
 
 Titulo: Monitoração Neurofisiológica Intra-operatória na correção cirúrgica de 

escoliose, síndrome da vertebral anterior. – Apresentação de caso. 
 
Objetivo:  Mostrar a importância da MNIO com PESS e PEM no diagnostico da 
síndrome da artéria vertebral anterior nas cirurgias espinais 
Material e métodos : Paciente sexo feminino de 22 anos de idade portador de 
escoliose ideopática, sem antecedentes pessoais nem familiares dignos de nota, 
submetida a tratamento cirúrgico para correção da deformidade com material de 
terceira geração com parafusos pediculares como elementos de fixação e hastes 
de titânio como elementos de correção. Foi realizada Monitoração 
Neurofisiológica (MNIO) com Potenciais Evocados Somatosensitivos (PESS), 
Potencial Evocado Motor (PEM), Eletromiografia estimulada (EMGE). Foi 
utilizada anestesia intravenosa com propofol e remifentanila. Durante o 
procedimento cirúrgico no inicio da preparação dos pedículos para a passagem 
dos parafusos pediculares, observamos redução importante da amplitude dos 
PEM sem modificação dos PESS. O fato foi informado imediatamente á equipe 
cirúrgica que suspendeu temporariamente o procedimento. Após melhora parcial 
do PEM, se continuou a cirurgia, com a colocação passagem de parafusos nos 
níveis T12, L1, L2, T4E, T3 bilateralmente. Após a colocação destes últimos 
parafusos houve queda na amplitude das respostas dos PEM e PESS. Foi 
avisado a equipe cirúrgica, com suspensão temporária da cirurgia, sendo 
removidos e reposicionados os parafusos de T3 bilateralmente, mostrando 
recuperação dos PESS, porèm sem recuperação dos PEM. Nesta fase da 
cirurgia o sangramento da paciente era intenso fato que dificultava realizar o 
teste de despertar. Essperou se por uma recuperação dos PEM durante 20 
minutos, ao não ter recuperação destes, a equipe cirúrgica decidiu pela 
suspensão da cirurgia e cogitou-se nova abordagem cirúrgica nem segundo 
tempo. A paciente ao despertar evidenciava quadro de paraplegia motora 
completa com preservação da sensibilidade dos membros inferiores. Quadro 
clinico coerente com os achados neurofisiológicos da MNIO, o qual evoluiu com 
melhora progressiva dos movimentos. Posteriormente devido a apresentar sinais 
de infecao foi decidido pela com retirada do material de implante. Na atualidade, 
após dois meses de evolução, a paciente apresenta movimentos dos membros 
inferiores proximalmente normais e distalmente apresenta discreto defict motor. 
Discussão:  O acometimento exclusivo das vias motoras, é um fato que os 
cirurgiões de coluna eventualmente podem encontrar, sendo uma das 
complicações mais temidas nas cirurgias espinais, geralmente é motivado por 
obstrução temporária ou definitiva da arterial vertebral anterior. Durante muito 
tempo a MNIO das cirurgias espinais foi baseada unicamente nos PESS, os 
quais obviamente diagnosticavam disfunções exclusivas das vias sensitivas ou 
lesões difusas da medula espinal. Portanto as lesões exclusivas das vias 
motoras não eram diagnosticadas com este tipo de monitoração. A inclusão dos 
PEM no rol de métodos de MNIO da coluna espinal trousse luz para a avaliação 
dos cordões anteriores da medula, reduzindo desta maneira os falsos negativos 
da MNIO. Conclusão:  A MNIO com PESS e PEM do presente caso, mostra 
claramente um comprometimento exclusivo da função das vias motoras da 
medula espinal como foi diagnosticada no intra – operatório esse fato é da maior 
relevância, pois o diagnostico precoce da alteração das vias motoras permitiu 
uma mudança de conduta no procedimento cirúrgico, atitude esta que 
provavelmente modificou o prognostico e a evolução do pós-operatório da 
paciente. 
 


