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RESUMO 
 

 

Justificativa e Objetivos:  

A osteoartrite (OA) é uma das causas mais frequentes de dor crônica e 

incapacidade funcional nos idosos e os joelhos são as articulações mais 

acometidas. Os medicamentos sistêmicos são indicados antes de 

procedimentos invasivos. O bloqueio dos nervos geniculares tem sido utilizado 

para alívio da dor crônica em joelho, como terapia adjuvante. O uso do fenol para 

ablação de nervos periféricos tem surgido como uma boa opção, de baixo custo.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do fenol a 7% para a neurólise dos 

geniculares, guiada por ultrassonografia, para o tratamento de dor crônica de 

pacientes com osteoartrite no joelho. 

 

Métodos 

Foi realizado estudo prospectivo de 61 bloqueios neurolíticos de geniculares em 

38 pacientes com dor crônica (mais de 6 meses) por osteoartrite graus III ou IV 

de Kellgren-Lawrence, e intensidade da dor ≥4 (escala numérica de zero a 10). 

Eles foram submetidos ao bloqueio teste de 3 nervos geniculares superior-

medial- SM, superior-lateral- SL e inferior-medial- IM, guiados por ultrassom, com 

1,5mL de bupivacaína a 0,25% em cada nervo. Obtiveram redução da 

intensidade da dor ≥ 50%, e a neurólise dos geniculares foi feita com 1,5mL de 

fenol glicerinado a 7% em cada um dos 3 nervos geniculares. Os pacientes foram 

avaliados antes do bloqueio e após 2semanas, 1mês, 2meses, 3meses e 

6meses em relação à intensidade da dor e funcionalidade da articulação do 

joelho pelo questionário WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities). 

Foram anotados os efeitos adversos e complicações. 

 

Resultados 

Foram avaliados para eligibilidade pacientes com 68 lesões de joelho por OA, 

com exclusão de 5 (sem critérios para inclusão), sendo alocados pacientes com 

63 lesões de joelho (38 pacientes), sendo que o bloqueio teste promoveu 

redução da intensidade da dor 50% em 61, submetidos a neurólise. Houve 

perda no seguimento de 18 bloqueios, com análise de 43 neurolises em 28 
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pacientes. Houve redução significante da intensidade da dor após bloqueio com 

fenol em todos os tempos avaliados; a mediana dos escores de dor antes do 

bloqueio foi de 7 e após, manteve em 4 durante os 180 dias. Houve melhora 

significante da capacidade funcional do joelho pelo questionário de qualidade de 

vida WOMAC. Antes do bloqueio foi de 45; após 2sem. foi de 22,5 e após 180 

dias, de 17.  

Os efeitos adversos observados foram: dor local, edema, hematoma, e fraqueza 

motora. 

 

Conclusões 

A neurólise dos geniculares SM, SL e IM, guiada por ultrassonografia com uso 

de fenol proporcionou bom efeito analgésico ao longo do período avaliado de 

180 dias, sendo uma técnica com eficácia satisfatória e longa duração com 

melhora da capacidade funcional do joelho. 

 

Palavras chave: osteoartrite; joelho; geniculares; neurólise; fenol; 

ultrassonografia 
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ABSTRACT 

Background Objectives: 

Osteoarthritis (OA) is one of the more frequent causes of chronic pain and 

functional incapacity in the elderly, and the knees are the most affected joints. 

Systemic drugs are indicated prior to intervention procedures. Genicular nerve 

block has been used to relieve chronic knee pain as adjunctive therapy. The use 

of phenol for neurolysis of peripheral nerve has emerged as a good option and 

with low cost. 

The objective of this study is to assess the effectiveness of phenol on ultrasound-

guided neurolysis of genicular nerves for the treatment of patients with chronic 

pain in knee OA.  

 

Methods: 

A prospective study was carried out with 61 phenolization of the genicular nerves 

in 38 patients with chronic pain (more than 6 months) due to Kellgren-Lawrence 

grades III or IV osteoarthritis, and pain intensity ≥4 (numerical scale from zero to 

10). They were submitted to ultrasound-guided 3 genicular (superomedial- SM, 

superolateral- SL and inferomedial- IM) nerve test block, performed with 1.5mL 

of 0.25% bupivacaine in each nerve. These patients obtained pain intensity 

reduction ≥50%, and underwent neurolysis of the same genicular with 1.5 mL of 

7% phenol in each of the genicular nerves. Patients were evaluated before block 

and after 2weeks, 1, 2, 3, and 6months about pain intensity by numerical rating 

scale (NRS) and joint functionality by WOMAC questionnaire. Participants were 

assessed before the procedure, after 2 weeks, and after 1, 2, 3 and 6 months, on 

the intensity of the pain and functioning of knee joint based on WOMAC 

questionnaire. There were evaluated adverse effects and complications. 

 

Results:  

There were assessed for eligibility 68 lesions of the knee by OA (in 38 patients), 

with exclusion of 5, and allocation of 63 knee lesions (in 38 patients). The test 

block promoted reduction in pain intensity 50% in 61, submitted to neurolysis. 

There were lost to follow-up 18 procedures, with analyze of 43 neurolysis in 28 

patients. There was significant reduction of pain intensity after phenol block in all 
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evaluated times; the median pain scores before the block was 7 and after it was 

maintained in 4 during 180 days. There was a significant improvement in the 

functional capacity by quality of life WOMAC questionnaire. Before the block it 

was of 45; after 2 weeks, 22,5 and after 180 days, 17. The adverse effects were: 

local pain, swelling, bruise and motor weakness.  

 

Conclusion:  

Ultrasound-guided SM, SL and IM genicular neurolysis with the use of phenol 

offered good analgesic effect, and improved knee function during the period of 

180 days followed. It is a technique that proved satisfactory and of long duration.  

 

Key words: osteoarthritis; knee; genicular; neurolysis; phenol; ultrasound 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A osteoartrite (OA) de joelho é uma das causas mais frequentes de dor 

articular crônica em idosos, ocorrendo em aproximadamente 24% desta 

população (Kesikburun et al, 2016). A doença afeta cerca de 10% dos homens 

e 13% das mulheres acima de 60 anos (Wong et al, 2016).  

É uma doença crônica degenerativa das articulações sinoviais, de 

desenvolvimento progressivo, embora as manifestações podem permanecer 

estáveis por muitos anos. É uma das formas mais comuns e incapacitantes de 

doença articular por dor intensa, rigidez articular, limitação de movimentos e 

alteração do sono (Zang, Jordan, 2010; Ahmed, Arora, 2018).  

A degeneração ocorre por lesão e perda da cartilagem articular, 

remodelação óssea, formação de osteófitos, frouxidão ligamentar, 

enfraquecimento dos músculos periarticulares e inflamação sinovial. Essas 

alterações causam o desequilíbrio entre a lesão e o reparo do tecido articular. 

O desenvolvimento da OA depende de fatores sistêmicos e locais. Os 

fatores de risco principais para OA são aumento da idade e obesidade. Outros 

fatores de risco incluem: sexo feminino, raça, desalinhamento do joelho, 

aumento da carga biomecânica de articulações e predisposição genética, 

ocupação, sedentarismo e atividade física exagerada (Zang, Jordan, 2010; 

Bijlsma, et al., 2011).  

A OA pode ocorrer em qualquer articulação, mas afeta mais comumente 

os joelhos, quadris e mãos. (Zang, Jordan, 2010). 

Segundo a publicação de Lespasio et al em 2017, a OA é a doença 

articular mais comum e o número de pessoas acometidas com esta doença na 

articulação do joelho tende a aumentar nos próximos anos devido o 

envelhecimento da população e a epidemia da obesidade. 

