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CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 
Objetivos : avaliar nova técnica de descompressão medular cervical por via 
posterior. Material e Métodos : Foram estudados, prospectivamente, 
pacientes submetidos à técnica de laminoplastia cervical mediana no ano de 
2007, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Resultados : Sete pacientes 
com sinais e sintomas de mielopatia cervical foram submetidos à cirurgia 
pela técnica da laminoplastia cervical mediana no ano de 2007, no Conjunto 
Hospitalar do Mandaqui. A técnica consiste da abertura do processo 
espinhoso ao meio com drill de alta rotação e deslocamento das lâminas no 
sentido lateral. Não é utilizado qualquer tipo de enxerto ósseo para manter a 
abertura das lâminas. Sete pacientes, todos do sexo masculino, com média 
de idade de 48,3 anos foram operados. Destes, seis foram submetidos à 
cirurgia pela primeira vez. Um pacientes já havia sido abordado por via 
anterior em duas ocasiões (mielopatia cervical por estenose de canal 
congênita). Dos sete pacientes, cinco tinham como diagnóstico etiológico a 
estenose de canal congênita, um apresentava ossificação do ligamento 
longitudinal posterior (OLLP) e um com hérnia de disco cervical. Seis 
pacientes apresentaram estabilização do quadro clínico, exceto o paciente 
com OLLP que apresentou piora clínica progressiva com perda da lordose 
cervical. Todos atingiram grau de descompressão satisfatória em tomografia 
computadorizada no pós-operatório. A dificuldade técnica apresentada foi a 
preservação das lâminas vertebrais após a abertura do processo espinhoso. 
As vantagens observadas foram um tempo cirúrgico curto e a não 
necessidade de grandes manipulações ósseas. Conclusões : A técnica da 
laminoplastia cervical mediana apresentou-se eficaz na descompressão do 
canal medular cervical em pacientes com mielopatia. Não foram observadas 
complicações referentes ao procedimento. 
 


