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OBJETIVO 
Apresentação do sistema de Kyphoplasty como uma alternativa no 
tratamento de determinadas fraturas vertebrais  Osteoporóticas e 
Tumorais da coluna torácica e  lombar e sua técnica cirúrgica 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O sistema Khyphoplasty® possui quatro componentes: Agulha de 
Jamshidi ou Agulha de acesso ósseo G KyphX (incluindo drill para casos 
de grande resistência óssea), Agulha óssea para Biópsia KyphX, KyphX 
Xpander (Balão insuflável) e o Dispositivo de enchimento ósseo KyphX.  
É utilizado o cimento ósseo de metil-metacrilato para o preenchimento 
das cavidades criadas. A técnica cirúrgica utilizada consiste no paciente 
em posição pronada, sob anestesia geral ou sedação associada à 
anestesia local. Realiza-se acesso percutâneo com mini-incisões de 
aproximadamente dois cm, para cada pedículo acessado. É necessário 
o uso de radioscopia para o posicionamento das cânulas e do balão 
expansor. O acesso ao corpo vertebral pode ser trans-pedicular ou 
extra-pedicular. Ultrapassada a parede posterior do corpo vertebral, 
segue-se com o drill (neste momento pode ser realizada a biópsia 
óssea), até quatro mm antes da parede anterior do corpo vertebral. 
Posicionado o Balão expansor, o qual é insuflado sob controle 
radioscópico, cria-se uma cavidade. Retirado o mesmo introduz-se 
então o dispositivo de enchimento ósseo, já com metil-metacrilato, 
seguindo-se então com a infiltração do cimento ósseo na cavidade, com 
baixa pressão, também sob controle radiológico.  
CONCLUSÃO 
A insuflação e o preenchimento ósseo com cimento de metil-metacrilato 
tem se mostrado como uma opção no tratamento de certas fraturas 
patológicas por osteoporose e osteolíticas, permitindo a injeção do 
cimento com baixa pressão e a reabilitação precoce do paciente. 
 
 
 


