refazer a capa com a ideia do erich, se
houver tempo!
Podemos apenas sofisticar este layout,
com efeitos no texto.
2. Consertar Faculdade de Medicina
Ao inves de conceito ]e
desenvolvimento

Neuromodulação elétrica
no tratamento da dor
Manoel Jacobsen Teixeira
Disciplina de Neurocirurgia do Departamento de Neurologia
Divisões de Neurocirurgia Funcional do IPqHCFMUSP,
Clínica Neurocirúrgica do ICHCFMUSP
Hospital das Clínicas
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Declaração de Conflitos de Interesses
Manoel Jacobsen Teixeira
Eu, Manoel Jacobsen Teixeira, tenho relações com as seguintes organizações:

• Universidade de São Paulo

Neuromodulação e o tratamento da dor
“Experiência sensitiva e emocional desagradável
de lesão tecidual” IASP 1979

Emoção desagradável

associada ou descrita em termos

Sensação desagradável
picada
pontada
torção
esmagamento
eletricidade

ansidedade
depressão
hostilidade
sofrimento

Imaginação desagradável
lesão em alguma região do corpo
real, potencial ou inexistente

Repercussões
Físicas
Psíquicas
Sociais

3

Dor e nocicepção
Percepção
Interação
Comportamento
Reações Neurovegetativas,
Neuroendócrinas,
Motoras,
Imunitárias
Execução

•

Evitação

•

Agressividade

•

Reações neurovegetativas
emocionais
motoras
neuroimunitárias

Transducão

neuroendrocrinológicas
•

Reações de retirada ....

Modulação +/-

Transmissão

Fibras amielínicas C
Fibras mielinizadas finas A-delta

Scholz & Woolf 2002

Histórico da estimulação elétrica terapêutica
•

Babilônicos

•

Hipócrates

•

46 d.C. Scribonius: Peixe elétrico para tratar gota e cefaléia

•

1774 Benjamin Franklin: Choque elétrico evoca contração muscular

•

1780 Galvani: Estimulação elétrica gera contração muscular em sapo

•

1816 Mary Shelly: "Frankenstein" animado por eletricidade em romance

•

1830 Faraday: Descoberta da corrente alternada

•

1870 Fritsch e Hitzig: Contração muscular com estimulação do córtex motor em cão

•

1874 Bartholow: Contração muscular com estimulação do córtex motor humano

•

1884 Horsley: Estimulação de encefalocele evoca movimento ocular

•

1855 Guillaume Duchenne: Desenvolvimento da eletroterapia com corrente alternada

•

1886 Horsley: Estimulação do córtex motor em cirurgia para epilepsia

•

1902 Electreat: Estimulação transcutânea para tratar cefaléia e outras doenças

•

1908 Horsley e Clarke: Desenvolvimento da estereotaxia e estimulação elétrica experimental

•

1947 Hess e Hassler: Estimulação elétrica crônica em animais

•

1948 Estimulação de vários tratos frontais em cirurgia psiquiátrica

•

1953 Heath: Alterações do comportamento com estimulação profunda do cérebro

•

1954 Olds e Milner: Alterações do comportamento com estímulo septal em ratos

•

1954 Heath: Estimulação septal para aliviar a dor

•

1960 Hassler e Riechert: Reações motoras com estimulação do tronco encefálico

•

1964 Spiegel e Wycis: Localização oculomotora em campotomia

•

1965 Alberts et al.: Alertações no EEG com estimulação subcortical

•

1965 Melzack e Wall: Teoria da comporta

Gildenberg 2006

Neuromodulação elétrica
Fase ancestral: peixe elétrico
•

Babilônicos

•

Egípcios

•

Hipócrates: tratamento das cefaléias

•

15 dC Scribonius Largus (c. 1-c. 50): peixe torpedo para tratar a dor da gota e a dor em
geral

•

Aelius Galenus ou Claudius Galenus (129 dC - 200 dC): dor decorrente do prolapso anal

Neuromodulação elétrica
Primórdios
• Benjamin Franklin (1706-1790) 1774: contração muscular

• Luigi Galvani (1737-1798) 1780: contração elétrica do músculo da rã
(bioeletricidade)

• Michael Farady (1791-1867) 1833: corrente elétrica e eletromagnetismo

7

Neuromodulação elétrica
• Eletroterapia com corrente alternada Guillaume Duchenne 1855

• Estimuladores elétricos para tratar a dor e outras doenças físicas

Electreatd 1900

Eletrochoqueterapia 1938

Barker et al. 1985

Neuromodulação elétrica
Fase moderna
400 pacientes operados
(epilepsia)

Penfield e Rasmussen 1950

• Pool 1948: estimulação intermitente do lobo frontal

• Olds e Milner 1954: estimulação do septo em ratos→ prazer
• Heath 1954: estimulação septal → alívio da dor causada pelo de câncer
• Gol 1967: alívio da dor em 1/6 doentes com estimulação septal

Neuromodulação terapêutica
Inibição ou estimulação com procedimentos físicas, químicos ou celulares indiretos a
atividade do sistema nervoso para alterar seu desempenho operacional. Sakas et al. 2007, Krames et al.
2008, Teixeira 2009

Histórico

Scribonius Largus

Pintura Egípcia Antiga,
Egito, 1500 a.C.

Pintura rupestre,
Lascaux França 15000 a 10000 a.C.

Acupuntura

Estimulação elétrica

Luigi Galvani
Bologna, sec. XVII

Melhora dos conhecimentos
neurofisiológicos e
ampliação das indicações

Melzack & Wall 1965
Teoria da comporta 1965

Eliminar a contaminação funcional, melhorar a percepção de um fenômeno ou a
operacionabilidade de um sistema funcional

Trato néo-espinotalâmico
NTE, SI e SII

SI

Tálamo
Discriminação
Delineação espacial
Localização
Magnitude
Natureza
Inibição

Projeções não discriminativas das sensibilidades
Palioespinotalâmico
Tálamo medial, ínsula
emoções, tono muscumalr

Espinomesencefálico
SCPAM, vias rostrocvaudais
facilitatórias/inibitórias
Reações neurovegetativas,
reações de defesa

Espinoamigdaliano
N. parabraqual pontino, amígdala,
hipocampo
Medo, comportamento,
congelamento, memória, vocalização,
reações neurovegetativas, dilatação
pupilar

Espinorreticular
Núcleo reticulares, hipotálamo, cíngulo,
núcleos da base, sistema límbico
Despertar,automatismo,
tônus, anormalidades musculares
agressividade, emoção
anormalidades do apetite e do sono,
neuroendócrinas, neuroimunitárias e
neurovegetativas, fadiga

Trato pós-sináptico
funículo posterior
Núcleos grácil e cuneiforme
Dor visceral

do

Modulação inibitória da dor
Para discriminar é necessário inibir
Cérebro
•
•
•
•
•
•

Frontal
lobe

GABA
Acetilcolina
Dopamina
Serotonina
Noradrenalina
Encefalinas

Bem estar

AMIG

Amígdala
• Canabinóides

Hipotálamo
•

Endorfinas

Aferentes primários

Tronco encefálico
•
•
•
•
•
•

Encefalinas
Serotonina
Noradrenalina
Canabinoides
Substância P
Calcitonina

Corno dorsal da
medula espinal
•
•
•
•
•
•

Atividade física

Encefalinas
GABA
Serotonina
Noradrenalina
Somastostatina
Calcitonina (CGRP)

Neuromoduladores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adenosinaa
Glutamato
Acetilcolina
Endorfinas
Canabinóides
Somatostatina
Noradrenalina
GABA
Anandamida

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Glutamato
Aspartato
Acetil-colina
Dopamina
Histamina
Neurotensina
Neurotensina
Adenosina
Vasopressina
Glicina
Dopamina
Substância P

História da eletroterapia
1967 Wall e Sweet: Estimulação dos nervos infraorbitários para tratar dor
1967 Shealy e Mortimer: Estimulação da medula espinal com eletródios implantáveis
1967 Gol: Estimulação septal crônica para aliviar a dor
1968 Sweet e Wepsic: Estimulação de nervo periférico com eletródio implantável
1968 Medtronic: Estimulador implantável comercial
1969 Reynolds: Analgesia com estimulação periventricular em ratos
1971 Gildenberg: Estimulação da medula espinal para tratar torcicolo espasmódico
1972 Bechtereva: Estimulação crônica dos gânglios basais para tratar doença de Parkinson
1973 Hosobuchi: Estimulação do tálamo somatossensitivo para tratar dor neuropática
1976 Cook e Dooley: Estimulação da medula espinal para tratar espasticidade
1976 Dooley: Estimulação da medula espinal para melhorar fluxo vascular
1977 Richardson e Akil: Estimulação periventricular para aliviar a dor
1982 Tasker et al.: Atlas de estimulação talâmica

1983 Tasker et al.: estimulação da medula epinal para tratar movimentos anormais
1985 Augustinsson et al.: Estimulação da medula espinal para tratar doença vascular periférica
1987 Murphy e Giles: estimulação da medula espinal para tratar angina
1996 Hautvast et al.: Aumento do fluxo coronário com estimulação da medula espinal

1991 Tsubokawa et al.: Estimulação do córtex motor para alíviar a dor
1995 Migita TMS do córtex motor para tratar a dor

Desenvolvimento de equipamentos

Earl Baaken, fundador da Medtronic, Inc.
C Norman Shealy

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Nervos periféricos

Encefálica profunda

Nervos periféricos

Medula espinal

Córtex cerebral

Estimulação transcutânea do SNC e do SNP

Corrente contínua
Dor
Depressão

Estimulação elétrica transcutânea
Dor aguda
Espasmos musculares

Estimulação magnética transcraniana
Dor
Depressão

SCDR-tipo 1

TOC

Zumbido
Dependência química

Pouco invasiva

Mapeamento cortical

Baixo custo
Finalidades diagnóstica, prognóstica
e terapêutica

Dor

Qualidade de vida
Picarelli et al. 2004

Efeito dependente da manutenção da
estimulação

Tipos e indicações da neurostimulação

•

•
•
•
•

•

Estimulação de nervos periféricos (EENP)
Dor neuropática crônica, cefaléias, lombalgias
Estimulação da medula espinal (EEME)
Dor neuropática ou isquêmica
Estimulação de nervos sacrais (EENS)
Incontinência e dor neuropática crônica
Estimulação encefálica profunda (EEP)
SCPAM: dor nociceptiva
Hipotálamo: cefaléia em salvas e agressividade
Tálamo: dor neuropática central ou periférica
Nervo Vago (EENV)
Epilepsia, depressão, obesidade
Córtex motor (EECM)
- Lesão do SNC, avulsão de raízes, dor no membro
fantasma, dor facial neuropática.

-

•
•

-

-

Vantagens
Segura
Testável
Não-destrutiva
Reversível
Custo reduzido em longo seguimento
Resgate

EEME: tratamento da dor no tronco e membros

Dor neuropática causada por doença responsiva
à EEME

•
•

Falha das terapias conservadoras
Seleção de doentes com drogas, medicina
física, psicoterapia etc.)

•
•
•

Doentes motivados e com desejo de melhora
Sem contraindicações (infecção)
Triagem da EEME resultando em melhora.

Desvantagens
Limitada a indicações e doencas específicas
Ineficaz em alguns doentes
Falha do equipamento
Custo inicial elevado
Curva de aprendizado

Neuroestimulação

Atividade neurofisiológica (modificação da atividade de marcapassos anormais (dor, psicopatias, anormalidades motoras)

Modificação da síntese ou liberação de neurotransmissores
(encefalinas, endorfinas, GABA, 5-HT, Nadr)
Estimulação antidrômica
Estimulação retrógrada

Efeitos fisiológicos (curto prazo)

? Modificações neuroplásticas (longo prazo)
Modificações tróficas

Amígdala

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Dor
Córtex motor
Tsubokawa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca 1973
VPL-VPM Mazars et al. 1960, White e Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
C Norman Shealy

Hipotálamo PM
Franzini et al. 2002

Substância cinzenta periqüedutal mesencefálica
Richardson e Akil 1977

•

Efeito imediatos:

Eletrofisiológicos
Eletroquímicos

•

Efeitos em longo prazo

Restruturação neuroplástica?
Modificações tróficas?

Medula espinal
Shealy et al. 1967
Sistema nervoso periférico
Wall e Sweet 1967

Atividade neurofisiológica: modificação da atividade de circuitos anormais
Modificações neuroplásticas
Modificação da síntese, liberação, processamentode neurotransmissores modulatórios: encefalinas, endorfinas, GABA, 5-HT, Nadr
Estimulação antidrômica
Estimulação retrógrada
A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira

Estimulação do SNP
• Redução da velocidade de condução dos aferentes primários
• Bloqueio da atividade aferente normal.
• Reduz a descarga dos neuromas

Indicações
Neuropatias traumáticas (fibular ou mediano)
‒

Dor pós-tratamento de neuroma de Morton

‒

Dor pós-transposição do nervo ulnar

‒

SCDR

‒

Lombalgia e outras dores musculoesquelétcos

‒

Cefaléia crônica diária, migrânea crônica, cefaléía tipo tensão crônica, cefaléia em salvas

• Prognóstico
•

EETC?

•

Bloqueios anestésicos tronculares?

Estimulação radicular

Monorradiculopatias
• Síndrome pós – laminectomia
• SCDR I
• Dor incisional
EGS
93% em 3 meses
86% em 12 meses
70% > 80% de melhora
Especificidade do alvo 94,5%
EED
70% em 12 meses
52% > 80% de melhora
Especificidade do alvo 61% Levy et al. 2015

•

↓ aferências nociceptivas ao CDME;

•

Restaura a função de ¨filtragem neural¨
dos gânglios sensitivos devido às
neuropatias periféricas

•

Reverte a neuroplasticidade central

•

↓ sensibilização central.

•

Inibe a neuroplasticidade inadequada.

•

Mais de 50% de melhora da dor em 60% dos doentes

•

Lombalgia 42%,

•

Dos nos MMII 62%

•

Dor nos pés 80%

•

Qualidade de vida, humor e satisfação /12 meses Liem et al 2015
Liem L, Russo M, Huygen FJ, et al. One-year outcomes of spinal cord stimulation of the dorsal root ganglion in the treatment of chronic neuropathic pain.
Neuromodulation. 2015;18(1):41–48.

