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OBJETIVO 
Desde a década de 40, quando Lindahl e Rexel confirmaram os mediadores 
inflamatórios na etiologia da dor radicular por hérnia de disco, o corticóide 
tem sido amplamente empregado no seu tratamento. 
Para aumentar a eficácia do tratamento, optou-se já na década de 50 pela 
infiltração periradicular com hidrocortisona, como no primeiro caso relatado 
por Robecch  e Capra em uma radiculopatia de S1 com sucesso. 
De 1966 a 2003, segundo levantamento bibliográfico realizado por De 
Palma, poucos artigos foram publicados sobre o assunto, permanecendo a 
técnica com evidência nível II (limitada) a III (moderada). 
O objetivo deste trabalho é de apresentar como esta técnica de baixo custo, 
segura e minimamente invasiva pode ser eficaz no tratamento das 
radiculopatias por hérnia de disco foraminal e extra foraminal antes de se 
optar pela cirurgia. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Serão apresentados cinco casos de pacientes com hérnia de disco foraminal 
e extra foraminal com radiculopatia lombar de único nível, sem melhora com 
tratamentos conservadores. 
As idades variaram de 46 a 82 anos, com média de 64 anos, sendo que três 
do sexo masculino e dois do sexo feminino, com dois casos de radiculopatia 
de L2, dois de L3 e um de L4. 
Follow up de dois anos a seis meses. 
Ilustraremos o trabalho com slides descrevendo a técnica e exames pré e 
per operatório . 
 
RESULTADOS 
Os pacientes foram submetidos a tratamento sob anestesia local e sedação 
com midazolan e fentanyl para punção lombar para mediana por agulha 
espinhal em direção ao forame neural guiada por escopia em AP, perfil e  



 
oblíquo. Após a confirmação do local com injeção de 1 ml de contraste não 
iônico ou toque da agulha na raiz referido pelo paciente, injeta-se solução de 
dois ml de betametasona e dois ml de bupivacaína. 
A duração dos procedimentos foi de vinte minutos em média, com tempo de 
internação de 24 h para observação de possíveis reações aos 
medicamentos empregados. 
Não houve complicações durante os procedimentos ou no pós-operatório. 
No pré-operatório o VAS era de 6 a 9 e o índice de Oswestry > 60%. 
No pós-operatório o VAS foi de 2 a 3 e o índice de Oswestry < 40%. 
Todos os pacientes arrolados neste trabalho permanecem em 
acompanhamento clínico e fisioterapia sem necessidade de abordagem 
cirúrgica. 
 
CONCLUSÃO 
Apesar de ser uma técnica pouco divulgada e utilizada pelos especialistas 
da área, e pelo seu índice de evidência moderado, é um procedimento de 
baixo custo, minimamente invasivo e eficaz no tratamento das radiculopatias 
de único nível associadas à hérnia de disco foraminal e extra foraminal, 
principalmente em pacientes idosos com comorbidades, a maioria neste 
trabalho. 
 


