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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: 
Os tratamentos para o hemangioma vertebral sintomático incluem radioterapia, descompressão cirúrgica 
com estabilização vertebral, embolização transarterial, vertebroplastia com metilmetacrilato e administração 
intralesional de álcool absoluto.   
Este estudo descreve dois casos de hemangioma vertebral sintomático tratados com sucesso por injeção de 
álcool absoluto via transpedicular, guiada por tomografia.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS: 
Caso 1 
Homem, 52 anos, paraparesia crural e parestesia há  5 meses.  Ressonância magnética demonstrou 
hemangioma de T4 acomentendo corpo vertebral e elementos posteriores, com componente extradural. 
Caso 2 
Mulher, 12 anos, paraparesia crural há 6 meses. Ressonância magnética demonstrou hemangioma de T9 
acometendo toda a vértebra, com componente extradural de T8 a T10.  
Realizada a administração percutânea de álcool absoluto por via transpedicular guiada por tomografia, sob 
anestesia geral, sendo utilizada agulha de biópsia óssea 16. Após posicionamento da agulha foi realizada a 
administração de contraste iodado intravertebral observando-se contrastação da vértebra e ausência de 
extravazamento para o espaço extradural. 
 
RESULTADOS: 
Reavaliação após 1, 3 e 6 meses do procedimento. O caso 1 apresentou melhora funcional e radiológica 
após 3 meses. No caso 2 foi necessária uma segunda alcoolização pelo pedículo contralateral com melhora 
clínica e radiológica após 3 meses do segundo procedimento. Não houve complicações associadas à 
alcoolização nos dois casos relatados.  
 
CONCLUSÕES: 
A alcoolização de hemangioma vertebral sintomático constitui técnica segura e eficaz para o tratamento de 
pacientes sintomáticos, sendo necessário cerca de 3 meses para obtenção de resposta. A administração de 
contraste intralesional, previamente ao álcool auxiliado pela tomografia computadorizada, com realce da 
vértebra acometida e a não visualização do seu extravasamento para o espaço epidural oferece segurança 
para o procedimento proposto.  
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