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Introdução/Objetivos: 
É nosso objetivo relatar caso clínico em que o acesso cirúrgica lateral extracavitário (LECA) foi 
utilizado para tratamento de lesão traumática da coluna vertebral torácica e discutir as 
vantagens da via.. 
 
 
Materiais e Métodos: 
C.A.L., masculino, 23 anos, sem antecedentes mórbidos, com história de acidente 
automobilístico em 06 de fevereiro de 2008. O referido paciente estava usando cinto de 
segurança de 3 pontos no banco traseiro, no momento da colisão. Imediatamente após o 
acidente referiu não sentir e não movimentar os membros inferiores, o que o impossibilitou de 
sair do veículo. Atendido inicialmente no Hospital de Ubá-MG, foi posteriormante transferido 
para o Serviço de Neurocirurgia do Hospital Heliópolis em 23/02/2008. Ao exame apresentava-
se com paraplegia crural espástica, nível sensitivo em T3, atonia anal, bexiga neurogênica, 
reflexo cutâneo-plantar indiferente, reflexos profundos ausentes nos membros inferiores, sendo 
classificado clinicamente como ASIA (American Spinal cord Injury Association)  A. Os exames 
complementares realizados evidenciaram fratura complexa de T3 com  anterolistese grau 3 de 
T2, com evidente compressão medular. A fratura foi classificada como sendo do subgrupo 
B.1.2.3. da classificação AO. 
 
 
Resultados: 
Decidido pela realização de acesso lateral extracavitário com corpectomia de T3 e fixação 
transpedicular de T2-T4 com utilização de enxerto autólogo do ilíaco. A via de acesso mostrou-
se extremamente eficiente possibilitando descompressão satisfatória, alinhamento da coluna e 
estabilização da mesma, além de permitir artrodese intersomática. Após o procedimento o 
paciente re cuperou a função vesical e mantém-se sem uso de sonda vesical. Não houve 
melhora da motricidade e não houveram complicações. O acesso lateral extracavitário é 
indicado para tratamento de patologias que necessitem de uma abordagem tanto aos 
elementos anteriores quanto aos posteriores da coluna, através de uma única via.. 
 
 
Conclusões: 
A via lateral extracavitária (LECA) permite descompressão antero-lateral, bem como posterior,  
adequada sem os inconvenientes das vias combinadas. Em nossa opinião tal via é uma 
excelente opção para tratamento de lesões complexas onde seja necessário abordagem 
anterior e posterior da coluna vertebral torácica. 
 
 
 
Palavras Chaves: 
traumatismo raquimedular; via lateral extracavitária, fratura de coluna torácica 


