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III SIMPÓSIO
PROGRAMA

2 de Outubro de 2015

08:30 _ Abertura do secretariado 

09:00 - 11:00 _ Sessão de casos clínicos
Moderadores: Artur Teixeira, Luís Teixeira
CC10 - CC02- CC12- CC07– CC16 – CC20

11:00 - 11:30 
Café 
 
11:30 - 12:30 _ Workshop 
. Medcomtech “Ravine e Serengeti: vias de abordagem PLIF, TLIF e XLIF”
Palestrante: José Ignacio Dominguez 
Coordenador: Xavi Horneros 
. Brainlab - Opções de Navegação em Cirurgia de Coluna MIS (Fluoro-CT, Fluoro 3D, CT)    
Palestrantes: Tobias Beetz, João Gomes

12:30 - 13:00 _ Palestra 
“Dealing with the difficult patient”
Palestrante: Phillip Sell
Moderador: Luís Barroso

13:00 - 14:30
Almoço  

14:30 - 15:15 _ Conferência
. Medtronic “Our experience in treating low back pain patients with Neurostimulation: 
patient selection, procedure and clinical outcomes“ 
Juan Antonio Alberdi 

15:15 - 16:00 _ Palestra
“Safety in surgery”
Palestrante: Phillip Sell
Moderador: Nuno Reis

16:00 – 16:30 _ Palestra 
Perspectiva da cirurgia da coluna em Portugal 
Palestrante: João Pedro Maia Gonçalves

16:30 – 17:00
Café

17:00 – 18:45 _ Sessão de casos clínicos
Moderadores: José Carlos Vilarinho, Bruno Santiago 
CC01-CC14- CC19-CC03-CC06

18:45 – 20:00
Assembleia Geral da SPPCV



III SIMPÓSIO
3 de Outubro de 2015

PROGRAMA

09:00 – 10:30 _ Sessão de casos clínicos 
Moderadores: Miguel Casimiro,  Jorge Alves
CC18- CC05-CC17-CC15-CC13

10:30 – 11:15 _ Conferência
.Depuy-Synthes “Large curves and osteotomies“ John Hutchinson 

11:15 - 11:45
Café 

11:45 – 13:00 _ Sessão de casos clínicos
Moderadores: Eduardo Mendes, Mário Gomes
CC11-CC04-CC08-CC09



III SIMPÓSIO
2 de Outubro de 2015

CASOS CLINÍCOS

09:00 - 11:00 – Sessão de casos clínicos
Moderadores: Artur Teixeira, Luís Teixeira  

CC10
Ricardo Frada 
Interno de Ortopedia do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga

Mulher de 59 anos, Dependente de terceiros nas AVD. Deambula com difi-
culdade, arrastando as pernas e apoiada por terceiros. Casada, vive com o 
marido. Reformada por invalidez .

Antecedentes Pessoais:
_S.Depressivo, com evolução de 15 anos, seguida na consulta de Psiquiatria 
_IMV e TEP com PCR em 2007. Internamento na UCIP do H.S.João durante 
3 semanas.
_Quadro extrapiramidal (distónico e parkinsónico) e cerebeloso (ataxiada mar-
cha) secundário a anóxica cerebra, em seguimento na consulta de Neurologia 

Medicação habitual: Lexotan 1.5: 1/2+0+1/dia, Venlafaxina 150: 1/2+0+1/dia, 
Sinemet 25/100: 1+1+1/dia, Trazodona 100: 1/dia à noite, Urivesc SR 60.

Admitida no serviço de urgência de Junho de 2013 após queda da própria 
altura com trauma dorso-lombar de que resultou fratura de L1 tipo “burst” 
com afundamento da plataforma superior de cerca de 50% e recuo do muro 
posterior de cerca de 1/3 do canal , sem défices neurológicos. Decidido tra-
tamento não cirúrgico com imobilização com colete tipo Robert-Jones.
Aos 3 meses de tratamento conservador com colete verifica-se agravamento 
de colapso (>75%) de L1 com cifose toraco-lombar; queixas álgicas de difícil 
controlo, sem défices neurológicos de novo. Optou-se por tratamento cirúr-
gico com fixação D11-L3. Intervenção sem intercorrências. No pós-operatório 
verificou-se melhoria parcial das queixas inicialmente tendo-se verificado 
posterior agravamento.
Aos 3 meses pós-operatório verifica-se falência de fixação com “pull-out” 
dos parafusos proximais e agravamento de cifose com perda do equilíbrio 



sagital Efectuada revisão de instrumentação com corporectomia posterior 
de L1 + artrodese com cage expansível D12-L2 + fixação pedicular D9-L3. 
Pós-operatório complicado com edema cerebral difuso de etiologia não de-
finida e crises tónico-clónicas que motivaram admissão em UCIP. Recupera-
ção ao estado neurológico basal. 
Aos 3 meses pós-operatório de revisão de artrodese verifica-se estabilidade 
da fixação, redução das queixas e retoma de capacidade de marcha. 

CC02
Ricardo Mendes Almeida
Unidade de Coluna Vertebral
Serviço de Ortopedia - Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

Doente de 38 anos, sexo feminino, com diagnóstico de Esquizofrenia, que 
após queda de 7 metros por tentativa de suicídio, sofreu múltiplas lesões 
traumáticas: fractura de D6 (Tipo A4); fractura L1 (tipo B2) e L2 (tipo A3); frac-
tura da apófise transversa de L5 à direita com fractura cominutiva da asa do 
sacro à direita (Denis tipo 1) e factura transversal do sacro (S3-S4); fractura 
ramos ilio e isquiopúbicos à direita. 
À entrada apresentava-se consciente e sem alterações neurovaculares.

Após estabilização inicial foi programada para tratamento cirúrgico definitivo 
das suas lesões.
Foram realizadas: fixação percutânea transpedicular D5-D6-D7; Fixação per-
cutânea transpedicular D12-L1-L2-L3 com manobra de ligamentotaxis; fixa-
ção iliolombar (com parafusos ao ilíaco e parafusos pediculares em L5).

O pós-operatório decorreu sem intercorrências à exceção de infeção do tra-
to urinário.

Aos 8 meses de pós-operatório, clinicamente apresenta mobilidade ótima, 
sem limitação nas actividades de vida diária e VAS de 0.

Imagiologicamente verificou-se redução satisfatória da altura dos corpos 
vertebrais, apresentando, neste momento, fraturas consolidadas. Apresenta-
-se sem alterações do equilíbrio sagital

Está prevista a extracção e material a partir de 1 ano de pós-operatório.

Destacamos este caso por se tratar de uma doente com lesões em diferentes 
segmentos da coluna vertebral, e permitir ilustrar a nossa filosofia de tra-
tamento, dando, sempre que possível, prioridade a técnicas minimamente 
invasivas/percutâneas.



