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RESUMO DO ARTIGO 
 

A SYSTEEMATIC REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF NUCLEOPLASTY 
PROCEDURE FOR DISCOGENIC PAIN 

 
 
A nucleoplastia  é um procedimento ambulatorial  que visa reduzir o volume do 

núcleo pulposo do disco  através de  introdução de cateter  diretamente sobre o 

mesmo em pacientes com dor discogênica. Daí é feito a Coblação (cold 

ablation - ablação a frio), técnica de coagulação por radiofrequência bipolar a 

frio(40 a 70 graus). Essa técnica foi aceita pela FDA em julho de 2000. 

Esse método para ser interessante, assim como o Decompressor, para 

quadros clínicos relutantes ao tratamentos conservador. 

Esse método de tratamento foi criado para evitar alguns problemas pós-

operatórios como: 

 Fibrose epidural 

 Cicatriz  

 Re-herniação 

 Lesão de nervos periféricos 

 Trauma da cauda equina 

 Complicações vasculares 

 Síndrome  “Failed back surgery” 

 Infecções discais 

O estudo começou com 62 artigos sobre o tema, Daí foram aplicados critérios 

de exclusão e inclusão para o estudo. 22 artigos foram excluídos pelo título. 
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Sobraram 40, desses foram retirados mais 26. Finalmente 14 sobraram 1 foi 

randomizado e 13 feitos estudos observacionais.  

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Dor lombar com ou sem dor radicular 

 Dor no membro inferior com ou sem dor nas costas 

 Dor na perna > dor nas costas 

 Dor Cervical ou unilateral dor no braço 

 Dor Radicular ou dor lombar axial 

 Dor média de pelo menos 5 ou maior 

Falha ≥ 6 semanas de tratamento conservador. 

 Sem déficit neurológico 

 Hérnia de disco contida 

 Discografia provocativa Positivo 

Disco altura ≥ 75% do nível adjacente 

 A altura do disco ≥ 50% do nível adjacente 

 Contido hérnia de disco <3 milímetros 

 Hérnia contida <1/5 canal vertebral 

 Hérnia contida <6 milímetros 

 Hérnia contida ≤5 mm 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Hernia sequestrada 

 Hérnia contida> ⅓ canal medular 

 Hérnia contida>. canal medular 

 Estenose espinal  

 Déficit neurológico progressivo 

 Tumor 

 Infecção 

 Fratura da coluna vertebral ou instabilidade 

 Uso de opióides pesados 
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 Distúrbios psicológicos não controlados 

Discografia provocativa negativo 

 Uma perda de> 50% da altura do disco 

 Uma perda de> 30% da altura do disco 

 A altura do disco <25% do nível adjacente 

 1/3 perda de altura do disco 

 Interrupção anular completo 

 A obesidade mórbida 

 Espondilolistese 

 Cirurgia da coluna anterior no mesmo nível 

Dor nas costas> dor na perna 

 Coagulopatias 

 Idade> 60 

 Condição médica instável 

 Grande ≥ 6 mm ou hérnia de disco extrudados 

 Disco protrai> 5 milímetros 

 Mais de 2 níveis sintomáticos 

 Anomalias congênitas ósseas 

Material do disco degenerativa grave 

Sobre esses 14 artigos restantes aplicou-se ainda o  O Quality Index, sendo 

que somente os que tiveram escore acima de 12 foram escolhidos 

 

QUALITY INDEX 

 

RELATOS(11 PONTOS) 

• É a hipótese / objetivo / objetivo do estudo claramente descritos? 

• São os principais resultados descritos na Introdução ou métodos? 

• São as características dos pacientes claramente descritos? 

• São as intervenções de interesse claramente descritos?  
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• São as distribuições das variáveis de confusão principais claramente descritos?  

• São as principais conclusões do estudo claramente descritos?  

• Será que o estudo fornece estimativas da variabilidade aleatória para os resultados?  

• Ter todos os eventos adversos importantes foram relatados?  

• Tenha as características dos pacientes perdidos para follow-up foi descrito?  

 Ter valores reais de probabilidade foram relatados para os principais resultados?  

 

VALIDADE EXTERNA (3 PONTOS) 

• foram temas que foram convidados a participar representativa de toda a população?  

