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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS:  
O tratamento da mielopatia cervical espondilótica é cirúrgico, objetivando descompressão medular, seja por 
via anterior ou posterior. A laminoplastia cervical tipo “porta aberta” é uma opção terapêutica, principalmente 
em compressões medulares múltiplas.   
O objetivo deste estudo é valiar a eficácia da laminoplastia cervical tipo “porta aberta” para ampliação do 
canal vertebral, o comportamento funcional dos pacientes operados através da escala de Nurick e as 
complicações precoces relacionadas a cirurgia. 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram avaliados 63 pacientes submetidos a laminoplastia cervical tipo “porta aberta” entre 2001 e 2005. O 
diâmetro tomográfico do canal vertebral cervical foi medido  no período pré e pós-operatório. O 
comportamento funcional dos pacientes foi avaliado através da escala de Nurick, comparando-se o período 
pré-operatório com o pós-operatório um ano e dois anos. Foram descritas as complicações cirúrgicas 
ocorridas até 30 dias do procedimento, tendo sido determinado também o volume de sangramento 
operatório.   
 
RESULTADOS: 
Entre os casos operados 52 (83%) eram homens. Idade superior a 60 anos foi observada em 31 (49,2%) 
pacientes. Evidenciou-se significativo comprometimento funcional pré-operatório, com 44 (69,8%) pacientes 
apresentando Nurick ≥ 3. As vértebras cervicais mais operados foram C3 a C6 (33%), C4 a C7 (17%) e C3 a 
C5 (14%). Observou-se aumento estatisticamente significativo do diâmetro do canal vertebral em todos os 
segmentos operados. Houve melhora funcional, medida pela escala de Nurick, com um ano e dois anos de 
pós-operatório. Complicações cirúrgicas precoces foram observadas em 13 pacientes (21%), sendo a 
deiscência de ferida a complicação mais comum, não tendo sido observado óbito relacionado ao 
procedimento. O sangramento intra-operatório foi inferior a 500 ml em 89% dos casos.  
 
CONCLUSÕES: 
A laminoplastia cervical tipo “porta aberta” é um procedimento seguro e eficaz para a ampliação do canal 
vertebral cervical. Constitui importante opção para  o tratamento da mielopatia espondilótica, sendo efetiva 
para sua melhora funcional.  
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