Estimulação elétrica da medula espinal
Doença, autores e
anos

N

Melhora imediata (%)

Melhora prolongada (%)

2

0%

0%

40-60%

20%

50%

20%

50%

0%

75%

40%

60%

20-50%

89%

66%

Neuropatia plexular
actínica
Teixeira et al. 2007
Avulsão do plexo braquial
Teixeira 2006

41

Neuralgia pós-herpética
Teixeira 1989

14

SCDR
Teixeira 1999

9

39-56%

Dor no membro fantasma
Teixeira 1999

3

0%

0%

6

80%

66%

Dor no coto de amputação
Teixeira 1989

50-60%

Dor pós-laminectomia
Teixeira et al, 1997

2

0

0

36

83%

56%

Dor mielopática
Teixeira 1989

CNS stimulation is effective in cases of partial lesions of discriminative sensory peripheral or central pathways (myelopathies, cauda equina lesions, peipheral
polineuropathies, mononeuropaties, CRPS, stump pains, mononeuropathies)
CNS stimulation is not-effective in cases of severe and widespread sensory deficts as pain in paraplegics, phantom limb pain, pain in plexular avulsion and in
nociceptive pain (P=0,072)
Both are equaly eficcient in cases of PHN No good qualitity studies as it is necessary the induction of paresthesias in the pain areas.
No good quality controled studies about its efficacy, placevo stimulation cannot be made
A lesao do trato de Lissauer e da subst^ancis cinzenta do corno posterior da medula espinal e a estiulação eletrica do sistema nervoso central no tratamento da dor por desaferentação.
Teixeira 1990

Indicações da neuroestimulação da medula espinal
• Dores neuropáticas
-

Radiculopatias (síndrome dolorosa pós-laminectomia,
neuropatias traumáticas, NPH…)

-

Síndrome complexa de dor regional

-

Polineuropatias (diabetes mellitus, neuropatias tóxicas…)

-

Dor no coto de amputação

-

Mielopatias (incompletas)

• Dores nociceptivas
-

Angina de peito crônica

-

Doença vascular periférica

-

Doença de Raynaud

-

Doença de Buerger

• Dores mistas
- Lombalgia

Estimulação elétrica da medula espinal

Síndrome dolorosa pós-laminectomia

EVA

n=17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antes
Após

Dor total

Lombalgia

Dor no membro inferior

Nível de evidências I–II
Van Buyten JP et al. Neuromodulation 1999;2(4):258-265

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas
Indicada para tratar doença vascular oclusiva (Fontaine III e IV)
taxa de amputação: após 12 meses, NNT= 9, RR 0,74 Ubbink et al.
2004
úlceras cutâneas
Melhora QV
 distância de marcha
 dor
 consumo de análgésicos

Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar a doença cardíaca inquêmica

Angina refratária

• Sem indicação ou impossibilidade de
revascularização
• Após tratamento insatisfatório
‒ Melhora metabolismo miocárdico
‒  taxa de perfusão
‒  morbidade cardiológica
‒

Não mascara infarto

‒ consumo de nitrato
‒ intensidade da dor
‒ hospitalização
Recomendação: nível A

Córtex motor
Tsubokawa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca 1973
VPL-VPM
Mazars et al. 1960, White e Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo póstero-lateral
Franzini et al. 2002
Substância cinzenta periqüedutal
mesencefálica
Richardson e Akil 1977
(%)>40Etiologias Natureza
da
Nda dor Alívio >70%Imediatos
Alívio
dor
50-75 50%
Avulsão plexular (VPL-VPM)
Neuralgia pós-herpética (VPL-VPM)
Dor Central
117
13/77 (24.7)
Dor no membro fantasma
TNP
44
19/44 (43.1)
Tálamomedular
Lesão
11
4/11 (36.4)
Leminisco medial
Avulsão
13
1/13 (7.7)
Cápsula
Interna
plexular
Mielopatia
(VPL-VPM)
Dor
no
10
4/10 (40)
membro
Cefaléia em salvas (hipotálamo)
fantasma

33

63/117 (53.8)

Tardios
(%) >40-50%
Alívio
0 -36(Seg>1 a)
-

38/84 (45.2)

30/44 (68.1)
-

6/11 (54.5)
6/13 (46.1)

9/18 (50)
25-50
75

3/6 (50)

6/13 (46.1)

-

50

- 6/10 (60)

50 6/10 (60)

60

40

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor
por desaferentação. Teixeira MJ 1990.

Estimulação hipotalâmica para tratar a cefaléia em salvas crônica
Franzini et al. 2003

Autores/anos

N

Seguimento (meses)

Melhora

% de melhora

Leone et al. (2006b)

16

4

10

62

Fontaine et al. (2010)

11

>1

6

55

Starr et al. (2007). Sillay et al. (2009)

8

1

5

62

Bartsch et al. (2008)

6

1.4

3

50

Schoenen et al. (2005)

4

4

2

50

3

1

3

100

D'Andrea et al. (2006)

3

2.5

2

66

Black et al. (2007)

2

2.6

2

100

Mateos et al. (2007)

2

1

2

100

Benabid et al. (2006)

1

1

1

100

Nikka et al. (2006)

2

2

O

O

Total

58

36

62

Owen et li. (2007) e Brittain et al.
(2009)

Estimulação do córtex motor
Tsubokawa et al., 1991

Autores e anos

Tipo de dor

N

Melhora (%)

Seguimento (m)

Tsubokawa et al. 1991

Dor Central

12

75

2

Nguyen et al. 2000

Dor Neuropática

13

77

Teixeira et al. 1996

Dor Neuropática

9

66

Neuropatia Periférica

6

50

Dor Neuropática

9

48

Rainov et al. 1997

Dor Facial

2

100

18

Nguyen et al. 1999

Dor Facial

12

83

27

Teixeira et al. 1998

Dor Facial

3

67

32

Nguyen et al. 2000

Mielopatia

3

33

Sind. Wallerberg

3

66

6

Avulsão Plexo Braquial

8

83

8

Dor no Membro Fantasma

5

20

SCDR

2

100

Meyerson 1993

Katayama et al. 2001

Katayama et al. 1994
Teixeira et al. 2006
Katayama et al. 2001
Teixeira et al. 2006

18

14

Antinociceptive effect induced by sensoroimotor cortex stimulation in normal rats. Fonoff ET, Dale CS, Pagano RL, Teixeira MJ, Ballester G, Giorgi R 2005
Analgesic procedures in patients with avulsion of spinal cord roots. Teixeira MJ, Picarelli H, Macri F, Fonoff E, Lin TY, Portnoy A, Okada M, Romano M, Marcolin A 2005

Estimulação do córtex motor

• hiperatividade talâmica anormal Tsubokawa
•Ativação do tálamo, ínsula, transição cíngulo-órbitofrontal e tronco encefálico:
‒vias rostrocaudais
‒ reações afetivas via ativação do circuito cínguloórbito-frontal-perigenual
•Regiões ativadas pela ECM contém elevada
concentração de receptores opióides

Daniel Ciampi de Andrade

Hipotálamo póstero-medial
Spiegel, Wycis e Orchinik 1953
Sano 1962

Mayberg et al. 2005

Estmulação tônica, em salvas ou de ala frequência

Kinfe et al. 2015

Compatibilidade com ressonância magnética

Eletródios e cabos blindados

Não blindado

Não Filtrado

Filtrado

Blindado

Corrente constante x voltagem constante

Voltagem constante
Eletródio /
Impedância
tecidual

Z
Gerador
Voltagem

V
Corrente
liberada

I
I = V/Z

Tempo

Corrente constante

Estimulação da ínsula posterior

Ínsula posterior
•

Sensibilidade auditiva-somestésica-musculoesquelética

•

Experiência dolorosa

•

Emoções gerais: raiva, medo, aversão, felicidade e tristeza
A
Sham

N o c ic e p t iv e t h r e s h o ld ( g )

IC S
80

#
##

60

40

*

*

*

**

**

**

20

0
B a s e lin e

P re -

P o s t-

s t im u la t io n

s t im u la t io n

Dimov et al. 2015

56

Estimulação do nervo vago

•
•
•
•
•
•
•

Epilepsia,
Depressão,
Dor,
Transtornos alimentares,
Migrânia,
Demência
Doença de Parkinson

•

Aferentes somáticos da concha da orelha.

•

Aferentes viscerais: aorta, coração, pulmões e trato gastrointestinal: dor e reflexos digestivos

•

Projeções: nucleus tracto solitário(NTS) → n. parabraquial → amígdala e hipotálamo, vias polissinápticas → regiões
corticais

•

Encéfalo: diencefalo, amígdala, hipocampo, córtex insular, cerebelo e tronco Locus coeruleus e núcleo de rafe
norepinefrina e serotonina

•

Conexão monossináptica com formação reticular medial do bulbo, núcleo motor dorsal do vago, área postrema e núcleo
cuneado, locus coeruleus e núcleo da rafe

•

↑ atividade nas vias talamocorticais e ↓ na amígdala e no hipocampo

•

↑ expressão de c fos no locus coeruleus

•

Nadr e 5HT→ liberam GABA ,↑ limiar convulsígno

A evolução dos acontecimentos
•

2 a 4 para 8-16 eletródios

•

Neuroestimuladores externos para
implantáveis

•

Neuroestimuladores não-recarregáveis
para recarregáveis

•

Recursos simples de programação para
recursos avançados

•

Baixa frequência para elevada frequência

de estimulação
•

Compatibilidade com a ressonância
magnética

Alça fechada

Fotogenética

Bombas biogênicas

Tratamento da dor
Nocicepção

Desaferentação

Psicogênica

Analgésicos

Psicotrópicos

Psicoterapia

AAINHS /

Anticonvulsivantes

Psicotrópicos

Opióides

Cirurgia psiquiátrica

coticosteróides
Opióides

Psicotrópicos

Estimulação elétrica

Interrupção de vias

do SNP ou SNC

Infusão de fármacos no
SNC
? Estimulação elétrica
do SNP ou SNC

Lesão de núcleos
Infusão de fármacos
no SNC

Estimulação elétrica do córtex motor
Tsubokawa et al., 1991

Autores e anos

Tipo de dor

N

Melhora (%)

Seguimento (m)

12

75

2

117

13

77

54%

44

9

66

68%

6

50

?

9

48

2

100

Dor Facial

12

83

Teixeira et al. 1998

Dor central encefálicaDor Facial

3

67

?

Nguyen et al. 2000

Dor mielopática

3

33

Ineficaz

Katayama et al. 1994

Sind. Wallerberg
Neuralgia pós-herpética

3

66

Ineficaz

8

83

5

20

2

100

Tsubokawa et al. 1991

Dor Central

Nguyen et al. 2000

Dor central

Teixeira et al. 1996

Dor Neuropática
Dor neuropática trigeminal

Meyerson 1993

Neuropatia Periférica
Dor no membro fantasma

Katayama et al. 2001
Rainov et al. 1997
Nguyen et al. 1999

Teixeira et al. 2006
Katayama et al. 2001
Teixeira et al. 2006

Dor Neuropática

Dor Neuropática

Neuropatia periférica
Dor Facial
traumática

Mielopatia

Avulsão Plexo Braquial

Dor decorrente de
avulsão plexularDor no Membro Fantasma
SCDR

N

Melhora > 40%

?

18

18
27

Ineficaz

32

6
8

14

Antinociceptive effect induced by sensoroimotor cortex stimulation in normal rats. Fonoff ET, Dale CS, Pagano RL, Teixeira MJ, Ballester G, Giorgi R 2005
Analgesic procedures in patients with avulsion of spinal cord roots. Teixeira MJ, Picarelli H, Macri F, Fonoff E, Lin TY, Portnoy A, Okada M, Romano M, Marcolin A 2005
Safety and efficacy of deep brain stimulation in refractory cluster headache: a randomized placebo-controlled double-blind trial followed by a 1-year open extension Denys Fontaine, Yves Lazorthes, Patrick Mertens, Serge Blond
Gilles Géraud, Nelly Fabre, Malou Navez, Christian Lucas, Francois Dubois, Sebastien Gonfrier, Philippe Paquis , Michel Lantéri-Minet

Payn syndrome/
Etiology

No. Of Patients
(%)

Pain Relief
>70%

Pain Relief
>40-50%

Pain Relief
>40-50% (FU>1
yr)

Central Pain

117

13/77 (24.7)

63/117 (53.8)

38/84 (45.2)

TNP

44

19/44 (43.1)

30/44 (68.1)

9/18 (50)

Spine injury

11

4/11 (36.4)

6/11 (54.5)

3/6 (50)

Plexus avulsion 13

1/13 (7.7)

6/13 (46.1)

6/13 (46.1)

Phantom limb

4/10 (40)

6/10 (60)

6/10 (60)

10

Series †

Other series

No, of
patients
(%)

FU
(mos)

Pain relief
>70%

Pain relief
>50%

Pain r
elief
>40%

Pain relie
f
>30%

Tsubokaw
a et al.,
1993

Tsubokawa et al.,
1991

11

>24

_

_

6 (54.5)

_

Meyerson
et al.,
1993

None

10

12.7

2 (20)

5 (50)

_

_

Hosobuchi
, 1993

6

9-30

_

3 (50)

_

_

Herregodt
s el al.,
1995

7

12.7

2 (28.6)

5 (71)

5 (71)

5 (71)

Katayama
et al.,
1998

Katayama et al.,
1994; Yamamoto
et al., 1997

31

>24

_

15 (48.3)

_

_

Nguyen et
al., 1999

Nguyen et al.,
1997 & 2000, &
Drouot e et al,
2002

32

27.3

15 (46.9)

_

23 (71.9)

_

Caroll et
al., 2000

Smith et al., 2001
& Nandi et al.,
2002

10

21-30

3 (30)

4 (40)

_

_

Saitoh et
al., 2001

Saltoh et al.,
1999 & 2000

15

24.1

_

_

7 (46.7)

_

Sol et al.,
2001

Roux et al., 2001

3

27.3

2 (66.7)

2 (66.7)

2 (66.7)

2 (66.7)

Velasco et
al., 2002

None

9

12

4 (44.5)

_

6 (66.7)

6 (66.7)

Kinfe et al. 2015

Infusão de fármacos no SNC

Bombas
•

Dose sistêmica de analgésicos elevada ?