CC12
A Lei de Murphy e as fraturas cervicais na espondilite anquilosante
João Duarte Silva
Centro Hospitalar de São João

Anything that can go wrong, will go wrong.
A espondilite anquilosante condiciona uma suscetibilidade acrescida a fratu-
ras da coluna cervical podendo ocorrer mesmo em casos de trauma minor. 
O tratamento destas fraturas está sujeito a uma elevada incidência de com-
plicações, particularmente em casos de lesão neurológica.
Apresentamos um doente do sexo masculino de 69 anos, com antecedentes 
pessoais de hipertensão arterial, dislipidemia, fibrilhação auricular e espondi-
lite anquilosante (EA) . 
Admitido no serviço de urgência (SU) de outra instituição em Outubro de 
2014 na sequência de queda de um cadeirão com traumatismo cranio-cervi-
cal, de que resultou fratura por hiperextensão C6/C7 com lesão neurológica 
completa (ASIA A, nível C7).
Foi decidida cirurgia por dupla abordagem. Em primeiro tempo foi realiza-
da fusão intersomática com enxerto de ilíaco e placa, por via anterior direi-
ta. Durante o tempo posterior o doente sofreu paragem cardio-respiratória, 
pelo que a cirurgia foi suspensa e o doente  transferido para a Unidade de 
Cuidados Intensivos (UCI) da nossa instituição, sob ventilação mecânica in-
vasiva por traqueostomia. 
Em Novembro de 2014 o doente foi re-intervencionado por via posterior para 
laminectomia descompressiva de C6-C7 e instrumentação posterior às mas-
sas laterais de C4-C6 e fixação pedicular de T1-T3. Intra-operatoriamente 
constatada presença de deiscência até ao plano ósseo com presença de um 
seroma. Durante a manobra de redução da deformidade, o doente desenvol-
veu episódio de hipotensão marcada, pelo que se optou por fixação in situ. 
No pós operatório, o doente apresentou dificuldade ventilatória que se ad-
mitiu estar relacionada com compressão das vias aéreas, resultante do agra-
vamento da deformidade, falência da fixação e migração anterior do enxerto, 
conforme observado na TAC de controlo. 
Foi programada nova intervenção por tripla abordagem, posicionando o 
doente em cama de Stryker. Na abordagem posterior verificou-se a presença 
de coleção purulenta subfascial com loosening de parafusos, sendo efetuada 
a extração da instrumentação. Por via anterior direita foi efectuada a extração 
da placa e dos parafusos, corporectomia de C7, e artrodese intersomática 
C6-T1 com osso ilíaco e placa. Em virtude da infeção não se procedeu ao 3º 
tempo de fixação posterior, mantendo-se o doente em cama de Stryker. A 
ferida cervical posterior  necessitou de desbridamentos cirúrgicos sucessivos 
sendo colocado um sistema de pressão negativa que manteve por aproxima-
damente 10 dias, após o que foi efetuado o encerramento direto.



Em Dezembro de 2014 procedeu-se à colocação de Halo Vest para permitir 
o levante para a posição sentada. Três dias depois ocorreu desmontagem 
dos pinos anteriores, com lesão cutânea frontal, pelo que se procedeu à 
extração do Halo Vest ficando imobilizado com um colar de apoio mento-
niano tipo Philadelphia.
Três meses depois, a TAC de controlo mostrava ausência de consolidação, 
e sinais de perda de fixação anterior, com osteolise em torno dos parafusos.
Em Março de 2015 foi programada revisão da artrodese anterior, a realizar 
por abordagem esquerda. Intraoperatoriamente, após extração do material, 
verificou-se lesão da parede posterior do esófago, sendo o doente subme-
tido a reparação e  jejunostomia, ficando, à altura sem qualquer instrumen-
tação cervical.
Em Abril de 2015 foi realizada artrodese posterior, com fixação às massas 
laterais de C2-C4 e pedicular de C7-T2. O doente apresentou uma evolução 
desfavorável com deiscência da ferida cervical posterior e consequente ex-
posição do material. Submetido a desbridamentos cirúrgicos sucessivos, te-
rapia de pressão negativa, e retalho musculocutâneo de trapézio que evoluiu 
para cicatrização adequada. 
Presentemente o doente mantém o défice neurológico completo, recuperou 
o trânsito alimentar, teve resolução completa da infeção e a TAC mostra si-
nais de consolidação, estando orientado para plano de reabilitação intensiva.
Este caso ilustra a gravidade das lesões cervicais em doentes com espondilite 
anquilosante, e as dificuldades do respetivo tratamento, bem como os bene-
fícios de uma abordagem multidisciplinar nestas situações, conducente aos 
melhores resultados.

CC07
Fratura Luxação C6C7 em paciente com E.A.
Manuel Tavares de Matos
Hospital SAMS Lisboa-Serviço de Ortopedia da Unidade de Patalogia Coluna

Introdução: A lesão cervical isolada é uma ocorrência rara entre a população 

idosa. Estas estão normalmente associadas a outras lesões e como resultado 

de acidentes de viação ou quedas. Os achados clínicos e radiológicos variam, 

dependendo de vários fatores como o nível de lesão, presença de lesão me-

dular ou radicular, idade do paciente e comorbildades existentes. 

Objectivos: O objetivo presente é o de apresentar um caso grave e potencial-

mente fatal de fratura luxação C6C7 num paciente com Espondilite Anquilosante. 



Incide-se o debate sobre quatro aspetos:
•Inexistência de diagnóstico adequado em duas idas consecutivas aos servi-
ços de urgência.  
•Cirurgia condicionada pela quase inexistência de referências anatômicas e 
imagiologicas
•Tratamento cirúrgico com necessidade de uma dupla abordagem. 
•Habitual existência de graves comorbilidades

Discussão: Apresenta-se o caso de um paciente com  75 anos que recorreu 
ao serviço de urgência na sequência de queda no domicílio após lipotimia. 
Foi observado pelas especialidades de medicina interna, NC e Ortopedia, fez 
Tac craniano e Rx e teve com encaminhamento para consulta de neurologia. 
Recorreu novamente ao serviço de urgência (de outra unidade hospitalar) por 
manter cervicalgia, tendo encaminhamento semelhante. Por agravamento 
sintomático recorreu novamente a urgência hospitalar onde a Tac cervical 
efetuada permitiu o diagnóstico de fratura luxação C6C7. Clinicamente apre-
sentava cervicobraquialgia esq com diminuição da força muscular (GII) e di-
sestesias no território de C7 esq. Foi observado também por medicina interna 
e Fisiatra, tendo efetuado novos exames radiologicos e RMN Cervical. 
Foi internado no serviço de ortopedia com repouso no leito e imobilizado com 
colar cervical Philladelphia. Não foi tentada nenhuma medida de redução. 

De referir além da Espondilite Anquilosante várias comorbilidades, nomea-

damente:
•Obesidade
•Diabetes tipo II
•HTA
•Hipertrofia prostática benigna, disfagia
•DPCO
•Pneumopatias infecciosas aspirarias de repetição.
Os exames realizados demonstraram a existência de Fratura tipo B com frag-
mentação dos elementos posteriores de C6, anterolistesis C6C7 e colapso 
do corpo de C7, osteoporose e  outros fenômenos típicos de EA. Apesar da 
existência de hematoma epidural a esse nível não existia compressão medular. 
Em termos de tratamento cirúrgico foi realizada uma fixação anterior com 
placa C5/D1 e colocação de auto-enxerto tricortical e, em posterior tempo 
cirúrgico uma abordagem posterior com fixação C4C5 às massas laterais e 
distalmente aos pedículos de C3 e C4. 
É apontada a dificuldade no procedimento cirúrgico, sobretudo posterior, 
pela hemorragia difusa durante o procedimento, inexistência de referências 
anatômicas e insuficiente visualização imagiológica.
No pós-operatório há a referir várias complicações, sobretudo relaciona-
das com as comorbilidades que implicaram cerca de 45 dias na unidade de 



cuidados intensivos médicos:
•Intolerância ao uso de imobilização cervical
•Infecções pulmonares aspirarias de repetição e disfagia com necessidade de  
nutrição nasogastrica entérica e traqueostomia
•Infecção do caterer subclavia 
•Shock com insuficiência renal e necrose hepática

Resultados: O caso apresentado revela a dificuldade diagnóstica e a multidis-
ciplinaridade necessária no seu tratamento. 
Do ponto de vida cirúrgico há que considerar:
•Estratégia e exigência cirúrgica do procedimento, eventualmente conside-
rando OTM de realinhamento sagital em alguns casos
•Redução pré-operatoria
•Tempo de estabelecimento de fusão
•Pluridisciplinaridade no tratamento incluindo Unidade cuidados intensivos 
e Fisiatria
O caso presente tem evoluído favoravelmente com completa recuperação 
neurológica num processo de recuperação funcional já com alguma auto-
nomia na marcha.

