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RESUMO 

A dor neuropática representa um desafio aos profissionais de saúde e muitas vezes 
se apresenta refratária aos tratamentos convencionais, sendo que em muitos casos 
persiste em algum grau para o resto da vida do doente. Nessas situações, uma 
alternativa é a estimulação elétrica do córtex motor, considerada uma terapia não 
destrutiva, ajustável, reversível, segura e bem tolerada pelos pacientes, que, no 
entanto, necessita de mais estudos para seu entendimento, pois a técnica não 
representa alívio na dor para 50% dos pacientes que são submetidos à estimulação, 
sugerindo que alvos mais específicos precisam ser encontrados. Apesar das lacunas 
na compreensão da técnica, mecanismos de seletividade e especificidade do 
processo de antinocicepção, a participação de receptores opióides e canabinóides, a 
relação com eventos intracelulares, a modulação da dor e fatores de transcrição 
envolvidos no processo já estão descritas com exatidão na literatura. Portanto, esta 
revisão bibliográfica objetivou elencar os principais resultados acerca do uso da 
estimulação elétrica do córtex motor no tratamento da dor em modelos 
experimentais. Foi realizada uma revisão de artigos científicos nos bancos de dados 
Scielo e PubMed, sendo os critérios para seleção dos artigos: idiomas português e 
inglês; artigos completos; sem um limite temporal, priorizando os estudos dos 
últimos 10 (dez) anos.  

Palavras-chaves: dor; estimulação elétrica; modelos experimentais; sistema 

nervoso central; córtex motor. 

1. Introdução 

 A dor neuropática, principalmente a de origem central, é uma das condições 

mais rebeldes ao tratamento antálgico e representa, muitas vezes, um desafio aos 

profissionais de saúde envolvidos. Esse tipo de dor raramente melhora com o 

emprego de medidas analgésicas convencionais. A maioria dos doentes que estão 

em tratamento apresenta melhora da dor e da qualidade de vida, contudo, de forma 

parcial e sob farmacoterapia complexa e em longo prazo. Em muitos casos, persiste 

em algum grau para o resto da vida do doente. A cronicidade da dor e a magnitude 

do sofrimento demandam atenções específicas dos profissionais de saúde como 

atendimento em longo prazo.  Seu tratamento na maioria das vezes necessita de 

uma abordagem multimodal incluindo tratamento farmacológico, medidas físicas, 

locais e acompanhamento psicológico1.  

 Em casos refratários, uma alternativa aos tratamentos farmacológicos 

convencionais para pacientes é a estimulação elétrica do córtex motor, que se 

apresenta como uma nova forma terapêutica. É considerada uma terapia não 

destrutiva, ajustável e reversível tanto para dor de origem periférica quanto para dor 

de origem central2, relativamente segura e bem tolerada pelos pacientes3. 



 O conceito de que a dor pode ser alterada por modulação cortical é 

confirmada por muitas observações e procedimentos clínicos2-4-5-6-7. Durante a 

década de 1990 a utilização de estimulação elétrica epidural cortical para o 

tratamento da dor neuropática de origem central em humanos foi inicialmente 

reportada por Tsubokawa et al (1991)8. Desde então, a estimulação cortical ganhou 

atenção por sua eficácia no tratamento de várias síndromes dolorosas9-10. 

 Apesar de promissora, novos estudos são necessários, pois a técnica não 

representa alívio na dor para um terço dos pacientes que são submetidos à 

estimulação, sugerindo que alvos mais específicos precisam ser encontrados. 

Questões como seu mecanismo de indução à analgesia, indicações para o uso da 

técnica, fatores preditivos, estratégias de implantação dos eletrodos e questões 

técnicas também necessitam de respostas e maior compreensão2. 

2. Objetivo 

 Tendo em vista este quadro, esta revisão bibliográfica teve por objetivo 

elencar os principais resultados acerca do uso da estimulação elétrica do córtex 

motor no tratamento da dor com base em modelos experimentais. 

3. Metodologia 

 Foi realizada uma revisão sistemática de artigos científicos nos bancos de 

dados Scielo e PubMed utilizando-se os seguintes descritores no idioma 

português: dor; estimulação elétrica do córtex motor; modelos experimentais; 

sistema nervoso central; e no idioma inglês: pain, motor cortex electrical 

stimulation, experimental models e central nervous system. Os critérios para seleção 

dos artigos foram: idiomas português e inglês; artigos completos; sem um limite 

temporal, priorizando os estudos dos últimos 10 (dez) anos.   

