1.Coluna vertebral

A equipe Neuron, através de seus profissionais, está capacitada a atuar no
acompanhamento e tratamento das diversas patologias da coluna vertebral, sejam de origem
mecânica, degenerativa, traumática, inflamatória, neoplásica, congênita ou infecciosa.
2.Atendimento
2.1 Urgências/Emergências
O atendimento poderá ser realizado em nível hospitalar para os casos de
urgência/emergência, principalmente em patologias traumáticas, quadros dolorosos agudos e
incapacitantes, ou quadros de déficits neurológicos agudos (fraqueza, paralisia, dormência).
2.1 Atendimento ambulatorial/Consultório
A equipe Neuron dispõe de consultório especializado para atendimento de pacientes
com patologias da coluna vertebral, realizado pelo Dr.Gladstone Santos da Costa,
Neurocirurgião com residência médica em cirurgia da coluna, e membro do departamento de
coluna da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A nível de consultório, para adequada
formulação do diagnóstico, o paciente será avaliado quanto à sua história clínica, queixas,
sintomas, sendo posteriormente submetido a exame físico e neurológico minucioso, com a
solicitação de exames complementares cabíveis a cada caso (Raio-x, Eletroneuromiografia,
Tomografia computadoriza, Ressonância magnética, Discografia, Desintometria óssea,
Mielografia) e posterior indicação do tratamento mais adequado para cada patologia. As
consultas podem ser agendadas pelos Telefones: 3084-6944 (Promáter), 3084-6034/9155-0511
(Natal Hospital Center).
3. Patologias

3.1 Patologias mecânicas

A lombalgia mecânica apresenta quadro de dor que se limita ä região lombar e nádegas,
raramente com irradiação para coxas, e que pode está associada a vários fatores, sendo os
principais: vícios posturais, obesidade e sobrecarga de atividades. Estes casos, após
diagnosticados pelo especialista, têm bons resultados com a instituição do adequado tratamento
conservador na maioria dos casos.

3.2 Patologias Degenerativas
3.2.1 Discal

A patologia degenerativa discal pode atingir qualquer um dos
segmentos da coluna vertebral (cervical, torácica ou lombar ), pode se
apresentar em diversas fases de evolução (Disco preto doloroso, Abaulamento
discal, Protrusão discal, Hérnia discal contida, Hérnia discal extrusa, Hérnia
discal migrada) e associada ou não a alterações osteo-articulares ou
ligamentares degenerativas ( Osteófitos/bicos de papagaio, Osteoartrose
facetaria, Hipertrofia facetaria, Sobrecarga facetaria, espondilolistese e
Hipertrofia do ligamento amarelo). A sintomatologia é muito variável podendo
se apresentar com quadros de dor restritos à coluna vertebral e musculatura
associada, dor na coluna com irradiação para os membros com ou sem déficits
neurológicos (fraqueza, dormência, parestesias/choques,paralisia, incontinência
urinária, constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade de
marcha). As opções de tratamento são avaliadas caso a caso, podendo se inserir
em qualquer das modalidades específicas a depender de vários fatores avaliados
pelo médico especialista.

3.2.2 Estenose do canal vertebral

A estenose do canal vertebral corresponde ao estreitamento do canal vertebral da
coluna (onde se encontra a medula espinhal e os nervos), em qualquer dos seus segmentos,
sendo mais comum nas regiões cervical e lombar, frequentemente com comprometimento de
estruturas nervosas ( medula ou raízes nervosas),gerando dor, e ocasionando ou não déficits
neurológicos (fraqueza, dormência, parestesias/choques, paralisia, incontinência urinária,
constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade de marcha). Pode ser ocasionada
por alterações ósseas, discais, articulares ou ligamentares. A melhor forma de tratamento deverá
ser avaliada pelo médico especialista, que indicará tratamento conservador, cirúrgico
convencional, ou cirúrgico minimamente invasivo, a depender de cada caso específico.

Estenose de canal lombar

Estenose de canal cervical

3.3 Patologias traumáticas

As patologias traumáticas podem acometer qualquer um dos segmentos da coluna
vertebral (cervical, torácica ou lombar), com ou sem lesões morfológicas (fraturas, luxações,
lesões ligamentares, hérnias discais traumáticas),apresentando-se frequentemente com quadro
de dor, associado ou não a déficits neurológicos (fraqueza, dormência,parestesias/choques,
paralisia, incontinência urinária, constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade
de marcha). Após avaliação pelo médico especialista, o mesmo indicará o melhor tratamento
para cada caso, que pode variar desde o tratamento conservador, até procedimentos cirúrgicos
convencionais ou minimamente invasivos.