Conclusão/”Take Home message”: Sendo as lesões cervicais isoladas em 
idosos raras, os pacientes c EA podem sofrer lesões graves da coluna verte-
bral, mesmo após traumas de baixa energia.
Para um correto tratamento é necessária uma manipulação cuidadosa e o 
planeamento cirúrgico adequado, normalmente multidisciplinar.  

CC16
Deformidade cifótica dorsal pós-traumática
Bruno Santiago, Vitor Castro, Joana Monteiro, Pedro Pais, Rui Manilha, Ma-
nuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia
Hospital Garcia de Orta, Almada

A deformidade cifótica toraco-lombar pós-traumática, consequencia dum 
mecanismo de compressão/flexão pode, por vezes, levar a um desbalancea-
mento sagital clinicamente relevante. Os autores descrevem o caso clinico 
de um doente do sexo masculino, 42 anos de idade, que cinco meses após 
um politraumatismo grave (tratado noutro País) foi internado por dorsalgia 
progressivamente incapacitante e parestesias dos membros inferiores, que 
impossibilitavam a marcha.  Os Exames complementares documentaram 
uma fractura de D11 em  flexão/compressão, não diagnosticada préviamen-
te, com colapso somático, subluxação D10-D11 e grave deformidade cifótica 
com compressão medular associada. 
Procedeu-se ao tratamento cirúrgico por via exclusivamente posterior sob 



neuromonitorização neurofisiológica intra-operatória, com  corpectomia de 
D11 por abordagem transpedicular bilateral, reconstrução da coluna anterior 
com cilindro expansivel e correcção da deformidade com parafusos pedicula-
res e barras em compressão, cumprindo os objectivos propostos de descom-
pressão medular e realinhamento sagital da coluna vertebral. A abordagem 
posterior com reconstrução 360º é uma técnica cirúgica segura e eficaz na 
correcção da deformidade cifótica associada a fracturas toraco-lombares, per-
mitindo, num tempo cirúrgico único, descomprimir as estruturas neurológicas, 
restaurar a altura do segmento vertebral e corrigir a cifose, obviando a neces-
sidade dum segundo procedimento e a morbilidade associada à via anterior. 

CC20
Fractura osteoporótica de D12 com evolução catastrófica
Álvaro Lima, Nuno Cristino
Hospital da Luz

Doente do sexo masculino, 76 anos, com antecedentes de HTA, Diabetes 
Mellitus, Insuficiência renal crónica, apneia do sono, tiroidectomia, fumador 
até aos 50 anos, osteoporose, fibrilhação auricular e insuficiência cardíaca 
com disfunção ventricular.
Queda em Março de 2014 com traumatismo lombar ligeiro de que resul-
tou colapso somático de D12. Por falência do tratamento conservador, com 
agravamento da dor e do colapso somático decidiu-se realizar cifoplastia. 
Durante 2 meses o doente manteve-se assintomático mas, posteriormente, 
o quadro agravou-se com dor e paraparésia, grau 3/5. Os exames mostra-
ram novo colapso do corpo com recuo do PMMA para dentro do canal com 
compressão medular. Nessa altura foi submetido a corpectomia de D12 e 
artrodése entre D10 e L2 com parafusos pediculares reforçados com PMMA e 
cilindro em PEEK. Após a intervenção o doente melhorou das queixas álgicas 
e do défice neurológico. Como complicação houve infecção da ferida ope-
ratória. Três meses após a cirurgia voltou a apresentar queixas álgicas e falta 
de força proximal nos membros inferiores de agravamento progressivo. Os 
s exames revelaram uma fractura do corpo de L2 com recuo dos parafusos 
e deformidade cifótica. Esta situação obrigou a nova intervenção em que foi 
feita uma fixação transpedicular até aos ossos ilíacos, laminectomia de L2, 
descompressão radicular e osteotomia do corpo de L2 em cunha para recu-
perar a lordose. Boa evolução clinica no controlo da dor e da mobilidade dos 
membros inferiores. Cerca de 2 meses após a intervenção foi re-internado 
por descompensação da insuficiência cardíaca, da qual viria a falecer. Este 
caso clínico realça a necessidade de evitar as situações de osteoporose grave 
que poderão ter uma evolução catastrófica, muito difícil de controlar apesar 
da evolução da técnica cirúrgica na cirurgia da coluna vertebral.



17:00 – 18:45 _ Sessão de casos clínicos
Moderadores: José Carlos Vilarinho, Bruno Santiago

CC01
Paraplegia reversível após cirurgia de escoliose idiopática grave do adolescente
Tah Pu Ling, Pedro Sá Cardoso, Inês Balacó, Cristina Alves, Gabriel Matos
Serviço de Ortopedia Pediátrica, Hospital Pediátrico de Coimbra, CHUC-EPE

Os autores descrevem um caso clínico de uma adolescente do sexo femini-
no de 13 anos de idade, com escoliose idiopática do adolescente de 104⁰, em 
que foi feito correção com instrumentação pedicular.
É uma curva Lenke 2A+, flexibilidade pré-operatória de 11.5%. Conseguiu-se 
uma correção muito boa da deformidade da coluna. 
Durante a cirurgia não houve alterações dos potenciais evocados motores e 
sensitivos, no pós-operatório imediato foi para a Unidade de Cuidados Inten-
sivos e também não tinha alterações neurológicas nessas primeiras horas de 
internamento nesta unidade. Passado cerca de 12 horas a doente apresenta-
va um quadro de paraplegia.
Desconhecendo-se a causa da Paraplegia e passado cerca de 24 horas após 
a cirurgia, não havendo recuperação neurológica, a doente voltou ao bloco 
para remover parte dos implantes na tentativa de reverter a sua paraplegia. 
Nos dias seguintes efetuou-se uma pesquisa minuciosa para se tentar des-
cobrir a causa da lesão neurológica e descobriu-se que no pós-operatório as 
tensões arteriais médias foram muito baixas, com valores de cerca de 40-50 
mmHg. Identificando-se assim a causa provável de paraplegia que foi a hipo-
volémia causada pela hipotensão pós-operatória.
Nas semanas seguintes houve uma recuperação neurologicamente progres-
siva e passado cerca de 2 meses, a paciente já tinha uma recuperação neu-
rológica completa.
A doente manteve a decisão de querer a correção da escoliose e 6 meses 
após a cirurgia inicial foi reoperada e efetuou-se a correção da escoliose.
Não houve alterações neurológicas na segunda cirurgia e conseguiu-se uma 
correção muito boa da deformidade. O Cobb final era de 28⁰, corresponden-
do a uma correção de 73%.
Na última consulta de controle, o Rx não mostrou perda de correção, a 
doente encontrava-se bem e não apresentava qualquer sequela neurológica.



CC14
Caso clínico para o III Simpósio SPPCV Outubro 2015
Pedro Santos Silva, Paulo Pereira, Rui Vaz
Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar S. João

Apresentamos o caso de um doente de 81 anos com comorbilidades signifi-
cativas (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, insuficiência renal cróni-
ca) que se apresenta com quadro de lombalgias e dificuldade da marcha 
com 1 ano de evolução mas sem alterações ao exame neurológico. O estudo 
imagiológico demonstrou espondilodiscite com destruição parcial dos cor-
pos vertebrais de L4 e L5, extensão ao corpo de L3 e abcessos paravertebrais 
bilaterais. O doente efectuou biópsia guiada por TC que permitiu efectuar o 
diagnóstico de espondilodiscite tuberculosa. Foi orientado para tratamento 
conservador com antibacilares e ortótese lombar mas apresentou agrava-
mento clínico e imagiológico na reavaliação aos 4 meses. 
Foi então submetido a tratamento cirúrgico de espondilodiscites bacilares 
L3-L4 e L4-L5 com osteomielite dos corpos vertebrais adjacentes: discec-
tomias L3-L4 e L4-L5 + curetagem das plataformas vertebrais, drenagem 
de abcessos  epidurais anteriores L3-L4 e S1, osteotomias tipo 2 de Schwab 
(SPO) L3-L4 e L4-L5; laminectomias L4-S1, instrumentação pedicular L2-ilía-
cos. Foi intervencionado pela radiologia de intervenção para drenagem de 
abcessos da região do psoas. 
No pós-operatório efectuou reabilitação com melhora funcional: mantém 
marcha com andarilho e necessidade de algum apoio na higiene. Dor lom-
bar moderada ocasional, sem dor irradiada aos membros inferiores. Controlo 
imagiológico com situação infecciosa controlada e sem complicações me-
cânicas da instrumentação. 
Este caso reflecte os dilemas terapêuticos inerentes à patologia infecciosa da 
coluna lombar. O contexto de um doente idoso com comorbilidades impor-
tantes mas sem compromisso neurológico suscita discussão na indicação 
cirúrgica. A destruição óssea observada conduz a variação nas opções técni-
cas a considerar. A espondilodiscite bacilar é uma doença rara, este caso re-
lembra que a sua importância permanece no contexto da nossa população.