As estatísticas americanas mostram que esta doença articular do joelho 

acomete adultos a partir de 65 anos, com prevalência de 33.6% nesta população, 

com a mesma evidência de estar presente em maior número em pessoas do 

sexo feminino. (Lespasio et al., 2017) 

As manifestações da OA de joelho são: dor ao movimento ou 

deambulação, limitação da amplitude dos movimentos, rigidez articular, aumento 
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do volume da articulação e crepitação (Zang, Jordan, 2010; Ahmed, Arora, 

2018). A dor piora com movimentos, ao permanecer em pé ou na deambulação 

e alivia em repouso. A dor e a rigidez são as principais manifestações (Bijlsma, 

et al., 2011).  

Acomete os 3 compartimentos do joelho (lateral, medial, patelofemoral) e 

usualmente se desenvolve ao longo de 10-15 anos, interferindo nas atividades 

de vida diária. (Lespasio et al 2017) 

O diagnóstico de OA de joelho é predominantemente clínico, podendo ser 

confirmado por exame radiológico (Bijlsma et al., 2011).  

Diversos tratamentos podem ser utilizados para alívio da dor da OA, tais 

como: fármacos sistêmicos, mudança do estilo de vida, LASER (light 

amplification by stimulated emission of radiation), estimulação elétrica 

transcutânea (TENS), acupuntura, bloqueio de nervos, injeção intra-articular 

(corticosteroides, morfina e ácido hialurônico) e cirurgia (Bijlsma et al., 2011).  

Em 2010, Zhang et al. relataram que o foco do tratamento da OA é a 

redução da dor e da rigidez, para recuperar a capacidade funcional da 

articulação. Os tratamentos podem ser não farmacológicos, farmacológicos e 

cirúrgicos. Esses são individualizados de acordo com a necessidade de cada 

paciente e os fatores de risco associados a cada método. Os exercícios, 

proteção articular, redução de peso e medidas para evitar sobrecarga articular 

promovem redução da intensidade da dor. 

Roddy et al. (2005) publicaram um estudo sobre os exercícios necessários 

para melhora da condição articular, sendo que os exercícios que fortalecem os 

músculos e melhoram a condição aeróbica são mais eficazes para OA do joelho.  

Os medicamentos sistêmicos são indicados antes dos procedimentos 

invasivos (Zang, Jordan, 2010; Wong et al., 2016). Entretanto, as terapias 

farmacológicas podem oferecer benefícios limitados para pacientes com OA 

avançada (Bijlsma et al., 2011; Wong et al., 2016).  

Em pacientes com OA grave é indicada artroplastia de joelho, mas nem 

sempre os mesmos tem condições clínicas para serem submetidos a cirurgia e 

uma forma de promover analgesia para esses pacientes é o bloqueio dos 

geniculares, responsáveis pela inervação da região anterior do joelho.  

O joelho é inervado por ramos articulares do femoral, fibular, tibial e 

obturador. Os ramos articulares dos nervos fibular (superior-lateral= SL e inferior-
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lateral= IL) e tibial (superior-medial= SM e inferior-medial= IM) são conhecidos 

como nervos geniculares. (Ahmed, Arora, 2018; González Sotelo et al., 2017)  

Entre os bloqueios analgésicos, estão os realizados com agentes 

neurolíticos. A ablação com lesão do nervo, ou seja, a neurólise, pode ser 

causada pela injeção de compostos químicos (Ahmed, Arora, 2018; Dass et al, 

2019). Também pode ser feita por frio (crioterapia) ou calor (radiofrequência) 

(Kesikburum et al., 2016; Qudsi-Sinclair et al, 2017). O custo da lesão de nervo 

por radiofrequência é muito alto, e a lesão por agentes químicos pode ser uma 

alternativa. 

Para a indicação de ablação química, a seleção apropriada do paciente é 

o ponto mais importante. Geralmente está indicada a ablação quando ocorre 

falha do tratamento conservador (D´Souza, Warner, 2020). 

O primeiro relato de neurólise química para o tratamento da dor foi feito, 

em 1863, por Luton, quando administrou agentes neurolítcos em áreas de dor. 

Em 1904, Schloesser foi o primeiro a relatar a neurólise com álcool para o 

tratamento da neuralgia do trigêmeo (D´Souza, Warner, 2020). 

 Um relato de casos mostrou que o fenol pode ser uma boa opção para a 

ablação dos geniculares do joelho (Ahmed, Arora, 2018). 

Ainda não se conhece um agente neurolítico ideal. Acretita-se que ideal 

seria o que causa somente destruição de fibras C e A-delta, que são as 

transmissoras da dor, porém ainda não temos disponíveis agentes com essa 

propriedade (Wood, 1978). 

Ben Aziz e Cascella (2021) citam como possíveis agentes para neurólise 

química o fenol, álcool, glicerol, capsaicina, toxina botulínica. 

O fenol é um composto químico com um grupo hidroxila ligado a um anel 

benzênico. Essa substância causa lesão química (Wood, 1978; Gebhardt, Wu, 

2013), interrompendo a transmissão da dor por degeneração Walleriana distal a 

lesão, por precipitação de proteínas com perda de elementos gordurosos 

celulares, separação da bainha de mielina do axônio, edema axonal e 

consequentemente, degeneração do axônio. Os efeitos do fenol são causados 

tanto pela neurotoxicidade como pela isquemia (Koyyalagunta et al., 2016). 

 O tempo para início de ação do fenol como neurolítico é de 3 a 6 dias e a 

duração de efeito descrito na literatura varia de 2 meses a 2 anos (D´Souza, 

Warner, 2020; Gebhardt, Wu, 2013). O fenol também tem efeito de anestésico 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmed%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29761638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arora%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29761638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmed%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29761638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arora%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29761638
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local imediatamente após a administração, e sua ação é seletiva sobre as fibras 

nervosas sensitivas, poupando as fibras motoras grossas (Koyyalagunta et al., 

2016; Gebhardt, Wu, 2013).  

Os possíveis efeitos adversos associados a injeção do fenol são: dor 

durante a injeção, sangramento, infecção, necrose na pele e músculos, 

parestesia, queimação, disestesia, hiperestesia e hiperalgesia. Não foram 

descritas reações sistêmicas com esse agente nas concentrações utilizadas. 

(D´Souza, Warner, 2020).  

Foram encontrados estudos na literatura com injeção de agentes 

neurolíticos em nervos geniculares, mas são de relato de casos (Dass et al., 

2019) com pequeno número de casos (Ahmed, Arora, 2018).  

Não foram encontrados estudos prospectivos, controlados, com boa 

casuística, de neurólise por fenol, que pode ser uma alternativa eficaz e de baixo 

custo. 
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2.  OBJETIVOS 

 
Objetivo primário 

O objetivo primário deste estudo foi avaliar o efeito do bloqueio dos nervos 

geniculares com fenol na intensidade da dor da osteoartrite de joelho. 

 

Objetivos secundários 

Os objetivos secundários foram avaliar a qualidade de vida e a duração 

do efeito analgésico. 
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3.  REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 Dor no joelho por osteoartrite 

 
A dor é um sintoma onipresente nas doenças osteoarticulares, 

especialmente na OA e é muito mais prevalente que rigidez e diminuição de 

função (Trouvin,  Perrot, 2015). 

Pode ocorrer ao redor de toda articulação do joelho. Pode ter 

características como maçante, aguda, constante, intermitente e variar de leve a 

insuportável.   

