
SISTEMA BAYLIS® PARA 

CONTROLE DA DOR



RADIOFREQUÊNCIA (RF) NO 

TRATAMENTO DA DOR

RF é um procedimento moderno,

minimamente invasivo e seguro,

bastante eficaz no tratamento da dor

crônica da coluna.

A RF funciona basicamente da seguinte

forma: uma corrente elétrica de alta

frequência (500.000 Hz) é produzida

pelo gerador de RF Baylis. A corrente é

transmitida através de um eletrodo

chamado de probe e este é colocado

dentro de uma cânula.



RADIOFREQUÊNCIA (RF) NO 

TRATAMENTO DA DOR

A cânula é inserida através da pele 

do paciente. A onda de RF, que 

percorre o eletrodo até a ponta da 

agulha, queima o nervo, impedindo 

que ele conduza o sinal da dor até o 

cérebro.

O sistema Baylis® é indicado para 

tratar dor crônica em toda a coluna 

vertebral, desde a região cervical até 

a região sacral.



TIPOS DE RF

Existiam, até pouco tempo atrás, basicamente dois tipos de RF. A RF 

contínua, descrita acima, que cria uma corrente de RF contínua à uma 

temperatura de 80°C.

Um segundo tipo chamado de RF Pulsátil. A principal diferença é que 

na pulsátil, o gerador, ao invés de emitir RF de forma contínua, ele 

gera pulsos em intervalos definidos à uma temperatura de 42°C. Com 

isso não é gerado calor suficiente para queimar o nervo, ocorrendo 

uma modulação das vias da dor pelo campo eletromagnético gerado. 



TIPOS DE RF

A Radiofrequência Pulsada é utilizada em estruturas nervosas que, 

além de carregar impulsos sensitivos, também são responsáveis pela 

atividade motora de músculos. Como a técnica não queima o nervo, 

não há prejuízo na função motora.

E a partir de 2008 foi lançada mundialmente pela Baylis Medical um 

terceiro tipo, a RF Refrigerada. Eletrodos internamente refrigerados 

criam uma lesão contínua a 60°C podendo chegar a ser até 8x maior do 

que uma lesão de RF convencional.



PROCEDIMENTOS

• Rizotomia lombar ou cervical - 80%

• Gangliotomia

• Lesão do gânglio da raiz dorsal

• Simpatectomia

• Gangliotomia do trigêmeo 

• Gangliotomia do Esfenopalatino

• Cordotomia percutânea

• RF refrigerada sacro-ilíaco

• RF refrigerada torácica

• Biacuplastia refrigerada

• Neuroma de Morton

Abaixo estão relacionados alguns procedimentos que podem ser 

realizados com o gerador Baylis®:



COMO SE USA?



MATERIAL

Equipamento:

• Gerador RF Baylis® (PMG)

• Probes(PMP-xxx)

• Cabo conector (PMX-BAY-BAY)

• Cabo conector (adaptador cinza) (PMX-BAY-19-14)

• Multprobe (PMX-BAY-MRF)

• Cabo de energia

Descartável:

• Cânulas de alivio da dor (PMF/PMC)

• Placa de dispersão (PMA-GP-BAY)
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IMPEDÂNCIA E ESTÍMULOS 

A impedância serve como base para sabermos se a cânula está próximo a 

osso (impedância alta) ou próximo a raiz (impedância baixa). O recomendado 

para um bom procedimento é de 200 a 400Ω.

O objetivo dos estímulos é o cirurgião assegurar-se que não lesará nenhum 

nervo motor e ter a certeza que a cânula está no lugar correto.

• Estímulo motor: 2Hz – estimula-se de 0 a 5 volts

• Estímulo sensitivo: 50Hz – estimula-se de 0 a 0,5 volts



LESÕES

• Lesão Contínua (AUTO TEMP): 80°C por 75 segundos.

• Lesão Pulsátil (AUTO PULSED): de 42°C por 2 minutos.



CÂNULAS

As cânulas tem variações de calibre, comprimento e ponta ativa. Cada 

cânula é compatível com o seu probe e identificadas por cor. De 

acordo com a referência identificamos o tipo de cânula. Ex:

Cânula PMF 21.100.5

Calibre 
Comprimento 

em mm

Ponta ativa em 

mm

= 22 gauge

= 21 gauge

= 20 gauge



BENEFÍCIOS

• Vários procedimentos em um só gerador

• Multi canais – até 4 lesões simultâneas

• Detecta alta impedância e interrompe o ciclo 

automaticamente

• Cânulas radiopacas

• Ponta ativa 2mm

• Identificação automática dos probes



RF REFRIGERADA – O QUE É E COMO 

FUNCIONA?



O objetivo da refrigeração é aumentar o tamanho da lesão 

com uma temperatura menor, sem aumentar a impedância e 

com menor dano tecidual.