CC19
Cifose de Scheuermann no Adulto – tratamento cirúrgico com instrumenta-
ção pedicular e osteotomias apicais tipo Ponte por via posterior isolada
Jorge Alves e Carlos Sousa
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

Introdução: A Cifose de Scheuermann é uma patologia de etiologia ainda 
não esclarecida, que normalmente se desenvolve na adolescência. A negli-



gencia do seu tratamento pode ter consequências clinicas importantes. A 
dor e incapacidade funcional, são mais frequentes em adultos com a de-
formidade, quando comparados a indivíduos saudáveis do mesmo escalão 
etário. A cirurgia está indicada após falha do tratamento conservador, em 
doentes com dor persistente e/ou com deformidade acentuada. Não existe 
consenso relativamente à técnica cirúrgica a utilizar, nomeadamente, o tipo 
de abordagem, de instrumentação, ou uso de técnicas de auxilio de corre-
ção, como as osteotomias.
Os autores apresentam o caso clínico de uma doente adulta, com Cifose de 
Scheuermann, corrigida por abordagem posterior isolada, osteotomias api-
cais tipo Ponte e artrodese posterolateral instrumentada.

Material e Métodos: Doente do sexo feminino, com 40 anos de idade, sem 
antecedentes patológicos. Apresentava dor (EVA 6-8/10) crônica na região 
dorso-lombar e limitação funcional severa (ODI 48%). Ao exame objectivo 
era visível uma hipercifose dorsal, pouco flexível no teste de Adams. Não 
foram detectadas alterações no exame neurológico. Os Rx extra-longos da 
coluna confirmaram a deformidade, com ângulo de Cobb de 90º. Apresen-
tava uma hiperlordose lombar compensatória de 92º. O eixo vertical sagital 
(SVA) era de -4,3cm. Foi realizada uma incidência de hiperextensão do ráquis 
para determinar a  flexibilidade da curva - reduzia a 62º (21% de flexibilidade).
A Ressonância Magnética excluiu patologia intrarraquidiana. No estudo analí-
tico pré-operatório, foi detectada uma deficiência na concentração sérica de 
vitamina D (10nmol/L).A deformidade foi corrigida por abordagem posterior 
isolada, osteotomias apicais tipo Ponte, instrumentação D3-L2 e artrodese 
posterolateral instrumentada. Foi usada monitorização neurológica com po-
tenciais evocados somatosensoriais. A cirurgia e o internamento decorreram 
sem intercorrências. Foi conseguida uma correção do ângulo de Cobb de 
40º (45% do total da curva). 
Aos 3 anos pós-operatório, a doente apresentava dorsolombalgia residual 
(VAS 2/10), e uma incapacidade funcional ligeira (ODI 18%). A correção con-
seguida no período pós-operatório, manteve-se ao longo do seguimento 
clinico. A lordose lombar diminuiu para 62º e o SVA era de -3.6cm.

Discussão: A intervenção cirúrgica tem como objectivo principal o alivio da 
dor e da incapacidade funcional.  Permite a correção, mas também visa a 
prevenção da progressão da deformidade.  A RMN foi usada para excluir a 
existência de hérnia discal ou outra patologia que pudesse condicionar com-
pressão medular após a correção. A utilização de monitorização neurológica 
intraoperatória é mandatória e a correção não deve exceder os 50% da cur-
va inicial. Correções maiores estão associadas a risco aumentado de cifose 
juncional.
A cirurgia pode ser realizada por abordagens anterior ou posterior isoladas, 



ou então por via combinada. As vias combinadas são normalmente reser-
vadas para curvas maiores (Cobb superior a 80º), mais rígidas (flexibilida-
de <50%) e quando existem pontes ósseas na porção anterior da coluna. A 
disseminação do uso de parafusos pediculares na coluna dorsal, associada 
à demonstração da segurança da utilização das osteotomias, tornou a abor-
dagem posterior em tempo único, o método de eleição no tratamento deste 
tipo de deformidades, mesmo na presença de ângulos de Cobb maiores e 
deformidades menos flexíveis, como foi o caso desta doente. As aborda-
gens posteriores isoladas permitem correções comparáveis às conseguidas 
nas duplas vias, mas com menos perda de sangue e menor tempo cirúrgico. 
Nesta doente foi possível conseguir uma correção satisfatória da deformida-
de, sem a utilização de uma dupla via.
As complicações cirúrgicas são mais frequentes no adulto. As mais comuns 
são a perda de correção, cifose juncional e infecção. A pseudoartrose tam-
bém é uma complicação temida nesta faixa etária, pelo que os doentes de-
vem ser optimizados previamente à cirurgia. Existe evidencia na literatura de 
que, a deficiência de vitamina D, pode influenciar quer a taxa, quer o tempo 
até a obtenção da artrodese. Foi necessário realizar suplementação com vi-
tamina D para suprir a deficiência encontrada no período pré-operatório, 
optimizando a doente para a obtenção da artrodese.
Este caso clinico permite demonstrar que é possível obter alívio significativo 
da dor e bons resultados funcionais, com resultados radiológicos também 
satisfatórios, utilizando a via posterior isolada, mesmo em doentes com cur-
vas de maior amplitude e com menos flexibilidade.

CC03
Avaliação e tratamento das deformidades juncionais em doentes com defor-
midade na idade pediátrica 
Carolina Oliveira, André Pinho, João Lobo, Francisco Serdoura, Vitorino Ve-
ludo, Rui Pinto

Introdução: Uma das possíveis complicações da correcção cirúrgica da esco-
liose é a cifose juncional proximal. Consiste num fenómeno radiológico ob-
servado no plano sagital secundario a instrumentação e fusão no tratamento 
de deformidades. Não há consenso na literatura na definição radiográfica e 
a prevalência é variável em diversos estudos. A definição mais comummente 
utilizada é um ângulo Cobb entre a plataforma inferior da primeira vértebra 
instrumentada e a plataforma superior da segunda vértebra supraadjacente 
superior a 10º e no mínimo 10º superior a medição pré-operatória.

Material e Métodos: Descreve-se um caso de um doente, sexo masculino, 
de 22 anos, com antecedentes de Trissomia 21, CIV (operado aos 8anos), hi-
potiroidismo e leucemialinfoblastica aguda aos 8 anos. Seguido em consulta 



de Ortopedia desde os 15 anos por escoliose lombar. Apresentava deforma-
ção no plano coronal com angulo de Cobb D11-L3 de 35º,  distância linha 
sagrada média de ápex de curvatura em L2 de 16mm e um balanco sagital 
negativo de 46 mm no plano sagital. A lordose lombar  (D12-S1) foi calculada 
em 69º, a cifose D8-D10 de 20º e a cifose D2 – D12 42º. Foi submetido a 
correcção cirúrgica de escoliose com fixação posterior D10-L4 aos 16 anos. 
Pós-operatório sem intercorrências. O desequilíbrio coronal e a distância 
da linha sagrada mediana para ápex de deformidade foram corrigidos. Aos 
6 meses pós operatórios, apresenta em consulta de reavaliação clínica um 
desequilíbrio sagital positivo de 142mm (cifose D8-D10 de 22º,  D2-D12 de 
53º e lordose lombar de 50º). Neste contexto, foi submetido a correcção ci-
rúrgica com osteotomias Smith Petersen D11 - D12 e D12- L1 e alargamento 
da instrumentação D4 - L4, tendo-se observado obtenção de um equilíbrio 
sagital neutro aos 2 anos pós revisão. 