É comum se ouvir sons de trituração e relatos de fraqueza muscular. 

Edema articular, sensação de travar ou ceder o joelho também são sintomas 

comuns. (Lespasio et al., 2017) 

Tudo isto pode gerar dificuldade para andar, subir escadas, realizar 

tarefas domésticas, o que pode levar a uma diminuição da qualidade de vida.  

 

 
 
3.2. Inervação do joelho 
 

Os nervos geniculares bloqueados neste estudo são ramos dos nervos 

femoral, fibular e tibial, inervam a articulação e localizam-se próximo a ela. 

Podem ser abordados por via percutânea guiada por radioscopia ou 

ultrassonografia (Choi, 2011; Manzano et al., 2013; Kim et al., 2019).  

Os nervos geniculares SL, SM e IM acompanham os vasos geniculares e 

passam próximos ao epicôndilo da tíbia e fêmur, exceto o nervo IL, que corre 

lateralmente a cabeça da fíbula. Portanto, os nervos geniculares SL, SM e IM 

com aspectos anatômicos relativamente constantes formam os alvos para a 

aplicação dos bloqueios pois passam por áreas do periósteo da articulação (Choi 

et al., 2011; Manzano et al., 2013; Ahmed, Arora, 2019). Eles estão localizados 

ao longo da borda medial do fêmur, sendo o nervo genicular SM no epicôndilo e 

o nervo genicular IM no côndilo medial tibial. O nervo genicular SL está localizado 

na região do epicôndilo femoral lateral e o nervo genicular IL na do côndilo tibial 

lateral, próximo ao nervo fibular,  fato pelo qual não se recomenda a neurólise 

deste nervo genicular. (Ahmed, Arora, 2019) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Trouvin+AP&cauthor_id=28889010
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Perrot+S&cauthor_id=28889010
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A visualização dos nervos geniculares por métodos de imagem é difícil 

por serem muito finos.  

As referências para a localização dos nervos pela ultrassonografia são as 

artérias geniculares, por seguirem a mesma trajetória.  

O genicular SM origina do nervo para o vasto medial e é ramo do nervo 

femoral e nervo tibial. É responsável pela inervação do retináculo medial e da 

cápsula articular medial. O genicular SL origina de ramos do nervo femoral e 

fibular, e inerva a região superolateral da capsula articular. O genicular IM origina 

do ramo infra-patelar do nervo safeno e ramos do nervo tibial. É responsável pela 

sensibilidade da área de inserção do tendão anserino, ligamento colateral medial 

e cápsula articular medial, anterior e inferior. O genicular IL é ramo do nervo 

fibular (Manzano et al., 2013; Fonkoué et al., 2019). 

 

 

3.3 Principais tratamentos para dor por osteoartrite de joelho 

O tratamento para OA de joelho consiste na melhora da dor e da função 

articular e diminuição das deficiências provocada por estas. É sempre 

direcionado para as queixas dos pacientes e melhora da qualidade de vida. 

 Em estágios iniciais indica-se tratamentos clínicos enquanto na OA 

avançada, tratamentos cirúrgicos podem ser necessários (Lespasio et al., 2017). 

Vários medicamentos podem ser indicados. Os analgésicos simples como 

paracetamol e a dipirona são os mais usados. Os anti-inflamatórios podem ser 

usados em alguns pacientes por curto período devido a seus efeitos adversos 

gastrintestinais e renais (Martel-Pelletier et al., 2016; Lespasio et al., 2017). 

Outros medicamentos que também podem ser utilizados são duloxetina, 

gabapentina, considerando a OA como dor crônica. (Martel-Pelletier et al., 2016). 

O uso de anticorpos que neutralizam o fator de crescimento neural (NGF) tem 

sido publicado, com efeitos promissores, mas com alto custo (Miller et al., 2018). 

Os pacientes mais informados sobre a OA, quanto aos sintomas, aos 

objetivos do tratamento e a importância da mudança do estilo de vida obtêm 

melhor prognóstico com menos intervenções realizadas.  

Já os procedimentos intervencionistas são indicados quando o paciente é 

refratário ao tratamento conservador e quando a qualidade de vida está 
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notavelmente comprometida. Esses consistem na realização de bloqueios 

analgésicos ou procedimentos cirúrgicos (Lespasio et al., 2017).  

 

3.3.1 Neurólise 
 
Fenol  

Os fenóis são compostos químicos com um grupo hidroxila (-OH) ligado a 

um grupo hidrocarboneto aromático (anel de carbonos) (figura 1). Eles são 

encontrados como fenóis simples ou polifenóis (quando contêm muitos anéis de 

carbono). 

Figura 1: Estrutura do fenol 

 

  

 

 

A administração de fenol ao redor de nervos periféricos é uma conduta 

antiga, porém essa substância pode causar complicações motoras e por tempo 

prolongado se usada em nervos mistos. A primeira publicação da injeção de 

fenol em nervos com função motora foi realizada para o tratamento da 

espasticidade (Wood, 1978). 

 As doses administradas de fenol são variáveis de acordo o efeito 

esperado. Em 2001, Sung et al. publicaram estudo sobre o uso de fenol em 

nervos periféricos de coelhos. Foram utilizadas diferentes concentrações de 

fenol (3%, 4% e 5%), em volumes diferentes (0,1ml, 0,2ml e 0,3ml). O efeito do 

bloqueio de nervo por fenol pode ser titulado ajustando a concentração ou o 

volume do fenol injetado. Seu efeito também depende de como e onde é injetado. 

A área de degeneração histológica, que foi vista ao lado da bainha perineural 

indicou que o fenol injetado espalhou ao longo da bainha perineural. Tanto a 

concentração quanto o volume alteram os efeitos do fenol na condução por até 

8 semanas. 

Em 2013, Fu et al. descreveram o uso de 3ml de fenol a 6% no nervo tibial 

em paciente de cuidados paliativos para dor causada por espasticidade, com 

efeito satisfatório. No mesmo ano, Gebhardt e Wu descreveram a injeção de 
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fenol no plano transverso abdominal para controle de dor oncológica e 

administraram 15mL de fenol a 6% com glicerina a 20%, obtendo efeito 

analgésico esperado.   
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4. MÉTODOS 
 

4.1 Tipo de estudo 

 O estudo foi prospectivo e descritivo.  

 

4.2 Aspectos éticos 

 O estudo foi iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo (CAAE 89076818.4.0000.5505) em 6 de 

Junho de 2018 (anexo 9.1) e assinatura do termo de consentimento livre, 

esclarecido e informado assinado pelo paciente (TCLE) (anexo 9.2). Toda 

pesquisa foi pautada na Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. O estudo foi realizado conforme as Normas Consolidadas dos 

Relatórios de Ensaios clínicos (Consolidated Standards of Reporting Trials – 

CONSORT) (Schulz et al., 2011). 

 

 

4.3 Registro do estudo 

 O estudo foi registrado no ClinicalTrials NCT03601533.  

 

4.4 Cálculo da amostra  

 O cálculo da amostra foi baseado na suposição que, após o procedimento 

a intensidade da dor diminuiria em 30% pela escala numérica verbal em paciente 

com osteoartrite de joelho, isto é, que a intensidade da dor seria 70% da inicial. 

A amostra de 32 procedimentos tem 80% de poder para detectar uma diferença 

média entre a dor inicial e a final (esperada) de 3, ao nível de significância 

unilateral de 2,5%, supondo que a dor inicial média da amostra é 7 com desvio 

padrão 2 (2 = 4) e uma margem de diferença igual a 4 (aproximadamente 70% 

sobre a dor média inicial). 