•

Intolerância com uso sistêmico

•

Dor relacionada ao câncer, dor músculo-esquelética, dor neuropática

•

Local do implante do catéter

‒ Espinal: mmebros oinferiores, pelve, abdome, tórax, ? membros
superiores
‒ Intraventricular: membros superiores, cervical, craniofacial

•

Drogas: opióides, clonidina, calcitonina, baclofeno, somatostatine,
midazolam, ziconotida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complilcações
Sonolência
Cefaléia
Prurido
Depressão respiratória
Hipotensão arterial
Tremor
Convulsão
Retenção urinária
Disforia
Anormalidades
endocrinológicas
• Meningismo
• Infecção

Neurorreposição
Dor
Espasticidade
Distonia

Lara et al. 2006

Estimulação elétrica da medula espinal
Neuroestimulação elétrica
•Eficaz no tratamento da dor neuropática

•Possível eficácia no tratamento da lombalgia mista

Infusão intratecal de analgésicos ou adjuvantes
•Doentes que não melhoram com a neuroestimulação

•Doentes com lombalgia ou dor nociceptiva em vários
locais (dor difusa)

Localização da ínsula posterior

Ínsula posterior
Sensibilidade auditiva-somestésica-musculoesquelética
Experiência dolorosa
Emoções gerais: raiva, medo, aversão, felicidade e tristeza
89

Alça fechada

Fotogenética

Bombas biogênicas

Histórico da estimulação elétrica terapêutica
•

Babilônia

•

Hipócrates

•

46 d.C. Scribonius Largus: Peixe elétrico para tratar gota e cefaléia

•

1774 Benjamin Franklin: Choque elétrico evoca contração muscular

•

1780 Galvani: Estimulação elétrica gera contração muscular em sapo

•

1816 Mary Shelly: "Frankenstein" animado por eletricidade em romance

•

1830 Faraday: Descoberta da corrente alternada

•

1870 Fritsch e Hitzig: Contração muscular com estimulação do córtex motor em cão

•

1874 Bartholow: Contração muscular com estimulação do córtex motor humano

•

1884 Horsley: Estimulação de encefalocele evocou movimento ocular

•

1855 Guillaume Duchenne: Desenvolvimento da eletroterapia com corrente alternada

•

1886 Horsley: Estimulação do córtex motor em cirurgia para epilepsia

•

1902 Electreat: Estimulação transcutânea para tratar cefaléia e outras doenças

•

1908 Horsley e Clarke: Desenvolvimento da estereotaxia e estimulação elétrica experimental

•

1947 Hess e Hassler: Estimulação elétrica crônica em animais

•

1948 Estimulação de vários tratos frontais em cirurgia psiquiátrica

•

1953 Heath: Alterações do comportamento com estimulação profunda do cérebro

•

1954 Olds e Milner: Alterações do comportamento com estímulo septal em ratos

•

1954 Heath: Estimulação septal para aliviar a dor

•

1960 Hassler e Riechert: Reações motoras com estimulação do tronco encefálico

•

1964 Spiegel e Wycis: Localização oculomotora em campotomia

•

1965 Alberts et al.: Alertações no EEG com estimulação subcortical

•

1965 Melzack e Wall: Teoria da comporta

• Peixe elétrico para tratar gota e cefaléia 46 d.C. Scribonius Largus:

•

Contração muscular Benjamin Franklin 1774

• Contração elétrica do músculo da rã Galvani 1780

• "Frankenstein" animado por eletricidade em romance Mary Shelly 1816

• Descoberta da corrente alternada Faraday 1830

• Contração muscular com estimulação do córtex motor em cão Fritsch e Hitzig 1870

Mapeamento Cortical
Seres Humanos
400 pacientes operados
Procedimentos
para tratar epilepsia
(epilepsia)

Penfield e Rasmussen 1950

Melzack & Wall 1965
Teoria da comporta

• Eletroterapia com corrente alternada Guillaume Duchenne 1855

• Estimuladores elétricos para tratar a dor e outras doenças físicas

Electreatd 1900

Eletrochoqueterapia 1938

Barker et al. 1985

Neuromodulação
Tecnologias celulares, físicas ou químicas visando a modificar a atividade de um sistema orgânicoTeixeira 2008

Pintura rupestre,
Lascaux
FrançaEgípcia
15000Antiga,
- 10000 a.C.
Pintura
Egito, 1500 a.C.

Luigi Galvani
Bologna,Melzack
sec. XVII

Scribonius Largus

e Wall 1965

História da eletroterapia moderna
1967 Wall e Sweet: Estimulação dos nervos infraorbitários para tratar dor
1967 Shealy e Mortimer: Estimulação da medula espinal com eletródios implantáveis
1967 Gol: Estimulação septal crônica para alívio da dor
1968 Sweet e Wepsic: Estimulação de nervo periférico com eletródio implantável
1968 Medtronic: Estimulador implantável comercial
1969 Reynolds: Analgesia com estimulação periventricular em ratos
1971 Gildenberg: Estimulação da medula espinal para tratar torcicolo espasmódico
1972 Bechtereva: Estimulação crônica dos gânglios basais para tratar doença de Parkinson
1973 Hosobuchi: Estimulação do tálamo somatossensitivo para tratar dor neuropática
1976 Cook e Dooley: Estimulação da medula espinal para tratar espasticidade
1976 Dooley: Estimulação da medula espinal para melhorar fluxo vascular
1977 Richardson e Akil: Estimulação periventricular para aliviar a dor
1982 Tasker et al.: Atlas de estimulação talâmica

1985 Augustinsson et al.: Estimulação da medula espinal para tratar doença vascular periférica
1987 Murphy e Giles: estimulação da medula espinal para tratar angina
1996 Hautvast et al.: Aumento do fluxo coronário com estimulação da medula espinal
1991 Tsubokawa et al.: Estimulação do córtex motor para alíviar a dor

Neuromodulação transcutânea

Dor
Anormalidades psiquiátricas
Espasticidade
Neuroproteção
Estimulação elétrica
Reabilitação
transcutânea

Desenvolvimento de equipamentos

f

Earl Baaken, fundador
da Medtronic, Inc.
C Norman Shealy

Histórico da estimulação elétrica terapêutica
•

Babilônicos

•

Hipócrates

•

46 d.C. Scribonius: Peixe elétrico para tratar gota e cefaléia

•

1774 Benjamin Franklin: Choque elétrico evoca contração muscular

•

1780 Galvani: Estimulação elétrica gera contração muscular em sapo

•

1816 Mary Shelly: "Frankenstein" animado por eletricidade em romance

•

1830 Faraday: Descoberta da corrente alternada

•

1870 Fritsch e Hitzig: Contração muscular com estimulação do córtex motor em cão

•

1874 Bartholow: Contração muscular com estimulação do córtex motor humano

•

1884 Horsley: Estimulação de encefalocele evoca movimento ocular

•

1855 Guillaume Duchenne: Desenvolvimento da eletroterapia com corrente alternada

•

1886 Horsley: Estimulação do córtex motor em cirurgia para epilepsia

•

1902 Electreat: Estimulação transcutânea para tratar cefaléia e outras doenças

•

1908 Horsley e Clarke: Desenvolvimento da estereotaxia e estimulação elétrica experimental

•

1947 Hess e Hassler: Estimulação elétrica crônica em animais

•

1948 Estimulação de vários tratos frontais em cirurgia psiquiátrica

•

1953 Heath: Alterações do comportamento com estimulação profunda do cérebro

•

1954 Olds e Milner: Alterações do comportamento com estímulo septal em ratos

•

1954 Heath: Estimulação septal para aliviar a dor

•

1960 Hassler e Riechert: Reações motoras com estimulação do tronco encefálico

•

1964 Spiegel e Wycis: Localização oculomotora em campotomia

•

1965 Alberts et al.: Alertações no EEG com estimulação subcortical

•

1965 Melzack e Wall: Teoria da comporta

Gildenberg 2006

Histórico da estimulação elétrica terapêutica
• Eletroterapia com corrente alternada Guillaume Duchenne 1855

• Estimuladores elétricos para tratar a dor e outras doenças físicas

Electreatd 1900

Eletrochoqueterapia 1938

Barker et al. 1985

Desenvolvimento de equipamentos

f

Earl Baaken, fundadorC da
Medtronic,
Norman
ShealyInc

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Nervos periféricos

Encefálica profunda

Nervos periféricos

Medula espinal

Córtex cerebral

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Dor
Córtex motor
Tsubokawa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca 1973
VPL-VPM Mazars et al. 1960, White e Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
C Norman Shealy

Hipotálamo PM
Franzini et al. 2002

Substância cinzenta periqüedutal mesencefálica
Richardson e Akil 1977

? Modificações neuroplásticas
Modificações tróficas
Medula espinal
Shealy et al. 1967
Sistema nervoso periférico

Wall e Sweet 1967
Atividade neurofisiológica: modificação da atividade de circuitos anormais
Modificações neuroplásticas
Modificação da síntese, liberação, processamentode neurotransmissores modulatórios: encefalinas, endorfinas, GABA, 5-HT, Nadr
Estimulação antidrômica
Estimulação retrógrada
A lesão do trao de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira

Córtex motor
Tsubokowa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca
VPL-VPM Mazars
1973 et al. 1960, White e
Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo CM
Franzini et al. 2002
Substância cinzenta periqüedutal
mesencefálica
Richardson e Akil 1977
Natureza da dor

Imediatos (%)

Tardios (%)

50-75

0 -36

33

-

Tálamo

-

25-50

Leminisco medial

-

75

Cápsula Interna

-

50

Mielopatia (VPL-VPM)

-

50

60

40

Avulsão plexular (VPL-VPM)
Neuralgia pós-herpética (VPL-VPM)

Dor no membro fantasma

Cefaléia em salvas (hipotálamo)

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira MJ 1990.

•
•
•
•

Região septal em doente esquizofrênico Heath e Pool 1954
Núcleo caudado para tratamento da dor facial Ervin et al. 1966
VPL e VPM e lemnisco medial Hosobushi 1973
PAG estimulação e liberados opióides Richardson e Akil e Hosobushi 1977
•
•

•
•
•
•
•

Região septal
Núcleos talâmicos Pf e
CM
Núcleos sensitivos do
tálamo (VPL / VPM)
SCPAM
Substância cinzenta
periventricular (SCPV)
Braço ventral anterior
da cápsula interna (VC)
Estriado ventral (VS)

Mecanismos da analgesia
• VPM/VPL: vias tálamo-corticofugais
• SCPV correlação positiva com magnitude da redução da pressão arterial
‒ SCPV ventral: analgesia não dependente de opióides compatível com comportamento
de enfrentamento passivo
‒ SCPV dorsal: analgesia opióide e efeitos neurovegetativos de ativos
o Frequências baixas (5-50 Hz): efeito analgésico
o Frequências altas (> 70 Hz) efeito nociceptivo

Estimulação hipotalâmica para tratar a cefaléia em salvas crônica
Franzini et al. 2003

Autores/anos

N

Seguimento (meses)

Melhora

% de melhora

Leone et al. (2006b)

16

4

10

62

Fontaine et al. (2010)

11

>1

6

55

Starr et al. (2007). Sillay et al. (2009)

8

1

5

62

Bartsch et al. (2008)

6

1.4

3

50

Schoenen et al. (2005)

4

4

2

50

Owen et li. (2007) e Brittain et al. (2009)

3

1

3

100

D'Andrea et al. (2006)

3

2.5

2

66

Black et al. (2007)

2

2.6

2

100

Mateos et al. (2007)

2

1

2

100

Benabid et al. (2006)

1

1

1

100

Nikka et al. (2006)

2

2

O

O

Total

58

36

62

Franzini et al. 2003

Alvos
SCPVM/SPAM: dor nociceptiva
Tálamo: dor neuropática

Melhores indicações
Dor no doente com câncer

Síndrome dolorosa pós-laminectomia: 65-78%

Piores indicações
Dor pós-AVE: 35%

Pereira & Aziz 2014

Cruccu et al. 2007

Alvos
SCPV/SCPAM: 79%
CPV/SCPAM + VPL/VPM/cápsula interna sensitiva: 87%
VPL/VPM: 58% (p < 0,05)
Tipos de dor
Dor nociceptiva: 63%
Neuropática: 47% (p <0,01)
Lombalgia ou síndrome dolorosa pós-laminectomia: 80%
Dor pós AVE: 50% - 58%
Melhores resultados
Dor no membro fantasma e neuropatias periféricas
Recomendações: dor neuropática periférica, dor facial e dor no amputado
Complicações
Infecções: 0-35%
Hemorragia intractraniana: 2-4%

Cruccu et al. 2007

Hipotalamo póstero-medial
Spiegel, Wycis e Orchinik 1953
Sano 1962

Mayberg et al. 2005

Autores e anos

Diagnóstico

Alvos

Gilles de la Tourette (1)

Talamo medial

70

12

Depressao maior

A25

66

6

Greenberg et al. 2006

TOC

Capsula interna

50

36

Nuttin et al. 1999

TOC (4)

Capsula interna

75

Nuttin et al. 2003

TOC (6)

Capsula interna

50

3-31

Anderson and Ahmed, 2003

TOC (1)

Capsula interna

100

10

Dieckman 1979

Fobia (1)

Talamo CM,Pf

100

Depressao maior (1)

A25

100

Visser-Vandewalle et al. 1999
Mayberg et al. 2005

Neimat et al. 2008

Melhora (%)

Seguimento (m)

?
30

Estimulação do córtex motor
Tsubokawa et al., 1991

Autores e anos

Tipo de dor

N

Melhora (%)

Seguimento (m)