Discussão: Apesar da sua alta prevalência, o desenvolvimento da cifose jun-
cional proximal não está associada a mau prognóstico, possivelmente por na 
maioria ser assintomática. Estão descritos factores de risco para o seu desen-
volvimento relacionados com o próprio doente e com a técnica cirúrgica. O 
planeamento pré-operatório detalhado e a compreensão das características 
individuais de cada doente são as principais medidas para minimizar o risco 
de cifose juncional proximal. A análise cuidadosa do equilíbrio sagital é cru-
cial. 

Conclusão:O desenvolvimento de cifose juncional proximal na cirurgia para 
correcção de deformidades é real. O diagnóstico é radiográfico e a maio-
ria são assintomáticos. As consequências a longo prazo são desconhecidas, 
sendo necessário estudos futuros para a sua determinação.



CC06
Hélder Maurício, Alvaro Lima
Unidade de Patologia da Coluna Vertebral,
Serviço de Ortopedia
Hospital Beatriz Ângelo, Loures

Os autores apresentam o caso clínico de CMFAF, de 65A, sem  antecedentes 
relevantes, seguida em consulta externa desde Março de 2013, por quadro de 
lombalgia crónica e postura em flexão anterior do tronco com vários anos de 
evolução. A dor lombar irradiava à face posterior da coxa direita e provocava 
claudicação na marcha, em virtude da postura em flexão do tronco. Sem 
dor a nível das articulações coxo-femorais. A RM da coluna lombar mostrou 
discopatias degenerativas entre L3 e S1, artropatia facetária aos vários níveis, 
sem sinais de compromisso radicular. A radiografia da coluna vertebral extra-
longo mostra uma cifose dorso-lombar, com desequilíbrio sagital anterior.

Em Julho de 2013 a doente foi submetida a osteotomia de L4 e artrodese L2 
aos iliacos com recuperação da lordose lombar. Houve melhoria parcial das 
queixas dolorosas, mas manteve dificuldade em manter a postura direita. 
Cerca de 1 ano após a intervenção a doente houve um agravamento pro-
gressivo da dor lombar, acompanhado de desequilibrio anterior do tronco. 
Os exames realizado mostraram deformação em cunha de L1 e cifose de 41º 
na transição dorso-lombar.

Em Abril de 2015, a doente foi submetida a osteotomia de L1 e artrodese de 
D9 a L3 com união à fixação lombo-iliaca.
O pós operatório decorreu sem intercorrências. Encontra-se sem dores, sem 
necessidade de medicação anti-álgica. As radiografias de controlo mostram 
uma boa correcção do  alinhamento sagital.
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CC18
Fistula Arteriovenosa Dural Raquidiana – A experiência de 13 anos em trata-
mento cirúrgico
Luís Rocha1, Mário Gomes1

1 Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar do Porto

Introdução: As fistulas arteriovenosas durais raquidianas representam a ano-
malia vascular mais comum da ráquis, causa indelével de défice neurológico 
se não detetada precocemente. A terapêutica endovascular assume parti-
cular relevância, mas permanece um subgrupo em que a cirurgia se assume 
como tratamento primordial.

Métodos: Análise retrospetiva dos doentes tratados cirurgicamente, no pe-
ríodo de 13 anos (2002 à atualidade), com análise demográfica, semiológica, 
escrutínio diagnóstico, localização lesional, procedimento cirúrgico e resul-
tado no follow-up clínico.

Resultados: Comporta 14 pacientes (n=14), 15 procedimentos, com idade 
média de 63.5 anos (32 a 78 anos), predomínio do sexo masculino (13), com 
localização lesional no segmento D6-L1 em 71% (n=10), sintoma inicial mo-
tor em 64% (n=9) e melhor resultado pós-operatório na componente mo-
tora, com recuperação total em 50% (n=7), dos doentes. Pacientes com afe-
ção genito-urinária e intestinal (n=10) apresentam um maior risco de sequela 
pós-operatória.

Conclusão: Pese a raridade, é um diagnóstico a considerar, em que o inter-
valo sintoma-tratamento define o resultado clínico. A abordagem cirúrgica 
continua a desempenhar um papel essencial e de sucesso nesta patologia.



CC05
Sacrectomia distal: abordagem por via posterior com auxílio endoscópico
Edson Oliveira MD, Wilson Teixeira MD, José Pedro Lavrador MD, António 
Francisco MD, Sérgio Livraghi MD
Serviço de Neurocirurgia – Centro Hospitalar Lisboa Norte

A sacrectomia distal é um procedimento cirúrgico de elevada complexidade 
técnica que condiciona também uma morbilidade importante, associada a 
defeitos neurológicos pósoperatórios, infeções profundas e elevadas perdas 
sanguíneas.
Esta técnica é usada essencialmente em situações oncológicas com atingi-
mento sagrado, com intuito de uma remoção em bloco com margens livres, 
sendo este o principal determinante no aumento da sobrevida.
Ao longo do tempo foram desenvolvidas vários tipos de abordagens que 
abrangem desde procedimentos puramente por via posterior, até mistos 
com uma fase por via anterior. As abordagens combinadas aumentam os 
tempos cirúrgicos, havendo necessidade de auxílio multidisciplinar.
Apresentamos o caso de um doente de 57 anos, sexo masculino, com his-
tória de hipostesia em sela e retenção urinária com cerca de 10 meses de 
evolução que realizou uma RMN que mostrou lesão expansiva centrada a 
S3 com o diagnóstico de cordoma após biopsia guiada por TC. Foi proposto 
para remoção em bloco da lesão.
O procedimento foi realizado por via exclusivamente posterior, com uma in-
cisão em “Y” invertido, tendo a porção anterior do tumor sido removido com 
auxílio do endoscópio. 
A RMN de controlo pós-operatório mostrou uma remoção total da lesão e o 
estudo anátomopatológico mostrou uma exérese alargada, sem violação da 
cápsula tumoral.
Este tipo de abordagem por via posterior é eficaz e segura para a remoção 
de tumores com este tipo de localização, sem necessidade de recorrer a 
abordagens combinadas com consequente aumento da morbilidade, tendo 
contribuído para isso a utilização de endoscópio, como método que contri-
bui para a segurança na dissecção da face anterior do sacro.

CC17
Lipoma intra-ósseo do Ráquis
Bruno Santiago, Pedro Pais, Vitor Castro, Joana Monteiro, Rui Manilha, Ma-
nuel Cunha e Sá
Serviço de Neurocirurgia Hospital Garcia de Orta, Almada

O lipoma intra-ósseo é um tumor primário do osso muito raro (0,1%), e a 
localização vertebral é infrequente (apenas 6% do total). 
Os autores relatam o caso dum doente de 47 anos, previamente saudável, 



com quadro  clinico de paraparésia espástica grau 4- e hipostesia álgica com 
nível de sensibilidade aproximadamente D7, com alguns meses de evolu-
ção. A TAC e RMN da coluna dorsal mostraram uma lesão tumoral intra e 
extra-canalar com origem no pedículo esquerdo de D8, com conteúdo li-
pomatoso, parcialmente calcificada, com compressão e edema medular. D8, 
complementada com estabilização D7-D9 com parafusos transpediculares. 
Com 1 ano de follow-up, o doente apresenta marcha autónoma sem défice 
neurológico e sem dor axial. 
O tratamento cirúrgico  consistiu numa abordagem por via posterior com 
laminectomia D8/D9, costotransversectomia e  remoção em bloco da lesão 
centrada ao pedículo, faceta articular inferior e 1/3 externo do corpo de
O exame anatomo-patológico revelou tratar-se de um lipoma intra-ósseo, 
que, apesar de muito raro, na coluna  vertebral pode originar dor e/ou quadro 
de mielopatia compressiva. Quando sintomático, o tratamento passa pela 
cirurgia tentando uma exérese total curativa e, se necessário, estabilização 
vertebral.

