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Introdução/Objetivos: 
Harms em 1982 popularizou o uso do TLIF, com a colocação de um ou dois cages intersomáticos por 
acesso unilateral, do lado da dor radicular e fixação pedicular bilateral. 
Com a evolução das técnicas e novas tecnologias em cirurgia de coluna e o apelo por métodos menos 
invasivos, mas não menos eficazes, associou-se à prática do TLIF o acesso transmuscular difundido por 
Wiltse na década de 60, e em trabalhos recentes a partir de 2005 a asociação com o parafuso translaminar 
contra lateral descrito por Magerl em 1983. 
O objetivo do trabalho é de apresentar a experiência do serviço com o acesso paramediano para TLIF e a 
combinação com o parafuso translaminar introduzido por via per cutânea guiada pela TC sob anestesia local 
e sedação. 
 
 
Materiais e Métodos: 
Serão apresentados trinta e quatro casos de pacientes submetidos a TLIF minimamente invasivo por 
patologias diversas e um caso de TLIF combinado com parafuso translaminar contralateral. 
As idades variaram de 20 a 79 anos, com média de 49.5 anos, com amaioria do sexo feminino. 
Follow up de 2 anos a 3 meses. 
Ilustraremos a apresentação com slides dos exames admissionias, da técnica cirúrgica e de controle. 
 
 
Resultados: 
De Fevereiro de 2006 a Janeiro de 2009 trinta e cinco pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico 
para TLIF por patologias diversas. 
O tempo cirúrgico foi em média de 240 min. 
Não houve necessidade de transfusão de sangue e de acompanhamento no CTI em nenhum dos casos 
desta série. 
Índice de infecção é de zero. 
O tempo médio de internação foi de 3 dias. 
No pré operatório o VAS foi de 6 a 9 e o índice de Oswestry >60%. 
No pós operatório o VAS era de 2 a 3 e o índice de Oswestry < 40%. 
 
 
Conclusões: 
O somatório de novas e antigas técnicas cirúrgicas, associado ao apelo atual por métodos menos invasivos, 
caminham para consolidar o TLIF minimamente invasivo a primeira escolha no tratamento das doenças 
dgenerativas da coluna lombar, e quando combinado com o parafuso translaminar contra lateral, não só se 
tornará menos agressiva como mais econômica, um importante apelo mundial. 
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