Tsubokawa et al. 1991

Dor Central

12

75

2

Nguyen et al. 2000

Dor Neuropática

13

77

Teixeira et al. 1996

Dor Neuropática

9

66

Neuropatia Periférica

6

50

Dor Neuropática

9

48

Rainov et al. 1997

Dor Facial

2

100

18

Nguyen et al. 1999

Dor Facial

12

83

27

Teixeira et al. 1998

Dor Facial

3

67

32

Nguyen et al. 2000

Mielopatia

3

33

Sind. Wallerberg

3

66

6

Avulsão Plexo Braquial

8

83

8

Dor no Membro Fantasma

5

20

SCDR

2

100

Meyerson 1993

Katayama et al. 2001

Katayama et al. 1994
Teixeira et al. 2006
Katayama et al. 2001
Teixeira et al. 2006

18

14

Antinociceptive effect induced by sensoroimotor cortex stimulation in normal rats. Fonoff ET, Dale CS, Pagano RL, Teixeira MJ, Ballester G, Giorgi R 2005
Analgesic procedures in patients with avulsion of spinal cord roots. Teixeira MJ, Picarelli H, Macri F, Fonoff E, Lin TY, Portnoy A, Okada M, Romano M, Marcolin A 2005

Autores e anos

Outras casuísticas

N (%)

Seg (m)

Melhora
>70%

Melhora
>50%

Melhora
>40%

Melhora
>30%

Tsubokawa et al., 1993

Tsubokawa et al., 1991

11

>24

_

_

6 (54,5)

_

-

10

12,7

2 (20)

5 (50)

_

_

Hosobuchi, 1993

6

9-30

_

3 (50)

_

_

Herregodts el al., 1995

7

12,7

2 (28,6)

5 (71)

5 (71)

5 (71)

Meyerson et al., 1993

Katayama et al., 1998

Katayama et al., 1994;
Yamamoto et al., 1997

31

>24

_

15 (48,3)

_

_

Nguyen et al., 1999

Nguyen et al., 1997 e
2000,
Drouot et al., 2002

32

27,3

15 (46,9)

_

23 (71,9)

_

Caroll et al., 2000

Smith et al., 2001
Nandi et al., 2002

10

21-30

3 (30)

4 (40)

_

_

Saitoh et al., 2001

Saltoh et al., 1999 e
2000

15

24,1

_

_

7 (46,7)

_

Sol et al., 2001

Roux et al., 2001

3

27,3

2 (66,7)

2 (66,7)

2 (66,7)

2 (66,7)

9

12

4 (44,5)

_

6 (66,7)

6 (66,7)

10

10

4 (40)

6 (60)

_

_

31

49

3 (9,7)

7 (22,6)

16 (51,6)

21 (67,7)

18

29,7

10 (55,6)

11 (61,6)

11 (61,1)

11 (61,8)

17

49,7

1 (5,9)

4 (47)

5 (29,4)

8 (47,1)

Velasco et al., 2002
Brown te Pilitsis, 2005

Nuti et al., 2005

Pirotte et al., 2005
Rasche et al., 2006

-

Mertens et al., 1999

Ebel el al., 1996

Estimulação do córtex motor

Etiologias da dor

N

Alívio >70%

Alívio >40-50%

Alívio >40-50% (Seg>1
a)

Dor Central

117

13/77 (24.7)

63/117 (53.8)

38/84 (45.2)

TNP

44

19/44 (43.1)

30/44 (68.1)

9/18 (50)

Lesão medular

11

4/11 (36.4)

6/11 (54.5)

3/6 (50)

Avulsão plexular

13

1/13 (7.7)

6/13 (46.1)

6/13 (46.1)

Dor no membro
fantasma

10

4/10 (40)

6/10 (60)

6/10 (60)

Estimulação do córtex motor

•

Média de doentes que melhoram: 50%

•

Melhora mais evidente (60% dos que melhoram)

‒

Dor neuropática central ou periférica (classes III ou IV)

‒

SCDR: 48% - 52% Katayama et al.; Nuti et al.

•

Complicações 20% dos doentes

• Evidências nível C:
• Eficaz em 50-60% SCDR ou dor central
ou dor neuropática facial periférica
• Pequeno risco de complicações médicas

convulsões
infecção (0-35%)
sepse
hematoma extradural
dor induzida

Cruccu et al. 2007

Dor mielopática

Nardone et al. 2014

Estimulação transcutânea do encéfalo
Estimulação transcraniana com
corrente contínua
Dor
Depressão

Pouco invasiva

Estimulação magnética
transcraniana

Baixo custo

Dor
Finalidades diagnóstica, prognóstica e terapêutica

Depressão

Efeito dependente da manutenção da estimulação

TOC
Zumbido
Dependência química
Mapeamento cortical

TMS
SCDR-tipo 1

Dor

Qualidade de vida

Estimulação magnética transcraniana

Estimulação magnética transcraniana

Dor mielopática

Nardone et al. 2014

Neuroestimulação

•

Geradores naturais de eletricidade
animais elétricos (Egito Antigo)

• Geradores artificiais de eletricidade
pós-renascimento

• Máquinas elétricas
séculos XIX e XX

• Miniaturização de equipamentos > 1950
diodos, transistores, circuitos integrados
sistemas autoreguláveis

•Sistemas implantáveis >1950

Norman Shealy 1967

Earl Bakken 1957

biocompatíveis, não fatigáveis, passivos, híbridos

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Tecido celular subcutâneo
e SNP

Encefálica profunda

Nervos periféricos

Medula espinal

Córtex cerebral

Neuromodulação
Fundação da International Neuromodulation Society 1990
‘’arte que visa a restaurar ou melhorar o desempenho funcional com procedimentos neurocirúrgicos”
Córtex cerebral
dor, tremor, doença de Parkinson, distonia,
epilepsia, doenças psiquiátricas, zumbido
Cerebral profunda
dor, cefaléia, tremor, doença de Parkinson,
distonia, epilepsia, G de la Tourette,
doenças psiquiátricas, anl cognitivas, anl da
consciência

Córtex cerebral, cerebral profunda
AVEs, doença de Huntinghton

Retina
retinite pigmentar

Coclear
surdez, zumbido
Medula espinal
dor, insuficiência circulatória
espasticidade

Nervo vago
epilepsia, depressão, anl do apetite

Sistema nervoso periférico
dor, cefaléias, incontinência urinária
e fecal, soluço, insuficiência
respiratória ou circulatória, angina

Músculos
insuficiência respiratória,
incontinência urinária ou fecal

Córtex cerebelar e núcleo denteado
distonia, espasticidade, tremor,
doença de Parkinson

Estômago
obesidade, síndrome do
intestino irritável

SNP
anormalidades do desempenho
sexual

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Dor
Córtex motor
Tsubokowa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca 1973
VPL-VPM Mazars et al. 1960, White e Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo PM
Franzini et al. 2002

Substância cinzenta periqüedutal mesencefálica
Richardson e Akil 1977

Medula espinal
Shealy 1967
Sistema nervoso periférico

White e Sweet 1969

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira
MJ 1990.

Tipos e indicações da neurostimulação

•Estimulação de nervos periféricos (EENP)

•

membros

Dor neuropática crônica, cefaléias, lombalgias

•Estimulação da medula espinal (EEME)

•

Dor neuropática ou isquêmica

•Estimulação de nervos sacrais (EENS)
Incontinência e dor neuropática crônica

•Estimulação encefálica profunda (EEP)
SCPAM: dor nociceptiva

•

Hipotálamo: cefaléia em salvas e agressividade

Epilepsia, depressão, obesidade

•Córtex

motor (EECM)

Lesão do SNC, avulsão de raízes, dor no

membro fantasma, dor facial neuropática.

Dor neuropática causada por doença
responsiva à EEME

•
•

Falha das terapias conservadoras
Seleção de doentes com drogas,
medicina física, psicoterapia etc.

•

Doentes motivados e com desejo de
melhora

Tálamo: dor neuropática central ou periférica

•Nervo Vago (EENV)

EEME: tratamento da dor no tronco e

•
•

Sem contraindicações (infecção)
Triagem da EEME com estimulação
externa resultando em melhora.

Neuroestimulação da medula espinal

Atividade neurofisiológica (modificação da atividade de marcapassos anormais (dor, psicopatias, anormalidades motoras)

Modificação da síntese ou liberação de neurotransmissores (encefalinas,
endorfinas, GABA, 5-HT, Nadr)
Estimulação antidrômica
Estimulação retrógrada

Efeitos fisiológicos (curto prazo)

? Modificações neuroplásticas (longo prazo)
Modificações tróficas

Amígdala

Neuroestimulação do SNP
•

Sistema nervoso periférico (troncos ou raízes nervosas)

•
•

Inibição neuronal segmentar Chung et al.1984
Inibição via supraespinal, 5-HT Woolf et al. 1980

•

Ativação pulvinar E, cíngulo anterior, ponte dorsal rostral e cúneo Matharu

•

Estimulação do tecido celular subcutȃneo

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Ativação de vias eferentes: brotamento
Ativação de vias aferentes: brotamento, reforço de sinapses
Manutenção do trofismo tecidual (unidade motora...)
Redução da hipertonia muscular
Indicações
Neuropatias traumáticas (fibular ou mediano)
Após tratamento de neuroma de Morton
Após transposição do nervo ulnar
SCDR
Cefaléia crônica diária

et al. 1984

Estimulação elétrica da medula espinal
Lesão, autores e anos

N

Melhora imediata

Melhora prolongada

2

0%

0%

40-60%

20%

50%

20%

50%

0%

75%

40%

60%

20-50%

89%

66%

Neuropatia plexular actínica
Teixeira et al. 2007

Avulsão das raízes do plexo braquial
Teixeira 2006

41

Neuralgia pós-herpética
Teixeira 1989

14
SCDR

Teixeira 1999

9

Dor no membrofantasma
Teixeira 1999

39-56%
3

0%

0%

6

80%

66%

Dor no coto de amputação
Teixeira 1989

50-60%

Dor pós-laminectomia
Teixeira et al, 1997

2

0

0

36

83%

56%

>70%

>70%

80%

70%

Dor mielopática
Teixeira 1989
Dor isquêmica
Teixeira 1996

•
•
•
•

20

Déficits sensitivos parciais (mielopatias, lesões da cauda equina, neuropatias periféricas, SCDR, dor no coto de amputação...) p=0,072
Ineficaz quando há défict sensitivo acentuado (para ou tetraplégicos, dor do membro fantasma, avulsão plexular, dor nociceptiva)
EEME = lesão do trato de Lissauer e do CPME: NPH
Estudos de boa qualidade ? (impossibilidade do grupo placebo)

Estimulação elétrica da medula espinal

Síndrome dolorosa pós-laminectomia

EVA

n=17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antes
Após

Dor total

Lombalgia

Dor no membro inferior

Van Buyten JP et al. Neuromodulation 1999;2(4):258-265

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas
Tratamento da doença vascular oclusiva (Fontaine III e IV)
•
•
•
•
•
•

taxa de amputação: após 12 meses, NNT= 9, RR 0,74 Ubbink et al. 2004
úlceras cutâneas
Melhora Qualidade de Vida
 distância de marcha
 dor
 consumo de análgésicos

• Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratamento da doença cardíaca inquêmica

Angina refratária

• Sem indicação ou impossibilidade de
revascularização
• Após tratamento insatisfatório
• Melhora metabolismo miocárdico
•  taxa de perfusão
•  morbidade cardiológica
• Não mascara infarto
• consumo de nitrato
• intensidade da dor
• hospitalização

Recomendação: nível A

Indicações da neuroestimulação da medula espinal para tratar a dor
• Dor neuropática
- Radiculopatias (síndrome dolorosa póslaminectomia, neuropatias traumáticas,
NPH…)
- Síndrome complexa de dor regional
- Polineuropatias (diabetes mellitus,
neuropatias tóxicas…)
- Dor no coto de amputação
- Mielopatias (incompletas)

• Dor nociceptiva
- Angina de peito crônica
- Doença vascular periférica
- Doença de Raynaud
- Doença de Buerger

• Dor mista
- Lombalgia

Córtex motor
Tsubokawa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca 1973
VPL-VPM
Mazars et al. 1960, White e Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo póstero-lateral
Franzini et al. 2002
Substância cinzenta periqüedutal
mesencefálica
Richardson e Akil 1977
(%)>40Etiologias Natureza
da
Nda dor Alívio >70%Imediatos
Alívio
dor
50-75 50%
Avulsão plexular (VPL-VPM)
Neuralgia pós-herpética (VPL-VPM)
Dor Central
117
13/77 (24.7)
Dor no membro fantasma
TNP
44
19/44 (43.1)
Tálamomedular
Lesão
11
4/11 (36.4)
Leminisco medial
Avulsão
13
1/13 (7.7)
Cápsula
Interna
plexular
Mielopatia
(VPL-VPM)
Dor
no
10
4/10 (40)
membro
Cefaléia em salvas (hipotálamo)
fantasma

33

63/117 (53.8)

Tardios
(%) >40-50%
Alívio
0 -36(Seg>1 a)
-

38/84 (45.2)

30/44 (68.1)
-

6/11 (54.5)
6/13 (46.1)

9/18 (50)
25-50
75

3/6 (50)

6/13 (46.1)

-

50

- 6/10 (60)

50 6/10 (60)

60

40

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor
por desaferentação. Teixeira MJ 1990.