CC15
Ainda existe lugar para o Halo-Vest? – 2 casos clínicos
André Costa; Rui Rocha; Maia Gonçalves; Rolando Freitas
Centro Hospitalar de Gaia/Espinho E.P.E.

A traumatologia da coluna cervical constitui um tema desafiante, não isento 
de controvérsia. O tratamento de fraturas cervicais com halo-vest continua 
a ser objeto de debate, não sendo o seu uso consensual na literatura. Com-
plicações secundárias, intolerância e longo tempo de utilização são algumas 
das desvantagens apontadas a esta opção de tratamento. 
No entanto, o halo-vest permite manter a mobilidade cervical ao evitar a 
cirurgia com consequente artrodese e sacrifício articular.
Os autores apresentam dois casos clínicos de traumatologia cervical. O pri-
meiro trata-se de uma fratura tipo burst do arco de C1 tratada com halo-vest, 
bem tolerado pelo doente e com bom resultado clínico e imagiológico. No 
segundo caso apresentam uma espondilolistese traumática de C2 tipo IIA de 

Effendi e Levine, tratada inicialmente com halo-vest, com reposicionamen-

to do mesmo por desalinhamento e intolerância, e com posterior cirurgia e 

artrodese C1-C2 tipo Harms. Esta apresentação tem por objetivo promover 
a discussão das indicações possíveis e tratamento com a utilização de halo-
-vest, assim como o papel desta opção nos dias de hoje em contraste com 
a mais assertiva possibilidade cirúrgica e com os riscos e benefícios dos dois 
tratamentos em debate.



CC13
Schwannoma cervical - Tratamento cirúrgico
Pedro Varanda1, Rui Duarte1, Bruno Direito Santos1, Afonso Almeida Pinto2,    

Manuel Vieira da Silva1 
1Serviço de Ortopedia e Traumatologia, Hospital de Braga
2Serviço de Neurocirurgia, Hospital de Braga

Introdução: A proliferação das células de Schwann poderá dar origem a tu-
mores benignos com origem nas raízes nervosas cervicais, que pela sua di-
mensão poderão levar a compressão medular e resultar em défices neuroló-
gicos. O diagnóstico e o tratamento precoces, tornam-se fundamentais para 
um melhor resultado funcional.

Material e Métodos: Os autores descrevem o caso de um doente do sexo 
feminino, de 46 anos de idade, com tetraparésia instalada, com cerca de 10 
meses de evolução, inicialmente afectando os membros inferiores e poste-
riormente os membros superiores, sem eventos traumáticos associados. Ao 
exame objectivo, de salientar hipostesia no dermátomo correspondente a 
C5 à direita, diminuição da força muscular de predomínio distal nos mem-
bros superiores e proximal nos membros inferiores. O estudo com ressonân-
cia magnética cervical revelou a presença de uma volumosa neoformação 
cervical intradural com componente extra-foraminal centrado na raiz de 
C5 direita, foraminal e intra-raquidiano, assumindo a forma típica de haltere 
(dumbbell tumour), sendo compatível com um Schwannoma intradural cer-
vical. O componente intra-raquidiano ocupava o canal medular na sua quase 
totalidade, condicionando colapso marcado do cordão medular, desviando-
-o para a esquerda. Apresentava de maior diâmetro crânio-caudal 5.9 cm e 
transverso 3.8cm neste componente. O tumor foi ressecado através de abor-
dagem cervical posterior, com instrumentação cervical de C3 a C7, laminec-
tomia de C4-C6, excisão microscópica do componente tumoral intra-raqui-
diano, foraminal e extra-foraminal. A doente revelou melhoria progressiva da 
sintomatologia neurológica. Aos 9 meses de seguimento, apresenta marcha 
autónoma, com grande autonomia nas actividades da via diária, força mus-
cular grau 4 na globalidade dos segmentos e sem alterações autonómicas.

Discussão e Conclusão: O tratamento padrão do Schwannoma é a ressecção 
cirúrgica total, de preferência com apoio microscópico intra-operatório para 
melhor definição dos bordos lesionais. A instabilidade cervical a médio e lon-
go prazo associada à laminectomia e ao sacrifício articular necessário para 
abordagem dos componentes foraminal e extra-foraminal é prevenida com 
instrumentação posterior, complementando o tratamento da lesão tumoral.



11:45 – 13:00 - Sessão de casos clínicos
Moderadores: Eduardo Mendes, Mário Gomes

CC11
Mielopatia Cervical
João Lobo
Centro Hospitalar de São João

Espondilose cervical é a causa mais comum de incapacidade adquirida em 
pacientes com idade superior a 50 e a mielopatia cervical espondilótica é a 
patologia espinhal progressiva mais comum em pacientes com idade acima 
de 55. [1] Trata-se de uma doença incapacitante da espinhal medula cervical, 
sendo frequentemente uma consequência direta da compressão circunfe-
rencial da medula devido a processos degenerativos, muitas vezes num canal 
espinhal estreitado congenitamente.
[2] Apesar disso, mantem-se controvérsia na literatura no que diz respeito 
ao tratamento ideal e o momento ideal para se proceder ao tratamento ci-
rúrgico. [1] Recentemente, a laminoplastia tem sido uma opção viável à la-
minectomia para o tratamento de vários níveis de mielopatia cervical. Isso é 
devido em parte aos maus resultados históricos e sequelas da laminectomia 
incluindo a instabilidade segmentar, cifose, aderências perineurais, e deterio-
ração neurológica tardia. A laminoplastia foi desenvolvida para solucionar as 
deficiências da laminectomia com preservação da lâmina como suporte de 
carga e fixação dos músculos paraespinhais. Visa igualmente o tratamento de 
estenose cervical com longo segmento como uma alternativa à abordagem 
anterior. Longas instrumentações com a abordagem anterior aumentaram 
determinadas complicações, incluindo migração do enxerto, pseudartrose, e 
falência de instrumentação. [2]

Caso clínico: Doente de 57 anos orientada para consulta externa de ortope-
dia por diminuição da destreza manual, trémulo e desequilíbrio. Ao exame 
objectivo apresentava hipertonia e hiperreflexia, Hofman bilateral, Lasegue 
e Bragard positivos para o MID, Hipostesia em L5 e força abdutores da anca 
direita de 4/5.
Como exames complementares a radiografia cervical revelava espondilose 
cervical multilevel, com listese C7-T1; radiografia lombar revela espondilolis-
tese GI L4-L5 e escoliose degenerativa convexidade direita. 
Ressonância magnética cervical com imagens sugestivas de canal cervical 
estreito C3-C7 com sofrimento medular entre C4-C5 e C6-C7 com predo-
mínio paramediano esquerdo em C5-C6 e C6-C7.
Sujeita a laminoplastia em open door C3-C6 cerca de 2 anos apos ter inicia-
do seguimento na ortopedia. Após cirurgia referiu melhoria significativa da 



destreza manual e marcha (Nurick 1) apresentado apenas alguma limitação 
das mobilidades.