• foram aqueles indivíduos que foram preparados para participar representativa de toda 

a população?  

• Foram o pessoal e as instalações onde os pacientes foram tratados representante do 

tratamento a maioria dos 

pacientes recebem?  

Validade Interna - Viés (7 PONTOS) 

• Foi uma tentativa de sujeitos do estudo cego para a intervenção que receberam?  

• Foi uma tentativa de cegar aqueles que medem os principais resultados?  

• Se os resultados foram baseados em "dados de dragagem", foi esta claro?  

• É o período de tempo entre as intervenções e os resultados da mesma para casos e 

controles?  

• Foram testes estatísticos usados para avaliar os principais resultados adequados?  

• Foi o cumprimento / s de confiança a intervenção?  

• foram as principais medidas de resultado utilizado precisas (válido / confiável)?  

 

VALIDADE INTERNA - Confundindo (viés de seleção) – (6 PONTOS)  

• foram os grupos, casos e controles recrutados da mesma população?  

• Foram sujeitos do estudo em diferentes grupos recrutados em relação ao mesmo 

período de tempo?  

• Foram sujeitos do estudo randomizado de grupos de intervenção?  

• Foi a atribuição randomizado escondido de ambos os pacientes e equipe de saúde até o 

recrutamento foicompletar?  
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• Houve ajuste adequado para a confusão?  

• Foram perdas de pacientes para acompanhamento tomadas em consideração?  

 

PODER  - (5 PONTOS) 

• Será que o estudo tem poder suficiente para detectar um evento de importância clínica 

onde a probabilidade devido ao acaso 

é inferior a 5%?  

 

Verificado-se a qualidade do nível de evidência, sendo então esse tida como II-

3(evidência obtida com ou sem intervenção).  

 

A tabela de qualidade do nível de evidencia tem 5 níveis: 

I: Evidências obtidas a partir de pelo menos um ensaio clínico controlado e 

randomizado corretamente 

II-1: Evidências obtidas a partir de bem desenhados ensaios controlados sem 

randomização 

II-2: evidências obtidas a partir de corte bem desenhado ou de caso-controle estudos 

analíticos, de preferência de mais de um centro ou de investigação 

grupo 

II-3: Evidência obtida a partir de séries de tempo múltiplos, com ou sem a intervenção. 

Os resultados dramáticos em experimentos não controlados (tais como 

os resultados da introdução do tratamento com penicilina na década de 1940) também 

poderia ser considerado como este tipo de provas 

III: Opiniões de autoridades respeitadas, com base na experiência clínica, estudos 

descritivos e relatos de casos ou relatos de comitês de especialistas 

 

Dentro da tabela de recomendação de Guyatt ET ali a técnica ficou classificada 

como IC/forte: 

1 A 

1 B 
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1 C FORTE RECOMENDAÇÃO COM BAIXA QUALIDADE OU MUITO BAIXA 

QUALIDADE EVIDENCIAL, BENEFÍCIOS SUPERAM CLARAMENTE OS 

RISCOS, FEITO EM ESTUDOS OBSERVACIONAIS OU ESTUDOS DE CASO, 

Forte recomendação, mas pode 

mudar evidência quando maior qualidade 

torna-se disponível 

2 A 

2 B 

2C 

 

COMENTÁRIO FINAL 

 

A nucleoplastia tem boa indicação para pacientes com dores lombares onde o 

disco é o principal motivo álgico, e que os mesmos pacientes não tenham 

respondido ao tratamento conservador. Pacientes com grandes fissuras do 

annulus fibroso podem não ter bons resultados, mesmo com hérnias “contidas,  

já pacientes com dor no membro inferior mais importante que na coluna e com 

hérnias contidas tendem a ter excelente resultado. Daí é preciso verificar os 

critérios de exclusão e inclusão descritos acima para uma perfeita indicação do 

procedimento. Dr.Jaguaracy Silva(salvador/BA) acha interessante o método 

para o tratamento da degeneração discal mas quando o disco é o verdadeiro 

motivo da dor, isso seria diagnosticado com CT e injeção de contraste.E 

necessário, porém, que mais estudos randomizados sejam feitos para que a 

indicação seja mais precisa. 

 

 