4. Desenvolvimento 

 Como já demonstrado anteriormente, há forte influência da modulação cortical 

sobre a percepção dolorosa2, e desde a década de 1990, faz-se uso da estimulação 

elétrica epidural cortical para o tratamento de síndromes dolorosas, técnica que 

ganhou destaque por sua eficácia8-11.  



 Visto que os modelos experimentais são aplicados em ratos, há necessidade 

de se conhecer a anatomia e a topografia encefálica dos mesmos, uma vez que a 

região estimulada deve se relacionar com o local onde o fenômeno doloroso é 

experimentado pelo animal para que possa haver analgesia da dor. Para isso, Fonoff 

et al. (2009) mapearam o córtex motor de ratos machos da espécie Wistar, cuja 

topografia e função são análogos ao córtex humano12. 

 Tendo em vista os pontos apresentados, relatamos a seguir as principais 

descobertas a cerca da estimulação elétrica no tratamento da dor. 

Mecanismo de ação da estimulação elétrica do cortex motor ainda é incerto 

 Não se sabe ao certo como a estimulação elétrica é capaz de interferir no 

processo de modulação e interpretação da dor. Algumas hipóteses sugerem que 

antinocicepção induzida por estimulação ocorre pela inibição da transmissão de 

impulsos diretamente no trato espinal. Atualmente a hipótese mais aceita é de que 

há a inibição da via ascendente nociceptiva talâmica e ativação da via descendente 

de inibição da dor13.  

 Evidências também indicam que os efeitos da estimulação cortical estão 

ligados à ativação de neurônios não nociceptivos que estabelecem conexões com os 

córtices sensorial e motor13. 

 Sabe-se também que esta forma de tratamento é efetiva em pacientes 

refratários às formas terapêuticas farmacológicas convencionais, pois ao contrário 

dos fármacos empregados para o tratamento da dor neuropática, a estimulação 

elétrica é capaz de, simultaneamente, modular os sistemas canabinóides e opióides 

para que haja a inibição de células da glia (que contribuem para a promoção da 

neuroinflamação) e também para a supressão da excitabilidade de neurônios 

nociceptivos14. 

Antinocicepção é seletiva e tem a participação de receptores opióides 

 A antinocicepção é seletiva, uma vez que esta ocorre contralateralmente ao 

lado estimulado.  Os efeitos observados ocorrem apenas enquanto há a estimulação 

elétrica, sendo que estes efeitos podem ser completamente revertidos ao fim do 

processo, demonstrando que a técnica não causa danos teciduais15. 



 O sistema de receptores opióides é ativado por neurotransmissores 

específicos, dentre eles, a encefalina, opióide endógeno que participa da modulação 

nociceptiva e está vinculado às fibras μ e δ. Sua liberação permanece diminuída na 

ausência de processo doloroso neuropático16. Esses receptores são controlados por 

um sistema de feedback negativo, aonde sua ativação é inversamente proporcional 

à sua expressão e tem como função suprimir a excitabilidade de neurônios espinais 

nociceptivos, impedindo a continuação do potencial de ação doloroso14. 

A estimulação elétrica do córtex motor ajuda no controle da neuroinflamação 

espinal com a participação de receptores canabinóides 

 Usualmente, descritas como células de sustentação do sistema nervoso, as 

células da glia, regulam o processo neuroinflamatório da medula espinal decorrente 

do quadro de dor neuropática através da liberação de mediadores inflamatórios. 

Essa função pode ser suprimida com o emprego de técnicas de estimulação elétrica, 

onde é verificável uma atenuação na hiperalgesia característica do quadro de 

neuroinflamação induzido pela dor experimentada. A estimulação elétrica também 

pode inibir a atividade dos astrócitos, o que permite analgesia, tendo esse processo 

participação comprovada do sistema endocanabinoide14. 

 Os receptores canabinóides, com especial destaque para o receptor CB1, 

estão envolvidos diretamente na inibição da microglia e dos astrócitos em condições 

neuropáticas. Esses receptores são controlados por um mecanismo de feedback 

positivo, onde sua ativação é diretamente proporcional à sua expressão14. 