  

4.5 Local de realização do estudo:  

 O estudo foi feito no Setor de Dor da UNIFESP. 
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4.6. Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Foram incluídos participantes: 

• De ambos os sexos  

• Com idade igual ou maior de 18 anos  

• Diagnóstico clínico e de imagem (radiografia) de osteoartrite avançada, III 

ou IV conforme Kellgren-Lawrence (Kohn et al., 2016) (anexo 9.3) 

• Intensidade da dor ≥4 pela escala numérica de zero a 10  

• Duração da dor por mais de 6 meses 

• Sem alívio da dor por medidas conservadoras 

• Aguardando artroplastia 

 

Foram excluídos os pacientes: 

• Com alteração cognitiva (com incapacidade de entendimento do protocolo),  

• Com doença psiquiátrica 

• Com doença hepática grave 

• Com outras causas de dor no joelho (trauma, síndrome complexa de dor 

regional e prótese),  

• Com infecção no local da punção do bloqueio  

• Com coagulopatia   

• Em uso de anticoagulante 

 

4.7 Participantes 

Foram avaliados para elegibilidade 68 lesões de joelho com OA, sendo 

excluídos 5, por não corresponderem aos critérios de inclusão.  

 

4.8 Intervenção 

 Foram selecionados 63 joelhos com OA elegíveis para o procedimento, 

submetidos ao bloqueio teste. Destes 63 procedimentos, 2 não apresentaram 

melhora maior que 50% do escore de dor incial, e foram excluídos. A ablação 

dos nervos geniculares foi realizada em 61 joelhos.  

 

4.8.1 Realização do bloqueio 
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Para a realização do procedimento teste e do bloqueio neurolítico, os 

pacientes foram posicionados em decúbito dorsal horizontal, seguido de 

monitorização com eletrocardioscopio, pressão arterial não invasiva e oximetria 

de pulso.  

 

4.8.2 Bloqueio “teste” 

A pesquisa de cada ramo dos três nervos geniculares (superior-medial- 

SM, superior-lateral- SL e inferior-medial- IM) foi feita por visualização das 

respectivas artérias geniculares com ultrassonografia (US) (Sonosite M-turbo, 

Seattle, USA). Foi posicionado um transdutor linear de 10-15 MHz em áreas do 

periósteo da articulação do joelho. Nessa posição, os aspectos anatômicos dos 

nervos geniculares SL, SM e IM são relativamente precisos e foram os alvos 

para os bloqueios.  

Após antissepsia da pele com clorexidina e anestesia local com lidocaína 

a 1% sem vasoconstritor foi realizado bloqueio diagnóstico em todos os 

pacientes selecionados. Uma agulha 22Gx50mm (Stimuplex, BBraun, 

Melsungen, Germany), foi introduzida em direção aos nervos geniculares, guiado 

por ultrassonografia com injeção de 1,5mL de bupivacaína a 0,25% sem 

adrenalina, em cada um dos três nervos (SL, SM e IM).   

Os pacientes foram reavaliados após 1 semana, sendo indicado bloqueio 

neurolítico para todos os que obtiveram alívio da dor ≥50%. 

 

4.8.3 Bloqueio neurolítico 

O bloqueio neurolítico foi realizado com a mesma técnica do bloqueio 

teste, guiada por US para identificação dos nervos geniculares. 

A agulha utilizada para a realização do bloqueio foi a 22G x 50 mm 

(Stimuplex, BBraun, Melsungen, Germany), e introduzida em direção a cada 

ramo dos nervos geniculares guiados por ultrassom.  

Foi realizado o bloqueio com 1,5ml de fenol com glicerina a 7%, em cada 

um dos três nervos geniculares (SL, SM e IM). Após administração de pequeno 

volume de lidocaína para que o restante do fenol não fosse administrado durante 

a remoção da agulha, foi realizado curativo no local da punção.  
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Localização anatômica dos geniculares 

 

                                       

Figura 2. Localização para o bloqueio do nervo genicular medial superior guiado 

por ultrassom. 

 

 

 

 

Figura 3. Imagem ultrassonográfica do bloqueio nervo genicular medial superior 

Visualização do musculo vasto medial, artéria genicular e fêmur 

 

Vasto medial  

Vasto medial  

Femur 

Femur 

Artéria 

genicular 
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4.8.4 Exercícios recomendados  

Os pacientes foram orientados para realizaçao de exercícios de 

alongamento e fortalecimento muscular durante todo o tratamento. Os exercícios 

foram orientados presencialmente em todas as consultas. 

 

4.9 Analgesia complementar 

Após o procedimento, os pacientes poderiam usar analgésicos simples 

(paracetamol) na dose de 500mg a cada vez, até 2g ao dia. Havendo 

necessidade, poderiam usar tramadol (50mg) a cada vez, anotando a dose, até 

total de 400mg/dia. Antes de fazer uso do medicamento, deveriam referir o 

escore de dor. Foi anotada a dose total de analgésico complementar. 

 

4.10 Avaliação: 

Foram avaliados: 

• Intensidade da dor: 

Os pacientes foram avaliados em relação à intensidade da dor pela escala 

numérica verbal (ENV) de 0 a 10 (onde zero significa ausência de dor e dez a 

pior dor possível) antes do bloqueio teste e após 2semanas, 1mês, 2meses, 

3meses e 6meses do procedimento (ablação dos nervos geniculares). 

• Qualidade de vida 

A avaliação da qualidade de vida foi feito pelo questionário de WOMAC, 

Western Ontario McMaster Universities (McCconnell et al., 2001) (anexo 9.4), 

validada para língua portuguesa (Fernandes, 2002), antes do procedimento teste 

e após 2semanas, 1mês, 2meses, 3meses e 6meses após o procedimento 

(fenolização).  

Foram anotados os efeitos adversos e complicações do procedimento, 

tais como: dor, edema, hematoma, parestesia, disestesia, e fraqueza motora. 

 

4.11 Sequência do estudo 

1ª consulta:  

• Diagnóstico de osteoartrite de joelho graus III ou IV 

• Avaliação da intensidade da dor  

• Aplicação do questionário de WOMAC 

• Realização do bloqueio teste 



 

15 

 

• Orientação sobre exercícios 
 

2ª consulta: após 1 semana do bloqueio teste  

• Avaliação do alívio da dor- se ≥ 50% realização do bloqueio neurolítico 

• Realização da ablação dos nervos geniculares 
 

3ª consulta: após 2 semanas da fenolização 

• Avaliação da intensidade da dor 

• Avaliação do consumo de analgésicos 

• Aplicação do questionário de WOMAC 

• Orientação sobre exercícios 
 

 
4ª consulta: após 1 mês da fenolização 

• Avaliação da intensidade da dor 

• Consumo de analgésicos 

• Aplicação do questionário de WOMAC 

• Orientação sobre exercícios 
 

 
5ª consulta: após 2 meses da fenolização 

• Avaliação da intensidade da dor 

• Consumo de analgésicos 

• Aplicação do questionário de WOMAC  

• Orientação sobre exercícios 
 

 
6ª consulta: após 3 meses da fenolização 

• Avaliação da intensidade da dor 

• Consumo de analgésicos 

• Aplicação do questionário de WOMAC 

• Orientação sobre exercícios 
  

 
7ª consulta: após 6 meses da fenolização 

• Avaliação da intensidade da dor 

• Consumo de analgésicos 

• Aplicação do questionário de WOMAC 

• Orientação sobre exercícios 
  

 

4.12 Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo programa SPSS 17 (Chicago, IL). Os 

dados demográficos foram apresentados de forma descritiva. Os escores de dor 

e os escores do WOMAC foram mostrados como mediana e variação interquartil 

e os dados de cada momento após a intervenção foram comparados com o 
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basal, usando teste de Wilcoxon. O teste de Shapiro Wilk foi usado para avaliar 

a normalidade dos resíduos dos modelos. O teste de comparações múltiplas de 

Tukey foi usado para comparar os tempos entre si, após verificada diferença 

significativa na ANOVA. Foi considerado significante p ≤0,05.  
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5. Resultados 
  

O fluxograma CONSORT está ilustrado na figura 4.  

