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Introdução/Objetivos: 
Avaliar a melhora da dor, da capacidade funcional e do retorno ao trabalho em pacientes submetidos a 
cirurgia clássica para  
hérnia discal lombar(HDL). 
 
 
Materiais e Métodos: 
Foram estudados prospectivamente 22 pacientes com HDL selecionados por critérios desarmados 
(subjetivos) por vários cirurgiões e  
reavaliados de acordo com Desenho da Dor (Hansford et al),  pelos critérios de Finesson e pelo questionário 
genérico de Qualidade de  
vida SF-36. Os mesmos foram operados pela técnica clássica de microdiscectomia, sem artrodese nem 
qualquer tipo de instrumentação. 
Os critérios de inclusão foram HDL em nível único com quadro clínico-radiológico compatível que não 
responderam ao tratamento  
conservador. Foram excluídos aqueles com hérnias múltiplas e/ou  recidivadas. Os pacientes foram 
reavaliados em 6 meses da cirurgia  
pelos questionários Oswestry, SF-36, Escala Verbal numérica, escalas de percepção e satisfação com o 
tratamento realizado, e avaliação  
do retorno ao trabalho. 
 
 
Resultados: 
Todos os pacientes foram funcionários públicos do estado de São Paulo. A escala de Oswestry classifica os 
resultados como Excelente,  
Bom, inalterado e pior. 
Dos 22 pacientes, onze pacientes tiveram resultado considerado excelente, sete  como Bom e quatro como 
inalterados. Nenhum piorou. 
Na análise final,  quatorze pacientes estavam em ocupação ativa, um readaptado e sete estavam afastados 
do trabalho. Todos os pacientes  
tiveram melhora na EVN. 
Os domínios capacidade funcional e Dor (SF-36) evoluíram do seguinte modo: Vinte pacientes  melhoraram 
a capacidade funcional, um piorou 
 e um ficou inalterado. Dezenove pacientes melhoraram o domínio Dor, dois pioraram e um ficou inalterado. 
A análise dos piores casos (Oswestry inalterado) revelou nos 04 casos: em dois a causa foi  recidiva da 
HDL, e nos outros dois identificou-se  
mal perfil psicológico prévio ( Finneson e o Domínio Mental do SF-36). 
 
 
Conclusões: 
A técnica clássica de tratamento de HDL produz excelentes e bons resultados na maioria dos pacientes. Os 
Insucessos cirúrgicos foram devidos à recidiva ou a falhas na seleção. 
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