese de que a SDMF está

casos sendo publicada em 1975 por Nielson et

diretamente associada à discrepância entre o

al. com 6 pacientes tratados por EM, 4 desses

que é esperado e o que é observado quando

pacientes apresentaram excelentes resultados e

ocorre

o

“input”

aferente

no

córtex

1 dos pacientes apresentou bom resultado

(21)

.

(31) (34) (35) (36)

A partir de então, a neuroestimulação vem

(37)

. Suportando essa hipótese observa-se o

sendo utilizada para o tratamento de diversas

fenômeno fantasma quase universalmente em

condições incluindo SDMF.

somatossensorial reorganizado

pacientes amputados quando adultos, em

Atualmente temos algumas técnicas de

contrapartida é observado em menos de 10%

neuromodulação descritas como: Estimulação

em crianças com ausência congênita de

elétrica transcutânea de nervos (EETN),

membros que presumivelmente não passaram

estimulação de nervos periféricos (ENP),
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estimulação cerebral profunda (ECP), ECP

é bem compreendido. Entretanto, suspeita-se

periventricular ou periarquedutal (PVG ou

de um "efeito bloqueador" na transmissão de

PAG); estimulação de córtex motor (ECM),

sinais dolorosos pela via espinotalâmica por

estimulação

meio da neuromodulação da via do lemnisco

medular

(EM),

estimulação

transcraniana por corrente contínua (ETCC),

medial (17).

estimulação magnética transcraniana (EMT);
utilizados como meios de tratamento para
diversas doenças

(43)

Eficácia da EM no manejo da SDMF

. Mais especificamente

A SDMF é uma condição crônica de

sobre a SDMF, as técnicas EETN, ENP, ECP

tratamento extremamente desafiador, que pela

e

pouco

eficácia limitada das terapias instituídas

significativa, enquanto que a EM vem

tradicionalmente urge por opções terapêuticas

demonstrando benefícios em sua utilização no

inovadoras.

tratamento dessa patologia, seja por ser um

demonstram que a EM constitui uma opção

procedimento minimamente invasivo, ou por

para o enfrentamento desse desafio. Dos 16

ECM

apresentam

sua fácil reversibilidade

utilidade

(12) (44)

Os

estudos

aqui

revisados

. Nos últimos

artigos revisados 11 apresentaram resultados

anos, a EM tem sido aplicada com maior

positivos do uso de EM para o tratamento da

eficácia devido a melhor definição dos

SDMF. Cabe ressaltar que os resultados devem

critérios de seleção do paciente (16) (45), precisão

ser observados de modo individualizado dada

na inserção do eletrodo

(46) (47) (48) (49)

e o

surgimento de dispositivos monopolares e
multipolares (16) (47) (48) (49).

a heterogeneidade dos estudos.
A revisão dos artigos demonstrou que
grande parte dos pacientes com SDMF

A EM consiste na transmissão de

analisados obtiveram alívio parcial ou total dos

pulsos elétricos na coluna posterior da medula

sintomas da SDMF à curto e moderado prazo.

espinhal por inserção de eletrodo epidural por

De Caridi et al. (13) analisaram em seu artigo 3

técnica percutânea ou laminectomia conectado

pacientes tratados com EM após falha de

a um marcapasso interno ou externo (em

terapia medicamentosa, que apresentavam

período de teste), objetivando sensação de

simultaneamente SDMF em um membro

alívio da dor (44)

inferior

(MI)

previamente

amputado

e

Técnica utilizada no tratamento de

isquemia crítica no MI contralateral; após 3

dores neuropáticas (como síndrome pós

meses da internalização dos dispositivos, as

laminectomia e dores radiculares de padrão

dores em ambos membros foram mantidas em

neuropático) seu mecanismo de ação ainda não

30 mm no VAS (durante apenas as terapias
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medicamentosas, sem estimulação, há relatos

13 amputados do grupo de resultados

de dores acima de 90 mm nos membros

classificados como excelentes- (com alívio

amputados), 1 dos pacientes apresentou

doloroso superior a 75%) permaneceu nesta

redução em mais de 50% do uso de opioides e

classificação após um período de estimulação

os outros 2 cessaram o uso desses analgésicos;

de mais de 2,5 anos. Broggi et al.

além disso, os pacientes obtiveram melhora

estudo multicêntrico italiano, com 1 ano de

parcial

seguimento

dos

parâmetros

isquêmicos

dos

membros contralaterais aos amputados. Broggi
et al.