Foram avaliadas para elegibilidade do procedimento 68 articulações 

acometidas com OA, sendo excluídas 5 por falta de critério para inclusão. Foram 

alocadas 63 lesões osteoarticulares (sendo no total 38 pacientes e destes, 23 

pacientes com doença articular em ambos os lados), para bloqueio teste.  

Como critério de inclusão para este estudo considerou-se grau de artrose 

avançado e já haver indicação de artroplastia, com o objetivo de que os 

pacientes apresentassem maior semelhança quanto a doença física 

(osteoartrose) e o estímulo nociceptivo. 

Houve redução da intensidade da dor 50% em 61 dos procedimentos e 

<50% em 2.  

Então foram realizadas ablação dos nervos geniculares para OA de 61 

joelhos. Após a ablação, houve perda do seguimento de 18 procedimentos por: 

descontinuação do seguimento por dificuldade em comparecer às visitas (10), 

injeção intra-articular (4) e submetidos a outros procedimentos não relacionados 

ao joelho (4).  

Foram então analisados 43 procedimentos em 28 pacientes (15 

bilaterais). 
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Seleção 
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Seguimento 

 
 
 
Análise 

 
 
Figura 4. Fluxograma CONSORT  

Elegíveis (N: 68) 

Bloqueio teste (N: 63) 

Excluídos (N: 5) 

Não entraram nos critérios de inclusão (N: 5) 

Recusa para participar (N: 0) 

Redução da intensidade da dor 

50% (N= 61) 

Bloqueio Neurolítico 
 (N: 0) 

Alocados (N: 63) 

Redução da intensidade da dor < 50% 

(N= 2) 

Perda do seguimento (N: 18) 

Analisados (N: 43) 

Bloqueio neurolítico (N= 61) 
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5.1 Dados demográficos 

Os dados dos pacientes se encontram na tabela 1. 

Foram analisados 43 procedimentos, sendo no total 28 pacientes, dentre os 

quais 5 são homens e 23 são mulheres. Entre as mulheres, 15 foram submetidas 

ao procedimento bilateral. 

 

Tabela 1. Dados dos participantes em número para sexo; média ± DP para 

idade, peso, estatura e IMC  

Sexo (M: F) 5 (11,6%): 38 (88,4%) 

Idade (anos) 67,8 ± 9,4 

Peso (kg) 77,5 ±13 

Estatura (cm) 

IMC (Kg/m2) 

156,3 ± 9,9 

31,8 ± 5,2 

IMC: índice de massa corporal; DP: desvio padrão 

 

 

5.2 Intensidade e alívio da dor 

Os escores de intensidade da dor estão na tabela 2. Houve redução 

significante da intensidade da dor em todos os períodos de avaliação. A 

porcentagem de pacientes que obteve alívio ≥50% após 6 meses foi de 46% 

(tabela 3). 

 

 
Tabela 2. Intensidade da dor em mediana (variação interquartil) 

 Intensidade da dor (ENV) 

T0 7 (6 - 8) 

2sem 4 (3 - 5) * 

1m 4 (2 - 5) * 

2m 

3m 

6m 

4 (3 - 5) * 

4 (2 - 5) * 

4 (3 - 6) * 

Todos os momentos: Escore < basal; teste de Wilcoxon; p<0.001 
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T0: antes do bloqueio teste; após 2sem, 1m, 2m, 3m, 6m da neurólise  

T0 > 2sem; T0 > 1m; T0 > 2m; T0 > 3m; T0 > 6m; p< 0.001 

 
 
Tabela 3. Alívio da dor ≥50% - número de procedimentos (%) 

 Alívio  

2sem 21 (49)  

1m 23 (55)  

2m 

3m 

6m 

20 (48)  

23 (55)  

20 (46)  

Tempos após a neurólise após 2sem, 1m, 2m, 3m, 6m 
 
 

5.3 Qualidade de vida 

 

Houve melhora significante na qualidade de vida pelo questionário de 

WOMAC, durante os 6 meses de avaliação apresentados abaixo na tabela 4.  

O escore de WOMAC composto tem como variação de valores de 0 a 96, 

o subscore mínimo da dor é 0 e o máximo 20. O subscore rigidez varia de 0 a 8, 

e subscore de função varia de 0 a 68. 

 

Tabela 4. Escores de WOMAC em mediana e variação interquartil 
 T0 2sem  1m 2m 3m 6m 

Dor 9(8-13) 6(4-7) * 4(2 - 6) * 5(2-6) * 3(2-6) * 4(2-8) * 

Rigidez  4(2-6)  1(0-3) * 1(0-2) * 1(0-2) * 0(0-2) * 0(0-2) * 

Função  32(26-44)  15(11-25) * 13(9-18) * 13(7-18) * 11(7-19) * 13(9-21) * 

Composto 45(35-62) 22,5(16-34)   19(13-25)* 18(10-26)   16(9-29) * 17(12-26) * 

Todos os escores T0 > 2sem; T0 > 1m; T0 > 2m; T0 > 3m; T0 > 6m 
teste de Wilcoxon; p<0,001  
T0 : antes do bloqueio teste; 2sem, 1m, 2m, 3m, 6m após neurólise 
 
.  
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5.4 Uso de analgésicos complementares 

Na avaliação inicial deste estudo, todos os pacientes utilizavam algum tipo 

de analgésico simples (dipirona ou paracetamol, ambos até 500mg por dose), ou 

tópico (diclofenado tópico) diariamente. 

Todos foram orientados quanto a possibilidade de uso de medicamentos 

se dor após o procedimento.  

Menos de 5% dos pacientes necessitaram do uso de tramadol durante 6 

meses.  

 
Tabela 5. Complementação – número de procedimentos (%)  

 Dipirona ou paracetamol Tramadol 

T0 43 (100) 0 

2sem 28 (64) 2 (5) 

1m 22 (51) 1 (2) 

2m 

3m 

6m 

26 (61) 

21 (49) 

16 (37) 

1 (2) 

2 (5) 

2 (5)   

T0: antes do bloqueio teste; 2sem, 1, 2,3, 6m após neurólise  

 
 
 
 

5.5 Efeitos adversos e complicações 

 Os efeitos adversos e complicações estão descritas na tabela 6. Foram 

registrados: dor local, edema, hipoestesia e hematoma. 

 Estes eventos ocorreram principalmente na primeira avaliação, após 2 

semanas da fenolização. Ainda permaneceram com edema 5 pacientes até a 

avaliação de 1 mês. Após este período, não foi identificado nenhum evento 

adverso. 
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Tabela 6. Efeitos adversos e complicações – número (%) 
 

 2sem 1m 2m 3m 6m 

Dor local  2 (5) 0 0 0 0 

Hipoestesia 6 (14) 0 0 0 0 

Edema  13 (30) 5 (12) 0 0 0 

Hematoma 9 (21) 0 0 0 0 

 
 
 



 

23 

 

6.  DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo prospectivo avaliando a eficácia da ablação dos 

nervos geniculares com fenol para pacientes com dor crônica por osteoartrite 

avançada de joelho. O estudo mostrou que o fenol em nervos geniculares reduz 

a intensidade da dor e melhora a capacidade funcional durante 6 meses de 

avaliação, com efeitos adversos leves e de curta duração. 