O eletrodo internamente refrigerado diminui o calor no tecido 

adjacente à ele, podendo atingir temperaturas alvo a maiores 

distâncias do eletrodo. 

A refrigeração altera a forma da lesão, formando uma lesão 

esférica. A forma esférica permite abordagens perpendiculares, 

oblíquas ou paralelas em relação à estrutura alvo



Lesão de RF 

comum

Lesão de RF 

refrigerada



MATERIAL

Equipamento:

• Gerador RF Baylis® versão igual ou superior a V2.2 (PMG)

• Bomba peristáltica (TDA-PPU-1)

• Cabo conector da bomba (TDX-PMG-PPU)

• Cabo conector Sinergy®/Thoracool®(CRX-BAY-BAY)

• Cabo conector Transdiscal® (TDX-Y-TSW-TDP)

• Cabo de energia

Descartável: 

• Placa de dispersão (PMA-GP-BAY)

• Kit Sinergy® (SIK-17-75-4/SIK-17-150-4)

• Kit Thoracool® (THK-17-75-4)

• Kit Transdiscal® (TDK2-17-150-6)



SINERGY®

O sistema para controle da dor Sinergy® é indicado para tratar 

pacientes com dor nas articulações sacroiliacas. O procedimento é 

conhecido como neurotomia por radiofrequência das articulações 

sacroiliacas.

Estruturas alvo incluem os ramos laterais  das raízes dorsais de S1 a S3 

e o ramo dorsal de L5.



TÉCNICA

Com o auxilio da radioscopia o cirurgião irá posicionar uma agulha de 

raqui em cada forâmen (S1, S2 e S3) como ponto de referencia. Feito 

isso ele posicionará um introdutor na borda de cada forâmen e com o 

auxilio da régua Epsilon® o cirurgião irá criar 3 lesões em S1, 3 lesões 

em S2, 2 lesões em S3 e 1 lesão na articulação L5-S1.



THORACOOL®

O sistema para controle da dor Thoracool® é indicado para tratar 

pacientes com dor nas articulações zigafofisiárias torácicas conjuntas 

(articulação z). O procedimento é conhecido como neurotomia por 

radiofrequência das articulações z torácicas.

Estruturas alvo incluem as os ramos mediais da raiz dorsal.



TÉCNICA

Com o auxilio da radioscopia o cirurgião irá posicionar o introdutor no 

processo transverso do nível desejado. Retirar o mandril do introdutor, 

introduzir o probe e criar a primeira lesão. A mesma sequencia deve ser 

seguida para os próximos níveis.



PARÂMETROS DE LESÃO E ESTÍMULO

• Estímulo Motor: 2 Hz

• Estímulo Sensitivo: 50 Hz

• Lesão Contínua: 60°C por 2’30 minutos



TRANSDISCAL®

O sistema para controle da dor Transdiscal® é um sistema de RF bipolar 
internamente refrigerado para tratamento térmico do disco intervertebral, seu 
objetivo é gerar lesões térmicas reprodutíveis no anel posterior e póstero-
lateral do disco intervertebral. É indicado para tratar pacientes sintomáticos 
com hérnia discal contida.

Por ser bipolar o sistema que permite aquecer o dobro do volume. Com os 
dois eletrodos e próximos um ao outro, uma lesão em “faixa” é formada 
entre os dois eletrodos. 



TÉCNICA

Com o auxilio da radioscopia, 
marcar o ponto de entrada na 
pele. Injetar anestésico local e 
inserir o introdutor, cerca de 1cm 
dentro do disco. Repetir o 
processo do outro lado. Numa 
imagem em “perfil” os dois 
probes deverão estar quase 
sobrepostos um sobre o outro.

Após posicionar os probes o 
cirurgião irá fazer a discografia.

Feita a discografia inicia-se a 
lesão.



PARÂMETROS DE LESÃO E ESTÍMULO

• Estímulo Motor: 2 Hz

• Estímulo Sensitivo: 50 Hz

• Lesão Contínua: 45°C por 15 minutos



BENEFÍCIOS

• Uma maior lesão com menor temperatura

• Lesão esférica até 8x maior que a convencional

• A lesão esférica permite abordagens perpendiculares, 

oblíquas ou paralelas em relação à estrutura alvo

• Menor dano tecidual nos tecidos adjacentes

• Atingir temperaturas alvo a maiores distâncias do eletrodo

• Menor risco de embolia pulmonar para RF na região 

torácica alta (T1-T6) 



PÚBLICO ALVO

• Anestesista (Intervencionista da Dor) – Tem o conhecimento de 

todo o sistema nervoso periférico e o domínio com agulhas; poucas 

opções de tratamento 

• Neurocirurgião – Cada vez eles têm menos procedimentos à fazer; 

complemento da artrodese para os pacientes que desenvolvem a dor 

residual

• Ortopedista – É o que menos se interessa pela RF por achar que 

não tem efeito e achar que fazendo a RF o paciente não volta para 

fazer artrodese


