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OBJETIVO 
A artrodese cervical era e ainda é o método de escolha no tratamento das 
patologias degenerativas da coluna cervical. 
A introdução a cinco anos de nova opção terapêutica com a artroplastia 
cervical veio trazer questionamentos sobre sua aplicatibilidade e resultados. 
O objetivo deste trabalho é de mostrar como a combinação das duas 
técnicas pode ser útil na nossa prática diária e beneficiar nossos pacientes 
com cirurgias menos agressivas e de melhor recuperação 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Serão apresentados três casos de pacientes submetidos à fixação híbrida 
cervical, com a combinação de cages, placa e espaçadores dinâmicos, 
dependendo da exigência de cada caso. 
As idades variaram de 36 a 50 anos, com média de 43 anos, todas do sexo 
feminino, sendo que num dos casos foi preservado disco intermediário 
intacto. 
Follow-up de três meses a um ano. 
Ilustraremos a apresentação com slides da técnica cirúrgica, exames pré, 
per e pós-operatório. 
 
RESULTADOS 
Os pacientes foram submetidos à abordagem cervical anterior tipo Cloward, 
sendo duas com incisão transversal e uma longitudinal que necessitava da 
visualização com conforto de quatro níveis. 
O tempo cirúrgico foi  em média de 200 minutos, com perda sanguínea 
mínima e período de internação de 48h. 
Foram utilizados no total quatro cages intersomáticos, uma placa de dois 
níveis e cinco espaçadores dinâmicos. 
Não houve complicações cirúrgicas ou do método empregado. 
No pré-operatório o VAS era de 5 a 7 e o índice de Oswertry > 50% 



 
 
No pós-operatório o VAS foi de 2 a 3 e o índice de Oswestry < 30%. 
 
 
CONCLUSÃO 
A fixação cervical híbrida é uma ótima opção em casos de discopatias 
cervicais de múltiplos níveis em pacientes de até 55 anos, muitas vezes com 
discos intermediários intactos que devemos preservar e não incluí-los no 
caso de uma fusão.  
A introdução de uma nova técnica nunca deve ser vista com ceticismo, ou 
com o objetivo de substituir técnicas anteriores consagradas, mas devemos 
sempre tirar proveito de suas propriedades e indicações precisas para 
tornarmos nossas opções cirúrgicas cada vez mais eficazes, seguras e que 
propicie um retorno mais rápido do paciente as suas atividades. 
 
 
 