Discussão: Devido às complicações da laminectomia como técnica de des-
compressão isolada e estudos que demonstraram maus resultados com la-
minectomia e fusão na população japonesa, o conceito de laminoplastia tem 
evoluído. Com este conceito de laminoplastia cervical alargada, diferentes 
técnicas cirúrgicas na realização de laminoplastia foram descritas. [3]-[4] As 
vantagens teóricas desta técnica são a preservação da estabilidade manten-
do ao mesmo tempo o movimento, diminuindo o risco de degeneração seg-
mentar adjacente. 
São preservadas as inserções musculares para os músculos paraespinhais e, 
por conseguinte, preserva a banda de tensão posterior, diminuindo o risco 
de cifose pós-operatório, e tem menos complicações e melhores resultados 
globais evidenciados pelo paciente. [5]-[6] O conceito também tem sido va-
lorizado na medida em que, como a lâmina é elevada em bloco, o risco de 
lesão neurológica é diminuído porque a invasão do canal espinhal com ins-
trumentação é evitado, especialmente nos casos de estenose severa. [5]-[6]

Conclusão: Ainda não está claro qual o tratamento ideal e tempo ideal de 
tratamento. A evidência demostra que os pacientes com mielopatia cervical 
grave demonstram melhores outcomes e recuperação neurológica após a 
descompressão cirúrgica. No caso de mielopatia cervical espondilótica mul-
tinível com alinhamento sagital preservado, a abordagem posterior poderá 
ser a opção mais viável. Na maioria dos centros, laminectomia descompres-
siva isolada tem sido progressivamente abandonada devido a défices neuro-
lógicos tardios e deformidade cifótica progressiva. 
Dados os bons resultados de pacientes, diminuição das taxas de complica-
ções, progressão da recuperação neurológica no caso das descompressões 
posteriores instrumentadas (Fusão) ou laminoplastia, estas técnicas são cada 
vez mais preferidas. 
As variáveis a considerar ao decidir entre laminectomia e fusão vs lamino-
plastia devem incluir a dor axial cervical, alinhamento sagital cervical, o grau 
de estenose, e a ausência ou presença de anquilose pré-existente [1]
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CC04
Caso Clínico: instabilidade cervical sub-axial em doente com artrite
Fréderic da Cunha Ramalho
Interno 6º ano Ortopedia 
Centro Hospitalar Alto Ave (Guimarães)
Diretor de Serviço: Dr. Manuel Pereira Mendes

M.C.C.C., sexo feminino, 56 anos
Antecedentes pessoais: Artrite reumatoide (> 20 anos de evolução), HTA, dis-
lipidemia, osteoporose. Adenoma folicular da tiroide, submetida a lobecto-
mia (2008). Instabilidade C1C2 e invaginação basilar apófise odontoide ope-
rada em 2009 (Instrumentação occipito-C4 e artrodese) noutra instituição.
Medicação habitual: tocilizumab, metotrexato, prednisolona.
HDA: previamente autónoma, iniciou em janeiro 2015 quadro progressivo 
de diminuição da força muscular global e parestesias nas extremidades dos 
membros. Foi observada por Medicina Interna no Serviço de Urgência apre-
sentando uma tetraparésia grau III nos membros superiores e grau IV - nos 
membros inferiores, sinais piramidais mas sem alterações dos esfíncteres 
sendo internada por suspeita de Síndrome de Guillain-Barré. Após estudo 
foi descartado tal diagnóstico e foi diagnosticado uma mielopatia cervical 
provocada por instabilidade sub-axial com retrolistese C5 e C6. Após obser-
vação por Ortopedia foi submetida a 19/02/2015 a tratamento cirúrgico com 
corporectomia de C5 e com enxerto autólogo e fixada com placa e parafusos 
C4C7. No pós-operatório desenvolveu uma infeção do local cirúrgico sendo 
tratada com antibioterapia. O quadro neurológico melhorou com início de 
reabilitação funcional. No entanto, aos 2 meses pós cirúrgico, a radiografia 
demonstrava uma desmontagem da placa e falência da artrodese. Fez TAC 
que confirmou o quadro pelo que foi novamente proposta para tratamento 
cirúrgico. Foi submetida a 23/06/2015 a extração de material, corporecto-
mia C4 e C7, colocação de enxerto tricortical de osso ilíaco e fixado com 
placa e parafusos C3D1. Após 2 semanas de vigilância foi submetido a um 



2º tempo cirúrgico com abordagem posterior, extração de material (apre-
sentava falência parcial de instrumentação posterior antiga) instrumentação 
ocipito-D3 e artrodese com enxerto autólogo. O pós-operatório decorreu 
sem intercorrência. Está neste momento a realizar fisioterapia para melhoria 
do seu estado neurológico e a espera de vaga na rede nacional de cuidados 
continuados.  

CC08
Tratamento Cirúrgico de Instabilidade Atlanto-Axial por Malformação 
Congénita da Charneira Crânio-Cervical (Atlas Bipartido e Hipoplasia da 
Odontóide)
Autores: Luís Marques, Clara Romero, José Cabral
Serviço de Neurocirurgia, Hospital Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental

Introdução: As malformações congénitas da charneira crânio-cervical são 
raras e frequentemente diagnosticadas incidentalmente. Na presença de com-
pressão medular crónica, o diagnóstico é usualmente tardio (sendo funda-
mental elevada suspeita clínica), ou realizado na sequência de evento agudo, 
nomeadamente traumático. A via de abordagem cirúrgica (anterior ou poste-
rior) à charneira crânio-cervical, nomeadamente nas instabilidades/luxações 
atlanto-axiais, depende da reductibilidade da luxação1. Por outro lado, a adop-
ção de técnicas de fixação vertebral posterior curta2 (C1-C2) veio substituir, 
na maioria dos casos, a fixação longa occipito-cervical (sub-axial) com bons 
resultados clínicos e manutenção de grande parte da mobilidade cervical.

Caso clínico: Reporta-se o caso clínico de doente de 62 anos, sexo femini-
no com antecedentes pessoais de artrite reumatóide, síndrome de Sjögren, 
tiroidite crónica (auto-imune), anemia e patologia degenerativa músculo-es-
quelética (coxartrose bilateral e rotura do supra-espinhoso). Seguida habi-
tualmente em consulta de Reumatologia e com múltiplos internamentos na 
sequência de episódios de agravamento da patologia reumática.
Cerca de 1 ano e meio antes da referenciação ao nosso Serviço, a doente 
refere queda da própria altura da qual resultou franca incapacidade para a 
marcha e para as actividades de vida diária, incluído alimentar-se autono-
mamente. No serviço de urgência do Hospital da Área de Residência, terá 
sido considerado como surto de poliartrite na sequência dos antecedentes 
reumatológios prévios. Após fisioterapia prolongada houve melhoria clínica, 
com recuperação parcial, realizando marcha semi-autónoma com canadia-
nas, apesar de manter cervicalgias axiais tipo mecânico. Na sequência de 
resultado de EMG realizado em ambulatório compatível com “sinais de com-
promisso de 1º neurónio/ lesão medular” foi encaminhada para consulta de 



Neurologia que, por sua vez, objectiva tetraparésia ligeira (de predomínio es-
querdo), com queda (à esquerda) na prova de braços estendidos e Mingazzi-
ni, ROT’s muito vivos e com área aumentada, presença de clónus aquiliano e 
RCP extensores bilateralmente. A avaliação imagiológica (TAC e RMN da co-
luna cervical) revela malformação da charneira crânio cervical com ausência 
de fusão central do arco anterior e posterior do atlas (atlas bífido ou bipartido 
tipo A de Currarino3,4), associado a hipoplasia da odontóide, resultando em 
luxação atlanto-axial com aumento do espaço entre o arco anterior de C1 e 
a odontóide (ADI - atlanto-dens interval – 9,7mm) e diminuição do diâmetro 
do canal vertebral (PADI – posterior antlato-dens interval – cerca de 8mm) 
com sinais de grave compressão medular (imagem A). Apesar de evidência 
imagiológica de “sinais de artrodese entre os maciços laterais do atlas e áxis 
(sobretudo à esquerda)” pela elevada suspeita clínica de instabilidade atlanto-
-axial, foi realizado radiografia e TAC dinâmicos em posição neutra e em hi-
per-extensão (não realizado em híper-flexão pelos riscos neurológicos) que 
confirmam a instabilidade atlanto-axial (imagem B). Foi realizada cirurgia de 
fixação atlanto-axial por via posterior com parafusos às massas laterais de 
C1 (técnica de Harms/Goel5,6) e translaminares cruzados em C2 (técnica de 
Wright7,8) que não registou intercorrências (imagem C). 
Não foi utilizado técnica de fixação pedicular em C2 por presença de artéria 
vertebral esquerda high-riding (após confirmação com estudo pré-opera-
tório com reconstrução muliplanar 3D em software Osirix™). A doente teve 
alta ao 6º dia de pós-operatório com marcada melhoria das dores cervicais 
tipo “bloqueio” e com marcha autónoma aos 2 meses de pós-operatório, 
mantendo mobilidade cervical aceitável (apenas com menos cerca de 50% 
de redução da rotação cervical, mantendo normal flexão e extensão).

