
 
 

HÉRNIA DE DISCO LOMBAR - TRATAMENTO CIRÚRGICO 
COM ESPAÇADOR DINÂMICO INTERESPINHOSO. 
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Objetivos:  Relatar experiência clínica na utilização de Espaçador 
Dinâmico Interespinhoso no tratamento de Hérnia de Disco Lombar - 
Relato de 20 casos. 
Materiais e Métodos:  Os espaçadores dinâmicos interespinhosos são 
implantados entre os processos espinhosos das vértebras lombares. 
Promovem a distração do espaço interespinhoso reduzindo a pressão 
sobre as facetas articulares, "abrem" o forame de conjugação, diminuem 
a pressão sobre o disco intervertebral. São implantados nos espaços L3-
L4, L4-L5 e L5-S1. Foram selecionados 20 pacientes portadores de 
hérnia de disco lombar única ou múltipla; em um ou mais níveis; todos 
apresentando lombociatalgia uni ou bilateral, com parestesias e/ou 
hipoestesias; com mais de 10 meses de tratamento clínico, fisioterápico 
e acupuntura sem melhora, sem hérnia de disco extrusa, sem déficits 
motores, sem cirurgias anteriores; documentados por tomografia e/ou 
ressonância magnética. Dos 20 pacientes, 12 são mulheres e 8 homens, 
a faixa etária varia de 29 à 63 anos entre as mulheres e de 29 à 45 anos 
entre os homens. Quanto às hérnias: 1 hérnia de disco - 10 pacientes 
(50%), 2 hérnias de disco - 9 pacientes (45%), 3 hérnias de disco - 1 
paciente (5%). Quanto ao nível: L3-L4 - 2 pacientes (7%), L4-L5 - 16 
pacientes (51%), L5-S1 - 13 pacientes (42%). Foram utilizados 31 
espaçadores nos 20 pacientes. 
Resultados:  Dos 20 pacientes: 2 (10%) não apresentam melhora da 
dor, 2 (10%) com pouca melhora da dor, 8 (40%) estão com melhora da 
dor e 8 (40%) estão sem dor. 1 paciente apresentou infecção em cicatriz 
cirúrgica,  sem relação com o espaçador. Em dois casos ocorreu quebra  
do processo espinhoso durante a cirurgia mas foi possível instalar e fixar 
o espaçador. Em nenhum caso houve lesão de dura, fístula liquórica, 
aracnoidite ou meningite. 
Conclusão: Diante dos resultados: 16 pacientes (80%) com melhora da 
algia, sendo que 8 (50% destes e 40% do total) sem queixas e sem 
complicações cirúrgicas; este procedimento mostrou-se de extrema 
segurança e eficácia. Cabe destacar que ele não é proibitivo para outros 
procedimentos caso não se obtenha bons resultados. O sucesso do 
procedimento esta na boa indicação. 


