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Introdução:  O tratamento da escoliose degenerativa sintomática no paciente adulto 
continua sendo um desafio ao cirurgião de coluna. Tratamentos cirúrgicos tradicionais 
incluem abordagens abertas tanto anteriores quanto posteriores, vias amplas, com 
importante perda de sangue, recuperação lenta, além de outras complicações. Para evitá-
las, utilizamos a técnica minimamente invasiva XLIF (eXtreme Lateral Interbody Fusion) 
a fim de diminuir a morbidade operatória e fusionar os níveis desejados. 
Métodos: 44 pacientes, 9 homens e 35 mulheres, com média de idade de 67,95 (39-87) 
foram acompanhados por 24 meses. Raios-X AP, lateral, e flexão e extensão, avaliações 
neurológicas, e avaliações clínicas foram adquiridas através dos questionários ODI 
(Oswestry Disability Index) e VAS (Visual Analogue Scale) nos intervalos pré-
operatório, pós-operatório imediato, 6 semanas, 3, 6, 12 e 24 meses após a cirurgia. O 
acesso lateral foi realizado através do espaço retroperitoneal e trans psoas, evitando lesões 
vasculares. Uma discectomia parcial foi feita e manteve-se o ALL preservado, permitindo 
uma maior estabilidade da coluna em comparação com as cirurgias tradicionais de acesso 
anterior. 
Resultados: Os procedimentos foram realizados sem complicações em um tempo médio 
de 121 minutos e menos de 50cc de sangramento. Os resultados de ODI diminuíram de 
50,73 (desvio padrão 12,90) no pré-operatório, para 21,0 (DP 12,85) 24 meses após a 
cirurgia. VAS diminuiu de 8.9 (DP 2,11) no pré-operatório, para 3,5 (DP 1,66) após 24 
meses. Alinhamentos coronal e sagital evoluíram de 16 graus de Cobb angle no pré-
operatório, para 7,4 graus 24 meses após a cirurgia. Foi obtido um ganho da lordose, 
sendo a média no pré-operatório de 37,8 graus, para 48 graus no follow up de 24 meses. 
Conclusão: Utilizando a técnica XLIF pudemos tratar a escoliose degenerativa em uma 
maneira minimamente invasiva, visando à diminuição da dor pós-operatória, evitando 
assim os riscos e a morbidade associada às grandes correções. O grande objetivo do 
trabalho foi promover a diminuição da dor, estabilizando a coluna. Nós encontramos 
dados significativos na correção coronal e sagital da deformidade, bem como o sucesso 
clínico dos pacientes, com melhoria da dor e da qualidade de vida. 
 
 