Fratura da coluna cervical
3.4 Patologias inflamatórias

Fratura da coluna torácica

As patologias inflamatórias da coluna vertebral são importante causa de dor, as mais
comuns são: espondilite anquilosante, artrite reumatóide, artrite reativa, artrite psoriática, artrite
das doenças inflamatórias intestinais, as formas indiferenciadas e as espondiloartropatias
juvenis. A manifestação mais frequente é a dor, porém, o paciente pode apresentar quadros de
instabilidade, fraturas ou deformidades na coluna vertebral e que após adequadamente
diagnosticada e avaliada pelo médico especialista em coluna, será indicado o tratamento
pertinente ao caso, que pode ser desde o tratamento conservador ao cirúrgico, e adequado
controle da patologia de base em acompanhamento conjunto com o médico especialista em
reumatologia.

Acometimento inflamatório da coluna lombar

3.5 Patologias Neoplásicas/Tumorais

As patologias tumorais podem acometer a coluna vertebral de forma primária ou
secundária (metástase), podem também estar presentes nos nervos periféricos ou na medula
espinhal. A apresentação clínica mais comum é a queixa de dor local ou irradiada, que pode
estar ou não associada a déficit neurológico ( fraqueza, dormência, parestesias/choques,
paralisia, incontinência urinária, constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade
de marcha), deformidades e fraturas da coluna vertebral. Entre as patologias neoplásicas mais
comuns temos:
·

Osteoblastoma, osteoma osteóide, tumor de células gigantes, hemangioma e cisto ósseo
aneurismático;

·

Metástase de tumor de rim, próstata, pulmão, trato gastrointestinal, tireóide,
neuroblastoma e mieloma múltiplo;

·

Neurinomas/schwanomas;

·

Meningeomas intra-espinhais;

·

Ependimomas;

·

Astrocitomas;

·

Hemangioblastomas.

O tratamento na maioria das vezes é cirúrgico, porém, em alguns casos, pode-se indicar
tratamento inicialmente conservador e terapia complementar ou específica para a doença de
base em caso de doença metastática. Os procedimentos cirúrgicos podem variar entre:
biópsia percutânea, biópsia a céu aberto, cirurgia para descompressão neural, cirurgia para
estabilização da coluna, cirurgia para estabilização da coluna e descompressão neural,
implante de bomba eletrônica de infusão de fármacos para controle de dor.

Tumor de células gigantes na região sacral

3.6 Patologias Congênitas
As patologias congênitas são aquelas presentes desde o nascimento, algumas destas
podem acometer a coluna vertebral ou sistema nervoso central com manifestações precoces ou
tardias, dentre as mais freqüentes temos:
disrafismos espinhas (espinha bífida,
mielomeningocele, meningocele.), malformação de chiari, invaginação basilar, defeitos de
segmentação da coluna vertebral (klippel-feil , vértebra em borboleta, hemi-vértebra)
ocasionando deformidades, déficits neurológicos (fraqueza, dormência,parestesias/choques,
paralisia, incontinência urinária, constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade
de marcha), dor ou exposição do sistema nervoso. O adequado diagnóstico e proposta de
tratamento deve ser realizado pelo médico especialista na área de cirurgia da coluna e do
sistema nervoso.

Malformação de Chiari

3.7 Patologias Infecciosas

As patologias infecciosas podem acometer a coluna vertebral causando quadros
variados de sintomas que podem estar relacionados a: infecção sistêmica, dor, deformidade,
fraturas e acometimento neurológico (fraqueza, dormência, parestesias/choques, paralisia,
incontinência urinária, constipação/prisão de ventre, disfunções sexuais, dificuldade de marcha).
Dentre as patologias, as mais comuns são: discites, espondilodiscites, tuberculose óssea,
osteomielite e infecção pós-operatória. O diagnóstico deve ser firmado pelo cirurgião
especialista em coluna vertebral e o tratamento deverá ser instituído de acordo com as
particularidades de cada caso e podem ser: antibiótico sistêmico, biópsia vertebral ou de coleção
infecciosa, cirurgia para descompressão neural, cirurgia para estabilização da coluna, cirurgia
para descompressão neural e estabilização da coluna, cirurgia para correção de deformidades.

Acometimento da coluna vertebral pela Tuberculose.