(14)

clínico,

dos

232

(14)

no seu

pacientes

reanalisados (além dos portadores de SDMF

em seu estudo italiano multicêntrico

foram incluídos no estudo portadores de outras

constatou que dos 26 pacientes com SDMF

condições neuropáticas e os dados à longo

tratados com EM, 88,5% apresentaram alívio

prazo foram expostos de forma geral sobre o

durante o período de estimulação teste e

número total de participantes do estudo,

requisitaram a internalização do dispositivo

portanto não foi possível individualizar esses

estimulatório. Dos 5 pacientes com SDMF

dados somente para participantes do estudo

tratados com EM no artigo de Devulder et al.

portadores de SDMF), 60% ainda reportaram

(18)

, 3 pacientes apresentaram bom alívio da dor

alívio da dor. Com 2 anos, dos 132 pacientes

e não utilizaram analgésicos pós estimulação,

avaliados, apenas 43% relataram tal alívio.

1 paciente apresentou pouco alívio da dor

Com 3 anos de acompanhamento, dos 68

ainda necessitando do uso de analgésicos

pacientes analisados, apenas 28% ainda

narcóticos e 1 paciente interrompeu a

relatavam os benefícios. Após 5 anos de

estimulação por resultados não satisfatórios.

seguimento, dos 46 pacientes analisados

A

maior

parte

que

apenas 13% ainda utilizavam o estimulador e

apresentaram um período de acompanhamento

relatavam uma leve recrudescência dos

prolongado demonstraram a tendência à perda

sintomas dolorosos. Cabe ressaltar que, mesmo

de eficácia da estimulação à longo prazo. No

com a redução de eficácia, os portadores de

estudo de Krainick et al.

dos

(22)

artigos

envolvendo 64

SDMF situaram-se no grupo daqueles com

EM,

61

melhores resultados tanto à curto quanto a

de

longo prazo se comparados com os indivíduos

prazo

portadores de outras condições neuropáticas

(acompanhados por 2,5 anos), 42,6% relataram

incluídos no estudo, como por exemplo os

alívio da dor superior a 25% para a SDMF

portadores de lesões espinhais traumáticas, dos

assim como para “dor do coto” e apenas 1 dos

quais ao final de 1 ano de acompanhamento,

amputados
amputados

tratados

com

inseridos

acompanhamento

à

no

dos

grupo

longo

125
2238-5339 © Rev Med Saude Brasilia 2018; 7(1):113-132

Anjos TAF, Santos EM, Silva LJ
Estimulação Medular e Dor do Membro Fantasma
nenhum

deles

estimuladores.

ainda
De

utilizavam

maneira

contraria

os

técnica desenvolvidos e aplicados no decorrer

à

dos anos foram a inserção percutânea do

tendência de perda da eficácia da EM à longo

sistema

de

estimulação

medular

e

a

prazo: no estudo de McAuley et al. (17) que foi

estimulação-teste durante vários dias antes da

composto por 12 pacientes com dores

internalização do sistema (40) (49) (50) (51).

neuropáticas de diversas etiologias tratadas

Em alguns poucos estudos analisados,

com EM, resultou nos seguintes dados: dos 11

com amostras reduzidas, foram obtidos

pacientes que apresentaram bons resultados

resultados insatisfatórios à curto prazo (por vez

iniciais, 4 foram excluídos do seguimento e

durante o período de teste de estimulação). No

após 5 anos: os cinco pacientes que ainda

estudo de Kumar et al.

estavam

apresentavam

pacientes com SDMF relacionados no estudo

resultados positivos no alívio da dor com a

não obtiveram bons resultados à curto prazo.

utilização de EM. Ainda, de acordo com

No estudo de Kumar et al.

em

seguimento

Sánchez-Ledesma et al.
pacientes

do

estudo,

(24)

, do total de 12

10

apresentaram

(15)

de 1991 os 2

(16)

de 1998 os 3

casos de “dor do coto” e SDMF responderam
mal durante o período de teste de estimulação

benefícios positivos no primeiro ano e dos 6

e

o

sistema

não

foi

internalizado,

pacientes acompanhados em média ao longo

interrompendo assim o tratamento por EM. Em

de 11 anos, 5 ainda mantinham sua boa

seu estudo, Sánchez-Ledesma et al.

experiência com a EM.

pacientes apresentando SDMF, apenas 3 foram

(24)

, dos 6

Há perspectiva de melhora nesse

selecionados para o procedimento de implante

coeficiente de perda da eficácia à longo prazo,

de eletrodos. Destes 3 selecionados, 2 não

pois historicamente desde o surgimento desse

apresentaram alívio da dor e 1 apresentou

tipo de terapêutica fatores foram otimizados

apenas alívio parcial.

resultando em uma melhor eficácia

(40)

