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Objetivos: 
 
Contribuir para o melhor conhecimento, diagnóstico diferencial e tratamento 
das patologias que se apresentam com quadro de lombalgia e ciática. 
 
Materiais e métodos: 
 
 Levantados os prontuários de pacientes com patologias da coluna lombar 
em nosso servço nos últimos 4 anos .  
 
Resolução: 
 
Os autores relatam 2 casos de lipomatose epidural lombar, tratados e 
acompanhados no serviço de neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia 
de Santos, no período entre 2002 e 2005,sendo um dos casos M.F.S.S., 45 
anos, feminina, branca, brasileira, auxiliar de enfermagem, referindo 
lombociatalgia e claudicação à direita , com alteração de reflexo aquileu 
ipsilateral. Asmática e usuária crônica de corticosteróides, apresentava 
ressonância nuclear magnética da coluna lombar com aumento de tecido 
adiposo epidural ( L4-L5). Foi proposto como tratamento hemilaminectomia 
de L4 associada a descompressão radicular por foraminotomia à direita. 
O segundo relato se refere a P.F.P.L., 37 anos, masculino, branco, 
brasileiro, vigilante, queixando lombalgia mecânica e axial, claudicação de 
membros inferiores, com hiporreflexia bilateral patelar e aquileu. Lasegue  
ausente, negava uso de corticoesteróides , esteróides anabolizantes, 
infltrações intratecais ou qualquer outro fator que levasse a lipomatose 
epidural. A ressonância nuclear magnética da coluna lombar demonstrava 
aumento do tecido adiposo comprimindo o saco dural ( L5- S1). O 
tratamento realizado foi laminectomia descompressiva de L5. 
No primeiro caso , a doente apresentou resolução do quadro radicular , 
porém evoluiu com outras comorbidades devido ao uso crônico de 
corticoesteróides ( necrose asséptica de cabeça de fêmur ). O segundo 



paciente, demonstrou completa melhora do quadro clínico e radiológico, 
estando assintomático até o momento. 
  
Conclusão: 
 
Concluimos que relatos como estes contribuem para o melhor 
conhecimento, diagnóstico e tratamento de patologias mais raras com a 
lipomatose epidural lombar. 
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