3.8 Patologias metabólicas

Dentre as patologias metabólicas que acometem a coluna vertebral, a mais freqüente é a
osteoporose, que pode estar associada a fraturas da coluna vertebral ocasionando dor e
deformidade, raramente com acometimento neurológico. O tratamento da fratura osteoporótica
é mais comumente realizado por técnicas minimamente invasivas (vertebroplastia ou
cifoplastia), associado ao tratamento da doença de base em conjunto com colega médico
especialista em endocrinologia.

Osso normal e osteoporótico

Fraturas em vértebras osteoporóticas

3.9 Deformidades
As principais deformidades da coluna vertebral são representadas pela escoliose (
deformidade no plano coronal) , cifose e lordose (deformidades no plano sagital). Podem ser
de origem pós-traumática, pós- patologia infecciosa, degenerativa, associada a patologia
inflamatória, e associada a alterações congênita das vértebras. Pode incidir nas diversas faixas
etárias, a depender da etiologia. O diagnóstico e a necessidade do tratamento e seu tipo, devem
ser determinados pelo cirurgião especialista em coluna vertebral. As opções de tratamento vão
desde tratamento conservador com o uso de coletes (órteses), até procedimentos cirúrgicos para
correção e estabilização da coluna.

Deformidades da coluna vertebral
3.10 Espondilolistese
A espondilolistese corresponde ao deslizamento do corpo vertebral no sentido anterior,
lateral ou posterior em relação à vértebra de baixo. Pode ser de etiologia displásica, ístimica,
degenerativa, traumática ou patológica. A deformidade pode ocasionar a tração das raízes
nervosas e ocasionar vários sintomas álgicos, sendo mais comum a de dor lombar, com ou sem
irradiação para membros.A depender da sintomatologia e do grau de deslizamento, o tratamento
pode ser desde o tratamento conservador até o tratamento cirúrgico para descompressão
neurológica com ou sem fixação.

Espondilolistese
4. Tratamentos

4.1 Conservador
4.1.1 Preventivo
Controle da obesidade
Controle de tensão emocional: ansiedade, depressão
Evitar esforços excessivos
Correção postural
Cuidados nas atividades profissionais
Atividade física
Alongamento
4.1.2 Repouso e Analgésicos
4.1.3 Fisioterapia

Massoterapia
Tração
Ultrassom
Ondas curtas

TENS
Termoterapia
4.1.4 Reabilitação
Reeducação postural global (RPG)
Pilates
Isostretching
Terapia ocupacional
4.2 Tratamentos específicos para dor
4.2.1 Infiltração por injeção de medicações em sítios específicos: mio-fascial, peridural,
Peri-radicular (minimamente invasivos), facetaria, e outros sítios.
Corresponde a injeção de medicamentos em sítios específicos para tratamento dos
quadros dolorosos, sendo utilizados nas dores mio-fasciais, dores radiculares e por
estreitamentos do canal vertebral. Apesar de minimamente invasivos, e de os pacientes
receberem alta em minutos após os procedimentos, os mesmos são realizados em centro
cirúrgico com rigorosa técnica asséptica por profissional qualificado.

Infiltração peridural

Infiltração peri-radicular

4.2.2 Implante de Estimulador medular
O estimulador medular é um dispositivo utilizado para controle de quadros de dor
refratária que não responderam adequadamente a outros tratamentos específicos, ou pacientes
que passaram por múltiplas cirurgias da coluna sem melhora do quadro de dor, ocasionado por
lesão neural. Entre suas principais indicações temos a síndrome pós-laminectomia e a síndrome
da dor regional complexa, podendo também ter bons resultados na neuralgia pós-herpética ,
neuropatia diabética, dor isquêmica crônica de origem cardíaca que não melhora após
tratamento específico da doença de base, e dor isquêmica crônica em pacientes portadores de
doença vaso oclusiva periférica. A técnica consiste no implante de eletrodo no espaço epidural
medular no nível a ser estimulado, eletrodo este, que pode ser implantado através de pequenas
incisões na pele e mínima manipulação da coluna (pequena flavectomia ou laminectomia) ou
através de técnica percutânea . Posteriormente será implantado a nível subcutâneo um pequeno
gerador de impulsos elétricos (em média 7 cm), que serão transmitidos para a medula através
do eletrodo implantado a nível epidural. Através do seu funcionamento, o gerador promove a

liberação de endorfinas e outras substâncias analgésicas orgânicas, ocorrendo o bloqueio da dor,
permanecendo no local doloroso uma sensação de leve dormência.