Cefaléias primárias
Estimulação dos nervos occipitais
Autores e anos

Diagnóstico

N

Popeney e Alo, 2003

Migrânea
transformada

25

Oh et al. 2004

Migrânea
transformada

10

Lado da estimulação

Melhora

Duração média do
seguimento (meses)

Bilateral

22 = > 50%

18 (9-361)

Bilateral

7 = >90%

6

2 = 75-90%
1 sem seguimento
Weiner e Reed, 1999

Schwedt et al, 2007

Migrânea crônica

Migrânea crônica

8

8

Bilateral

Unilateral 3

4 = excelente
2 = muito bom
2 = bom
5 = ≥ 50%
50%

18

18

Bilateral 5
Saper et aI. 2011

Migrânea crônica

51

Unilateral e

39% > 50%

3

2 100%

15

3 = 90%
1 = 40%

(3-22)

4 = 80-95%

13.5

1 = 30%
1 = -20%

(6-211)

4 = 95-100%

24

1 = 50%

(4-291)

bilateral

Magis et al. 2007

Burns et al. 2008

Migrânea crônica
e CSC

hemicrania

8

6

Unilateral

Unilateral

contínua

Matharu et al. 2010

Trentman et al. 2009

SUNCT e migrânea
crônica e
SUNCT

7

2

Bilateral

1 = 60% por 6 meses e
recorrência
2> 90%

Indicações da neuroestimulação da medula espinal para dor
Dor neuropática
- Radiculopatias (síndrome dolorosa póslaminectomia, neuropatias traumáticas,
NPH…)
- Síndrome complexa de dor regional
- Polineuropatias (diabetes mellitus,
neuropatias tóxicas…)
- Dor no coto de amputação
- Mielopatias (incompletas)

Dor nociceptiva
- Angina de peito crônica
- Doença vascular periférica
- Doença de Raynaud
- Doença de Buerger

Dores mistas
- Lombalgia

Estimulação elétrica da medula espinal
Doença, autores e anos

N

Melhora imediata (%)

Melhora prolongada (%)

2

0%

0%

40-60%

20%

50%

20%

50%

0%

75%

40%

60%

20-50%

89%

66%

Neuropatia plexular
actínica
Teixeira et al. 2007
Avulsão do plexo braquial
Teixeira 2006

41

Neuralgia pós-herpética
Teixeira 1989

14

SCDR
Teixeira 1999

9

39-56%

Dor no membro fantasma
Teixeira 1999

3

0%

0%

6

80%

66%

Dor no coto de amputação
Teixeira 1989

50-60%

Dor pós-laminectomia
Teixeira et al, 1997

2

0

0

36

83%

56%

Dor mielopática
Teixeira 1989
•

•

•
•

A EEME é eficaz em casos em que hápreservação, pelo menos parcial, das vias discriminativas sensitivas periféricas ou centrais (mielopatias, lesões da cauda eqüina, polineuropatias e
mononeuropatias periféricas, SCDR, dor coto de amputação)
A EEME não é eficaz quando há déficit sensitivo acentuado e amplo como em condições de secção com,´pleta da medula espina ou da cauda equina, dor do membro fantasma, dor
decorrente de avulsão plexular e na dor nociceptiva não vasculatr (p = 0,072)
Efeitos incertos em dopentes com NPH
É necessárioa a indução de parestesias nas áreas onde a dor se localiza.
A lesao do trato de Lissauer e da subst^ancis cinzenta do corno posterior da medula espinal e a estiulação eletrica do sistema nervoso central no tratamento da dor por desaferentação. Teixeira 1990

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar a dor lombar e radicular
Autores/anos

Tipo de
estudo

N

Seguimento

Resultados

North et al.

Prospectivo

50 EED

5 anos

47% > 50% de alívio da dor
10/40 retorna ao trabalho

Burchiel et al.

Prospectivo
Multicêntrico

70

1 ano

55% > 50% de alívio da dor
Melhora da QoL
Sem efeito: consumo de analgésicos e estado laboral

Kumar et al.

ECR
Amostragem
consecutiva

60 EED x 44
tratamento
convenciona
l

5 anos/

QoL
EED: melhora de 27% tratamento convencional 12%
Retorno ao trabalho: EED: 15%
tratamento convencional 0%
EED: > custo-benefício em longo prazo

North et al.

ECR

19 EED
26
reoperação

3 anos

EED
melhora da dor (p< 0,01)
consumo de opióides (p>0,025)
Menos cruzaram para reoperação

Kumar et al.

ECR
Multicêntrico

52 EED x 48
tratamento
convenciona
l

1 ano

> 50% de alívio da dor
EED 48%
Tratamento convencional
9%
EED Melhora da QoL e satisfação
Tratamento convencional: 32 cruzaram para EED após
6 meses

Kumar et al.
(2007)

ECR
Multicêntrico

42 EED x 41
tratamento
convenciona
l

2 anos

EED: mais alívio da dor, melhora da qualidade de vida e
estado funcional
Grau de evidência elevado

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar a lombalgia
Autores/anos

Quadro clínico

N

Barolat et al. 2001

Lombalgia
crônica

Burchiel et al. 1996

Lombalgia e dor
em um ou
ambos MMII

219 tratados
182
implantados

De la Porte and
Siegfried. 1983

Lombalgia póslaminectomia

Kumar e Toth 1998

Síndrome
dolorosa póslaminectomia

44

Seguimento

Resultados

6 m (21
doentes)
12 m (15
doentes)

6 meses:
MI: 91,6%
regular/excelente
Lombar: 82,7%
12 meses:
MI: 88,2%
Lombar 68,8%
Melhor: 2 eletródios e boa
cobertura parestésica

12 meses (70
doentes)

56% melhora

94

35.8 meses
(média)

50% melhora

165

8,8 ± 4,5 anos

48% melhora

40

Estimulação elétrica da medula espinal para síndrome dolorosa pós-laminectomia
Autores/anos

Kumar et al. 1998

Condição clínica

SDPL
predominante

N

101

Seguimento

5,6 a

Resultados/melhora

Geral: 50%
≤3 anos após a
laminectomia: 93%

Leveque et al.
2001

SDPL lombalgia e
radiculalgia

16
(permanentes)

34 m

75%

North et al. 1991

SDPL

53

Até 5 a

2,2a: 53%
5a: 47%

North et al. 1993

SDPL

153/205 SDPL

7,1 ± 4,5 a

52%

Ohnmeiss et al.
2001

Lombalgia
predominante

41

≥6 m

60%

Ohnmeiss et al.
1996

Dor no MI

40

2a

Melhora MI
6 semanas: 53%
2a: 26%

Van Buyten et al.
2001

Dor neuropática

98/125 SDPL

3,4 a

68% bons ou excelentes

•Classe II: 2 ERC, EEME mais eficaz do que a reoperação ou tratamento conservador
•Respondedores (>50% de melhora) 47-48% x 9-12% grupo controle (6-24 m)
•Casuísticas: 3307 casos- 62% dos respondedores
•Recomendação nível B

41

Estimulação elétrica da medula espinal

Síndrome dolorosa pós-laminectomia

EVA

n=17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Antes
Após

Dor total

Lombalgia

Dor no membro inferior

Van Buyten JP et al. Neuromodulation 1999;2(4):258-265

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar SCDR
Autores e anos

Tipo de estudo

N e tratamento

Resultados

Seguimento
(meses)

Kemler et al.

ERC

36 EED
18 medicina física

24 EED permanente. Intenção de tratar:
EED melhor alívio e efeito global em
ambos (p < 0,001) QoL relacionada à
saúde apenas com EED
NNT = 3,0

24

Kemler et al. (seguimento de
2004)

ERC

36 EED
18 medicina física

Intenção de tratar: Alívio da dor e outras
medidas similares em ambos os grupos
20 EED melhor alívio da dor (p=0,02) e
efeito global (p=0,06)

60

Grabow et al. (incluídos casos
de SCDR ll)

Revisão
sistemática
1 ECR
2 prospectivos
12 prospectivos
não controlados

314 EED
10 estudos com
período de teste
29 EED + medicina
física/todos com
resposta positiva ao
bloqueio simpático

Melhora em 54-100% dos casos
Alguns estudos:
 de analgésicos Melhora QoL
Melhora efeito percebido global
Nível moderado ( B / C ) de evidência de
eficácia

6-40

Prospectivo, não
controlado

29 EED + medicina
física, todos com
resposta positiva ao
bloqueio simpático

da dor (VAS ≤ 4) 28/29
alodínia(p<0,01)todos
 Pain disability index (>50%) (p<0,01)
Nível de evidência modesto

12

Harke et al.

•SCDR I: classe I, 2 ERC, EEME melhor que tto padrão, EVA  2,6cm/6 m e 1,7cm/5 anos
•Casuísticas: 561 casos SCDR I ou II; 67% dos respondedores;, melhora QoL
•Recomendação nível B

12

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas
Indicada para tratar doença vascular oclusiva (Fontaine III e IV)
taxa de amputação: após 12 meses, NNT= 9, RR 0,74 Ubbink et al.
2004
úlceras cutâneas
Melhora QV
 distância de marcha
 dor
 consumo de análgésicos

Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas

Autores/anos

Estudo

N

Período de testes

Amann et al. 2003

ECR

EED: 32 Tratamento
padrão:39

Sim

98

?

 significativa da dor
Melhora dos sintomas isquêmicos

?

Taxa de sobrevida do membro
EED: 62%
Controle: 45% (ns)
EED significativa da dor

8

?

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
 significativa da dor

120

Sim

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros em
um grupo específico de doentes

EED + PGE1: 45
PGE1: 41

Não

EED:
Melhor cicatrização da úlcera podálica (p <0,05)
 TcPO2 (p <0,0001)
Melhor qualidade de vida
Fontaine IV: 40%
PGE1:EED 10%
Alta qualidade

Ubbink e Vermeulen 2013

450

?

Tallis et al. 1983

10

Sim

Melhora significativa da dor
Melhora significativa da claudicação e do fluxo sanguíneo muscular

EED: 32 sem NPD
28 com NPD
150

Sim

35/60 > 75% melhora da dor
Melhora significativa nos sintomas isquêmicos e do fluxo sanguíneo
cutâneo
Amputação: 13/60
TcPO2 = boa evolução
NPD prediz má evolução

Horsch et al. 2004

258

?

Kumar et al,.1997

39

Sim

Reig & Abejon. 2009

Jivegard et al. 1995

ECR

Brummer et al. 2006

Ubbink et al. 1999

Claeys e Horsch 1996

Petrakis e Sciacca 1999

ERC
TCPO2

Retrospectivo.
DM Fountaine
lll e IV

EED 25
Analgésicos 26

Resultados
Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros (p<0,05)
 significativa da dor
iTcPO2
EED sem resposta ao TcPO2 similar ao tratamento padrão

Seguimento
12 meses

18 meses

12 meses

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
 significativa da dor

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
Melhora significativa da dor
Melhora significativa dos sintomas isquêmicos e do fluxo sanguíneo

6 meses

Estimulação elétrica da medula espinal para tratamento da doença cardíaca inquêmica

Angina refratária

Sem indicação ou impossibilidade de
revascularização
Após tratamento insatisfatório
Melhora metabolismo miocárdico

 taxa de perfusão
 morbidade cardiológica
Não mascara infarto

consumo de nitrato
intensidade da dor
hospitalização

Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratamento da angina de peito
Método

N

Seguimento perdido

De Jongste et al. [23]

ERC

24

1

EED x placebo

2 meses
+ 1 ano

1 ano:
 QoL
 Isquemia (n.s)
 Alto nível de evidência

Deslocamento do eletródio
6

De Jongste et al. [30]

ERC

17

3

EED x lista de espera (8
sem) + 1 ano

8 semanas + 1 ano

8 semanas:
 Isquemia
 capacidade de exercícios
  periodo para angina
 Sinais de angina no ECG
(n.s)
 Episódios de angina

Deslocamento do eletródio
2

Mannheimer et al. [29]

ERC
(ESBY)

104

8 óbitos (1 EED x 7
revasc)

EED x revasc (51/53)

6 meses

 sintomas em ambos os
grupos
 capacidade para o trabalho
(mais em revasc)

0

ERC

25

0

EED + tratamento padrão
x tratamento padrão

6 semanas

EED + tratamento padrão :
 capacidade para o trabalho
 sintomas
QoL
Alta qualidade

Ekre et al. [26]

ERC
(ESBY)

104

29 óbitos (13 EED x16
revasc)

EED x revasc

65 meses

6 meses:
 QoL em ambos os grupos
(n.s)
 angina e consumo de
nitratos /descontiunação
Mortalidade 28% (n.s)
Alto nível

Andrell et al. [25]

ERC
(ESBY)

104

17 óbitos (5 EED x 10
revasc)

EED x revasc

6 meses:

 QoL em ambos os grupos
(n.s)
Mortalidade 28% (n.s)
custo
dias hospitalização
eventos cardíacos
Moderada/elevada qualidade

McNab et al. [28]

ERC

68

7 (3 EED x 4 PMR) óbitos
1/10

EED x PMR (34/34)

12 meses

 hospitalização
 morbidade cardíaca
Custo total
= ausência de angina om
exercícios e Qol

Eddicks et al. [27]

ERC cego
cruzado

12

3 regimes de EED x EED
placebo
Após 4 sem 12 que
melhoraram  3 regimes

4 meses (4 semanas x 4)

 Sintomas
 Crises de isquemia
 distância percorrida com
todos os regimes x
estimulação placebo (com
baixa frequência)

Jessurun et al. [32]

EC retrosp

57

?

EED x controle externo

?

Mortalidade: 6.5% igual em
ambos os grupos

Unipolar: 83%
reposicionamentos
quadripolar: 33%

Jessurum et al. [34]

EC

24

?

EED x controles

4 semanas

Mesmos sintomas após 4
semanas sem estimulação

?

Prospect, multicplacebo

87

13 meses

>50% ataques de angina:
73%
 admissões e dias de
hospitalizações
Nível de evidência moderado

Autores/anos

Hautvast et al. [24]

Di Pede et al. [92]

Procedimentos

Seguimento

Resultados

Complicações

Infecção 1
Deslocamento do eletródio
3

Estimulação elétrica da medula espinal

•
•
•
•

•
•
•

Infecção (3-11%)
Deslocamento do eletródio (11-34%)
Quebra do cabo (0,8-13.4%)
Dor no local do gerador (3%)
Déficits neurológicos (0,9%)
Ineficácia (5-13%)
Tolerância ???

Córtex motor
Tsubokowa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca
VPL-VPM Mazars
1973 et al. 1960, White e
Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo CM
Franzini et al. 2002
Substância cinzenta periqüedutal
mesencefálica
Richardson e Akil 1977
Natureza da dor

Imediatos (%)

Tardios (%)

50-75

0 -36

33

-

Tálamo

-

25-50

Leminisco medial

-

75

Cápsula Interna

-

50

Mielopatia (VPL-VPM)

-

50

60

40

Avulsão plexular (VPL-VPM)
Neuralgia pós-herpética (VPL-VPM)

Dor no membro fantasma

Cefaléia em salvas (hipotálamo)

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira MJ 1990.