Além de seletiva, a antinocicepção induzida por estimulação elétrica é 

específica 

 Estudos com modelos animais demonstram que a antinocicepção é 

observada em determinada região apenas se o eletrodo estiver implantado na área 

encefálica correspondente ao “comando” da região observada. Essa especificidade 

permite que não haja interferência em outras regiões do corpo, cuja área encefálica 

correspondente esteja próxima ao local da estimulação elétrica17. 

A estimulação do córtex motor inibe neurônios sensoriais talâmicos e interfere 

em eventos intracelulares 



 A estimulação elétrica do córtex motor inibe a hiperatividade de neurônios 

talâmicos como reposta a “deaferentação” sensorial, tendo, em geral, como efeito a 

inibição da transmissão de impulsos nervosos. Há também a ativação de conexões 

corticotalâmicas, que por sua vez inibe o processo de percepção nociceptiva em 

resposta a estímulos periféricos nocivos18. 

 Evidências também sugerem que há alterações na síntese proteica em 

resposta a estimulação aguda, mesmo esta tendo sido encerrada, deixando claro 

que a influência da estimulação vai muito além de fenômenos de membrana 

plasmática, tendo também influência em eventos intracelulares. Isso pode interferir 

no processo no processo endógeno de controle da dor, função atribuída ao córtex 

motor18. 

Modulação da dor ocorre diretamente na coluna posterior da medula espinal 

(CPME) 

 Estímulos mecânicos nocivos podem inibir a atividade neuronal na CPME, 

podendo este processo - facilmente ser atenuado com a estimulação dos córtices 

motor e sensorial. O efeito dura apenas enquanto ocorre o processo estimulatório e 

se releva como uma evidência de que a ativação desta região é responsável pelos 

efeitos analgésicos observados durante a estimulação elétrica17. 

Estruturas límbicas tem alto potencial de indução à antinocicepção 

 Inúmeras estruturas encefálicas, dentre elas as estruturas do Sistema 

Límbico, com especial destaque para o córtex insular tem sido associadas ao 

processo de nocicepção da dor15 o qual se relaciona com diversas regiões do SNC 

que atuam na modulação das interações cognitivo-avaliativas e sensitivo-

discriminativas, além de ter forte relação com a dimensão emocional da dor19. 

Há a expressão de fatores de transcrição nos neurônios do encéfalo e da 

medula espinal 

 Os principais fatores de transcrição induzíveis são o Fos e o Zif268, também 

referido como Egr-1.  

 Estímulos extracelulares como despolarização, fatores de crescimento, 

liberação de neurotransmissores como o glutamato, promovem a expressão de 



fatores de transcrição nos neurônios da Substância Cinzenta Periaquedutal (PAG) e 

da medula espinal. Verifica-se, também, a expressão destes fatores frente a 

estímulos nocivos de natureza química, térmica e mecânica. É comprovado que o 

Egr-1 tem sua expressão suprimida quando as células da PAG encontram-se sob 

estimulação elétrica16. 

 Já o Fos é estudado e utilizado como marcador neuronal, pois também é 

expresso, mediante à estímulos nocivos, na medula espinal, e contribui para a 

sensibilização do neurônios nociceptivos da medula espinal. Evidências indicam que 

sua expressão tenha relação com a inibição da nocicepção na medula espinal20. 

 Estudos demonstraram a relação entre nocicepção e a expressão de Fos. 

Verifica-se diminuição em sua expressão, quando há o emprego de técnicas de 

estimulação elétrica, que promovem analgesia e antinocepção. Porém é valido 

ressaltar que o nível de Fos expresso não é diretamente proporcional ao nível de dor 

experimentado pela pessoa20. 

A estimulação cortical reverte completamente a alodínia e a hiperalgesia e a 

reversão ocorre contralateralmente ao lado estimulado 

 Alodínia e a hiperalgesia, características do quadro neuropático, foram 

completamente revertidas, conforme estudo de Pagano et al. (2011) demonstrou. 

Há, também, diferenças na expressão de células imunorreativas para Fos e Zif268 

na CPME, sendo o primeiro mais expressivo bilateralmente e o segundo mais 

expressivo no lado direito. Após a estimulação cortical os níveis de células de Fos-IR 

e Zif268-IR tendem a diminuir de maneira significativa, ambos no lado direito, 

mostrando que os efeitos da estimulação são experimentados no lado contralateral 

ao lado estimulado (esquerdo)21.  