Conclusões: As malformações congénitas da charneira crânio cervical são 
raras e o seu diagnóstico depende de elevada suspeita clínica; a via de abor-
dagem cirúrgica depende do grau de instabilidade C1-C2 e da reductibilidade 
da mesma; a imagiologia funcional (como radiografia, TAC ou RMN) deve-
rá ser realizada frequentemente (acautelando os riscos neurológicos para o 
doente) e poderá fazer alterar a via de abordagem ou técnica cirúrgica; a fi-
xação cervical curta posterior tem riscos acrescidos de complicações neuro-
-vasculares, mas apresenta elevada eficácia na consolidação da instabilida-
de, mantendo grande parte da mobilidade cervical. O estudo préoperatório 
(mulitplanar tridimensional) é fundamental para estudo das variações ósseas 
e vasculares (artéria vertebral p.e.) da charneira crânio-cervical.
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CC09
Revisão cirurgica de fixador inter-espinhoso - caso clínico
Bruno Maia, Miguel Varzielas, Isabel Simões, Luis Teixeira
Spine Center-Sanfil Medicina
Coimbra

Introdução: As técnicas de artrodese intersomatica com aplicação de pa-
rafusos transpediculares e barras laterais permitem a fusão de segmentos 
instáveis da coluna, demonstrando bons resultados clínicos através da 
diminuição da dor e incapacidade. No entanto, encontram-se associadas 
a potenciais complicações nomeadamente amplas dissecções, risco de 
lesão radicular, exposição a radiação, violação das corticais pediculares 
e alteração da biomecânica da coluna. A fusão dos segmentos interven-
cionados aumenta a mobilidade dos segmentos adjacentes, elevando as 
forças ao nível das facetas articulares e estruturas de suporte, levando a 
potenciais alterações degenerativas nestes níveis.
Os benefícios da cirurgia minimamente invasiva na coluna, tem levado ao 
desenvolvimento de novos dispositivos para a sua estabilização, reque-
rendo menos danos para a sua colocação. Os fixadores interespinhosos 
são dispositivos posicionados entre apófises espinhosas promovendo a 
fixação do segmento instável, apenas danificando o ligamento supra-es-
pinhoso. 
A principal vantagem é a diminuição da rigidez da instrumentação, evi-
tando problemas de sobrecarga e hipermobilidade nos segmentos adja-
centes, resultando em menor comorbilidade. Apesar dos benefícios as-
sociados a este dispositivo, os seus resultados a medio e longo prazo são 
muitos questionáveis, encontrando-se descritas inúmeras complicações 
e altas taxas de re-intervenção. Alguns cirurgiões advogam o seu uso 
como um método auxiliar nas descompressões MISS, enquanto outros 
defendem a sua utilização como um sistema adjuvante apos aplicação de 
cages. Perante esta controvérsia encontram-se descritos inúmeros estu-
dos biomecânicos de forma a comprovar a sua eficácia. Este caso clinico 
descreve a experiencia de um doente referenciado para a nossa clinica 
apos a colocação de um fixador interespinhso.
 
Material e métodos: Doente de 49 anos deu entrada na clinica por lom-
bociatalgia esquerda com vários meses de evolução. Refere ter sido in-
tervencionado noutra instituição, tendo-lhe sido colocado um fixador 
interespinhoso. No entanto, apos a cirurgia o doente manteve as queixas 
álgicas, referindo agravamento do seu estado clinico. Ao exame físico 
apresentava uma lombociatalgia à esquerda, sem défices neurológicos 
aparentes. RMN demonstrava uma estenose central, condicionando uma 
diminuição significativa do canal vertebral, associada a uma discopatia 



de L4-L5 com uma espondilolistesis e uma hérnia paramediana esquer-
da volumosa condicionando uma compressão da raiz de L5 esquerda. 
Doente foi re-intervencionado tendo-se efetuado uma descompressão 
a nível de L4-L5 por via transforaminal com exerese da faceta articu-
lar L4-L5 esquerda, descompressão cavalar e extirpação da hérnia dis-
cal e uma artrodese intersomatica transforaminal por via minimamente 
invasiva com aplicação de cage tipo banana e fixação com parafusos 
transpediculares bilateralmente. O pos-operatorio sem intercorrências, 
apresentando melhorias clinicas imediatas (VAS, ODI, SF-36:). Atualmen-
te o doente encontra-se sem dor ciática tendo já regressado ao trabalho, 
desempenhando as suas atividades da vida diária sem limitações. 

Resultados : Doente foi re-intervencionado tendo-se efetuado uma des-
compressão a nível de L4-L5 por via transforaminal com exerese da faceta 
articular L4-L5 esquerda, descompressão cavalar e extirpação da hérnia 
discal e uma artrodese intersomatica transforaminal por via minimamen-
te invasiva com aplicação de cage tipo banana e fixação com parafusos 
transpediculares bilateralmente. O pos-operatorio sem intercorrências, 
apresentando melhorias clinicas imediatas (VAS, ODI, SF-36:). Atualmen-
te o doente encontra-se sem dor ciática tendo já regressado ao trabalho, 
desempenhando as suas atividades da vida diária sem limitações.

Discussão: Perante a controvérsia com a aplicação dos fixadores inte-
respinhosos foram efetuados inúmeros estudos biomecânicos de forma 
a avaliar a sua eficácia e segurança. O uso destes dispositivos associa-se 
a uma limitação do movimento de flexão/extensão no segmento inter-
vencionado. No entanto os movimentos de a flexão lateral e a rotação 
axial, não se encontram alterados, comparativamente com os grupos de 
controlo.  O uso destes dispositivos associa-se a uma limitação do movi-
mento de flexão/extensão no segmento intervencionado. No entanto os 
movimentos de a flexão lateral e a rotação axial, não se encontram al-
terados, comparativamente com os grupos de controlo. Os doente sub-
metidos a fusões intersomaticas instrumentadas com parafusos e barras 
laterais, demonstraram uma maior estabilidade segmentar, 
observando-se uma diminuição de todos os movimentos comparativa-
mente com a aplicação de fixadores interespinhosos.
A utilização isolada destes dispositivos encontra-se associada a algumas 
desvantagens encontrando-se descritas elevadas taxas de complicações 
(38%), re-intervenções, maus resultados clínicos a medio/longo e eleva-
dos custos com o hardware. 



Conclusão : Apesar das vantagens descritas, a implementação de fixa-
dores inter-espinosos quer como dispositivos primários de fixação in-
tersomatica, quer como adjuvantes ainda carece de evidência cientifica, 
sendo necessários novos estudos clínicos e laboratoriais para comprova-
rem a sua eficácia. Na nossa experiência clínica são já vários os casos de 
doentes submetidos a tal técnica que recorreram à nossa consulta pela 
manutenção ou agravamento do quadro pré-existente que tiveram de ser 
por nós revistos cirurgicamente com opção por artrodeses intersomá-
ticas com fixação transpedicular associando técnicas descompressivas.
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