Estimulação cerebral profunda

Etiologias da dor

N

Alívio >70%

Alívio >40-50%

Alívio >40-50% (Seg>1
a)

Dor Central

117

13/77 (24.7)

63/117 (53.8)

38/84 (45.2)

TNP

44

19/44 (43.1)

30/44 (68.1)

9/18 (50)

Lesão medular

11

4/11 (36.4)

6/11 (54.5)

3/6 (50)

Avulsão plexular

13

1/13 (7.7)

6/13 (46.1)

6/13 (46.1)

Dor no membro
fantasma

10

4/10 (40)

6/10 (60)

6/10 (60)

Hipotalamo póstero-medial
Spiegel, Wycis e Orchinik 1953
Sano 1962

Mayberg et al. 2005

Autores e anos
Visser-Vandewalle et al.
Mayberg et al. 2005
Mayberg et al. 2005

Greenberg et al. 2006

Diagnóstico

Alvos

Melhora (%)

Seguimento (m)

Gilles de la Tourette

Tálamo CM-Pf

70

12

depressão

A25

66

6

transtorno obsessivo- compulsivo

Cápsula interna
anterior

50

36

Cirurgias psiquiátricas
Cingulotomia anterior para tratar doentes com dor decorrente do câncer

Estimulação do córtex motor
Tsubokawa et al., 1991

Autores e anos

Tipo de dor

N

Melhora (%)

Seguimento (m)

Tsubokawa et al. 1991

Dor Central

12

75

2

Nguyen et al. 2000

Dor Neuropática

13

77

Teixeira et al. 1996

Dor Neuropática

9

66

Neuropatia Periférica

6

50

Dor Neuropática

9

48

Rainov et al. 1997

Dor Facial

2

100

18

Nguyen et al. 1999

Dor Facial

12

83

27

Teixeira et al. 1998

Dor Facial

3

67

32

Nguyen et al. 2000

Mielopatia

3

33

Sind. Wallerberg

3

66

6

Avulsão Plexo Braquial

8

83

8

Dor no Membro Fantasma

5

20

SCDR

2

100

Meyerson 1993

Katayama et al. 2001

Katayama et al. 1994
Teixeira et al. 2006
Katayama et al. 2001
Teixeira et al. 2006

18

14

Antinociceptive effect induced by sensoroimotor cortex stimulation in normal rats. Fonoff ET, Dale CS, Pagano RL, Teixeira MJ, Ballester G, Giorgi R 2005
Analgesic procedures in patients with avulsion of spinal cord roots. Teixeira MJ, Picarelli H, Macri F, Fonoff E, Lin TY, Portnoy A, Okada M, Romano M, Marcolin A 2005

Neuromodulação elétrica terapêutica

Questões?

Paresthesia
Focused
Electrical Field

Pain
Suppression/Masking

Neuroestimulação da medula espinal

Fibras dorsais

After Linderoth and Meyerson 1995, with permission

Estimulação da raíz nervosa

Estimulação com uma ou mais linhas de eletródios

Desenvolvimento tecnológico de equipamentos

f

Earl Baaken, fundador
da Medtronic, Inc.
C Norman Shealy

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Nervos periféricos

Encefálica profunda

Nervos periféricos

Medula espinal

Córtex cerebral

Estimulação do SNP
Indicações
Neuropatias traumáticas (fibular ou mediano)
Dor pós-tratamento de neuroma de Morton
Dor pós-transposição do nervo ulnar
SCDR
Cefaléia crônica diária
Sem eficácia: plexo braquial, metabólica, NPH, síndrome dolorosa
pós-laminectomia, câncer, neuropatia metabólica.

• Prognóstico
•
•

EETC?
Bloqueios anestésicos tronculares?

Cefaléias primárias
Estimulação dos nervos occipitais
Autores e anos

Diagnóstico

N

Popeney e Alo, 2003

Migrânea
transformada

25

Oh et al. 2004

Migrânea
transformada

10

Lado da estimulação

Melhora

Duração média do
seguimento (meses)

Bilateral

22 = > 50%

18 (9-361)

Bilateral

7 = >90%

6

2 = 75-90%
1 sem seguimento
Weiner e Reed, 1999

Schwedt et al, 2007

Migrânea crônica

Migrânea crônica

8

8

Bilateral

Unilateral 3

4 = excelente
2 = muito bom
2 = bom
5 = ≥ 50%
50%

18

18

Bilateral 5
Saper et aI. 2011

Migrânea crônica

51

Unilateral e

39% > 50%

3

2 100%

15

3 = 90%
1 = 40%

(3-22)

4 = 80-95%

13.5

1 = 30%
1 = -20%

(6-211)

4 = 95-100%

24

1 = 50%

(4-291)

bilateral

Magis et al. 2007

Burns et al. 2008

Migrânea crônica
e CSC

hemicrania

8

6

Unilateral

Unilateral

contínua

Matharu et al. 2010

Trentman et al. 2009

SUNCT e migrânea
crônica e
SUNCT

7

2

Bilateral

1 = 60% por 6 meses e
recorrência
2> 90%

Indicações da neuroestimulação da medula espinal para dor
Dor neuropática
- Radiculopatias (síndrome dolorosa póslaminectomia, neuropatias traumáticas,
NPH…)
- Síndrome complexa de dor regional
- Polineuropatias (diabetes mellitus,
neuropatias tóxicas…)
- Dor no coto de amputação
- Mielopatias (incompletas)

Dor nociceptiva
- Angina de peito crônica
- Doença vascular periférica
- Doença de Raynaud
- Doença de Buerger

Dores mistas
- Lombalgia

Estimulação elétrica da medula espinal
Doença, autores e anos

N

Melhora imediata (%)

Melhora prolongada (%)

2

0%

0%

40-60%

20%

50%

20%

50%

0%

75%

40%

60%

20-50%

89%

66%

Neuropatia plexular
actínica
Teixeira et al. 2007
Avulsão do plexo braquial
Teixeira 2006

41

Neuralgia pós-herpética
Teixeira 1989

14

SCDR
Teixeira 1999

9

39-56%

Dor no membro fantasma
Teixeira 1999

3

0%

0%

6

80%

66%

Dor no coto de amputação
Teixeira 1989

50-60%

Dor pós-laminectomia
Teixeira et al, 1997

2

0

0

36

83%

56%

Dor mielopática
Teixeira 1989
•

•

•
•

A EEME é eficaz em casos em que hápreservação, pelo menos parcial, das vias discriminativas sensitivas periféricas ou centrais (mielopatias, lesões da cauda eqüina, polineuropatias e
mononeuropatias periféricas, SCDR, dor coto de amputação)
A EEME não é eficaz quando há déficit sensitivo acentuado e amplo como em condições de secção com,´pleta da medula espina ou da cauda equina, dor do membro fantasma, dor
decorrente de avulsão plexular e na dor nociceptiva não vasculatr (p = 0,072)
Efeitos incertos em dopentes com NPH
É necessárioa a indução de parestesias nas áreas onde a dor se localiza.
A lesao do trato de Lissauer e da subst^ancis cinzenta do corno posterior da medula espinal e a estiulação eletrica do sistema nervoso central no tratamento da dor por desaferentação. Teixeira 1990

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar a dor lombar e radicular
Autores/anos

Tipo de
estudo

N

Seguimento

Resultados

North et al.

Prospectivo

50 EED

5 anos

47% > 50% de alívio da dor
10/40 retorna ao trabalho

Burchiel et al.

Prospectivo
Multicêntrico

70

1 ano

55% > 50% de alívio da dor
Melhora da QoL
Sem efeito: consumo de analgésicos e estado laboral

Kumar et al.

ECR
Amostragem
consecutiva

60 EED x 44
tratamento
convenciona
l

5 anos/

QoL
EED: melhora de 27% tratamento convencional 12%
Retorno ao trabalho: EED: 15%
tratamento convencional 0%
EED: > custo-benefício em longo prazo

North et al.

ECR

19 EED
26
reoperação

3 anos

EED
melhora da dor (p< 0,01)
consumo de opióides (p>0,025)
Menos cruzaram para reoperação

Kumar et al.

ECR
Multicêntrico

52 EED x 48
tratamento
convenciona
l

1 ano

> 50% de alívio da dor
EED 48%
Tratamento convencional
9%
EED Melhora da QoL e satisfação
Tratamento convencional: 32 cruzaram para EED após
6 meses

Kumar et al.
(2007)

ECR
Multicêntrico

42 EED x 41
tratamento
convenciona
l

2 anos

EED: mais alívio da dor, melhora da qualidade de vida e
estado funcional
Grau de evidência elevado

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar a lombalgia
Autores/anos

Quadro clínico

N

Barolat et al. 2001

Lombalgia
crônica

Burchiel et al. 1996

Lombalgia e dor
em um ou
ambos MMII

219 tratados
182
implantados

De la Porte and
Siegfried. 1983

Lombalgia póslaminectomia

Kumar e Toth 1998

Síndrome
dolorosa póslaminectomia

44

Seguimento

Resultados

6 m (21
doentes)
12 m (15
doentes)

6 meses:
MI: 91,6%
regular/excelente
Lombar: 82,7%
12 meses:
MI: 88,2%
Lombar 68,8%
Melhor: 2 eletródios e boa
cobertura parestésica

12 meses (70
doentes)

56% melhora

94

35.8 meses
(média)

50% melhora

165

8,8 ± 4,5 anos

48% melhora

40

Estimulação elétrica da medula espinal para síndrome dolorosa pós-laminectomia
Autores/anos

Kumar et al. 1998

Condição clínica

SDPL
predominante

N

101

Seguimento

5,6 a

Resultados/melhora

Geral: 50%
≤3 anos após a
laminectomia: 93%

Leveque et al.
2001

SDPL lombalgia e
radiculalgia

16
(permanentes)

34 m

75%

North et al. 1991

SDPL

53

Até 5 a

2,2a: 53%
5a: 47%

North et al. 1993

SDPL

153/205 SDPL

7,1 ± 4,5 a

52%

Ohnmeiss et al.
2001

Lombalgia
predominante

41

≥6 m

60%

Ohnmeiss et al.
1996

Dor no MI

40

2a

Melhora MI
6 semanas: 53%
2a: 26%

Van Buyten et al.
2001

Dor neuropática

98/125 SDPL

3,4 a

68% bons ou excelentes

•Classe II: 2 ERC, EEME mais eficaz do que a reoperação ou tratamento conservador
•Respondedores (>50% de melhora) 47-48% x 9-12% grupo controle (6-24 m)
•Casuísticas: 3307 casos- 62% dos respondedores
•Recomendação nível B

41

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar SCDR
Autores e anos

Tipo de estudo

N e tratamento

Resultados

Seguimento
(meses)

Kemler et al.

ERC

36 EED
18 medicina física

24 EED permanente. Intenção de tratar:
EED melhor alívio e efeito global em
ambos (p < 0,001) QoL relacionada à
saúde apenas com EED
NNT = 3,0

24

Kemler et al. (seguimento de
2004)

ERC

36 EED
18 medicina física

Intenção de tratar: Alívio da dor e outras
medidas similares em ambos os grupos
20 EED melhor alívio da dor (p=0,02) e
efeito global (p=0,06)

60

Grabow et al. (incluídos casos
de SCDR ll)

Revisão
sistemática
1 ECR
2 prospectivos
12 prospectivos
não controlados

314 EED
10 estudos com
período de teste
29 EED + medicina
física/todos com
resposta positiva ao
bloqueio simpático

Melhora em 54-100% dos casos
Alguns estudos:
 de analgésicos Melhora QoL
Melhora efeito percebido global
Nível moderado ( B / C ) de evidência de
eficácia

6-40

Prospectivo, não
controlado

29 EED + medicina
física, todos com
resposta positiva ao
bloqueio simpático

da dor (VAS ≤ 4) 28/29
alodínia(p<0,01)todos
 Pain disability index (>50%) (p<0,01)
Nível de evidência modesto

12

Harke et al.

•SCDR I: classe I, 2 ERC, EEME melhor que tto padrão, EVA  2,6cm/6 m e 1,7cm/5 anos
•Casuísticas: 561 casos SCDR I ou II; 67% dos respondedores;, melhora QoL
•Recomendação nível B

12

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas
Indicada para tratar doença vascular oclusiva (Fontaine III e IV)
taxa de amputação: após 12 meses, NNT= 9, RR 0,74 Ubbink et al.
2004
úlceras cutâneas
Melhora QV
 distância de marcha
 dor
 consumo de análgésicos

Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratar doenças isquêmicas periféricas

Autores/anos

Estudo

N

Período de testes

Amann et al. 2003

ECR

EED: 32 Tratamento
padrão:39

Sim

98

?

 significativa da dor
Melhora dos sintomas isquêmicos

?

Taxa de sobrevida do membro
EED: 62%
Controle: 45% (ns)
EED significativa da dor

8

?

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
 significativa da dor

120

Sim

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros em
um grupo específico de doentes

EED + PGE1: 45
PGE1: 41

Não

EED:
Melhor cicatrização da úlcera podálica (p <0,05)
 TcPO2 (p <0,0001)
Melhor qualidade de vida
Fontaine IV: 40%
PGE1:EED 10%
Alta qualidade

Ubbink e Vermeulen 2013

450

?

Tallis et al. 1983

10

Sim

Melhora significativa da dor
Melhora significativa da claudicação e do fluxo sanguíneo muscular

EED: 32 sem NPD
28 com NPD
150

Sim

35/60 > 75% melhora da dor
Melhora significativa nos sintomas isquêmicos e do fluxo sanguíneo
cutâneo
Amputação: 13/60
TcPO2 = boa evolução
NPD prediz má evolução

Horsch et al. 2004

258

?