Em um estudo realizado no Brasil, por Ferreira et al. (2018) a projeção da 

expectativa de vida para 2050 será de 81 anos, sendo que os idosos serão 30% 

da população brasileira. Com isso há tendência de aumento de doença 

degenerativa em articulação de joelho.  

A idade média deste presente estudo foi aproximadamente 67 anos como 

referido na literatura, sendo mais comum nos idosos conforme citado por 

Lespasio et al. (2017), chegando a mais de um terço das pessoas com mais de 

65 anos de idade (Lima et al., 2019). Se considerar a imagem radiológica, mais 

de 80% dos pacientes acima de 65 anos apresentam sinais de osteoartrose 

(Huang et al., 2020).  

A obesidade é um fator de risco conhecido para OA, e o IMC médio dos 

pacientes deste estudo foi 31,8 ± 5,2, o que classifica a maioria destes pacientes, 

de acordo com a OMS, como obesidade grau 1. (Bijlsma et al., 2011) 

Neste estudo houve predomínio do sexo feminino com diagnóstico de 

osteoartrose, como referido na literatura. Isso pode ser devido a maior sobrevida 

das mulheres com maior ocorrência de doenças degenerativas articulares. 

(Bijlsma et al., 2011). 

Em casos de osteoartrose avançada, a cirurgia está indicada na falha do 

tratamento conservador e deve acontecer nos casos de acometimento 

progressivo e quando afeta a independência das atividades de vida diária. 

(Richmond, 2008).  

Nos países em desenvolvimento, o acesso do paciente à artroplastia total 

de joelho é muito limitado com longos tempos de espera, quando avaliado pelos 

registros do sistema público de saúde. (Ferreira et al., 2018) 

Porém, o objetivo do tratamento da OA de joelho é proporcionar alívio da 

dor e melhorar o estado funcional dos pacientes, sendo este período de espera 
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um fator impactante na qualidade de vida dos pacientes. Frente a isso, outras 

técnicas têm sido utilizadas com objetivo de melhores resultados funcionais para 

estes pacientes. (Lima et al., 2019) 

A ablação dos ramos sensitivos articulares vem se tornando uma 

alternativa cada vez mais frequente para o tratamento de sintomas causado 

pelas artropatias avançadas, oferecendo melhor manejo da dor de osteoartrite, 

melhorando a capacidade funcional, e tornando tolerável o tempo de espera para 

artroplastia.  

Os ramos sensitivos da região do joelho recebem o nome de geniculares 

e o principal objetivo da ablação consiste em bloquear a inervação sensorial peri 

ou intra-articular. (Lima et al., 2019) 

 Os primeiros casos de ablação dos nervos geniculares foram descritos 

com o uso de radiofrequência (RF) térmica (Qudsi-Sinclair et al., 2017; Ajrawat 

et al., 2020). Em grande parte do mundo, a ablação do nervo genicular é 

comumente realizada pela técnica da radiofrequência térmica (Kesikburn et al., 

2016).  

Segundo Ajrawat et al. (2020), a ablação ou neurólise por radiofrequência 

(RF), ou modulação do suprimento de nervo sensorial para a articulação de 

joelho, surgiu como uma terapêutica para tratar a dor crônica no joelho nos 

pacientes que não respondem a o tratamento clínico ou que possuem alguma 

contraindicação à artropastia. 

Porém, a neurólise por RF tem um alto custo, além de duração longa do 

procedimento, e falência em 25% dos casos. (Dass et al., 2019) 

O custo elevado causa grande impacto no sistema de saúde, 

especialmente para os países em desenvolvimento (Santana Pineda et al., 2017; 

Davis et al., 2019).  

Pequena porcentagem dos idosos brasileiros tem acesso a planos de 

saúde. Frente a isso, é necessário optar por uma técnica que proporcione 

melhora aos pacientes, com um menor custo. 

Além da neurólise por radiofrequência, também pode-se realizar a 

neurólise, ou ablação do nervo com uso de medicamentos, que têm a 

capacidade de bloquear a transmissão do estímulo nociceptor, chamada assim 

de neurólise química.  
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A neurólise química pode ser realizada com fenol e álcool, entre outros 

medicamentos também descritos, e ambos com baixo custo. (Ben Aziz, Cascella, 

2021; Dass et al., 2019) 

Entre os agentes químicos, o fenol foi o escolhido para este estudo. Este 

causa lesão nervosa com perda dos elementos lipídicos celulares por 

precipitação proteica, separação da bainha de mielina, edema axonal e 

consequentemente degeneração. A ação ocorre porque desnatura a proteína 

prontamente, causando denervação quando injetado próximo às estruturas 

neurais. Os efeitos do fenol podem ser uma combinação de neurotoxicidade e 

isquemia. (D'Souza, Warner, 2020)  

Dependendo do efeito farmacocinético e terapêutico desejado, o fenol 

pode ser preparado em uma solução aquosa, de glicerina ou lipídica e diluído na 

concentração desejada. O fenol em glicerina reduz a difusão, resultando em 

lesão limitada no local da injeção. Essa preparação viscosa de fenol diluída com 

glicerina é hiperbárica em relação ao líquido cefalorraquidiano. As preparações 

aquosas de fenol são mais potentes com difusão mais ampla, pela consistência 

mais fluída. (D'Souza, Warner, 2020) 

O meio de contraste também pode ser misturado para auxiliar na 

visualização durante a radioscopia. (Weksler, et al., 2007) 

A ablação dos ramos sensitivos articulares realizada neste estudo nos 

nervos geniculares com fenol oferece uma nova modalidade para reduzir a 

intensidade da dor bem como melhora a capacidade física em pacientes com OA 

de joelho. Houve bom controle da dor e melhora funcional durante os 6 meses 

avaliados, como no estudo de literatura em que foi feito neurólise por 

radiofrequência (RF). (Ahmed, Arora, 2018) 

Além disso, estes nervos são exclusivamente sensitivos, e a neurólise não 

causa redução da força muscular. Nervos motores não devem ser destruídos.  

O custo da neurólise química com fenol é cerca de 100 vezes menor que 

da RF (Choi et al., 2011; Santana Pineda et al., 2017; Ahmed, Arora, 2018).  

A economia do procedimento com um agente químico é um ponto forte do 

estudo. Dessa forma, o fenol poderia ser utilizado como técnica semelhante à 

RF clássica para o controle da dor crônica de joelho. 

Os nervos geniculares, com localização anatômica precisa, passando por 

áreas do periósteo da articulação, são os alvos para os bloqueios na literatura 
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(Manzano et al., 2013; Yasar et al., 2015; Ahmed, Arora, 2019). A injeção foi feita 

nos geniculares superior medial, superior lateral e inferior medial, por serem os 

mais apropriados para a analgesia articular (Dass et al. 2019).  

A eficácia de um bloqueio depende da concentração e do volume do 

neurolítico. Normalmente a injeção de fenol é indolor devido às suas 

propriedades anestésicas locais imediatas. Isso contrasta com o álcool, que 

pode ser muito doloroso após a injeção O efeito anestésico local é imediato e o 

efeito neurolitico deve ser avaliado após 24 a 48h e, frequentemente, pode não 

estar evidente até 3 a 7 dias (D'Souza, Warner, 2020).  Dessa forma a primeira 

avaliação após a neurólise foi feita após 2 semanas.  