 Os níveis de células marcadas para Fos e Zif268 na região da PAG sofrem 

aumento bilateral após a estimulação elétrica, estando esta região envolvida na via 

descendente de supressão da dor21, modulada na CPME, através de conexões com 

medula rostral ventromedial, tendo esta projeções diretas para a CPME18. A hipótese 

é de que a estimulação elétrica interrompe a transmissão de estímulos nociceptivos 

do nível espinal até a região da PAG21. 



Estruturas específicas medeiam o processamento da dor e os efeitos 

estimulação elétrica ocorrem com "atraso" 

 Os efeitos clínicos da estimulação elétrica parecem ser mediados por 

alterações de longa duração em regiões relacionadas com o processamento da dor, 

como a PAG e o Giro do Cingulo Anterior (ACG), sendo que estes ocorrem certo 

tempo após decorrido o processo de estimulação, e sendo a principal alteração, a 

redução na capacidade de ligação dos receptores opióides, uma vez que estas 

regiões são repletas de receptores opióides e são ativadas durante a analgesia 

mediada por estes1. 

 Acredita-se que essa diminuição resulta do aumento na secreção endógena 

de opióides (um dos mecanismos analgesia induzida pela estimulação), o que torna 

a disponibilidade e capacidade de ligação desses receptores menor1. 

 Cabe ressaltar, que a diminuição na disponibilidade e capacidade de ligação 

não é consequência da analgesia da dor, uma vez que a diminuição da intensidade 

da dor leva a uma redução na secreção endógena de opióides1. 

 5. Resultados 

 Para esta revisão bibliográfica foram selecionados selecionou 23 artigos o 

que mostra que o tema está sendo amplamente estudado nos últimos anos. As 

descobertas acima descritas tornam a estimulação elétrica do córtex motor uma 

excelente alternativa, para pacientes refratários aos tratamentos farmacológicos 

convencionais. Além disso, se destaca em relação a outras técnicas empregadas 

para o mesmo objetivo como, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, 

que apesar de bons resultados, não apresenta uma redução na dor em níveis 

clinicamente significativos, além de não funcionar para todas as síndromes 

dolorosas com a mesma eficácia22, fatores estes, que não estão presentes na 

estimulação elétrica, a qual exibe efeitos agudos/imediatos, bem como, efeitos que 

se mantém por horas e até mesmo dias23. 

 Constatou-se ainda que, em pacientes em que os índices de redução da dor 

permanecem abaixo do desejado, estes ainda podem ser considerados ótimos 

resultados, visto que muitos dos que são acometidos pela dor não obtiveram 



sucesso nas demais técnicas terapêuticas existentes e representa melhora 

significativa em sua qualidade de vida2. 

6. Considerações finais 

 Baseando-se em modelos experimentais, o estudo da neuromodulação da dor 

vem aumentando nos últimos anos, impulsionado pela demonstração da forte 

influência da modulação cortical sobre a percepção dolorosa. Estes modelos 

experimentais, aplicados em ratos, cuja topografia e função do córtex motor são 

análogas ao do ser humano, nos informam sobre as principais descobertas da dor e 

sua neuromodulação, relatadas nesta revisão bibliográfica. 

 Até o momento não foi descrito com exatidão o mecanismo de ação da 

estimulação elétrica do córtex motor sobre a neuromodulação da dor, porém a 

seletividade e especificidade do processo de antinocicepção, a participação de 

receptores opióides e canabinóides, a relação com eventos intracelulares, a 

modulação da dor e fatores de transcrição envolvidos no processo são informações 

já descritas com exatidão na literatura com base nestes modelos. 

 Apesar dos grandes avanços no entendimento da dor e sua neuromodulação, 

se fazem necessários mais estudos, bem como maior compreensão da estimulação 

elétrica, uma alternativa a ser introduzida na prática clínica, pois mesmo que os 

resultados obtidos não correspondam ao que se considera ideal, estes representam, 

ainda que em pequena proporção, uma melhora no estado de estado experimentado 

pelo paciente e tem impacto em sua qualidade de vida. 
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