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INTRODUÇÃO. A neutralização dinâmica da coluna lombar através de 
sistema de parafusos pediculares propõe resultados superiores aos 
sistemas com instrumentação rígida e fusão convencionais. Embora o 
sistema já venha sendo usado há mais de cinco anos, poucos estudos 
demonstram o seguimento a médio e longo prazo dessa técnica, bem como 
propõem indicações precisas para sua utilização. OBJETIVO. Estudo de 
caso de paciente tratado com sistema de neutralização dinâmica da coluna 
lombar. MATERIAL E MÉTODOS.  Foi realizado estudo de caso de 
paciente sexo masculino de 34 anos, portador de doença do disco 
instervertebral L4-L5 (protusão discal contida), com sinais clínicos e 
radiológicos de instabilidade da coluna lombar associado a compressão 
radicular importante. Tratado cirurgicamente com sistema de neutralização 
dinâmica transpedicular, não sendo realizada laminectomia 
descompressiva nem discectomia do nível acometiddo. Foram estudados 
dados pré, intra e pós-operatório, com seguimento de seis meses e 
comparados os dados com literatura específica. RESULTADOS. O paciente 
recebeu alta hospitalar no terceiro pós-operatório com melhora da dor 
radicular apenas. Com seis meses de follow-up, o paciente demonstra 
melhora significativa da queixa de dor lombar e desaparecimento da dor 
radicular em membro inferior. Ressonância Magnética realizada no quinto 
mês de operado já demonstrava redução completa da hérnia, ganho de 
altura do espaço intervertebral e certo grau de hidratação do disco 
degenerado. CONCLUSÃO. A neutralização dinâmica da coluna lombar se 
mostra como opção terapêutica cada vez mais confirmada como tendo 
sucesso em sua proposta, principalmente em pacientes jovens com hérnia 
de disco contida, sem doença multi segmentar. 
 
Responsável: 
João Paulo Oliveira Costa 
E-mail: joaopaulo27@uol.com.br 