No estudo realizado por Dass et al. (2019), a fenolização dos geniculares 

foi realizada com álcool 99%. Também foi realizado o bloqueio teste com 

anestésico local, entre 0,5 a 2ml, e posteriormente a neurólise com 1ml de álcool 

99% e 1ml de contraste, considerando concentração de álcool a 50%. O autor 

cita a concentração eficaz para neurólise com álcool varia de 30-100%. 

Em outro estudo publicado em 2018, o procedimento foi realizado com 

1ml de álcool 50% em 0,5-0,75ml de bupivacaína a 0,25%. Em alguns casos, os 

pacientes reclamaram de dor intensa logo após a injeção e foi necessário a 

injeção de lidocaína 2% logo após a injeção do álcool (Ahmed, Arora, 2018). 

 Já a denervação com fenol, a concentração necessária para o 

procedimento é menor. Em um estudo realizado por Weksler et al. (2007), 

sugeriu-se que a concentração ideal de fenol para o tratamento neurolítico não 

está bem determinada e varia de 3% a 12%. Este mesmo estudo refere que o 

álcool também é uma droga potente para neurólise, mas produz dor em 

queimação severa durante a injeção. 

D'Souza e Warner (2020) citam a equipotência do fenol e álcool, sendo 

que fenol a 5% é equivalente a álcool a 40%, com o efeito sobre a neurólise. As 

concentrações de fenol menores que 5% resultam em desnaturação dos axônios 

e vasos sanguíneos, enquanto as maiores de 5% produzem coagulação proteica 

e desmielinização segmentar não seletiva.  

Neste estudo, o volume administrado foi de 1,5mL, como na literatura 0,5 

a 2mL em cada nervo genicular.  

Além disso, foi usado fenol glicerinado porque sua dispersão é mais 

previsível, e a concentração foi de 7%, conforme recomendação da literatura, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%27Souza%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30247853
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citada acima. A dose total usada foi 315mg, muito abaixo da dose máxima diária 

de 1g. Deve-se ter cuidado em pacientes com doença hepática avançada, devido 

a metabolização (D’Souza, Warner, 2020). 

A duração do efeito varia de 2 meses a 2 anos em bloqueios neurolíticos 

(D’Souza, Warner, 2020). Neste estudo, a denervação apresentou resultado 

duradouro ao longo dos meses de seguimento. Os escores de dor foram bem 

menores após 1 mês, e ainda após 3 meses ainda os pacientes referiram dor 

bem menos intensa que antes do procedimento. A redução se manteve em 

relação ao escore inicial da intensidade da dor até 6 meses, que foi o tempo de 

acompanhamento deste estudo.  

A capacidade funcional da articulação foi avaliada pelo questionário de 

WOMAC, que também avalia a intensidade da dor, além da rigidez e limitação 

funcional, sendo adequado para avaliar a eficácia do tratamento.  

Na avaliação no questionário WOMAC, os escores compostos foram 

menores que os iniciais em todos os tempos avaliados. A diminuição maior foi 

evidenciada nas avaliações iniciais, mas até o final do acompanhamento deste 

estudo, o escore ainda se manteve mais baixo. 

O mesmo se observou nos subescores deste questionário, sendo que a 

redução se apresentou em todos os quesitos avaliador: avaliação da dor, rigidez 

e função. 

A melhora pelo WOMAC foi maior que a considerada mínima (queda de 

30% do escore inicial) para ser clinicamente importante. Comparado com o 

escore inicial, todos os pacientes apresentaram redução significativa do escore, 

mantendo p<0,001. 

Para realização deste procedimento, o posicionamento do paciente é em 

decúbito dorsal horizontal, e a posição do membro lateralizada de acordo com 

qual nervo é o alvo.  

Outro ponto importante é que além da escolha do fenol glicerinado, para 

evitar dispersão do agente além do local esperado, a injeção foi feita sob 

visualização direta, com a ultrassonografia, reduzindo a possibilidade de 

dispersão da solução para o nervo ciático. 

A ultrassonografia permite também administração de volumes menores, 

reduzindo mais a incidência de complicações motoras. Um estudo realizado por 

Sari et al. (2016) mostrou que este procedimento para RF realizado tanto por 
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ultrassonografia quando por fluoroscopia tem resultados positivos, porém, o 

ultrassom é livre de radiação, facilmente acessível, confiável e barato, além de 

encurtar o tempo do procedimento.  

Este é outro ponto de destaque, já que a realização deste procedimento 

guiada por ultrassom, evita a exposição do paciente e equipe à radiação 

A melhora do escore de dor, possibilitou melhora na capacidade funcional, 

levando a maior movimentação do paciente.  A maior mobilidade, por sua vez, 

promove reforço muscular e redução da intensidade da dor. Por este motivo, 

todos os pacientes foram orientados para a realização de exercícios para 

fortalecimento articular, em todas as consultas realizadas.  

Alguns pacientes apresentaram eventos adversos neste estudo, sendo 

todos leves e de curta duração, semelhante aos resultados de estudos anteriores 

com ablação por RF (Lima et al., 2019; Santana Pineda et al., 2017). Ajrawat et 

al. (2020) descreveram como evento adverso edema do joelho, hemartrose, 

sangramento subcutâneo no local da inserção da agulha, hipoestesia, dor ao 

toque na região do periósteo. Os autores D´Souza e Warner (2020) também 

descreveram efeitos tais como dor durante a injeção, sangramento, infecção, 

necrose na pele e músculos, neurite com disestesia ou hiperalgesia. 

A dor durante a injeção ocorreu em todos os pacientes, porém bem 

tolerada, devido ao efeito anestésico local imediato (D'Souza, Warner 2020). 

Poucos pacientes apresentaram hematoma no local da injeção. Edema na região 

inferior medial do joelho ocorreu em 30% dos pacientes nas primeiras 2 semanas 

e em 12% no primeiro mês. Nenhum paciente apresentou efeito adverso após 1 

mês.  

A causa mais provável do edema foi o fenol intramuscular. Quando a 

agulha contata o osso, sua ponta pode ainda estar no músculo. Para prevenir a 

difusão do neurolítico durante a retirada da agulha, o fenol restante na agulha foi 

retirado com injeção de anestésico local, evitando complicação como necrose de 

pele. Com esse cuidado, houve redução da incidência de edema.  

A neurite pode ocorrer após destruição parcial do nervo sensitivo, com 

disestesia ou hiperalgesia. A dor local ocorreu em parte dos pacientes nos 

primeiros 30 dias, melhorando após este período.  

Os efeitos sistêmicos do fenol, tais como náusea, vômito e estimulação 

do sistema nervoso central não ocorreram. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=D%27Souza%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30247853
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Outro ponto importante do estudo foi que todos os procedimentos foram 

realizados de forma ambulatorial, sem necessidade de internação. A alta ocorreu 

após tempo máximo de 1h, tornando o custo ainda menor por não utilizar sala 

cirúrgica nem leito de internação.  

De acordo com Santana Pineda et al. (2017), este tratamento é seguro e 

minimamente invasivo, podendo ser realizado em ambiente ambulatorial.  

 

 

 

Limitações 

Este estudo apresenta algumas limitações. Devido a preocupação de uma 

grande dispersão (principalmente para região posterior) com possível lesão de 

ramos motores, optamos por utilizar o volume baixo. Entretanto, não sabemos 

se maiores volumes poderiam ainda trazer melhores resultados. Além disso, não 

sabemos se o fenol glicerinado é o melhor agente químico para a realização da 

neurólise dos nervos geniculares.  

