
 
CIFOPLASTIA POR BALÃO, UMA NOVA GRANDE OPÇÃO. 

 
José Guilherme de Pinho Velho Wanderley, Miguel Américo Lopes de 
Freitas e Cristina Matalobos. 
 
Fundação Educacional Serra dos Órgãos – Departamento de Neurocirurgia 
do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano. 
 
OBJETIVO 
A osteoporose causa 700.000 novos casos por ano de fratura da coluna 
vertebral nos EUA. Deste total cerca de 10% necessitam de tratamento 
cirúrgico. 
Há alguns anos, possuímos uma arma eficaz para estes casos, que é a 
vertebroplastia. Um método inovador, minimamente invasivo, 
indubitavelmente seguro e eficaz no seu propósito de alívio da dor e melhora 
na qualidade de vida. 
Mais recentemente no Brasil, uma nova opção de tratamento, a cifoplastia 
por balão, começou a ser utilizada, não somente para introduzir cimento 
ósseo no interior da vértebra fraturada, mas também restaurar a sua altura, 
pela insuflação de um balão, reduzindo a deformidade e corrigindo o ângulo 
de Cobb. 
O objetivo do nosso trabalho é de mostrar a experiência do nosso serviço 
com esta nova técnica e suas variações, dando ênfase aos casos onde a 
vertebroplastia seria contra indicação absoluta, pela complexidade da fratura 
e retro pulsão do muro posterior. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Serão apresentados quatro casos de fratura por osteoporose, associados a 
trauma leve tratados por cifoplastia com balão, em pacientes com idade 
entre 64 e 78 anos, média de 71 anos, sendo três do sexo feminino e um do 
sexo masculino, de único nível nas vértebras de L2 em um caso, L1 em um 
caso e T12 em dois casos, num período de 12 meses, com follow-up de 
quatro meses a um ano. 
Ilustraremos a apresentação com slides de exames pré, per e pós-
operatório, e da técnica cirúrgica com suas variações. 
 
 
 



 
RESULTADOS 
Os pacientes foram submetidos ao tratamento cirúrgico sob anestesia geral, 
com acompanhamento pela fluoroscopia, por via transpedicular bilateral, 
com insuflação do balão até uma pressão máxima de 300 psi, com um 
volume total de cimento de 4 ml por vértebra. O tempo cirúrgico foi em 
média de 90 minutos e a internação de 24 h 
No pré-operatório o VAS era de 7a 8 e a escala de Oswestry > 70 %. 
No pós-operatório o VAS fio de 2 a 3 e a escala de Oswestry < 40 %. 
Não houve casos de complicação cirúrgica ou do método. 
Em um caso houve a necessidade de se utilizar recurso do método com a 
curetagem do corpo vertebral para permitir o enchimento do balão e a 
restauração da fratura. 
 
CONCLUSÃO 
A cifoplastia é um novo método que veio não somente substituir a 
vertebroplastia, mas potencializar suas indicações, aumentar sua eficácia 
com a restauração da altura da vértebra fraturada e reduzir os riscos de 
extravasamento do cimento ósseo em mais de quatro vezes. 
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