Kumar et al,.1997

39

Sim

Reig & Abejon. 2009

Jivegard et al. 1995

ECR

Brummer et al. 2006

Ubbink et al. 1999

Claeys e Horsch 1996

Petrakis e Sciacca 1999

ERC
TCPO2

Retrospectivo.
DM Fountaine
lll e IV

EED 25
Analgésicos 26

Resultados
Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros (p<0,05)
 significativa da dor
iTcPO2
EED sem resposta ao TcPO2 similar ao tratamento padrão

Seguimento
12 meses

18 meses

12 meses

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
 significativa da dor

Melhora significativa da taxa de sobrevida dos membros
Melhora significativa da dor
Melhora significativa dos sintomas isquêmicos e do fluxo sanguíneo

6 meses

Estimulação elétrica da medula espinal para tratamento da doença cardíaca inquêmica

Angina refratária

Sem indicação ou impossibilidade de
revascularização
Após tratamento insatisfatório
Melhora metabolismo miocárdico

 taxa de perfusão
 morbidade cardiológica
Não mascara infarto

consumo de nitrato
intensidade da dor
hospitalização

Recomendação: nível A

Estimulação elétrica da medula espinal para tratamento da angina de peito
Método

N

Seguimento perdido

De Jongste et al. [23]

ERC

24

1

EED x placebo

2 meses
+ 1 ano

1 ano:
 QoL
 Isquemia (n.s)
 Alto nível de evidência

Deslocamento do eletródio
6

De Jongste et al. [30]

ERC

17

3

EED x lista de espera (8
sem) + 1 ano

8 semanas + 1 ano

8 semanas:
 Isquemia
 capacidade de exercícios
  periodo para angina
 Sinais de angina no ECG
(n.s)
 Episódios de angina

Deslocamento do eletródio
2

Mannheimer et al. [29]

ERC
(ESBY)

104

8 óbitos (1 EED x 7
revasc)

EED x revasc (51/53)

6 meses

 sintomas em ambos os
grupos
 capacidade para o trabalho
(mais em revasc)

0

ERC

25

0

EED + tratamento padrão
x tratamento padrão

6 semanas

EED + tratamento padrão :
 capacidade para o trabalho
 sintomas
QoL
Alta qualidade

Ekre et al. [26]

ERC
(ESBY)

104

29 óbitos (13 EED x16
revasc)

EED x revasc

65 meses

6 meses:
 QoL em ambos os grupos
(n.s)
 angina e consumo de
nitratos /descontiunação
Mortalidade 28% (n.s)
Alto nível

Andrell et al. [25]

ERC
(ESBY)

104

17 óbitos (5 EED x 10
revasc)

EED x revasc

6 meses:

 QoL em ambos os grupos
(n.s)
Mortalidade 28% (n.s)
custo
dias hospitalização
eventos cardíacos
Moderada/elevada qualidade

McNab et al. [28]

ERC

68

7 (3 EED x 4 PMR) óbitos
1/10

EED x PMR (34/34)

12 meses

 hospitalização
 morbidade cardíaca
Custo total
= ausência de angina om
exercícios e Qol

Eddicks et al. [27]

ERC cego
cruzado

12

3 regimes de EED x EED
placebo
Após 4 sem 12 que
melhoraram  3 regimes

4 meses (4 semanas x 4)

 Sintomas
 Crises de isquemia
 distância percorrida com
todos os regimes x
estimulação placebo (com
baixa frequência)

Jessurun et al. [32]

EC retrosp

57

?

EED x controle externo

?

Mortalidade: 6.5% igual em
ambos os grupos

Unipolar: 83%
reposicionamentos
quadripolar: 33%

Jessurum et al. [34]

EC

24

?

EED x controles

4 semanas

Mesmos sintomas após 4
semanas sem estimulação

?

Prospect, multicplacebo

87

13 meses

>50% ataques de angina:
73%
 admissões e dias de
hospitalizações
Nível de evidência moderado

Autores/anos

Hautvast et al. [24]

Di Pede et al. [92]

Procedimentos

Seguimento

Resultados

Complicações

Infecção 1
Deslocamento do eletródio
3

Estimulação elétrica da medula espinal

•
•
•
•

•
•
•

Infecção (3-11%)
Deslocamento do eletródio (11-34%)
Quebra do cabo (0,8-13.4%)
Dor no local do gerador (3%)
Déficits neurológicos (0,9%)
Ineficácia (5-13%)
Tolerância ???

Córtex motor
Tsubokowa et al. 1991
Cápsula interna
Mazars, Meriene e Cioloca
VPL-VPM Mazars
1973 et al. 1960, White e
Sweet 1969
CM Thoden et al. 1979
Substância cinzenta periventricular
Hosobuchi, Adams e Linchitz 1977
Hipotálamo CM
Franzini et al. 2002
Substância cinzenta periqüedutal
mesencefálica
Richardson e Akil 1977
Natureza da dor

Imediatos (%)

Tardios (%)

50-75

0 -36

33

-

Tálamo

-

25-50

Leminisco medial

-

75

Cápsula Interna

-

50

Mielopatia (VPL-VPM)

-

50

60

40

Avulsão plexular (VPL-VPM)
Neuralgia pós-herpética (VPL-VPM)

Dor no membro fantasma

Cefaléia em salvas (hipotálamo)

A lesão do trato de Lissauer e do corno posterior da substância cinzenta da medula espinal e a estimulação do sistema nervoso central para o tratamento da dor por desaferentação. Teixeira MJ 1990.

Estimulação cerebral profunda

Etiologias da dor

N

Alívio >70%

Alívio >40-50%

Alívio >40-50% (Seg>1
a)

Dor Central

117

13/77 (24.7)

63/117 (53.8)

38/84 (45.2)

TNP

44

19/44 (43.1)

30/44 (68.1)

9/18 (50)

Lesão medular

11

4/11 (36.4)

6/11 (54.5)

3/6 (50)

Avulsão plexular

13

1/13 (7.7)

6/13 (46.1)

6/13 (46.1)

Dor no membro
fantasma

10

4/10 (40)

6/10 (60)

6/10 (60)

Hipotalamo póstero-medial
Spiegel, Wycis e Orchinik 1953
Sano 1962

Mayberg et al. 2005

Autores e anos
Visser-Vandewalle et al.
Mayberg et al. 2005
Mayberg et al. 2005

Greenberg et al. 2006

Diagnóstico

Alvos

Melhora (%)

Seguimento (m)

Gilles de la Tourette

Tálamo CM-Pf

70

12

depressão

A25

66

6

transtorno obsessivo- compulsivo

Cápsula interna
anterior

50

36

Estimulação do córtex motor
Tsubokawa et al., 1991

Autores e anos

Tipo de dor

N

Melhora (%)

Seguimento (m)

Tsubokawa et al. 1991

Dor Central

12

75

2

Nguyen et al. 2000

Dor Neuropática

13

77

Teixeira et al. 1996

Dor Neuropática

9

66

Neuropatia Periférica

6

50

Dor Neuropática

9

48

Rainov et al. 1997

Dor Facial

2

100

18

Nguyen et al. 1999

Dor Facial

12

83

27

Teixeira et al. 1998

Dor Facial

3

67

32

Nguyen et al. 2000

Mielopatia

3

33

Sind. Wallerberg

3

66

6

Avulsão Plexo Braquial

8

83

8

Dor no Membro Fantasma

5

20

SCDR

2

100

Meyerson 1993

Katayama et al. 2001

Katayama et al. 1994
Teixeira et al. 2006
Katayama et al. 2001
Teixeira et al. 2006

18

14

Antinociceptive effect induced by sensoroimotor cortex stimulation in normal rats. Fonoff ET, Dale CS, Pagano RL, Teixeira MJ, Ballester G, Giorgi R 2005
Analgesic procedures in patients with avulsion of spinal cord roots. Teixeira MJ, Picarelli H, Macri F, Fonoff E, Lin TY, Portnoy A, Okada M, Romano M, Marcolin A 2005

Type of
Electrode

No.
of
Patients

Successful No.
(%)

No. of
Patients

Stil Using No.
(%)

Early Failure
No. (%)

Late Failure
No.(%)

Successful No.
(%)

Monopolar

34

20 (58.2%)

19

9 (47.4%)

3 (15.8%)

7 (36.8%)

16 (84.2%)

Quadripolar

85

56 (65.9%)

53

23 (43.4%)

12 (22.6%)

18( 34.0%)

41 (77.4%)

Resume

3

2 (66.7%)

2

2 (100.0%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (100.0%)

Total

122

78 (63.9%)

74

34 (45.9%)

15 (20.3%)

25 (33.8%)

59 (79.7%)

Sídrome Pós-Laminectomia (2 EDEA): ECD mais eficaz que
reoperação e mais efeitivo que reoperação e tratamento clínico

Respondedores (redução > 50%) 48% contra 12% com o comparador
em
6-24
meses
Dados de séries de casos: (n=3307) proporção de respondedores é
de
62%

Sd Complexa de Dor Regional tipo I: (1 EDEA): comparado com tratamento
clinico : redução de 2,6cm na EVA a 6 meses e 1,7cm a 5 anos . Dados
pooled:
tipo
I
e
II:
67%
de
respondedores

Melhoras

significativa

Complicações:

13,2%

de

qualidade

(quebra

de

do

vida

sistema

e

função

(9,1%)

Dor neuropática periférica (lesão de plexo braquial, SCDR II, neuropatia
periférica,
lesão
medular
parcial)

Limites:
1.A EM deveria reduzir dores por
excesso de nocicepção
2.Não explica as ações

Avaliação neurofisiológica

1. Resposta Simpática Cutânea:
fibras simpáticas colinérgicas
tipo C

Estimulação medular tem ação e sistemas medulares monosinápticos
e
polissinápticos,
de
pequenas
e
grandes
fibras
Há

ação

facilitadora

em sistemas eferentes
neurovegetativos

somáticos

e

Os parâmetros de estimulação são muito variáveis de indivíduo para
indivíduo, mas podem obedecer alguns princípios básicos em parcela
signinicatica
dos
doentes
Sua ação parece depender de receptores GABAb e Muscarínicos tipo
4
e
podem
ser
manipulados
farmacologicamente

Type of
Electrode

No.
of
Patients

Successful No.
(%)

No. of
Patients

Stil Using No.
(%)

Early Failure
No. (%)

Late Failure
No.(%)

Successful No.
(%)

Monopolar

34

20 (58.2%)

19

9 (47.4%)

3 (15.8%)

7 (36.8%)

16 (84.2%)

Quadripolar

85

56 (65.9%)

53

23 (43.4%)

12 (22.6%)

18( 34.0%)

41 (77.4%)

Resume

3

2 (66.7%)

2

2 (100.0%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (100.0%)

Total

122

78 (63.9%)

74

34 (45.9%)

15 (20.3%)

25 (33.8%)

59 (79.7%)

Etiologias da
dor

N

Alívio >70%

Alívio >40-50%

Alívio >40-50%
(Seg>1 a)

Dor Central

117

13/77 (24.7)

63/117 (53.8)

38/84 (45.2)

TNP

44

19/44 (43.1)

30/44 (68.1)

9/18 (50)

Lesão medular

11

4/11 (36.4)

6/11 (54.5)

3/6 (50)

Avulsão
plexular

13

1/13 (7.7)

6/13 (46.1)

6/13 (46.1)

Dor no membro
fantasma

10

4/10 (40)

6/10 (60)

6/10 (60)

Aurores e anos

Outros

Tsubokawa et al.,
1993

Tsubokawa et al., 1991

N (%)

Seg
(m)

Alívio
>70%

Alívio
>50%

Alívio
>40%

Alívio
>30%

11

>24

_

_

6 (54.5)

_

Meyerson et al., 1993

10

12.7

2 (20)

5 (50)

_

_

Hosobuchi, 1993

6

9-30

_

3 (50)

_

_

Herregodts el al.,
1995

7

12.7

2 (28.6)

5 (71)

5 (71)

5 (71)

Katayama et al., 1998

Katayama et al., 1994;
Yamamoto et al., 1997

31

>24

_

15 (48.3)

_

_

Nguyen et al., 1999

Nguyen et al., 1997 /2000
Drouot e et al, 2002

32

27.3

15 (46.9)

_

23 (71.9)

_

Caroll et al., 2000

Smith et al., 2001
Nandi et al., 2002

10

21-30

3 (30)

4 (40)

_

_

Saitoh et al., 2001

Saltoh et al., 1999 / 2000

15

24.1

_

_

7 (46.7)

_

Sol et al., 2001

Roux et al., 2001

3

27.3

2 (66.7)

2 (66.7)

2 (66.7)

2 (66.7)

Velasco et al., 2002

9

12

4 (44.5)

_

6 (66.7)

6 (66.7)

Brown e Pilitsis, 2005

10

10

4 (40)

6 (60)

_

_

31

49

3 (9.7)

7 (22.6)

16 (51.6)

21 (67.7)

18

29.7

10 (55.6)

11 (61.6)

11 (61.1)

11 (61.8)

17

49.7

1 (5.9)

4 (47)

5 (29.4)

8 (47.1)

Nuti et al., 2005

Mertens et al., 1999

Pirotte et al., 2005
Rasche et al., 2006

Ebel el al., 1996

Neuroestimulação

•

Geradores naturais de eletricidade
animais elétricos (Egito Antigo)

• Geradores artificiais de eletricidade
pós-renascimento

• Máquinas elétricas
séculos XIX e XX

• Miniaturização de equipamentos > 1950
diodos, transistores, circuitos integrados
sistemas autoreguláveis

•Sistemas implantáveis >1950
biocompatíveis, não fatigáveis, passivos, híbridos

Norman Shealy 1967

Estimulação elétrica do sistema nervoso

Tecido celular subcutâneo
e SNP

Encefálica profunda

Nervos periféricos

Medula espinal

Córtex cerebral

Tipos de eletródio

• Cilíndricos (percutâneos)
-

-

Estimulação circunferencial
- Perda de energia
Estimulam estruturas não envolvidas na analgesia

• Em placa (céu aberto)
-

-

-

Campo elétrico unidirecional
- Mais eficientes (40%)
Minimizam estimulação de estruturas
não envolvidas no processo analgésico

Radiofrequência

Radiofrequência
• Desvantagens
- Fonte externa
- Participação dos doentes
conforto
•- Menor
Desvantagens
Necessidade
de
antena
- Duração da bateria limitado
Híbridos
(custo)
- Limitação do espectro de energia
e frequência
- Programação limitada
- Mudança da magnitude do
estímulo /mudança de posição:
desconforto e perda de aficácia e
de adesão ao tratamento

•

Sistema nervoso periférico (troncos ou raízes
Neuroestimulação do SNP
nervosas)
-

-

Inibição neuronal segmentar Chung et al.1984
Inibição via supraespinal, 5-HT Woolf et al. 1980

