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Introdução/Objetivos : O tratamento cirúrgico da dor lombar de origem discogênica 
remonta ao século passado com o pioneirismo de Dandy, em 1929. Poucos procedimentos 
cirúrgicos apresentam as evidencias científicas das discectomias no tratamento da hérnia 
discal lombar, com trabalhos mostrando até 98,5% de bons resultados. Na década de 80 
surgiram as discectomias per cutâneas (químicas, térmicas e mecânicas) com resultados 
pouco animadores. A partir 2002, trabalhos experimentais  e clínicos apontam para a 
radiofreqüência como uma alternativa, segura e eficaz quando bem indicada,  para o 
tratamento das hérnias discais lombares contidas. O objetivo do nosso trabalho foi o de 
analisar os resultados desta nova modalidade de discectomia térmica  per cutânea. 
Material e Método : Os autores apresentam e discutem as indicações, a técnica, e os 
resultados numa série de 150 pacientes submetidos à nucleoplastia, tratados na instituição e 
na clínica particular, no período entre outubro de 2004 e setembro de 2006.  Importantes 
modificações nas imagens de RNM pré e  pós procedimento de alguns pacientes são 
discutidas. Utilizou-se a tecnologia Coblation (Arthrocare –) na execução de todos os 
procedimentos.  
Resultados : 75,5% de bons resultados; 25,83% com ausência total de dor; 12,60% com 
melhora de 90% da dor  e 15,23% com melhora de 80% da dor . Boa aceitação em 94% dos 
pacientes; e 97,34% dos pacientes com alta em período inferior 24hs. Follow-up de até 26 
meses. 
Conclusões: trata-se de procedimento seguro, eficaz e com elevada taxa de aceitação 
pelos pacientes portadores de Hérnia Discais Lombares não extrusas com dor de origem 
discogênica . 
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