Outra limitação é a grande perda no seguimento, relacionada aos 

aspectos sociais com dificuldade de retornar às avaliações. 

 

Perspectivas 

Mais estudos são necessários para comparar com neurólise térmica além 

de avaliar a eficácia de outras técnicas químicas como solução aquosa do fenol 

e álcool, e também avaliar volumes maiores de fenol. 
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7. CONCLUSÕES 

 
 

Em conclusão, a ablação dos nervos geniculares com fenol em glicerina 

guiado por ultrassonografia promove bom efeito analgésico com poucos efeitos 

adversos, ao longo de 6 meses, sendo uma técnica com eficácia satisfatória e 

duradoura. O tempo para realização é pequeno e este estudo serve para mostrar 

a possibilidade técnica em pacientes com dor por osteoartrite avançada de 

joelho.  
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9. ANEXOS 

9.1. Aprovação pelo CEP UNIFESP 
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9.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

ESTUDO PROSPECTIVO DA EFICÁCIA DO FENOL EM BLOQUEIO DE NERVOS 

GENICULARES GUIADOS POR ULTRASSONOGRAFIA PARA O TRATAMENTO DE DOR 

CRÔNICA POR OSTEOARTROSE DE JOELHO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

O sr(a) será submetido(a) a bloqueio de nervos geniculares para tratamento da 

dor no joelho devido osteoartrose. Esse bloqueio é indicado de rotina para esse 

tipo de dor, que não tem alívio com medicamentos por via oral. O nervo que 

será bloqueado é importante para a região do joelho.  

O incômodo desse bloqueio é a injeção e pode causar de dor local, infecção, 

sangramento e dormência. Porém, o bloqueio é feito após injeção de 

anestésico local, limpeza rigorosa com antisséptico e em local seguro. Neste 

estudo o bloqueio será feito com a injeção de um medicamento guiado por 

ultrassonografia, para tentar aumentar o tempo em que o sr. (a) ficará sem dor.  

O sr. (a) está sendo convidado a participar do estudo para avaliar se o bloqueio 

com fenol dos nervos geniculares pode diminuir a intensidade e aumentar o 

tempo de sem dor, facilitando a recuperação dos movimentos e qualidade de 

vida.  

Se houver necessidade, o Sr.(a) poderá usar medicamento para alívio da dor, 

que será o paracetamol (500mg a cada vez; até 4 vezes ao dia), e se não for 

suficiente poderá usar tramadol (50mg a cada vez), administrado conforme 

necessário até 400mg/dia. 

Não se garantem benefícios pela participação neste estudo, mas espera-se que a injeção do 

fenol promova melhor controle da dor e recuperação da função do joelho. Não são garantidos 

quaisquer outros benefícios (de saúde ou financeiros) decorrentes da sua participação.  

 

A sua participação no estudo é voluntária. O sr. (a) pode e tem o direito de recusar a participar. 

Esta decisão não afetará de nenhuma maneira os cuidados médicos que serão oferecidos ao 

Sr(a). Se o sr.(a) tiver qualquer dano direto, indireto e imediato ou tardio decorrente de sua 

participação no presente estudo, será devidamente tratado (a) no hospital e será acompanhada 

pela equipe de pesquisa durante a reabilitação completa ou pelo tempo necessário, sem nenhum 

custo financeiro e com assistência integral. A participação no estudo pode ser suspensa a 

qualquer momento, por sua solicitação, retirando seu consentimento, sem qualquer prejuízo a 

continuidade do seu tratamento. A sua participação nesse estudo é sigilosa e confidencial. A 
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participação na pesquisa não implica em nenhum gasto e por isso não haverá nenhuma forma 

de reembolso em dinheiro ou ressarcimento. 

______________________________________________________________ 

 

Fui informado (a) que está sendo solicitado meu consentimento porque serão colhidas 

informações que serão posteriormente, utilizadas para publicação científica, resguardando minha 

identidade. Esse termo será disponibilizado em duas vias, sendo que uma ficará com o 

pesquisador responsável ou por membro da equipe de pesquisa e outra com o Sr. (a). Tanto o 

participante dessa pesquisa ou seu representante legal bem com o pesquisador responsável ou 

membro da equipe deverão rubricar todas as páginas desse termo e assinar conforme campos 

de assinatura.   

 

Caso eu tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, posso entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, situado na 

Rua Francisco de Castro, 55, Vila Clementino, Telefone (11) 55711062. 

 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim. 

 

Eu discuti com a Dra. Roberta Cristina Risso, da equipe do estudo e que pode ser encontrada 

no Ambulatório de Dor, Rua Botucatu 593, Tel: 11 5576 4848 (voip 17006), ou na Rua Esmeralda, 

74, no telefone 11 986935213, sobre minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 

e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal 

Data _______/_____/_______ 

__________________________________________________ 

Assinatura da testemunha  

Data _______/_____/_______ 

Declaro que obtive de forma apropriada o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou 

representante legal para a participação neste estudo. 

__________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável pelo estudo ou membro da equipe  
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Data _______/_____/_______ 

   

 

9.3 Classificação de Kellgreen e Lawrence:  

Grau 0 Normal 

Grau I Estreitamento do espaço articular 
duvidoso e possível osteófitos na borda 

Grau II Possível estreitamento do espaço 
articular e osteófito definido 

Grau III Definido estreitamento do espaço 
articular, múltiplos osteófitos moderados, 
alguma esclerose subcondral e possível 
deformidade do contorno ósseo 

Grau IV Notável estreitamento do espaço articular, 
severa esclerose subcondral, definida 
deformidade do contorno ósseo e 
presença de grandes osteófitos 
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Abstract 

Background: Radiofrequency ablation of the genicular nerve has been 

performed for knee osteoarthritis (KOA) when conservative treatment is not 

effective. Chemical ablation may be an alternative but its effectiveness and safety 

has not been examined. The objective of this prospective open label cohort study 

is to evaluate effectiveness and safety of ultrasound-guided chemical neurolysis 

for genicular nerves with phenol to treat patients with chronic pain from KOA. 

Methods: Forty-three patients with KOA with pain intensity score (Numeric 

Rating Scale,NRS) ≥4, and duration of pain of more than 6 months were 

considered for enrollment. Ultrasound-guided diagnostic blocks of genicular 

nerves (superomedial, inferomedial and superolateral) with 1.5ml of 0.25% 

bupivacaine at each site were performed. Those who reported more than 50% 

reduction in NRS went on to undergo chemical neurolysis, using 1.5 mL 7% 

glycerated phenol in each genicular nerve. NRS and WOMAC scores were 

assessed before intervention and at 2 weeks, 1,2,3 and 6 months following the 

intervention. 

Results: NRS and WOMAC scores improved at all time points. Mean pain intensity 

improved from 7.2 (95%CI:6.8 - 7.7) at baseline to 4.2 (95%CI:3.5 - 5.0) at 6-month 

follow up (p<0.001). Composite WOMAC score improved from 48.7 (95%CI: 43.3-

54.2) at baseline to 20.7 (95%CI:16.6-24.7) at 6-month follow up (p<0.001). 

Adverse events did not persist beyond one month and included local pain, 

hypoesthesia, swelling, bruise. 

Conclusion: Chemical neurolysis of genicular nerves with phenol provided 

efficacious analgesia and functional improvement for at least 6 months in most 

patients with a low incidence of adverse effects. 

Keywords: genicular; knee; neurolysis; osteoarthritis; phenol. 
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