Matharu et al. 1984
Estimulação do tecido celular subcutȃneo

Ativação pulvinar E, cíngulo anterior, ponte dorsal rostral e cúneo

•

Ativação de vias eferentes: brotamento
Ativação de vias aferentes: brotamento, reforço de sinapses
- Manutenção do trofismo tecidual (unidade motora...)
- Redução da hipertonia muscular
-

-

•

-



Indicações
Neuropatias traumáticas (fibular ou mediano)
- Após tratamento de neuroma de Morton
- Após transposição do nervo ulnar
- SCDR
- Cefaléia crônica diária

Sem eficácia: avulsão do plexo braquial, NPH, síndrome dolorosa pós-laminectomia, dor no dpoente com câncer, neuropatia
metabólica.

oestimulação da medula espinal

Neuroestimulação da medula espinal

•

Atividade neurofisiológica (modificação da atividade de marca-passos
anormais (dor, psicopatias, anormalidades motoras)

•

Modificação da síntese ou liberação de neurotransmissores (encefalinas,
endorfinas, GABA, 5-HT, Nadr)

•
•

Estimulação antidrômica
Estimulação retrógrada

Efeitos fisiológicos (curto prazo)

? Modificações neuroplásticas (longo prazo)
Modificações tróficas

Neuroestimulação da medula espinal

• Ativação de unidades sensitivas segmentares
• Ativação de vias de projeção rostral

tratos longos (funículos anteriores e posteriores)

tratos curtos (neurônios intersegmentares)

•

Atuação de neurônios segmentares

moduladores sensitivos (encefalinas, 5-HT, Nadr, GABA)
moduladores motores

•

Sensitiva/motora: torcicolo espasmódico, anormalidades

neurovegetativas, distonias, espasticidade, dor

Indicações da neuroestimulação da medula espinal par
o •tratamento
da dor
Dor neuropática
- Radiculopatias (síndrome dolorosa pós-laminectomia,
neuropatias traumáticas, NPH…)
- Síndrome complexa de dor regional
- Polineuropatias (diabetes mellitus, neuroptias
tóxicas…)
- Dor no coto de amputação
• Dor nociceptiva
- crônica
Mielopatias (incompletas)
- Angina de peito
- Doença vascular periférica
- Doença de Raynaud
- Doença de Buerger
• Dores mistas
- Lombalgia

Estimulação elétrica da medula espinal
Lesão, autores e anos

N

Melhora imediata

Melhora prolongada

2

0%

0%

40-60%

20%

50%

20%

50%

0%

75%

40%

60%

20-50%

89%

66%

Neuropatia plexular actínica
Teixeira et al. 2007
Avulsão do plexo braquial
Teixeira 2006

41

Neuralgia pós-herpética
Teixeira 1989

14
SCDR

Teixeira 1999

9

Dor no membrofantasma
Teixeira 1999

39-56%
3

0%

0%

6

80%

66%

Dor no coto de amputação
Teixeira 1989

50-60%

Dor pós-laminectomia
Teixeira et al, 1997

2

0

0

36

83%

56%

>70%

>70%

80%

70%

Dor mielopática
Teixeira 1989
Dor isquêmica
Teixeira 1996

20

Eficaz quando as alterações sensitivas são parciais (mielopatias, lesões da cauda equina, neuropatias periféricas, SCDR, dor no coto de
amputação...) P=0,072
Ineficaz quando há défict sensitivo acentuado (para ou tetraplégicos, dor do membro fantasma, avulsão plexular,
dor nociceptiva) EEME = lesão do trato de Lissauer e do CPME em doentes com NPH
Difícil realizar-se estudos de boa qualidade (impossível grupo placebo)

LINHAS DE CAMPO - repulsão

LINHAS DE CAMPO - complexos

NOSSO SISTEMA-

modelos de condutividade

Polaridade - Potencial de ação

Polaridade -

Modificando o Campo

de Estimulação

Profundidade

-

Polaridade - Modificando

o Campo de
Estimulação

+

Profudidade

-

DOR LOMBAR,
Por que é difícil estimular esta área?
De medial a lateral (CD) :
Musculo (posterior)
Panturrilha (posterior)
Pé
Panturrilha (anterior)
Musculo (anterior)
Virilha
Lombar
Abdomem

RD
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Polaridade - Modificando o Campo de

+

-

+

Profundidade

Estimulação

COMO PROGRAMAR –
aprofundar/suavizar

Polaridade - Modificando o Campo de

+

+

Longitudinal

Profundidade

-

Estimulação

Polaridade - Modificando o Campo de

+

+

Longitudinal

Profundidade

-

Estimulação

+

COMO PROGRAMAR –
afastar/aproximar

COMO PROGRAMAR –
lateralizar

ESTIMULAÇÃO DO NERVO
PREIFÉRICO

Unidirecional

PNS: Procura-se obter uma estimulação unidirecional

Polaridade - Modificando o Campo de

-

+

-

Profundidad

-

Estimulação

ESTIMULAÇÃO
SUBCUTÂNEA

Área de implante

SEM NERVOS!!!

ESTIMULAÇÃO
SUBCUTÂNEA

Polaridade - Modificando o Campo de

-

-

-

-

+

+-

+

+

Estimulação

PNS vs PSfS
E. Periférica

E. Subcutánea

Amplitude- Comportamento do Campo

Amplitude

Area
Area
de de
Influência
Influência

Areadede
Area
Despolarização
Despolarização

Amplitude (V)

Amplitude - Comportamento

das fibras (I)

Potencial de Membrana

Tempo

Limiar
Nervo 1
Nervo 2
Repouso
Tempo

Amplitude - Comportamento
Amplitude (V)

das fibras (II)

Potencial de Membrana

Tempo

Limiar
Nervio 1
Nervio 2
Repouso
Tempo

Largura de Pulso - Comportamento
PW

do Campo

Area de
Influência
Influencia

Area de
Area of
Dedpolarização
Despolarização

RELAÇÃO AMPLITUDE / LARGURA DE
PULSO
(CURVA DE CRONAXIA – REOBASE)
V

Cronaxia

Area de estimulación

Area de NO estimulación

Reobase

Largura de pulso

• A potência relaciona a amplitude ao quadrado pela largura de pulso.
Por tanto, quando queramos ativar más fibras nervosas, é preferível
aumentar a largura de pulso, para um menor consumo.

Amplitude (V)

LARGURA DE PULSO - Comportamento

das

fibras (I)

Potencial de Membrana

Tempo

Limiarl
Nervo 1
Nervo 2
Repouso
Tiempo

Amplitude (V)

LARGURA DE PULSO - Comportamento
Aumento do PW

das
fibras (I)

Potencial de Membrana

Tempo

Limiar

Nervo 1
Nervo 2
Repouso

Tiempo

FREQUENCIA - Comportamento
Frequencia

dO

CAMPO

Amplitude (V)

FREQUENCIA - Comportamento

DE UMA fibra
Tempo

Potencial de
Membrana

Limiar

Repouso

Tiempo

Amplitude (V)

FREQUENCIA - Comportamento

DE UMA fibra
Tempo

Potencial de
Membrana

Limiar

Repouso

Tiempo

Amplitud (V)

PULSE FREQUENCY BEHAVIOR OF A TWO FIBERS (III)

Potencial de
Membrana

Tiempo

Umbral

Reposo
Tiempo

Frequencia - Percepção e efeitos no
• Sensação de Parestesias:
– “Baixas” frequencias (por ex. 6 Hz: sensação de
martelamento)

paciente

– Frequencias “medias” (por ex. 50 Hz: sensação de
formigamento)

• Liberação de opioides máxima a 500Hz (Song, 2003)
Cuidado com os posiveis efeitos secundários!

• Modulação seletiva de fibras Aβ, sem ativar fibras C, a
altas frequencias (Koga, 2005 & Sundar, 2006)
• As “altas” frequencias parecem funcionar melhor para
certas indicações (por ej. CRPS I) (Alo et al., 1998; Stanton-Hicks,
1999; Bennett & Cameron, 2003)

CONSUMO

CONSUMO -

exemplos

Ciclo de trabalho
O ciclo de trabalho é a quantidade
de tempo que o pulso está “ligado”
durante o tempo total de um pulso.

Densidade de Pulso
Dos métodos de cálculo:

desprezando 4 posições
decimais a esquerda

Densidade de pulso (PD%).

Mesma Densidade de
Pulso? SIM

Densidades de Pulso
Pulse
Density*
Conventional
SCS
(eg. 40 Hz, 400µs)

Comparação

1.6%

Burst**
500 Hz burst at
40 µs

High
Freq**

10 kHz, 30 ms

10 20%

MDT
200 Hz
1000 µs

MDT
500 Hz
500 µs

20 30%

MDT
1200 Hz
200 µs
*Assumptions:

same pulse shape and amplitude

EXPLORANDO OS MECANISMOS DE AÇÃO DE
SCS

ALTAS FREQUENCIAS E
EVIDÊNCIA

1 “Burst spinal cord stimulation for limb and back pain.Dirk De Ridder (2013)
2 High-Frequency Spinal Cord Stimulation for theTreatment of Chronic Back Pain Patients: Resultsof a
Prospective Multicenter European Clinical Study Van Buyten (2012)

Vagus nerve stimulation (VNS)
Stimulation of the vagus nerve causes changes in
the EEG [2, 73] Bailey & Bremer 1938;
VNS induced synchronized activity in the motor
cortex. Zanchetti et al. 1952
high frequency (50 Hz) desynchronization of the
EEG,attenuation of sleep spindle formation, block the
occurrence of interictal epileptiform discharges [73,

93].

Somatic sensory afferents from concha of the ear.
visceral afferent fibers: aorta, heart, lungs, and
gastrointestinal tract, mediating digestive reflexes
multiple sites of potential seizure genesis throughout
the brain: diencephalon, amygdala, hippocampus,
insular cortex, cerebellum and brainstem centers.
Majority projections nucleus tractus solitarius (NTS), a
central mediator of VNS action
NTS → forebrain via the parabrachial nucleus and
direct to the amygdala and hypothalamus.
afferent polysynaptic pathways →widespread cortical
regions,↑activity in thalamocortical pathways and ↓ in
the amygdala and hippocampus [15] .
Smaller subset of fibers→monosynaptic connection

PET studies
ipsilateral anterior thalamus and cingulate gyrus,
contralateral thalamus, and ipsilateral cerebellum
bilateral activation of the hypothalami and insular
cortices [1, 4]
↑ thalamic blood flow during VNS /positive correlations
with improved seizure responsiveness [20] longer-term
changes in the thalamus, cerebellum, orbitofrontal
cortex, limbic system, hypothalamus, and medulla [21] .
Right x left-sided vagal stimulation effective in
controlling seizures
bilateral stimulation no greater effect than unilateral
stimulation [1] .

Depression: frontal hypometabolism + limbic
hypermetabolism [24
VNS ↑ blood flow to frontal regions including the
orbitofrontal cortex, and decreased blood flow to the
subgenual cingulate cortex, hippocampus, insula,
amygdala, and temporal and parietal regions [25] .
VNS alters the CNS concentrations of norepinephrine,
serotonin, glutamate, and other monoamine
neurotransmitters [23] .
treating anxiety disorders
VNS anxiety purport faulty or erratic interpretation of
peripheral information that flows into the CNS [23]
affecting the flux of this information, VNS.

1997, FDA approved VNS epilepsy related seizures that
are intractable to drug or surgical therapies 9
More than 17,000 NCPs VNS implanted to treat
intractable epilepsy in adults as well as in children
Treatment of many diseases: depression, pain, eating
disorders like obesity, migraine, dementia, and
Parkinson‟s disease
concern about the safety of implanting a nerve
stimulator around the vagus nerve
very broad distribution extending to the heart and
viscera

there is growing evidence of its

effectiveness in children
palliative treatment, as it is used in
combination with medication,
Several
forinstitutional
stimulation experience
have
Amar etsites
al. An
with
cervical vagus nerve trunk stimulation for
beenmedically
studied in refractory
both animals
and
epilepsy:
rationale,
technique, and outcome.
Humans:
cerebellum1998
[9, 12–14,
16–
Neurosurgery.
Dec;43(6):1265-76

Brain regions and the respected released
neurotransmitters
with possible antiepileptic action
Cerebral cortex
– The majority of neurons in the cerebral cortex (70–
85%) release excitatory neurotransmitters like
aspartate and glutamate
– 15–30% of the neurons release the inhibitory
neurotransmitter
gamma-aminohydroxybutyric acid (GABA)
Thalamus
– Primarily excitatory (aspartate and glutamate)

refractory or intractable epilepsy [1].
Safety and efficacy in the treatment of the partial
epilepsies [89]
several smaller uncontrolled trials have
demonstrated its effectiveness against both
refractory symptomatic and idiopathic generalized
epilepsies [8, 42, 44, 52, 53, 67].
models of VNS generators: NCP 100 5–7
years,NCP 101 7–10 years
reduced the volume of the generator by 33%
Model 102 further reduced the size of the
generator included a one-prong lead that simplifies
the connection

Anatomy and possible mechanism of action
the vagus nerve is comprised of approximately 20%
efferent and 80% afferent fibers
[39, 73, 89]
80% of the applied stimulation travels back to the
brainstem where the vagus nerve originates [39].
signal reaches the brainstem, it is transmitted to the
nucleus and tract solitarius (NTS) on both sides and
hence, to both hemispheres [70]
Stimulation of one vagus nerve is able to affect seizures
which might arise from either of the cerebral
hemispheres
The signal from the brainstem is relayed to many areas
such as the hypothalamus, amygdala, dorsal raphe,

• European Outcomes Study

• High frequency (greater than 30 Hz) 16 patients with
partial epilepsy/15 implanted
followed 14–35 months

mean reduction in seizure frequency of 46.6% [80
126 patients with partial epilepsy/115 implanted
three-month baseline period

effect of VNS improve [64].

greater than 50% reduction in the frequency of seiz
36.8% at two years, 44.3% at one year, and
44.1% at three years
high versus low stimulation

„„highdose‟‟ stimulation = 1.25–1.75mA (milliamperes): g
effectiveness/lower settings (i.e., lower „„doses‟‟)