Implante de eletrodo com laminectomia

Implante em nível cervical

4.2.3 Implante de Bomba de Infusão de Fármacos
É um dispositivo utilizado para o controle dos quadros de dor refratária em pacientes
com doenças neoplásicas, ou com dor crônica e incapacitante relacionadas à coluna vertebral, e
que não responderam a outras modalidades de tratamento. Também pode ser utilizada para
controle dos quadros de espasticidade/rigidez, em pacientes lesados medulares.

Bomba de infusão intra-tecal
4.2.4 Rizotomia percutânea (minimamente invasivo)
A rizotomia percutânea por radiofreqüência é uma técnica realizada de forma percutânea e sem
cortes, para promover a lesão de nervos que são responsáveis pela transmissão da dor lombar
em pacientes portadores de lombalgia crônica secundária a artrose e sobrecarga das articulações

facetárias. O resultado é o alívio do quadro de dor, melhorando a qualidade de vida do paciente,
permitindo retorno às suas atividades e melhor rendimento nos processos de reabilitação. O
procedimento é realizado em centro cirúrgico, com anestesia local e sem cortes, de forma
percutânea, e o paciente recebe alta no mesmo dia.

Rizotomia lombar
4.2.5 Radiofrequência pulsada (minimamente invasivo)
A radiofrequência pulsada, tem ação modulatória e não destrutivas nas estruturas
nervosas. É utilizada principalmente para alívio da dor lombar discogênica, onde se promove a
modulação a nível dos gânglios de L2; também pode ser utilizada com bons resultados para
alívio da dor pélvica nos quadros de sacroileíte. O procedimento é realizado em centro
cirúrgico, com anestesia local, sem cortes, de forma percutânea, e o paciente recebe alta no
mesmo dia.

Radiofrequência lombar
4.3. Cirurgia convencionais de coluna vertebral
4.3..1 Descompressão neural
São cirurgias convencionais para promover a descompressão de nervos e/ou medula
espinhal. É realizado através de incisões na pele para promover acesso a coluna, e
posteriormente se promove a remoção de estruturas (ósseas, discais, ligamentares, cicatriciais)
para liberação das estruturas nervosas, com utilização de microscópio, o que determina mais
segurança para o procedimento.Tais procedimentos podem ser utilizados para tratamento de

diversas patologias da coluna, sendo a mais clássica a realização da microdiscectomia para
tratamento da hérnia discal.

Hérnia discal com compressão da raiz nervosa

4.3.2 Estabilização da coluna vertebral/Artrodese
São procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral realizados de forma convencional ou
percutânea, com a inserção de parafusos, ganchos, fios especiais ou conexão de barras que
promovem a estabilização da coluna vertebral propiciando a artrodese (formação da ponte
óssea/fusão). Os procedimentos podem ser realizados de forma isolada ou associado a outros
procedimentos cirúrgicos da coluna, principalmente de descompressão, em diversos tipos de
patologias.

Sistema de estabilização com hastes e parafusos

Parafusos pediculares

4.3.3 Descompressão associada a estabilização/artrodese
São realizadas de forma convencional ou minimamente invasiva , e visam a
descompressão de estruturas neurais, remoção do disco patológico, que é substituído por um
dispositivo chamado Cage, e estabilização da coluna no nível operado. Em doenças discais
degenerativas lombares, dependendo da via de acesso para a remoção discal (anterior,posterior
ou trans-foraminal) o procedimento recebe diferente denominações: ALIF, PLIF ou TLIF.São
realizados com anestesia geral e magnificação da imagem com a utilização de aparelho de
fluoroscopia (intensificador de imagem), além do auxílio do microscópio cirúrgico e outros
instrumentais de apoio para manipulação da coluna.

Artrodese circunferêncial lombossacra em 2 níveis
4.4 Cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral
São procedimentos cirúrgicos com técnicas que promovem menor dano aos tecidos do
corpo, com incisões menores, menos manipulação de estruturas nervosas, menor tempo de
hospitalização, menor índice de infecção e menos dor pós-operatória.

4.4.1 Nucleotomias/Nucleoplastias
São procedimentos realizados em centro cirúrgico principalmente para
tratamento de hérnias discais contidas, promovendo retração da hérnia com descompressão
neural e alívio do quadro de dor ciática. A cirurgia é realizada de forma percutânea, com a
utilização de equipamentos que promovem a redução do núcleo pulposo do disco intervertebral
e o paciente recebe alta após 24 horas.

