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Introdução/Objetivos: 
A partir de 1940 Cloward introduziu a utilização dos parafusos transpediculares e cages lombares para 
tratamento das patologias da coluna lombar, aumentando consideravelmente os índices de artrodese, 
porém com altos índices de complicações cirúrgicas, devido ao amplo acesso cirúrgico com desinserção da 
musculatura paravertebral, destruição dos elementos posteriores e retração do saco dural com as raízes. 
O acesso paramediano transmuscular foi primeiro descrito por Watkins em 1959 e francamente divulgado 
por Wiltse, principalmente para o tratamneto de patologias degenerativas da coluna lombar. 
O objetivo do trabalho é de mostrar como a aplicação do acesso paramediano transmuscular pode ser útil 
na nossa prática clínica, combinado com as novas técnicas de tlif, fixação dinâmica e em outras situações 
convencionais, tornando o procedimento cirúrgico menos agressivo e com menos complicações. 
 
Materiais e Métodos: 
Serão apresentados quarenta e quatro casos submetidos a abordagem transmuscular para tratamento de 
discopatias degenerativas, estenose de recesso lateral, espondilólise, cisto sinovial de faceta, fratura 
osteoporótica, entre outros. 
As idades variaram de 25 a 79, com média de 52 anos, com a maoiria do sexo feminino. 
Follow up de 2 anos a  3 meses. 
Ilustraremos a apresentação com slides dos exames adimissionais, da técnica cirúrgica e de controle. 
 
 
 
Resultados: 
De Fevereiro de 2006 a Janeiro de 2009 quarenta e quatro pacientes foram submetidos a 
acessoparamediano transmuscular para patologias diversas. 
No pré operatório o VAS era de 6 a 9 e o índice de Oswestry era > 60%. 
Nom pós operatório o VAS foi de 2 a 4 e o índice de Oswetry< 40%. 
O tempo cirúrgico foi em média de 240 min., com perda sanguínea de no máximo 300 ml, não sendo 
necessária transfusão de sangue em nenhum caso. 
O tempo de internação foi de 3 a 4 dias. 
Índice de infecção foi de zero nesta série 
Apenas uma complicação de parafuso mal posicionado, detectado durante o procedimento e corrigido sem 
dano radicular. 
 
Conclusões: 
O acesso transmuscular possibilita o tratamento de diversas patologias da coluna com os mesmos bons 
resultados de outrora, porém com índices de complicações muito menores e menor tempo de recuperação. 
Outro dado importante é com a redução dos custos hospitalares, com tempo de internação e a utilização de 
menos implantes como a barra transversa. 
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