. Nesse

Um estudo recente sugere que os

sentido pode-se citar a otimização da seleção

neurônios sensoriais primários das raízes dos

dos candidatos a esse tratamento (pacientes

gânglios dorsais podem ser responsáveis pela

com distúrbios psicológicos majoritários ou

SDMF

dores de etiologias não-neuropáticas ou

focadas nas raízes dos gânglios dorsais

etiologia maligna geralmente não são bons

(ERGD) têm demonstrado vantagens em

candidatos

o

comparação a EM convencional, incluindo

surgimento de avanços tecnológicos nos

falta de variação posicional da parestesia e

para

equipamentos

essa

terapêutica)

e

(40)

. Alguns refinamentos da

(52)

. Em alguns estudos, estimulações

consistente cobertura parestésica em posições
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anatômicas de difícil alcance pelo método

realocação de eletrodos, remoção do sistema,

convencional (44) (53) (54) (55). Eldabe et al. (12) em

além de antibioticoterapia. Nielson et al.

seu estudo sobre ERGD para o tratamento da

relata que em seu estudo, dos 5 pacientes

SDMF, composto por 8 pacientes, dentre eles

acompanhados,

amputados

resultados durante um período entre 7 e 25

de

membros

superiores

e

todos

meses.

como resultado a redução média da dor pelo

categorizado como “falha terapêutica” devido

VAS de 83,5 mm para 38,9 mm no último

ao fato de apresentar dor em raízes nervosas

acompanhamento. Cinco pacientes tiveram

torácicas no local de implante do marcapasso,

bons resultados no alívio da dor; em 1 caso

ainda

alívio completo da dor foi alcançado. Além

completa da dor pré-operatória. Além desse

disso, melhora significativa na qualidade de

caso,

vida foi observado nos 2 pacientes do estudo

temporárias como astenia transitória, fístula

avaliados pelo instrumento EQ-5D. A eficácia

liquórica em local de inserção de eletrodos

dessa intervenção foi reduzida à longo prazo

(implante subdural) e 1 caso de infecção de

(de forma similar ao que ocorre em outras

ferida operatória.

para

apresentado

ainda

foi

remissão

complicações

neuropáticas), apesar disso a ERGD é um tipo

verdade são inerentes ao procedimento, não

de neuroestimulação que pode ser uma nova

apresentando correlação com a SDMF. Quanto

opção valiosa para pacientes que sofrem de

a isso, Mekhail et a (56) em sua revisão de 707

SDMF.

casos de EM realizadas entre os anos de 2000
redução

de

ocorreram

paciente

Sabe-se que as complicações na

da

tratamento

tenha

1

dores

Além

o

que

disso,

bons

amputados de membros inferiores. Obtiveram

terapias

Apesar

apresentaram

(21)

gradativa

dos

e 2005 no serviço de neurocirurgia do

benefícios da EM no controle da SDMF,

Departamento de Manejo da Dor da Fundação

diversas complicações são possíveis. Algumas

Clínica de Cleveland, dos 527 pacientes que

das mais comuns foram: 1) Migração dos

prosseguiram após o período de testes, 38%

eletrodos, mudando a área estimulada pelo

apresentou complicações relacionadas ao

sistema; 2) infecções do “bolso subcutâneo”

hardware (22,6% - migração de eletrodos;

criado para alojar o marcapasso e 3) infecção

9,5% - falha da conexão do condutor; 6% -

de ferida operatória. Em alguns casos ainda foi

ruptura de cabos) e em 16,5% foram

observado o rompimento dos eletrodos ou o

complicações “biológicas” (12% - dor em local

término precoce da vida útil de baterias,

do marcapasso, 4,5% - infecções). Dos 32

necessitando de reabordagem cirúrgica para

casos de infecções, 22 foram casos de infecção
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profunda (20 infecções de bolsa do marcapasso

ajustável e minimamente invasiva. Propicia

e 2 infecções ao longo do cabo) enquanto 10

resultadossatisfatórios a curto/médio prazo,

foram

mas conforme demonstrado nos artigos o

casos

limitadas

à

de

infecções

derme/epiderme

superficiais,
e

tecido

resultado sustentado a longo prazo permanece

subcutâneo no sítio de entrada do eletrodo no

em um número reduzido de pacientes. Por este

espaço medular (56).

motivo deve-se ter critérios rigorosos na sua

Apesar da predominância de resultados

indicação. Em virtude da presença de diversos

favoráveis nos estudos analisados nesta revisão

fatores limitadores entre os estudos analisados

sistemática, estão contidos diversos fatores

são

limitantes nesses artigos: pequenas amostra de

metodologias padronizadas e otimizadas para

pacientes da maioria dos estudos, alguns

avaliar de forma mais efetiva os fatores

estudos não apresentaram individualização dos

envolvidos na EM para o tratamento da SDMF.

necessários

novos

estudos

com

resultados para as diferentes etiologias de
dores

neuropáticas

tratadas,

não

houve
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