Nucleoplastia
4.4.2 Estabilização dinâmica da coluna vertebral
São dispositivos utilizados para promover a estabilidade segmentar da coluna
vertebral, mantendo a mobilidade da coluna e evitando a degeneração do disco no nível
adjacente, que pode ocorrer em pacientes submetidos a procedimentos de artrodese da coluna
vertebral. É indicado em pacientes com quadros de dor lombar ou radicular causados por
degeneração do disco intervertebral, com perda parcial da altura, estreitamento dos forames de
conjugação, instabilidade em extensão e estenose segmentar do canal lombar. Existem

dispositivos que podem ser implantados de forma trans-pedicular ou interespinhosa. Após o
implante o paciente apresenta melhora do quadro álgico, e em médio prazo, do grau de
hidratação discal. Os procedimentos são realizados com pequenas incisões na pele, e o paciente
recebe alta após 24 horas.
4.4.2.1 Trans-pedicular

Estabilização dinâmica trans-pedicular

4.4.2.2 Interespinhoso

Estabilização dinâmica inter-espinhosa
4.4.3 Descompressão com utilização de sistema de dilatação tubular
É a técnica que utiliza um sistema de dilatadores tubulares para promover acesso para
cirurgias de descompressão neural com mínima incisão na pele (uma polegada) e menor dano
muscular. Necessita de utilização de microscópio, iluminação com fibra óptica ou endoscópio
para a realização do procedimento. Utilizada em cirurgias de hérnias de disco ou compressão da

raiz nervosa por estenose de recesso lateral ou por processos cicatriciais. O paciente é operado
sob anestesia geral e recebe alta após 24 horas.

Microdiscectomia minimamente invasiva
4.4.4 Vertebroplasia
Procedimento realizado de forma percutânea, sob visão fluoroscópica (intensificador de
imagem), principalmente para tratamento das fraturas osteoporóticas. O procedimento consiste
na introdução percutânea de uma agulha no corpo da vértebra fraturada com injeção de cimento
ósseo, o que promove o fortalecimento do corpo vertebral, controle do quadro de dor, e em
alguns casos, a recuperação da altura do corpo vertebral.

r

Vertebroplastia

4.4.5 Cifoplastia

Vertebroplastia

Procedimento realizado de forma percutânea e sob visão fluoroscópica (intensificador
de imagem), difere da vertebroplastia pelo fato de na cifoplastia se promover a formação de
uma cavidade dentro do corpo vertebral antes da injeção do cimento, o que denota mais
segurança ao método com menor índice de extravasamento do cimento para fora do corpo
vertebral. Principalmente indicada para tratamento das fraturas osteoporóticas e promove o
fortalecimento da vértebra fraturada, controle do quadro de dor, e em alguns casos, a
recuperação da altura do corpo vertebral.

Cifoplastia

4.4.6 Biópsias percutâneas
São biópsias realizadas de forma percutânea com utilização de agulha para a retirada de
fragmentos de tecidos ou secreções para estudos de natureza histopatológica, cito-bioquímica e
microbiológica.Utilizada principalmente para condução de casos de patologias tumorais e
infecciosas.

4.4.7 X-LIF
É uma técnica minimamente invasiva para substituição do disco intervertebral lombar
por um Cage no tratamento das patologias discais degenerativas. Nesta técnica o acesso é

realizado lateral à coluna, evitando a manipulação dos grandes vasos abdominais, de raízes e
estruturas nervosas, assim como, agressão à musculatura para-vertebral. O procedimento é
executado de forma minimamente invasiva, com pequena incisão, utilização de afastadores
específicos e uso de monitoração eletrofisiológica, o que fornece mais segurança ao
procedimento.

X-LIF

X-LIF

X-LIF

4.4.8 Anuloplastia
São procedimentos realizados de forma percutânea, em centro cirúrgico, utilizando
radiofreqüência para promover a lesão térmica das terminações nervosas do ânulo fibroso
posterior (porção externa do disco intervertebral). É indicado para tratamento da lombalgia em
pacientes com dor discogênica.

Anuloplastia

4.5 Artroplastias
A artroplastia é a técnica cirúrgica para substituição do disco intervertebral patológico
por um disco artificial, preservando a mobilidade da coluna vertebral e evitando a degeneração
do disco intervertebral do nível adjacente. As indicações específicas e seleção do paciente, deve
ser realizada após criteriosa análise pelo profissional especialista em cirurgia da coluna.

Artroplastia lombar

Artroplastia cervical

